Ali (Orhan Kemal’in “Eskici ve Oğulları” adlı Romanı) Kapalı
Karakter
Topal Eskici’nin küçük oğlu olan Ali, kişilik olarak babasına daha çok benzer. Ailesinin maddi
durumunun düzelmesi için aile ile birlikte adım atan Ali, babasını eleştirir ve ona karşı çıkar. Genel olarak
heyecanlı ve asi bir yapıya sahip olan delikanlı babasına tek karşı çıkabilen kişi olarak öne çıkar. Kız kardeşinin
namusunun korunması konusunda eve akıl verir. Tutucu ve sabit fikirlidir. Açlıktan iyice zayıflayan Ali, tarlada
çalışan Zeynep’in fiziğine takılır, şehvete gelir. Abisinin sözünü dinleyen ve kendi mantığına göre hareket eden
başına buyruk genç, Zeynep ile kendi arasında yüzük takar.
Aktiviteler
Babasının dükkanında çalışan Ali bir süre sonra abisi ile kütlü toplamaya gider. Oldukça hırslı
olan Ali, sigara içer, yeğenleri ile sohbet eder.
ÖRNEK ANILAR
Küfürbaz
Babası ile anlaşamayan Ali, kendisinin üstüne gelindiğinde veya istemediği bir şey yaptırılmaya
çalışıldığında babasına dahi küfür etmekten çekinmez: “Küçük oğul anahtarlara da, dükkâna gidene de okkalı
bir küfür salladı. “
Asi/Sinirli
Hemen hemen babasına benzer özellikler taşıyan Ali, abisinin ısrarlarına rağmen babasına karşı
saygısız ve kindardır:
“- Günah değil ayıp. İlle de kadınların, çocukların bulunduğu yerde!
-Yahu onun bana ettiği küfürü duysan... Eğer üstümde tabanca olsa, bir iki demez çeker vururdum!
- Babamı? Babanı çeker vururdun ha?
- Vururdum tabi. O pis lafı niye etti?”
İnatçı
Annesinin ısrarlarına kulak asmayan Ali, kendisine kötü laf eden babasını affetmemekte kararlıdır.
İnatla onun işine yaramak hatta görmek istemez bu nedenle de abisi ile bir olmayı tercih eder: “-Sana uzun lafın
kısası ağa! Ben bir daha ne o dükkâna giderim, ne de onun yüzüne bakarım!”
Sabit Fikirli
Abisi ile kurdukları hayallerde dahi babasını geri plana atan, öfkesi geçmeyen delikanlı
babasının bir “baba” gibi davranmadığını düşünür: “-Sen bile beni anlamamışsın daha. Beni hiç kimse
anlayamıyor amma, anlamasınlar. Allah içimi biliyor, o gün o küfürü ettiği gün, baba maba dinlemez kafasını
kırardım. Lakin içimde kin yok benim. Geçiyor hemen. Konağa o da gelsin, gelsin ya, yesin içsin, yatıp kalksın,
harçlığını alsın, gezsin. Bizim islerimize karışmak yok!”
Muhafazakar
Yaşı on sekiz olan kendisinden iki yaş küçük kardeşinin vücudunun iyice ortaya çıktığını
düşündükçe kendisine dahi kızar ki bir başkası için de düşünecekse de dikkatli olmaları için ailesini uyarır: “
Ali'nin kafasından bacısı geçti. Daracık entarisini patlatıp çıkacağa benzeyen sımsıkı memeler, güçlü kalçalar...
Başının bir hareketiyle düşündüklerinden kurtulmak istedi. Memeler, kalçalar, yabancının değil, bacısınındı.
Düşünmesi bile günah!”
İsyankar
Evde babasına saygı göstermesi konusunda yapılan baskılara dayanamayan Ali isyan eder, zira o
babasının geçimine küçük yaştan beri destek olmaya çalışan bu nedenle de okuması bile engelenen bir gençtir: “
- Ulan hepiniz Allahsız oğlu Allahsızsınız. Çalışıp teni bu boya getirdi demek? O mu beni bu boya getirdi, yoksa
ben mi şu kadardan beri it gibi çalışıp onun rakısını, şarabını kazandım? Allahtan korkun, Allahtan! Okumuyor
muydum? Sınıfımı geçmiyor muydum? Beni dörtten çekip alan o değil mi? Okusam ben de simdi liseyi bitirip
subay olmaz mıydım? Doktorun kardaşı gibi?”
Hırslı
Elçiden para alamayınca açlıktan kırılan kardeşler çaresiz bir halde ortada kalakalırlar. Kendisine para
vermeyen üstüne “-Geberin!” diyen kâtibe çok sinirlenen Ali, büyük hırsla yerden taş arar fakat kamyonlar
hareket ettiği için atamaz, hırstan, öfkeden ağlar : “Senin gibi babanın Allah’ını, kitabını…”diye söverek, şehrin
bulunduğu yana doğru yumruğunu salladı.”

