Baba - (Aziz Nesin'in “Ben de Çocuktum” Romanı)

Ciddi

Karakter Nesin Ailesi'nde Türk toplumunun çoğunluğu gibi, kuralları koyan, ailenin tavrını ve tarzını belli eden baba
figürüdür. Baba, gurur, haysiyet, dürüstlük, ciddiyet gibi kavramlara çok değer verir. Yaşanılan çekirdek aile içindeki
zorluklar, her ne kadar aşikar olsa da, belli edilmez. Hatta, bazen, yaşanılanların sorumlulığunun kendisinde olduğunu
bilerek, gizli mahcubiyet yaşar, özellikle, bayram günleri gibi maddiyatın maneviyatla birleştiği zamanlarda, hırçın,
kavgacı tabiata bürünür. Aziz'i babasında en çok rahatsız eden huy; çok pazarlıkçı olmasıdır. Ayrıca, Aziz sonradan,
olgun dönemlerinde anlayacaktır ki, babasının temel dini eğitimin altında ciddi şekilde hurafeler, okumadan
araştırmadan inançlar vardır.
Aktiviteler İşten arta kalan zamanlarını evinde geçirir. Aziz'in hatırladığı çok cigara içmesi ve namaz kılmasıdır. Ara
ara ailesini eş dost evlerine götürür. Kendi evlerinide zamanını ise çocuklara dışardan satın almamak için bacadan
topladığı isle mürekkep yapmakla, tavuklara bakmakla geçirir.
ÖRNEK ANILAR
Pazarlıkçı
Yaşam koşulları ve kendi tabiatı gereği Aziz'in babası uzun uzun pazarlık ederdi. “Çok pazarlık ederdi.
Sıkılırdım, utanırdım onun pazarlığından. Çekişe çekişe pazarlık etmeden onun bir demet maydonoz aldığını bile
bilmiyorum. Pazara gidince, bütün satıcıları pazarlık ederek birbir dolaşırdık, saatler sürerdi pazarlık. Pazarlığa
başlarken, alacağı malın gerçek değerini bilmezdi. Satıcı kaç kuruş derse desin, fiyat kırılacak, yarısından daha az fiyat
verilecek.”
Ciddi Aziz, babasının ciddiyetten uzak olduğunu hiç görmemiştir. Şaka bile yapmayan babası, ilk kez şaka yapınca
Aziz oldukça şaşırmıştır. “ Babam doğrusunu söyler, çünkü şakadan hoşlanmaz, hiç alay etmesini sevmez, çok ciddi
adamdır.”
Utangaç Ailesini arzu ettiği koşuullarda yaşatamayan babası, bu durumda bir utangaçlık, mahcubiyet içindedir. “ O
akşam babam eve çok geç gelecektir. Oysa başka zamanlar, akşam ezanı okunurken evdedir. O akşam neden geç
geldiğini, büyüdükçe sonraları anlayacağım. Çocuğuna, karısına bayramlık alamamanın utancıdır bunun nedeni. Bu
utanç, erkeklik öfkesine dönüşecek ve eve gelince hiç yoktan anneme kızacaktır.”
Cahil Babası, hurafelere inanan, sorgulamayan, çocuklarını da hurafeler etkisinde büyütmeye çalışan aslında cahil bir
adamdı. “ Çocukluğumun tek mutlu geçen gününün anıları olan cigara kağıdı kaplarıyla zıpzıpları ertesi gün babam
bulup attı. Bana da ' Oğlum dedi, top oynamayacaksın, zıp zıp oynamayacaksın. Yezitler, Hazret- i Ali Efendimizi şehit
edip, gövdesinden ayırdıkları mübarek başını ayaklarıyle vurarak birbirlerine atmışlar; ayaktopu ordan kalmıştır.
Parmaklarını da kesip mile oynamışlar. Top ve mile oyunu günahtır. Oyun da ne oluyor, otur derslerine çalış, unuttuğun
sureleri ezberle!...”

