Baba (Rıfat Ilgaz’ın “Sarı Yazma” adlı Romanı) Uyumlu
Karakter
Cide’de herkes gibi sıradan bir yaşama sahip olan Rıfat Ilgaz’ın babası ölenlerle birlikte
topla yedi çocuk babasıdır. 30 yıllık memuriyet hayatı boyunca devletinin emirlerine uyarak ekmeğini
kazanmak için çalışan kendi halinde bir adamdır. Kurtuluş savaşı hemen akabinde Terme’ye sürülen
baba, bataklığı ile meşhur olan bölgede sıtma hastalığına yakalanır. Kendi ateşler içinde yatarken de
evlatlarını düşünen düşünceli baba, çocuklarını Samsun’a gönderme kararı alır. Tuz almaya gittiğinde
oğlu Rıfat’ı da yanına alan babanın ülkenin geçirdiği zor bir dönemde çocuklarına karşı sevgi dolu ve
örnek olmaya çalışması dikkat çekicidir.
Aktiviteler
Orman koruculuğu işinin yanı sıra boş zamanlarını okuyup araştırarak geçirir. Büyük
siyaset adamlarının hayatından ünlü yazarların şiirlerine kadar merak ettiği her şeyi okur. Rakı içer.
ÖRNEK ANILAR
Özverili
60 yaşında sıtmadan yataklara düşüp hastalanmasına rağmen oğlu Rıfat Ilgaz’ın sınavı için
yataktan kalmaya çalışır. Oğlunun sınav gününde ona destek olmak ister : “Babam biraz da sınavımda
bulunabilmek için kalkmıştı yataktan. Başının döndüğünü, gözlerinin karardığını söylüyordu.”
Cömert Çocuğunu okutmak bir yerlere girdirebilmek için uğraşan baba kendine zor yetmesine rağmen
okurken ablasının evinde kalan Rıfat için eniştesine her ay zarf içinde para göndermekle kalmaz
ayrıyeten onlara fazla yük olmasın diye oğluna da yüz kuruş yollamayı ihmal etmez: “ Babamdan sık sık
mektup alıyordum. Enişteye her ay belli bir para gönderdiğini yazıyordu. Demek ablamın evinde
yediklerim, içtiklerim karşılıksız değildi. Her mektubunun içinden katlanmış bir yüz kuruş çıkıyordu. Bu
yüz kuruş geldiği gün eve geç gider, mutlaka onu bitirirdim.”
İlgili
Rıfat için bir babadan ziyade iyi bir arkadaş olan baba oğlu ile yakından ilgilidir. Babası yaylada
iken arada yanına giden Rıfat için arada endişe duysa da konuşup ancak her şeyin yolunda gittiğini
öğrenince rahatlar: “ Babamın bir özelliği vardı, beni dövüp azarlamaması… Bana gösterdiği güveni
bozmamak için kendimi baskı altında tutardım bayağı. Bütün bu baskıya karşı gene de hoşuna
gitmeyecek olaylar çıkardı. Böyle günlerde hiç titizlik etmez, bağışlamak için elinden geleni yapardı.”
Fedakar
Ailesinin rahatını ve geleceğini düşünen baba, kendisi Terme’de bir başına yaşamaya
çalışırken ailesinin evini Ünye’ye getirtir ki onlar daha ferah yaşasın, hastalanmasın: “Bir anda babamı
anımsamıştım. Biz evi güzel yerden tutmuştuk ama babamız Terme’de bu sıcakta yanıp kavruluyordu,
sivrisineklerle, sıtmayla boğuşarak. Hep böyle olmuştu. Sıkıntıyı o çekmişti.”
Araştırıcı
Toplumun yaşadığı olayları veya topluma mal olmuş büyük adamlar hakkında yazılanları
okumak gibi bir özelliği olan baba genelde Mehmet Akif, Namık Kemal gibi yazarları okuyarak mutlu
olur veya siyasetçilerin hayatı ile ilgili araştırma yaparak bilgilenir: “
Babam işte bu tür yazarların,
şairlerin kitaplarıyla yetişmişti. Büyük siyaset adamlarının yaşayışlarını incelemekten hoşlanırdı.”

