Cemal Zülfü (Rıfat Ilgaz’ın “Geçmişe Mazi” adlı Romanı) Uyumlu
Karakter
Bir öğretmen emeklisi olarak Meşrutiyet kıraathanesinde bulunan Cemal Zülfü, kahvede
konuşulan konulara karşı son derece ilgili ve bilgisi dahilinde açıklamalarda bulunan kültürlü biridir.
Köylerdeki ve büyük şehirlerdeki yaşam şartları konusunda oldukça net fikirleri ile yorum yapan emekli
öğretmen kararlı bir kişidir. Liseden ders asıp kahveye girmeye çalışan öğrencilerin saygısız tutumlarına
karşı da son derece sakin yaklaşır. Demokratik değerlere bağlı laik bir öğretmendir.
Aktiviteler
Hemen her gün kahveye uğrayıp arkadaşları ile muhabbet eden, sistemi eleştiren emekli
öğretmen genellikle gözlüklerini takıp gazetesini okur.
ÖRNEK ANILAR
Cumhuriyetçi
Kahvede konuşulan alfabe ve giyim kuşam üzerine olan muhabbette çoban örneği
veren Ahmet Bey’e karşı anayasayı savunmaya geçerek esas olayın kılık kıyafette değil düşüncede,
icraatta başladığını vurgular: “ Duuur! Telaşlanma! Sakalla bıyıkla ne yobazlık olur ne de devrimcilik…
Her kravat takan, aydın olsaydı memleket nur içinde kalırdı. Anayasayı taban halısı gibi çiğneyenlerin
yarısından çoğu doktorla avukat değil miydi?”
Bilmiş
Her söylenen mutlaka cevap veren öğretmen emeklisi oldukça bilmiş tavırlar içerisinde
yanıtlar verir: “Sen nerden biliyorsun ki!...” diye meydan okudu, “Mavromolos Şenlikleri’ni ben bilirim
ancak… Sarıyer’de öğretmendim bir zamanlar… Rum kızlarıyla kol kola Kasap Oyunu oynardık,
çekerdik Mastikayı da…”
Hazırcevap
Kahvede seçimlerle ilgili Vali emeklisinin yaptığı yorumlara adamı sıkıştırma amaçlı
sorular yönelterek söylediklerini çok önemsemediğini gösterir. Zira bir öğretmen olarak köylüyü en iyi
kendisinin tanıdığını düşünen emekli öğretmen, Hurşit Bey’in söylediklerini lafta bulur: “ Köylüyü bu
kadar öğrendin de hala Meclis'e neden giremedin. Aklım ermiyor!”
Dürüst
Vali emeklisinin görev yaptığı süre içinde oruç tutmamasına rağmen iftar davetlerini zoraki
kabullenişini kabullenmeyen emekli öğretmen, Hurşit Bey’e doğru söylemesini önerir: “Daha
Ramazan'ın başında ilan edersin. Beni hiçbir özel sektörün iftara davet etmemesi rica olunur diye...
Çünkü ben, oruç tutmuyorum dersin açıktan açığa, olur biter!”
Bilgili
Komutan emeklisinin gelini Florya sahilinde göz göre göre boğulur, kendisinin imalı imalı
devlete suç bulmasına kendince verdiği yanıtlarla yaklaşan Hurşit Bey ile arasında geçen konuşmaya
yanlış sözü düzeltmek için katılan emekli öğretmen, Tevfik Fikret’in sözünü düzelterek söyler: “Hayır
Hurşit Bey'ciğim!" dedi, "Fikret öyle dememiş. Deniz kadın gibidir!" demiş.
"Aynı kapıya çıkmaz mı?
"Çıkmaz Hurşit Bey'ciğim, çıkmaz! Kadının denize benzemesi, kadını biraz kurtarır! O zaman Sevil
Hanım'ı denizin boğduğuna inanabilirdik... Eğer kadın, deniz gibidir demiş olsaydı, Sevil Hanım,
denizden üstün olur, o, denizi boğmuş olurdu. Bilmem anlatabiliyor muyum?”

