Gazi (Orhan Kemal‟in “Avare Yıllar” adlı Romanı) Bilinçsiz
Karakter
Anlatıcının ve Hasan Hüseyin‟in yakın arkadaşı olan Gazi, tıpkı anlatıcı gibi çelimsiz ve sigara
tiryakisi biridir. Başıboş ve çapkın bir kişi olarak beliren genç, okulu asarak kızlarla görüşmeye ders çalışmaktan
daha fazla meyillidir. Anlatıcının hayallerine ortak olan Gazi, onunla birlikte İstanbul‟a gitmek isteyerek
ailesinden kaçar. Lakin başarısız olup geri döndüklerinde babasının katı tutumu ile karşı karşıya kalır, mecburen
hayatına kaldığı yerden uyum sağlamaya devam eder.
Aktiviteler
Arkadaşları Hasan Hüseyin ve anlatıcı ile aylaklık etmekten hoşlanan Gazi, mahalle futbol
kulübünde futbol oynar. Sigara ve şarap tiryakisidir. Ara sıra spordan kazandığı küçük paralarla Giritli kahvesine
gider.
ÖRNEK ANILAR
Çapkın
Gazi‟nin memlekette beklemesini istediği bir kız varken yolda başka bir kızdan da hoşlanır. Zira
İstanbul‟un bile güzel kızlarla dolu olduğunu hayal eden genç için sadece anı geçirmek önemlidir: “Zümrüt
hanım hala anlatıyordu. Kızın dizinin dibinde bizim Gazi, ahbap olmuşlardı bile. - Böyle zamanlarda nasihatin
can sıktığını bildiğim için, aldırış etmez göründüm. Bundan dolayı Gazi memnundu, ötekiler de memnundular.
Ben dahi memnundum. Çünkü onun boğazı ve sigarasından kurtuluyordum.”
Sorumsuz
Gazi, anlatıcıya halasından gelen paradan kendisi de nasiplenmek için kendine göre plan yapar.
Arkadaşının hayatını düşünmeden bencilce karar veren Gazi, yol boyunca da sorumsuzluğunu sürdürür. Gazi,
İstanbul‟a gitme planlarından Hasan Hüseyin‟e dahi bahsedilmesini istemez ve anlatıcının aklına girer: “Boşver
bize. İstersen ben de gelirim. Analığımın dırdırından usandım. Basar gideriz, birer iş uydururuz yahut ta Gedikli
„ye gireriz. Kısa yoldur.”
Atılgan
Fabrikada iş aradıkları dönemde dahi kendini öne atmaktan çekinmeyen Gazi, aklında olanı karşıya
söylemekten geri durmaz. İstanbul‟da dahi utanarak söylemesi gerekeni karşı tarafı düşünmeden söyler: “Gazi o
tarafa yürüdü, Kasafan'la ben de peşinden. Adamı bir kenara çekti. „Hısım, dedi; biz senin su hergele çırağının
arkadaşıyız. Memleketten geldik, issiz, bes parasız ve açız doğrucası. Bizi lokantadan birkaç gün idare edebilir
misin?‟ ”
Başarısız
Hem memleketinde hem de İstanbul‟da giriştiği işlerde sonunu getiremeyen bir yapıya sahip olan
Gazi, her ne kadar hırslı biri olsa da aradığı başarıya ulaşamaz. Okulda derslerini veremez, sevgilisi başkasına
sözlenir, İstanbul‟da iş tutturamaz, geri döndüğünde babasından yine azar işitir.

