Hacı Dursun (Rıfat Ilgaz’ın “Karadenizin Kıyıcığında” adlı Romanı) Uyumsuz
Karakter
Köylü tarafından pek sevilmeyen bir karaktere sahip olan Hacı Dursun, tanıdığı makamlar
sayesinde her işini kolayca hallettiği için geniş topraklara sahiptir. Ne paraya ne de toprağa doymayan
açgözlü Dursun, çalıştırdığı kadın işçilere az para vererek kazanç sağlamak ister. Recep’in yanında
çalışması konusunda saygı duymayan sözleri ile beliren adam kendi karı için kabul ederek karın
tokluğuna Recep’i çalıştırır. Oğluna sık sık akıl verme gereği hisseden Hacı, başına bela olmasın diye
oğlu Şemsi’nin peşinde dolandığı Güllü’nün yaşını büyülttürür. Böylece kıza sahip olunacaksa da
kaçırılacaksa da oğlu ceza almayacaktır. Kurnazlığı herkesçe bilinen Hacı, Ahmet’in arkasında olan
köylü ile girdiği münakaşada Ahmet’in annesinin ölmesine neden olur. Vicdansız ve merhametsiz yapısı
ile dikkat çeken Hacı, kendi rahatı ve mutluluğu için başkalarını önemsemeyen bencil bir karakterdir.
Aktiviteler
Genellikle fabrikada işinin başında çalışanları kontrol eden 60 yaşındaki Hacı Dursun
boş aldıkça tespih çeker. Raşit Efendi ile sohbet eder. Orman koruma memuru ve Jandarmaları
yakından tanır. Rüşvetle, tanıdıkla işlerini halleder.
ÖRNEK ANILAR
Cimri
Fabrika çalışmazken evine çuvalla fındık açmaya giden kızlara eksik fındık getirdiklerinde
ücret ödemeyen Hacı Dursun, kızlar para istediğinde vermemek için türlü laflar eder. İnsanları köyde bir
şekilde kendine borçlu bırakmayı ve kendisi için çalışmalarını sağlar: “ “Beş lira mı istiyor?” dedi. “Beş
lira haaa! Alacaklı mısın borçlu mu bi bakalım. Dükkânın birinden üç metre Amerikan almışsın. Öbür
dükkândan da zeytinlen şeker… Ne tutar, hepsi biliyor musun?” ”
Gösterişçi
Fındık fabrikasında maaşsız çalıştırdığı Recep, para isteyip de üstüne başına almak
istediğinde adamı geçiştirir. Zira kendisinin de giyim üzerine dükkânı olduğu için pazarcılardan mal
alınmasını istemez: “Olmaz, diyorum sana, olmaz. Burda çalışan adam, pazarcılardan mal almaz,
koskoca bir dükkân dururken… Acele etme diyorum sana!”
Pişman Oğlu Şemsi’ye fazla yüz veren Hacı Dursun oğlunun yaşını askere geç göndermek için küçük
yazdırdı ise de artık pişman olur. Zira eğer yaşını normal yazdırsa çoktan askere gidecek olan oğluna
seneye rahatça düğün yapabileceğini düşünür: “ “Çok yanlış ettim, çook!’ dedi. “Yaşını ufak
yazdırmamak varmış. Şimdi askerde olacaktın! Bi yıl sonra da dönerdin. Evlendirirdim, olur biterdi.” ”
Bencil
Oğlunun hatta içten içe kendinin bile Güllü’ye bakışı farklı olan Hacı Dursun evlenmek üzere
kendisine danışan Recep’e sert bir şekilde çıkarak genç adama bencilce yaklaşır: “Neee! Evlenmek mi
dedin! Evlenmek haaa! Sen kim, evlenmek kim!”
Kurnaz
Raşit Efendi ile de konuşarak Güllü’nün yaşını büyütmek isteyen Hacı Dursun asıl niyeti
oğlu kıza karşı herhangi bir suç işlerse kızdan yana ceza almamasını sağlamaktır. Zira oğlu her fırsatta
Güllü’ye tacize kalkışır: “İşi bu kadar oluruna bırakmak hoşuma gitmez. Elimin altında duran bir kızın,
bir gün başıma çorap örmesi ağır gelir bana… Fırsat bulmuşken yaşını büyültür on sekize çıkarırız.
Başına da bir kaza gelirse, eh ne yapalım çocuk değildi ya, kendi düşen ağlamaz, demesi kolay olur.”
Açgözlü
Ahmet’in ve Hamit’in canı gönülden isteyerek elde ettiği açmaların da üzerine konan Hacı
Dursun, ırgatlarına hepsinin dışarı atılmasını emreder: “Daha duruyorsunuz be! diye gürledi,
“Kursağınızdaki aş, kimin kazanında kaynadı, nankör herifler! Tutun atın diyorum size, şunları.”

