Hacer – (Halid Ziya Uşaklıgil'in “Ferdi ve Şürekası ” Romanı) Şımarık
Karakter Annesinin erken vefatının ardından babası ve kendisine tahsis edilmiş hizmetçilerle ve öğretmenlerle
yaşamaya başlayan Hacer, olağanüstü fiziksel güzelliği olan bir kızdır. Babası her konuda kızına imtina etmektedir.
Hacer, neşeli karakteri olan, içten,çevresinde sevilen bir kızdır. Terbiye ve görgü kurallarında eksiksiz yetiştirilmiştir.
Ancak, kinci ve şımarık karakteri nedeniyle olayların sonuçlarını düşünmeksizin hareket eder.
Aktiviteler Hacer hayatını oldukça düzenli ve planlı yaşardı. Sabahları oldukça erken saatlerde kalkar, babasına rutin
ziyaretlerini yapar, musiki dersleri alırdı. Mürebbiyeleri veya babası ile gezmeye çıkmayı severdi.
ÖRNEK ANILAR
Neşeli
Hacer, oldukça neşeli karakteri olan cıvıl cıvıl bir genç kızdır. “Hacer, bu yaşam tenhalığı, bu hayat
sıradanlığı içinde hüzne eğilimli olmaktan uzaktır; aksine o kadar özen göstererek meydana gelen saadet yuvası içinde
memnundur, bahtiyardır. Daima güler, evin her tarafında bir kahkahası duyulur, daima söyler, bulunduğu yerde Hacer'in
sesi mutlaka işitilir.”
Terbiyeli/ Görgülü Annesinin vefatından sonr, mürebbiyeler içinde büyüyen Hacer, görgü kurallarına oldukça önem
veren, terbiyeli bir kızdı. “Hacer Hanım'ı bilmezsiniz. Öğrencimin terbiyesinden, bilgisinden bahsedecek olursam
kendimi övmüş olacağım için bunu söylemeden geçmek isterim; yalnız şu kadar söyleyeyim ki Allah'ın bu kızda
topladığı güzellik, zerafet gibi nitelikler, aldığı terbiye, gördüğü eğitimle kıymetini pek çok arttırmıştı.”
Kinci Uzun zamandır, sevdiği ve en nihayetinde evlenmek gayesini gerçekleştirdiği İsmail Tayfur'un, kendisi
haricindeki bir kimseyi sevmesi Hacer için ciddi yıkımdı. Hayatında karşılaştığı en zor durumu yaşayan Hacer, intikam
alma duygusu ile kinci hareket ediyordu. “ Bu hakikatı anladığı zaman onda bir intikam fikri uyanmıştı; ne şekilde
olursa olsun, ne yapmak gerekirse gereksin intikam almak istiyordu.”
Sıcak/ İçten Hacer, çevresinin sevgisini kolaylıkla kazanan, herkese içten davranan sıcak karakterli genç bir hanımdı.
“ Saniha, 'Teşekkür ederim! Diyebildi, şimdi Hacer elinden tutmuş, odanın bir tarafına doğru sürüklüyordu. Oraya kadar
genç kız rahat bir konuşmaya devam etti, orada karşı karşıya oturdular, Hacer, iskemlesini biraz ileriye sürerek eğildi,
Saniha'ya hayran olmuş gibi bir gözle baktı, çocuk gibi başını eğerek ..”

