Hamit (Rıfat Ilgaz’ın “Karadenizin Kıyıcığında” adlı Romanı) Bilinçli
Karakter
Karısı Şerife, oğlu ve iki kızı ile yaşayan Hamit, vicdanı ve iyi niyetine rağmen kendini
düşünmek zorunda olan babadır. Her ne kadar sorumluluklarının bilincinde olsa da orman yaktıktan
sonra ailesini düşünerek arkadaşı Ahmet’i yarı yolda bırakmaktan çekinmez. Emektar eşeği ile köyde
dolanan, mütevazi bir yaşama sahip olan Hamit, üst makamlara rüşvet vermeyi dahi düşünecek kadar
kurnaz biridir.
Aktiviteler
Askerden arkadaşı olan Ahmet’in değirmene sık sık giden Hamit, yemek yaparken
arkadaşına yardım eder. Sürekli sigara içen Hamit, açma sahibi olmak adına her yolu düşünür ve plan
yapar. Emektar eşeği Okumuş ile ilgilenir. Kahvehaneye giderek kahve içer, sohbet eder.
ÖRNEK ANILAR
Merhametli
Denizin kenarında fırtınada ceset gibi gördüğü adamı ilk gören kişi olan Hamit, askerlik
arkadaşı ile kurtardığı Recep’in iyileşmesi için elinden geleni yapar: “Hamit, yerde yatan genç adamın
tabanlarını ocağa vermeye çalışıyordu. Ocak başında unun miyanesini getirmeye çalışan Nuri’yi kıçıyla
itti bir yana: ‘Hele çekil!’ dedi, ‘Adamın ayakları demir gibi! Biraz ısınsın!’ ”
Uyanık
Babadan kalma at arabacılığı mesleği yürüten Hamit, maddi durumu yeterli olmadığı ve
toprak sahibi olmak için aklına gelen düşünceyi yakın dostu Ahmet ile paylaşır. Şayet fındık dikerlerse
rahata ve paraya kavuşacağını düşünür: “Ne mi istiyorum… Alaplı yolunda bir açma sahibi olmak…
Fındıkta çok iş var. Şimdiden başlarsak beş altı yıl sonra alırız ürünü.”
Temkinli Özünde her ne kadar iyi birisi olsa da zamanla kendi çıkarlarına daha fazla önem veren biri
haline gelen Hamit, orman yangınında yakalanmamak için kendisini sağlama almak adına Ahmet’i öne
atarak saklanmayı uygun görür; böylece yakalansalar da sadece Ahmet yakalanacaktır. Zira Hamit evini
ve geçimini düşünmek zorundadır, bu durum dostu Ahmet’i bile şaşırtır: “Erkin gemisinin gözü pek
Hamit’ini düşündü, Değirmenci Ahmet. Kaç yıl geçmişti aradan! Gözünü budaktan esirgemeyen Hamit,
şimdi yoğurdu üfleyerek yiyordu. Bu kadar mı yanmıştı, ağzı sütten. Eğer onu temkinli yapan evlilikse o
zaman da evli değil miydi? Çocuksa, o zaman da çocuğu vardı… Olsa olsa geçim derdiydi böyle belini
büken.”
Azimli Açmalara konan Hacı Dursun’un elinden kendilerine ait olan yeri almak adına Raşit Efendi’ye
giderek danışmak ister. Asıl amacı yapılan haksızlığı dava etmek değil aksine ne kadar rüşvet
gerekiyorsa vererek olayı ilk elden halletmek ister: “Demek sen bunu pişmiş, kotarılmış bir aş sayıyorsun
haaa! Sağ ol! Bu işi yap bitir, tapusunu al! Sana helalından beş yüz kâğıdım var. Bu işe çoluk çocuk
kellemizi koyduk…”

