Hazmi Sunteriler (Latife Tekin’in “Buzdan Kılıçlar” adlı Romanı) Uyumsuz
Karakter
Halilhan’ın otomobil satın almak için kandırdığı kardeşi Hazmi, elindeki varı yoğu ona
vererek şirket açmasına yardım etmek, yoksulluktan ve hurdacılıktan kurtulup iyi yaşam koşullarına
kavuşmak ister. Lakin iyi niyetli olduğu için kardeşine olan güveni kullanılır. Hazmi ile Mesut birbirlerine
sahip çıkan iki kardeştir. Hazmi, Halilhan’ın kendisine haciz getirmesini gururuna yediremediği için
öfkesini şiddete başvurarak gösterir. Lakin Gogi de araya girince Halilhan ile yine barışmak durumunda
kalır. Oysa abisinin kendilerini bir sermaye gibi görmesinden hayli rahatsız olsa da merhameti onu
sürekli inanmasına neden olur. Teknojen gerekli sermayeyi bulup da kazanmaya başladıkça Halilhan,
Hazmi ile yeniden bağ kurmaya çalışır. Hazmi her ne kadar kaprisler yapsa, inat da etse de kazanca bir
şekilde bulaşmak ister. Karısı Turcan’ın olayları daha evvelden söyleyen gücü nedeni ile hazırlıklı olan
Hazmi, Hurdacılığa geri dönüp kardeşini alaya alarak tepkisini gösterir.
Aktiviteler
Hurdacılık işinde çalışan Hazmi, arada sarhoş olmanın gerektiğine inanır. Yer altı
kahvesinde kardeşlerine eşlik eden karakterin yaşadığı hayat, maddenin yani paranın Halilhan için hayli
değerli olduğunu önemli olduğunu gösterir. Arada gördüğü rüyalardan etkilenir.
ÖRNEK ANILAR
Öfkeli
Yoksul yaşamın kendilerine layık bulunduğuna inanan Hazmi, parasızlığından ötürü Turcan’ın
çalışmak zorunda olmasından da kendisinin Halilhan’dan daha fazla çalışmasına rağmen onun kadar
harcayamamasından da şikayetçidir ve hayata karşı öfke doludur: “ Çocukluğundan beri içinde dünyaya
karşı büyük bir öfke vardı. “Ben parayı bulurum… Ben parayı bulurum…” diyerek burnundan solurdu.
Nalet, kara ve kahverengiydi. Kılıç gibi dik dolaşırdı. Hayattaki en büyük hüznü, karısının çalışmasıydı.”
Düşünceli
Eski günlerinde çok mutlu olduğu kardeşlerini özünde seven Hazmi için kardeşinin
yaşadığı laubali yaşam şekli onu ürkütür ve Halilhan’ın öldürüleceği gibi bir düşünceye kapılır:
“Hazmi, ruhunda tedirgin bir kıpırtıyla, geçen zaman zarfında kendi kendine kalmış, abisini öldürmeye
gelen bir şahsın onun öpüp gideceği inancından hareket ederek Gogi’nin teklifini tartmıştı. Kendini
güçsüz hissettiği için, Teknojen konusunda olumlu düşünmeye mecbur olmuştu.”
Zayıf
Kardeşinin ve Gogi’nin ikna kabiliyeti öyle yüksektir ki Hazmi’nin onlarla muhatap olduktan
sonra hayır demesi zordur: “Ayrıca o ve Gogi, işi bağlamak için kendisine karşı sempatik davranışlar
içerisine gireceklerdi. Çapraz ateş misali, duygusal baskıya maruz kalacak, direnmek şöyle dursun beş
dakika içerisinde şekil değiştirip belki de şaşkına dönecekti.”
Asabi
Kazandığı paraların üstüne yatan abisine ve Gogi’ye karşı aşırı öfke duyan Hazmi, Halilhan’a
düşmanca yaklaşır ve uğradığı haksızlığı gidermek için öfkesini büyük yansıtır: “Hazmi abisini sevip
anlamaktan aciz, yüreğini püskürtmeyi adet edinmiş bir volkan halinde, homurtularla derinleşerek gidip
sırtüstü sedire yattı.”
Dalgacı
Kardeşi ile rekabet içerisinde olmak ve onu dalgaya almak için ortaya iddialar atan Hazmi
için Mesut’un ve eşinin fikirleri değerlidir: “Fikirlerin tatlı görünüyor, fakat benim görüş açım çoktandır
serbeste ayarlı, sana anlatılmıştır, devamlı azami hızdayım, affet yani, detayları kavrayamıyorum,”
dedikten sonra, lafı, döndürüp dolaştırıp, “Volvo’nla bile yarışırıma” vardırdı.”
Cesaretli Çeşitli şekillerde halk arasında kendini göstermiş olan ruh çağırma, büyü, üfleme ve okuma
gibi durumlara inanan Hazmi, ruhtan korkmaz ve onunla konuşur: “Çağırdıkları ruh yerli markaların
yanına yanaşmayıp bir hayli yüksekten uçtu. Hazmi’ye beyaz Pejo, Mesut’a Casio Ekolayzır yazdı.
Mesut şaşırıp bocalarken, Hazmi ruhun yazdıklarını bir defa daha heceleyip sevinçten kızardı. İnanmak
gibi bir durumu yokken yüzüne vuran ateşten utanıp, ‘Biz böyle palavraları yutacak adam değiliz lan!’
diyerek ruha çalım yaptı. Gereksiz yere azarladı. Zorlamaya giderek ‘İspat et’ havalarına büründü. ‘Seni
fincanın içine hapsederim ona göre doğru konuş!’ şeklinde tehdit savurdu. ‘Ben de senin etrafında duvar
örerim!’ cevabını alınca korktu.”

