Nazif -(Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Ankara” Romanı)

Uyumsuz

Karakter
Selma Hanım’ın ilk kocası olan Nazif Bey iyi bir eğitim görmüştür. Bir banka da şeflik
yapmıştır. Ankara’ya gittikten sonra eşi Selma Hanım’la Milli Mücadele konusunda fikir bazında karşıtlıklar
yaşamışlardır. Nazif Bey, Milli Mücadele’ye karşı kayıtsızdır. Milli Mücadele’nin kazanılacağı konusunda
inancı yok denecek kadar azdır ve kararsızdır. İçine kapanık daha çok kendini önemseyen milli duygulardan
yoksun biraz bencil biridir.
Kişiler Nazif Bey’in insanlarla olan ilişkisi çıkar üzerine kurulu olduğu için pek çok mevkiden samimiyetsiz
arkadaşı vardır. Mebustan Murat Bey yakın arkadaşlarından biri olmakla beraber sık sık evlerine misafir
olmuşlardır. Hakkı Bey ile ve diğer ev sahipleri Ömer Bey ile de sıradan bir kibar bir ilişki içinde olan Nazif Bey
en çok Selma Hanıma duygularını döküp muhabbet edebiliyor.
Aktiviteler Nazif Bey karısı sevdiği için birkaç kez at binmeye gitmiştir. Bunun dışında ev ziyaretlerine
gitmeyi ve misafir kabul etmekten büyük zevk alırdı. Selma Hanımla sürekli bağ evlerine veya arkadaşı Murat
Bey’in evine gittikleri olurdu.
ÖRNEK ANILAR
Vurdumduymaz
Selma Hanım’ın duyduğu sesler üzerine kendisini uyandırmasından sonra sese ve karısına
kayıtsız kalıp uykuya devam etmek isteyen Nazif Bey oldukça vurdumduymaz bir adamdır. Evlerinin önünde bir
adamın karısını dövmesi üzerine yine kayıtsız kalarak: “Mutlaka, sabah kahvaltısını vaktinde yetiştirememiş
olacak.” der. Eşini dahi sevmesine rağmen diğer erkeklerle olan münasebetini umursamaz. Savaşın yakınlarına
gelecek olduğunu duyduktan sonra kaçmayı teklif etmesi kendisinin vurdumduymaz bir karakter olduğunu
gösterir.
Çıkarcı/Bencil Bir banka şefi olan Nazif kendince para kazanmakta iken ev sahipleri Ömer Efendiler için
karısı Selma Hanım’a onlara iyi davranması gerektiğini söyler. “Hiç olur mu? Biz bundan sonra onlarla iyi
geçinmeye mecburuz. Ankara’dan başka gidecek yerimiz kaldı mı? Şimdiden İstanbul adetlerini yavaş yavaş
unutmak lazım…” Menfi duygularını ön planda tutan Nazif Bey, yaşantısını bu çıkar ilişkileri üzerine kurduğu
için sonuçta mutlu olamaz. Hem Selma’dan boşanmak hem de mutsuz bir hayat sürdürmek zorunda kalmıştır.
“Öyle ise ben seni bırakır giderim. Canımı pazarda bulmadım ya diye haykırdı.”
Temkinli
Nazif Bey ince hesapların adamı olduğu için işlerinde ihtiyatlı ve temkinli davranır. Normal
şartlarda karışmadığı, moderniteyi savunduğu, evine gelen yabancı erkeklere laf demediği halde komşularından
laf gelecek diye bir hezeyana kapılır ve eşinin Binbaşı Hakkı ile olacak olan Çankaya gezintisini hoş karşılamaz.
Adeta onların tanışmasından, samimi olmalarından haberi yokmuş gibi bir izlenimde bulunur. “Tuhaf şey, bütün
bunlar konuşulduğu vakit ben nerede idim?”

