Haco Hanım – (Attila İlhan'ın 'Fena Halde Leman' Romanından)- Açık
Karakter
Haco Hanım saygın varlıklı bir ailenin köy hayatından hoşlanan, alaturka geliniydi. Oğlu Ekrem,
Leman ile evlendiğinde, gelinini sevgi ile bağrına bastı fakat bu sevgi, alışılagelmiş, rutin boyutlarda değildi.
Haco Hanım, cinsel açıdan aç, şehvetli ve aslen hem cinslerine ilgi duyan bir kadındı. Yaşına nazaran oldukça
enerjik, hayatı yaşamayı seven yardımsever bir karakterdi.
Aktiviteler
Haco Hanım, sıradan bir ev kadınıdır, fakat ilgisi olan aktivitelerde kendisini geliştirmeyi
başarmıştır. Müzik ile yakından alakadardır. Cümbüş çalmayı sever.Rutin ev işleri hizmetkarları tarafından
üstlenilse de, zaman zaman kendisi de yapmayı sever. Yalnız kaldığı vakitlerde kendisini dine verir. Kuran
okur ve dua eder. Hayvanları oldukça seven Haco Hanım'ın kedileri vardır, onlarla oynamaktan, onları
sevmekten mutluluk duyar. Haco Hanım, sık sık nargile içer.
ÖRNEK ANILAR
Alaturka
Haco Hanım, saygın, varlıklı bir ailenin büyük hanımı olmasına rağmen, alışkanlığı olan kırsal
edalardan kurtulamamış, modern yaşamı benimseyememiş, alaturka bir kadındı. Ekrem Korkut, annesini
anlatırken O'nun bu hallerinden yakınır, zaman zaman da eleştirirdi. “annemin sağı solu yoktur, ne şehir
hayatına intibak edebildi, ne yeni hayatımıza! Biraz köylü, fazlasıyla Osmanlı kaldı.”
Enerjik Haco Hanım'ın yaşı ellisine yakın olarak tahmin ediliyordu fakat Haco Hanım için kaç yaşında olduğu,
rakamsal olarak önem arz etmiyordu. O her daim enerjik, capacanlı bir kadındı. “bağdaki hayatını yırtıcı
kuşların azametiyle sürdürüyor; bağın hangi köşesine adımımı atsam, atının üstünde Kızılderili gibi çevik,
ordana peydahlandığını görüyorum: O tükenmez enerjisiyle parpar, yaşama sevinciyle sarhoş, ırgatlara ya
bağırıp çağırıyor, ya dostça takılıyor.”
Neşeli
Haco hanım her daim güleç yüzlü, neşeli bir kadındı. “Haco Hanım silah gibi patlayan kahkahasını
savurdu mu, yıldız kaymaları, şimşekler, zengin yansımalarla dolu bir kuyumcu aydınlığı çevreyi kaplardı.”
Şehvetli Haco Hanım ve gelini Leman arasında gizli ve yasak cinsel münasebet vardı. Leman O'nun cinsel
açlığının farkındaydı. “Haco Hanım'ın aşk susuzluğu giderilmez, ten açlığı doyurulmaz, hep bunun telaşında
olduğundan mıdır? Sevişirken durmak bilmez, her şeyi bir anda yapmak ister.”
Yardımsever
Haco Hanım, gelini Leman'a her ihtiyaç duyduğunda yardım etmek amacıyla çabalayan,
yardımsever bir karakterdi. “Türkçe yazabildiğim ilk kelime, bir isim, ama akla ilk gelebilecek olanın ismi değil.
Havai mavi bloknotumun bir kenarına, açık ve seçik olarak Haco Hanım ( aslında Hatice) yazıp, ağır bir suç
işlemişim gibi kabahatli kabahatli sağa sola bakıyorum. Doğru dürüst bir eğitimden geçmediği halde, Haco
Hanım bana yardımcı olabilmek için, elinden geleni esirgemiyor.”

