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Handan Han›m’›n “H›rs›zl›¤›”

Handan Han›m’›n “h›rs›zl›k” u¤rafl›s› yirmi y›l önce bafllam›flt›.
Efli aniden bu dünyadan göçüp gitti¤inde, yüz yirmi olmas›
gereken flekeri dört yüze f›rlam›fl, bir daha da inmemiflti. Ke-
sinlikle uymas› gereken bir diyeti vard›. Çocuklar› ve torunla-
r› da zebani gibi bafl›ndayd›lar, ama neye yarar! Gerçek bir
dolap faresi olup ç›km›flt›.

O gün Handan Han›m yaln›zd›. Mutfakta difline göre ne
varsa mideye indirmek, di¤erleri arad›¤›nda da “bilmiyorum”
demek için bulunmaz f›rsatt›. Hemen mutfa¤a geçip, buz-
dolab›n› açt›. Ispanak, zeytinya¤l› kereviz, hafllanm›fl tavuk...
Yüzünü buruflturdu. 

“Dün akflam hepsinin yedi¤i, bana da koklatmakla ye-
tindikleri o can›m börek nerede acaba?..” 

Tam dolab› kapatacakt› ki, birden gözleri parlad›. Altta,
raf›n en dibinde koca bir dilim çikolatal› pasta, “ye beni”
dercesine ona bak›yordu. “Börek flimdilik kals›n,” dedi a¤-
z›n›n suyu akarken, “Sonra bulurum nas›l olsa.”

Kararl› hareketlerle önce pasta taba¤›n›, sonra da do-
lab›n kapa¤›nda duran meyve suyunu ald›. Koluyla iterek
buzdolab›n›n kapa¤›n› kapatt›. Zaman yitirmeden mutfak ma-
sas›n›n bafl›na çöktü. Dilini flaplata flaplata, midesine bir gü-
zel bayram ettirdi. Ard›ndan da suç delili olan taba¤›, çatal›
ve barda¤› y›kayarak kald›rd›. Rahatlam›fl bir halde, yüzün-
de kocaman bir gülücükle salona se¤irtti.
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Televizyonun kumandas›n› al›p, rasgele bir dü¤meye
bast›. Siyah-beyaz bir film vard›. “H›h, ninemden kalma!”
dedi önce. Derken durdu, bir süre dikkatle ekrana bakt›. 

“Aaa! Bu filmi hat›rl›yorum ben! Daha iki y›ll›k evliydik...”
‹çini çekerken kendini kanepeye b›rakt›. “Kad›köy’de, Sü-
reyya Sinemas›’nda izlemifltik hem de. Karn›m burnumday-
d›... K›z›ltoprak’a kadar yürümüfltük. Eve geldi¤imizde bacak-
lar›m titriyordu... Ertesi sabah daha gün ›fl›madan do¤uma,
hastaneye gitmifltik apar topar.” 

Eflinin duvarda as›l› duran foto¤raf›na bakt›. Hiçbir yan›t
gelmeyece¤ini bile bile, “O gün sevinçten bir uçtun, bey; bir
daha da kafan yerine gelmedi!” dedi. “Gelgit ak›ll›n›n biri ol-
dun ç›kt›n!” Gözlerini foto¤raftan ay›r›p, boynunu büktü.

“Bir de, hastane odas›nda unutuvermifltin beni. Hey gi-
di!.. O zamanlar bebekleri bugünkü gibi, do¤umdan hemen
sonra annelerinin yan›na vermezlerdi... Geleceksin de, k›z›-
m›z Zeynep’imizin kafl›n› gözünü, elini aya¤›n› anlatacaks›n
diye az beklememifltim.” 

Gözlerini yine foto¤rafa çeviren Handan Han›m bu kez
sesini yükseltti. 

“Üstelik, geldi¤inde de surat›n befl kar›flt›, Kemal Bey!
Bir ‘flebek’ do¤urdum herhalde diye ödüm patlam›flt›. Me¤er
senin derdin, k›z›m›z›n kundaklanm›fl olmas›ym›fl. Yavrucuk,
elini kolunu oynatam›yormufl. Hastaneye üç gün zor dayan-
m›flt›n. Eve döndü¤ümüzde, daha kap›dan içeri girer girmez,
Zeynep bebe¤imizin kunda¤›n› çekip atm›flt›n. ‘K›z›m›n fira-
vunun mumyas› gibi sar›p sarmalanmas›na izin veremem!’
demifltin.”

Handan Han›m sustu, sonra, bafl› önünde m›r›ldand›.
“Gerçi, sen hakl› ç›kt›n, bey. Bak, art›k bebeleri sarmalam›-
yorlar. Kundak bezleri bohça oldu.”
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Bol flekerli pastayla meyve suyu, marifetini göstermeye
bafllam›flt›. Afl›r› fleker yüzünden Handan Han›m’›n yüzü k›-
zarm›fl, üstüne a¤›rl›k çökmüfltü. Art›k konuflam›yor, sözcük-
leri yaln›zca içinden geçiriyordu.

“Ya k›rk› ç›kmadan k›z› evden kaç›r›p denize götürme-
ne, lastik top gibi havaya f›rlat›p atmalar›na, bir somun ek-
mek gibi koluna s›k›flt›r›p, yol yolak koflturmana ne demeli!..
Bilmezsin elbette! Baba k›z sizi öyle gördükçe, nas›l kayg›-
land›¤›m›, nas›l yolunuzu gözledi¤imi bilmezsin elbette!..” 

Handan Han›m televizyonun kumandas›na dokundu,
ekran karard›. Kanepenin kenar›ndaki yast›¤› bafl›n›n alt›na
çekip k›vr›l›rken, “Sevgili k›z›n kaç ayd›r eve kapand›, senin-
le an›lar›n› yazd›,” diye m›r›ldand›. “Hepsi flu bilgisayar dedi-
¤i kutunun içinde. Ben okuyam›yorum... Eminim, seni gök-
lere ç›karm›flt›r. ‘Benim babam üflütü¤ün, ç›lg›n adam›n te-
kiydi!’ diyecek hali yok ya...”
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Babam, annemin söyledi¤i gibi üflütük müydü, bilmem.
Bana göre cin gibi, usta bir oyun kurucuydu. Onun
oyun hamuru da, topac› da, yoyosu da bendim. M›n-
c›klan›rken, döndürülürken, avucunun içinde sa¤a so-
la at›l›rken, hep flen kahkahalar atard›m. 

Annemin a¤z›ma t›k›flt›rd›¤› sebze çorbas›n› püs-
kürtür, oysa babam›n uzatt›¤› kafl›¤› yalar yutard›m.
Beni uyutmakta da üstüne yoktu onun. Hamsiyle us-
kumrunun koca yunusu bulmak için yapt›klar› yolcu-
lu¤u dinlerken dald›¤›m düfllerde okyanuslar› aflard›m. 

Babam al›flverifle giderken beni omuzuna al›rd›.
Manav›n önüne geldi¤imizde, bafl›n› hafifçe yukar› kal-
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d›r›p sorard›: “Ne dersiniz, ecem; iki kilo ›spanak ye-
ter mi?” Kasaba girdi¤imizde beni omuzundan indirir,
“Bizim ecenin can› külbast› çekmifl. Uygun bir fleyler
haz›rlay›ver, ustam,” derdi. Kendimi gerçek bir ece gi-
bi hisseder, taht›mda egemenli¤im alt›ndaki a¤açlara,
kedilere, uçan kufllara ve insanlara kurumla bakar, ke-
yifle emzi¤imi emerdim. Luk luk luk...

Dört yafl›ma geldi¤imde art›k gürefl tutuyorduk.
Anneannemse bu halimize ifrit olurdu. “Çocu¤un ko-
lunu baca¤›n› ç›karacak ayol! Bu adam deli!” diye söy-
lenmesine ald›rmazd›k. Babam beni alt›n beflikte sal-
lay›p, bal kaymakla beslese bile yine de ona yarana-
mazd›. Bunu ikimiz de biliyorduk.

Sevilen ve seven bir k›zd›m ben. Oysa, son gün-
lerde çevremdeki herkes fena halde can›m› s›kmaya
bafllam›flt›. Hepsi de emzi¤ime takm›flt› kafay›. Koca
k›z olmuflum, o a¤z›mdaki yak›flm›yormufl, falan filan.
Bu konuda sesi ç›kmayan yaln›zca babamd›. As›l pla-
n›, sinsi sinsi onun yapt›¤›n› bilemezdim elbette!

S›cak bir yaz günüydü. Babam ve ben, Kurba¤a-
l›dere’den sandalla ç›km›fl, Moda Plaj›’n›n önüne gel-
mifltik. Babam pasl› çapay› salar salmaz hemen denize
atlad›. Onun suyun yüzüne ç›kmas›n› beklerken, em-
zi¤imi a¤z›mdan çekip, mayomun içine t›k›flt›rd›m.
Sandal›n kenar›na oturup, ayaklar›m› suya sark›tt›m.
Babam görünür görünmez de kendimi suya b›rakt›m.
Dald›m ç›kt›m; ayaklar›m› ç›rpt›¤›m için oluflan kö-
pükleri seyredip, kahkahalar att›m; plaj›n tahta iske-
lesinden babam›n kollar›na atlad›m... 

Günefl tepeye vard›¤›nda, eve dönüyorduk. Elle-
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rim babam›n kollar›nda, solu¤u ensemde, onunla e¤i-
lip kalkarak kürek çekiyordum. Caddebostan k›y›s›n-
daki Sad›k’›n kahvesine yaklaflmak üzereydik. 

“Yak›nda tavflana benzeyeceksin,” dedi babam.
“Difllerin dudaklar›ndan d›flar› f›rlayacak.” Bu da ne-
reden ç›kt›, diye düflünerek, emzi¤imi a¤z›m›n içinde
bir tur döndürdüm. Hayvanat bahçesinde gördü¤üm
gri-beyaz ve alacal› renklerdeki tavflanlar› an›msad›m.
Difllerim birbirine kenetlendi. Eve gidene kadar a¤z›-
m›n içindeki lastikle oynay›p düflündüm. 

Yaz günleri mutfa¤›m›z›n bahçeye aç›lan kap›s›
hiç kapanmazd›. H›zla içeri dald›¤›m› gören annem
kayg›yla sordu. “Ne oldu?” 

Babam ona yan›t verirken, ben çoktan annemle-
rin odas›na varm›flt›m. Tuvalet masas›n›n önündeki pu-
fa ç›k›p, a¤z›mdaki emzi¤i çektim. Yüzümü iyice ay-
naya yap›flt›rd›m. Tavflanlar hep gözümün önündeydi.
Yanaklar›m› içeri çekerek, dudaklar›m› büzdüm ve t›p-
k› onlar gibi oynatt›m bir süre.

Büzülmüfl dudaklar›mdan f›rlayaca¤›n› ö¤rendi-
¤im kazma difllerimi düfllerken, babam› gördüm. Ka-
p›da dikilmifl, gülümsüyordu. Onu fark etti¤imi görün-
ce, yan›ma gelip beni kuca¤›na ald›. Pufa oturduktan
sonra beni de dizine oturttu. 

“Biliyorum, emzi¤inden ayr›lmak sana zor gele-
cek.” Elleri saçlar›mda geziniyordu. “Sen de biliyor-
sun, onu sonsuza dek ememezsin. Bir gün f›rlat›p çö-
pe atacaks›n.” Çenemden tutarak bafl›m› kald›rd› ve
gözlerimin içine bakt›. “Oysa, onu denizk›z›na arma-
¤an edebilirsin,” dedi.
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