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Doğuyorum1

Kış başında soğuk, yağışlı bir gece, saat akşamın 9.30’u. 
Elektriğin henüz girmediği bu Manisa kırsalında lamba-
lar, fenerler günbatımından önce yakılmış, çoktan gece 
ol muştur. İki katlı, kırmızı tuğla bağ evinin büyük kızı, 
dört yaşlarındaki Müzehher (sonraları kısaca Müz diye 
çağrılacak olan) yer yatağında, yemeni yorganının altın-
da mışıl mışıl uyumaktadır. Oda kapısının açılmasıyla 
babaanne Sıdıka, kucağında biraz önce doğmuş ve sım-
sıkı kundaklanmış olan bebe Nihal’le içeriye girer. Ger-
çi bebenin adı henüz konmuş değildir. İkinci bir kızı 
olduğunu öğrenen baba Halil Asım şu sırada, lamba ışı-
ğında Osmanlıca-Farsça lügatini karıştırmakta ve “Müzeh-
her” sözcüğünün de (çiçeklenmiş, çiçekle bezenmiş an-
lamına) kaynağı olan bu kitapta yeni kızına ad aramak-
tadır. Biraz sonra “Nihal: fidan, dal” adında karar kılına-
cak, bu ad baba tarafından bebenin kulağına fısıldana-
caktır. (Asım Mollazade Halil Asım Bey’in Öz Türkçeci 
olmadığı kesin.)

1.BubölümbaşlığıiçinCharlesDickens’ateşekkürborçluyum.Çünkübu,
onun David Copperfield romanının ilk bölümünün başlığıdır. Yıllar önce bu
romanıTürkçeyeçevirirkenbaşlığınvecizveyalınoluşunahayrankalmıştım.
Fazlasözenegerek?
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“Uyan, Müzehher, uyan,” der babaanne Sıdıka, ya-
taktaki küçük kız çocuğunun omzuna dokunarak. “Bak, 
kardeşin oldu.”

Daha o yaşta ağırbaşlı, gururlu ve kendinden emin 
olmasıyla, kısacası “şar-şur” olmamakla tanınan Müzeh-
her yatağında kıpırdamakla birlikte gözlerini açmadan, 
başını çevirmeden, “Kız mı, oğlan mı?” diye sorar kısaca.

Ve, “Kız!” yanıtını alınca, bebeden yana dönüp bak-
mak zahmetine bile katlanmaksızın yorganı başına çekip 
uykusuna bıraktığı yerden devam eder.

Yıllardan 1927, günlerden 16 Kasım.

Ben bu öykücüğü dinleyerek büyüdüm. O yılların, 
sinema, tiyatro, gazino vb. gibi ev dışı eğlencelerin bilin-
mediği Manisa’sında insanların hemen hemen tek oya-
lanma yöntemi gene insanlar olduğundan, aile bireyleri, 
hısım akraba, konu komşu ve hatta tanınmadık kişilerle 
ilgili öykücükler dillerde gezip durur ve zamanla pembe 
ya da kara dizilere dönüşürdü. Örneğin, doğumumu kut-
lamaya gelen bir uzak halanın, getirdiği armağanı yorga-
nımın üzerine şöyle, atarcasına bırakarak, “Kız Nihal, bu 
ne hal?” dediği, sonra başkaca bir tatlı söz söylemeksizin, 
herkesin pek yersiz bulduğu kendi esprisine kendi gül-
mekle yetindiği sık sık anlatılır ve kınanırdı çünkü “evde 
kalmış” olan bu uzak halanın (25 yaşını çoktan geçmiş-
miş o zaman) bizim babamız Halil Asım’la evlenmeyi 
ummuş ve bu yüzden annemiz Feride’yi kıskanmış oldu-
ğu herkesin bildiği bir şeymiş, falan.

Ablam Müzehher’in beni dünyaya karşılayış öyküsü 
de onun akıllılığına ve kendinden emin gururuna örnek 
olarak dile getirilirdi. Bu öyküden benim alınıp gocunabi-
leceğim pek akla gelmezdi, herhalde. Yıllar sonra, psikolo-
ji kuramları arasında bir, “İkinci Kız Evlat Sendromu” bu-
lunduğunu öğrenecektim. Benim yaşamış olduğum şeydi 
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bu, ikinci olmak yetmezmiş gibi bir de “gene kız” olmak: 
yani eve hiçbir yenilik ve heyecan katmayan, olmasa da 
olur bir gariban, hatta belki de bir fazlalık. İlk kız ya da ilk 
oğlanın (özellikle de ilk oğlan, tabii, hele o dönemlerde!) 
hazıra konduğu ilgiyi, kendi çabalarıyla kazanması gerek-
tiğine inanan, göze girmek, el üstünde tutulmak için çır-
pınan bir yaratık. “On aylık yürüdün, on aylık konuştun,” 
derdi babaannemiz Sıdıka. “O gün bugündür ne çenen 
durdu ne de ayakların.” Çok sevdiğim annem Feride’nin, 
“Nihal’in kıpırdaklığı beni öyle canımdan bezdirdi ki bir 
daha çocuk yapmamaya neredeyse yemin ediyordum!” 
dediğini duydukça suçluluk duygusuna boğulur, söz din-
lemek, uslu çocuk olarak kendimi bağışlatmak için elim-
den geleni yapardım. Gel gör ki kıpırdak olmamak, yerli 
yersiz gülüp söylememek elimde değildi; bir zaman sonra 
iyi niyetlerimle içtenlikli kararlarım aklımdan çıkıverince 
gene azarlanır ya da uyarılır ve gene kendimi bir fazlalık, 
bir yük gibi hissetmeye başlardım.

Bu duygularım son derece güçlüydü. Öyleyse ne-
den, beş-altı yıl sonra erkek kardeşim doğduğu zaman 
bu haksızlığı belirtecek yerde tam bir “ikinci kız evlat” 
gibi davrandım? “Kardeşin kız mı olsun erkek mi?” diye 
sorduklarında, “Kız olsa da severim ben onu: taşbebek-
miş gibi oynarım onunla. Öyle büyük bir taşbebeğim yok!” 
demesini neden bilemedim? Ana sütüyle birlikte alınıp 
sindirilen, sorgulanamayan gelenekler zamanla genlere mi 
işlemeye başlıyor ne?

Çantada iki bebe

İlkokulun birinci sınıfına gidiyordum, erkek karde-
şim doğduğu zaman. Mevsimlerden karakış. Aylardan 
ocak (kânunusani, o günkü adıyla). Ayın dördüncü gü nü. 
Akşamüzeri, buz tutmuş yollardan adam yollanarak kent-
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ten getirilen ebe, beni de doğurtmuş olan Meryem Ha-
nım, elinde o zamanlar doktorların ve ebelerin taşıdıkla-
rı körüklü, “fes rengi” yani koyu bordo, meşin çantasıyla 
gelmişti. Zamanına göre uyanık, kendince psikolojiden 
anlayan, sevecen bir kadınmış, besbelli. Üstüme gelecek 
kardeşi kıskanabileceğimi hesap ederek (olgun ve ağır-
başlı Müz’ün ise kıskançlık gibi sıradan ve yakışıksız 
duyguların ötesinde olduğu varsayılıyordu) beni dizine 
oturtup körüklü çantasını göstererek, “Bak, Nihal,” dedi. 
“Çantamın içinde iki bebek var; biri oğlan biri kız. Han-
gisini istersin?”

“Evet, sen seçeceksin,” dedi babaannem Sıdıka. “Çün-
kü bu bebek senin özel kardeşin olacak.”

Babam, sersemletici soğuğa karşın avluda sigara içi-
yor, ablam Müz bir kenarda ders çalışıyordu. İçerideki 
odadan annemiz Feride’nin tek bir iniltisinin duyuldu-
ğunu anımsamıyorum. Ne zaman inildeyip halinden ya-
kındı ki zaten, ömrünün en sonuna değin?

Ebe Meryem Hanım’ın körüklü çantasında iki bebe 
bulunduğuna inandım mı? Evet. Gerçi doğacak bebenin 
annemin karnında olduğunu da biliyordum. Gebeliğinde 
annemiz iyice zayıflamış, karnı iyice sivrilip ortaya çıkmış-
tı. Bunu biliyordum; bebeğin akıl erdiremediğim, öğren-
mek için de pek heves duymadığım esrarlı bir yöntemle 
annemin karnından çıkacağına ilişkin hayal meyal bir fik-
rim vardı ama ebenin söylediklerine de bir itirazım olma-
dı. Zihnimin cümle masallara açık olduğu bir yaştaydım, 
besbelli. Zaten bizim çocuk zihinlerimizin belirli birtakım 
konularda elden geldiğince böyle sisli kalması büyüklerin 
işine gelirdi, çünkü böylece onlar dikenli birtakım soruları 
yanıtlamak sıkıntısından kurtulurlardı. Bu soruların yanı-
tını da bizler, büyüdükçe, elbet yarım yamalak ve çoğu 
zaman yalan yanlış biçimde, her semtte ve sınıfta mutlaka 
bulunan “bilmiş” arkadaşlardan öğrenirdik (!)
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O akşam ebenin sorduğu soruyu ben, “Oğlan olsun,” 
diye yanıtladım hiç duraksamasız. Sonra da, “Bir evde üç 
kız ayıp olmaz mı?” diye bilgiçlik tasladım.

Doğan çocuk benim istemime karşın gene kız olsay-
dı babaannemle Ebe Meryem, körüklü çanta içinde ka-
lakalan çocuk konusunda nasıl bir masal üreteceklerdi 
acaba, hep merak etmişimdir. Ama benim bu yanıtım 
çok hoş ve zeki bulunarak herkese anlatıldı, yıllarca dil-
den dile gezdi.

Ad bulmak için bu kez Farsça sözlüğe danışmanın 
gereği yoktu. Bebeye, babamızın babası olan ölmüş Asım 
Molla’nın adı verildi, geleneklerin gerektirdiği üzere ve 
böylece bir süreç tamamlanmış oldu.

Ayıba özür

Burada, bir evde üç kız evladı “ayıp” bulan kendi yo-
rumumun ayıbını hafifletici bir şey belirtmek isterim. 
Ailemiz büyüklerinin “erkek evlat” konusuna verdikleri 
önem, hiçbir surette kız çocuklarını değersiz buldukları 
anlamına gelmiyordu aslında. Erkeğin soyu sürdürmek-
teki değişmez görevi, aile ve toplum içindeki “reis” konu-
mu, onların da ana sütüyle alıp sindirdikleri bir gelenek-
ti, sorgu sual edilemez bir yaşam gerçeği, peygamberimi-
zin, hatta Allah’ın emri. Ama bu, erkeğe, insan olarak, 
kendiliğinden, otomatik bir değer yüklemiyordu. Büyük-
lerimizin çoğu “erkek” olmakla “adam” olmanın arasında-
ki ayrımı biliyor ve önemsiyorlardı. Gerçi adam yerine 
koymadıkları kimi erkeklerin de “reis” konumunu, gele-
nek görenek gereği kabul etmek durumundaydılar ama 
bu, kadını değersiz saydıkları anlamına gelmiyordu.
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Peçenin  gizlediği güzellikler

Bu yüzden bizim evdeki ve yakın çevremdeki bü-
yüklerin, Cumhuriyet’in o ilk yıllarında kadına özgürlük 
ve saygınlık kazandıran hemen her adımı alkışladıklarını 
biliyorum. Örnekse; babam, mizaç yönünden olduğu ka-
dar kültürel (hukuk mezunuydu) ve siyasal eğilimleriyle 
tam bir “Osmanlı beyi” ve hatta padişahçı olan Halil Asım 
Bey, bir gün, “Bizim kadınlarımız peçeyle gezerlerken ör-
tüsüz dolaşan Rum kadınlarını pek güzel bulurduk,” de-
mişti. Bu sözleri annem Feride adına bir kıskançlıkla din-
lediğimi çok iyi biliyorum. Ama sonra babam, “Çarşaflar, 
peçeler kalktığında bir de baktık,” diye ekledi, “bizim ka-
dınlarımız meğer çok daha güzelmiş!” Bir an için sıkışan 
nefesimin genişlediğini de çok iyi anımsıyorum.

Ama bütün bunlar annemizin bir feminist, babamı-
zın da eşitlikçi bir “yirmi birinci yüzyıl erkeği” olduğu 
anlamına gelmiyor elbet! Annemiz babamıza, “Beyim,” 
diye hitap eder, o da, üniversite mezunu olduğu halde 
karısının “Bey”i olmakta hiç sakınca görmez ve karısına 
yalnızca, “Feride,” derdi. Okumuş, aydınlık, şapka giyen 
kadınların arasında kocalarına, “Efendim,” diye hitap 
edenler vardı. En bağımsızları bile, kocalarının adının ar-
dına, “Bey” sanını eklemeden edemezlerdi. Oysa kocala-
rın çoğunluğu karılarına yalnızca adlarıyla hitap ederler-
di. Bunu, biz çocukların doğar doğmaz görmeye başladı-
ğı, en basit ve gündelik bir örnek olarak veriyorum. 

Erkek egemen ninni

Zaten bu konularda herkesin bizim evimiz ve çevre-
miz gibi düşünmediğini de bilmez değildim. Toplumu-
muzda kadının ikinci sınıf vatandaş sayılageldiğini bil-
mek için tarih okumaya da ihtiyacım yoktu. Neşeli, genç 
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ruhlu bir kadın olan, şakalaşmayı, arada kaçamak olarak 
açık saçık laflar etmeyi çok seven babaannemiz Sıdıka’nın 
bazen küçük kardeşimizi pışpışlarken alaylı bir makamla 
söylediği eski bir tekerleme, örneğin, tüm derslere be-
deldi bence:

Oğlancıktır oğlancık,
Ne küpe ister ne boncuk.
Kız dedikleri kancık,
Hem küpe ister hem boncuk!

Kızların, küpe boncuk gibi şeyler istiyorlar diye böy le 
aşağılanması saçma gelirdi bana. Ne olmuş yani? “Yunan 
Yangını”ndan kurtulabilmiş olan birkaç sedefli, mercanlı 
kolyeyle oynamaya ben de bayılıyordum. Üç yaşıma gel-
diğimde ille küpe takmak istediğim için babaannem ku-
lak memelerimi tereyağla ovduktan sonra ateşte kızdır-
dığı bir yorgan iğnesiyle delmişti ve birkaç gün sonra 
kulaklarıma Mevlevi sikkesi biçiminde küçük altın kü-
peler takılmıştı. İlle bir eşitleme yapmak gerekiyorsa oğ-
lan çocuklar da küpe boncuk taksınlardı; bence hiç sa-
kıncası yoktu... Nitekim oldum olası küpe, kolye takan, 
süslü ve değişik giyinen, saçlarını (modaya karşın) uza-
tan erkekleri beğenmişimdir.

Bu yılışık tekerlemeye duyduğum soğukluk, değin-
diği küpe ve boncukların ne anlama geldiğini çıkarttığım 
zaman da hafiflemedi. Sonraları, Batı kültüründeki Freud 
öğretisinde, “penis kıskançlığı” diye bir deyime rastladı-
ğımda aklıma hemen bu tekerleme gelecek ve ben bu kıs-
kançlığın kökeninin cinsel değil kültürel olduğunu düşü-
necektim: erkek egemenliğine duyulan bir imrenme.

Yüzyıllardır söylenen böyle tekerleme ve ninnilerin 
sözlerini kim yakıştıragelmiştir acaba? Erkekler olmasın? 
Ama söyleyenlerin kadınlar yani anneler olduğu kesin. 
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Bir annenin kendi doğurduğu kız evladını böylesine aşa-
ğılayabilmesi için kendisinin ne kadar aşağılanmış olması 
gerek!

Damdaki pabuç

Kardeşimin doğumu ve benim “ikinci kız evlat” ol-
ma takıntımla ilgili son bir öykücük anlatmak istiyorum. 
Henüz yaşım tutmamakla birlikte aşılmaz bir ısrarla 
okula başlamıştım o yıl. Kardeşimin doğumunun ertesi 
günü okula gittiğimde, tapınırcasına bir saygıyla sevdi-
ğim öğretmenim (Muallime) Memnune Hanım gülüm-
seyerek, “Ee, Nihal, tebrik ederim, bir kardeşin dünyaya 
gelmiş,” dedi. “Pabucun dama atıldı demektir, artık!”

Yüreğim ağzıma geldi çünkü evde yeni bir çift pa-
bucum vardı! Efendim, İstiklal Savaşı ve Yunan Yan gı-
nı’ndan ancak canıyla kurtulmuş olan bu kentte, temel 
besin maddeleri dışında (çünkü Manisa bir tarım kentiy-
di, ne de olsa) her şeyin kıtlığı çekilen o yok yoksul yıl-
larda, insana yeni pabuç ancak bayramda ve seyranda 
alınırdı, o da alınabilirse. Ve şimdi ben, bir kardeşim oldu 
diye yeni pabuçlarımın neden dama atılması gerektiğini 
bilemiyordum! İki ders arasındaki on beş dakikalık “te-
neffüs”te öğretmenlere ve hademe Kafiye Hanım’a gö-
rünmemeye çalışarak koşa koşa eve gittim ve orada, sev-
gili öğretmenim Memnune’nin benimle “şakalaşmış” ol-
duğunu anladım.

Tuhaftır ki bu “latife” öğretmenimi daha yakın ve 
ulaşılır yapmadı benim gözümde. Derslerde sesini yük-
seltmeden, avuç içlerine (çok uç durumlarda da kıçlara) 
vurulan cetvelden hemen hiç yararlanmaksızın hüküm 
süren, çok fazla gülmese de asık suratlı hiç olmayan serin-
kanlı Memnune’nin bu cilvesi bana bir dil dersi oldu; söz-
cüklerin gizli hayatı hakkında yeni bir ipucu edindim.
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Kara dizi-pembe dizi

Memnune Hanım’ın semtimize (çünkü komşumuz-
du) ve hayatımıza girişinin ve beni (gözümde cennetle 
eşdeğerli olan) okula başlatışının öyküsünü anlatmak is-
terim şimdi. Çünkü o dönemde öğretmenlerimiz, bizim-
ki gibi okumuş ve aydınlık ailelerden gelen çocuklar için 
bile yer yer, ana babalarımızdan daha önemliydi. Zat en 
ana babalarımız da öğrenciydi o sıralar. Eski harflerle okur-
yazar olanlar bile Millet Mektepleri’ne gitmiş, yeni harf-
lerle okuma yazma ve aritmetik öğrenmişlerdi. Ve okula, 
öğretmenlere olan saygıları bizimkinden geri kalmıyor-
du. Çünkü önümüze her gün yeni yeni harikalar ve ar-
mağanlar saçan bu “yavuz yeni dünya”nın ve bu günler-
den de güzel ve aydınlık olacağına tüm kalbimizle inan-
dığımız geleceğin anahtarı öğretmenlerdeydi.

Ama Memnune’yi ve okulu anlatmazdan önce gene-
lev kadını Hediye’nin öyküsünü vermem gerek, diye dü-
şünüyorum çünkü ilkokul öğretmeni, genç ve yetim göç-
men kızı Memnune, Hediye’nin, bu dünyalar güzeli “kötü 
kadın”ın boşalttığı yatağa gelin gelmişti.

Diyorum ya, canlı kişilerin oynadığı pembe dizilerle 
kara dizilerin karışımı içinde büyüdük biz.
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Hediye’nin öyküsü belleğimde daha çok, peş peşe 
sergilenen renkli tablolar halinde kalmıştır. Ve elbet, do-
ğuştan bir duyarlılıkla önemseyip özümsediğim birta-
kım sözcükler ki, zihnimde şunca yıldır değerli taşların 
rengârenk, keskin ışıltılarıyla çakılıp kalmış olan söz kak-
malarıdır. Çocukluğumun o ilk yıllarını neden böylesine 
açıklıkla anımsadığımı bilemiyorum ama en küçüklük 
günlerimle ilgili olarak bile, birtakım renkli tablolar, söz-
cükler ve duygulardan oluşma anı mozaiklerimin bu-
lunduğu kesin. Bu anılardan hangilerini, sonradan du-
yup dinlediklerimden yakıştırarak oluşturduğumu, han-
gilerini ise gerçekten “hatırladığımı” da çok net biçimde 
ayırt edebiliyorum: Gerçekten hatırladıklarımda, ben-
den başka kimsenin bilmediği birtakım ayrıntılar oluyor 
ve aklımda kalan resimler ve sözcüklerle ilgili derin, güçlü 
duygular.

Hediye’nin öyküsüne dut ağacıyla ve dut ağacının üs-
tünden görünenlerle ilgili bir tabloyla başlıyorum: Dut 
ağacının tepesindeyim; dört-beş yaşlarındayım. Dut ağa-
cının tepesinde olmak dünyanın tepesinde olmakla birdir. 
Bu heybetli ağacın en yüksek dallarının birinde, kendimi 
öğle sonrasının sıcak rüzgârına bırakmış sallanırken de-

Kötü kadın Hediye
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miryolunda, kent yönünden gelmekte olan Avukat Gani 
Bey’i görüyorum.

“İnşallah gene yapar,” diye fısıldıyorum, ağacın karşı 
yanında, kendi özel dallarının köşesine kurulmuş, kitap 
okumakta olan ablam Müz’e. Müz, uçarılık etmeyeyim 
diye işaretparmağının ucunu, iyice büzdüğü dudaklarına 
bastırıyor, sonra o da gözlerini sessizce, yaklaşmakta olan 
avukata doğru kaydırıyor.

Yolun kenarındaki, dallarının yarısı bağımızın asma-
larını, yarısı yolun tozlarını gölgeleyen bu sık dallı, gür 
yapraklı yüksek ve muhteşem dut ağacı, bizim özel mül-
kümüzün, çocukluk imparatorluğumuzun sınırını bek-
leyen bir yeşil, ulu nöbetçiydi. Saatlerce burada yaşadı-
ğımız olurdu, öğle sonralarında. Dut ağacının uzanıp 
yatmaya, rahat koltuktaymış gibi yan gelip oturmaya, 
salıncak misali ayakta sallanmaya elverişli dal ve köşele-
ri vardı ve bu yükseklikten, uçsuz bucaksız Manisa Ova-
sı’nın bin bir yeşili arasında rüzgârla gümüş gibi yanıp 
dönen zeytinleri ve tellikavakları seyrettikçe, kendimizi 
bir yeşillik denizinde pupa yelken kayarmış gibi hayal 
etmek çok kolaydı.

Beri yandan bu yükseklikten aşağısını seyretmenin, 
komşuları gözetlemek gibi daha gündelik ve gerçekçi iş-
levleri de vardı. Daha geçen gün Müz’le ben buradan, şuh 
bir komşu hanımın kentte çalışan kocasının ansızın, ha-
bersizce eve dönmesini ve hanımın o sırada ağırlamakta 
olduğu genç erkek konuğun apar topar arka kapıdan fırla-
yarak bisikletine binip kaçmasını merakla izlemiştik.

“Aşı dutu” denirdi bu ağaca. Yaz ortasından sonra baş-
parmak iriliğinde, ballı, mor pembe meyveler verirdi. Öy-
le de cömertti ki hızlıca bir rüzgâr esmeyegörsün, dutları-
nı bir bolluk sağanağı gibi yere, otların arasına yağdırırdı. 
Ta kentten, tanımadığımız insanlar bu dutları yemeye ge-
lirlerdi ve ağacın bereketi mevsim boyu, herkese yeterdi.
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Ama şu anda dut yemediğimize göre demek ki mev-
sim henüz bahar sonu, yaz başıdır. Ve Avukat Gani Bey 
şimdi demiryolunu geçmiş, yoldan aşağı ölçülü, vakur 
adımlarla yaklaşmaktadır. Beyaz keten takım elbise giy-
miş, kızarık yüzünde kahverengi lekeler olan, orta yaş-
lımsı ve ne yalan söylemeli, Manisa’nın çok saygın bir 
avukatı olsa da yakışıklı olmayan bir adam. Demiryolu-
nun aşağısındaki, yazlıkçıların beyaz badanalı evinin, 
sonra bizim taş ve kırmızı tuğla evimizin önünden geç-
miş, tam aşağımıza ulaşmıştır. Yapacaksa işte şimdi, bu-
rada yapacaktır çok zaman yaptığı şeyi! Çünkü tozlu bağ 
yolunun burada başlayan dönemeci, arkasındaki ve ileri-
sindeki evleri gözden gizlemektedir. Gene de Gani Bey 
durup her ihtimale karşı bir bu yana, bir o yana bakmak-
tan geri kalmaz. Ama yukarıya bakmak hiçbir zaman ak-
lına gelmez, nedense! İki yanına, önüne, arkasına bakmak-
la yetinir ve ceketinin iç cebinden küçük bir rakı şişesi 
çıkarıp dudaklarına götürür. Başını arkaya atarak susamış-
lık tüten uzun bir yudum alır şişeden.

Müz de, ben de bunu görünce yüzümüzü buruştu-
rurduk. Avukatın içtiği şeyin kokusu da, tadı da bildikti 
bizim için. Babamız hemen her akşam küçük bir şişenin 
yarısını tüketir, dişimiz ağrıdığında annemiz rakıya batır-
dığı işaretparmağıyla damaklarımızı ovardı. Tanıdığımız 
hemen bütün erkekler az ya da çok akşamcıydı, sanki. 
Ama güpegündüz sokakta rakı içtiğini bildiğimiz tek er-
kek, Avukat Gani Bey’di. Bu iptilasını gizlemeye de pek 
zahmet etmezdi. Sokakta rakı yudumladığını elinden 
geldiğince kimseye göstermemeye çalışmak bu konuda 
verdiği tek ödün olsa gerekti. Çünkü bir davaya bakar-
ken, son birkaç yudum rakı içmeden mahkeme salonuna 
girmediği de bilinirdi. Ve bir-iki yıl sonra Soyadı Kanunu 
çıktığında Gani Bey aynı medeni cesaretle “İçen” soyadı-
nı alacaktı! 
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