Doktor Sevim Merdoğlu - ( Attila ilhan'ın 'Sırtlan Payı' Romanından)- Açık
Karakter İstanbul'un en başarılı kardiyoloji uzmanlarından biri olan Sevim Hanım, üvey baba evinde,
yoksulluk ve zorlukla büyümüş, arkadaşlarının kitaplarından ders çalışarak doktor olmuştu. Elliye yaklaşan
yaşına rağmen oldukça güzel ve alımlı bir kadındı. Bu güzelliğinde rutin olarak yurt dışında yaptırdığı estetik
operasyonlarının da payı büyüktü. Evli olmasına rağmen her daim genç ve yakışıklı sevgilileri olurdu. Zor
geçen ergenlik dönemi, kendisinde derin izler bırakmış, hayata ve insanlara karşı, ters, bencil, züppe ve
acımasız bir insan haline gelmişti. Parasızlığın meydana getirdiği sıkıntıları çokça yaşadığından paragöz bir
karakterdi.
Aktiviteler Doktor Sevim Hanım, yoğun olarak çalışan bir kadındır, fakat kendi zevk aldığı aktiviteler için de
vakit ayırmayı iyi bilir. Denize girmeyi, kulüplerde eğlenmeyi, köpeği ile oynamayı sever. Araba kullanmaktan
bir hayli zevk alır ve söför kullamaz. Güzelliği ile ilgili geçirdiği zamana bayılır. Mütemadiyen kuafördedir.
Gençliğinde iyi bir basketbol oyuncusudur.
ÖRNEK ANILAR
Züppe Doktor Sevim, son derece yoksul bir ailede zor koşullarda büyümesine rağmen, zenginleşince züppe
bir karakter haline gelmişti. Züppe tavırlarını mesleğinde de yansıtır, fakir hastalarla ilgilenmek istemezdi.
“...başka doktor mu yok canım, ne bu, hep ben, hep ben? Zafer Bey'e başvurun. Naime var burnunuzun dibinde,
Boyacıköy'de, ona gidin! Ben kuş mu konduruyorum? Hastalarınız bir şeye benzese, yüreğim yanmayacak:
neydi o geçen defaki fukara?..”
Paragöz Doktor Sevim, paraya herkesten fazla düşkünlüğü olan bir kadındı. “Doktor Sevim, Bekirzade'lerin
Yeniköy'deki yalısına uğramak zorunda olmasaydı, Eczacı ihsan Bey'i hiç kuşkusuz atlatacak, hastaya
gitmeyecekti: fakat Emirgan yolu üzerindeydi; Yeşilköy'e, büyük oğlu plas pamndıras Davutpaşa Kışalsı'na
götürülünce yüreğine inip yataklara düşen ihtiyar Bekirzade'ye uzanırken, on beş dakika bu yeni hastaya
uğrayabilir, pekala yeni birkazanç kapısı açabilirdi.”
Ters Doktor Sevim'in rutin diyologları ve tavırları daima tersti. “Doktor Sevim, arabasını garajdan çıkarmak
için her sabah mutfaktan bahçeye geçer, bu arada Hatice'ye o gün neler yapması gerektiğini söylerdi. Hep
öyle kaşları çatık, azarlar gibi konuşarak”
Ukala Ukala ve karşısındaki aşağılayarak konuşmayı adet haline getirmiş olan Sevim Hanım'dan en çok
kocası nasibini alıyordu. Doktor Sevim, her zaman ki gibi kocasına ukala yaklaşımlarda bulunuyordu.
“...durduğun kabahat! Hesabını veremeyeceğim hiçbir hareketim yok benim, ama sende cürm-ü meşhur
yaptıracak yürek ne gezer? Kalıbını kıyafetini gören adam sanır, korkağın zavallının birisin, üstelik boynuzlu
dolaşmaktan zevk alan aşağılık bir korkak!...”
Zabit Doktor Sevim Hanım'ın zabit tabiatı, Miralay Ferid Bey'in evindeki kalfanın da dikkatini çekmiş, zavallı
kadını ürkütmüştü. “...Doktor Sevim Hanımn, şok zabit bir kadın ha, elinde bir kırbacı eksik, ödüm patlıyor.
Sabahleyin, yanıldım, yakıldım, hastamız nasıldır diyecek oldum, aman Allah, bana bir bakış attı ki iliklerim
dondu.”
Zorba Doktor Sevim, kocasıyla tartışırken zorbalık yapar, çoğu zaman da adamı ciddi şekilde yaralardı.
“Geçen kış bir gece, yine böyle kapışmışlardı. Olanca gücüyle fırlattığı bir vazo, kocasının alnında tuzparça
dağılmış, ince ve aydınlık bir kan şeridi, adamın kaşından çenesine doğru inmeye başlamıştı.” Doktor Sevim,
başka bir tartışmalarında da kocasına zorbalıkla hareket etmişti. “doktor sevim elinin önce tersiyle, sonra
yüzüyle, sonra yine tersiyle rasgele vurdu: iri ve kemikli basketçi elinin her şaklayışında kocası sarsılıyor,
elleriyle yüzünü korumaya çalışa çalışa, adım adım geriliyordu. Seon tokadı yiyince, az önce kalktığı koltuğa
yıkılırcasına çöktü, başını ellerinin arasına saklayıp, ağlamaklıbir sesle böğürdü”
Bencil Doktor Sevim Hanım'ın konuşmalarına çevresi bencil yaklaşımlardından dolayı şaşırır fakat Sevim
Hanım bu durumun da açıklamasını kendince geliştirmiştir. “Olmaz olur mu, bencilliğin ta kendisi olur, doğru
dürüst yaşamak için başka çıkar yol yoktur ki: istek çok, olanak az, güçlü olanların bencilliğini
kurallaştıracaksın!”

