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SEVTAP 
 

Topunuz aynı çanağın çamurusunuz be!  (Konyak içer.)  Bilmez miyim ben?  Benim adım 

Sevtap oğlum, Sevtap!  Varyetemde bakarım da çevreme, ulan hiçbir adem, badem gözlü 

Sevrtap'ın gözlerinin içine bakmaz.  Milletin tüm aklı-gözü göbeğimde, baldırımda.  (İçer.)  

Şu odada bir gün ne oldu, biliyor musun?  Bilmem ne müdürlüğünden emekli bir herif, işte şu 

iskemlede oturdu, sel gibi gözyaşı döküp yalvardı.  Ne için biliyor musun?  (Kahkahalarla 

güler.)  Yooo, onun için değil.  Yüz yaşındaydı belki manyak.  Giyilmiş donlarımdan birini 

ona hediye etmem için.  Birinde de bir sarı oğlan.  Beş kuruşluk rakı içmiş, elinde bıçak, daldı 

odama.  Höyyyt, ben adamı şişlerim, ben adamı dişlerim!  Hani bayağı da güzel çocuk, hoş 

çocuk.  Baktım fos fos ötüp duruyor çaylak, gülüverdim.  Lan muhallebici dedim, senin 

istediğin bu mu?  Al sana öyleyse.  Soyunuverdim anadan doğma.  Nah, fincan gibi oldu 

dürttüğün iki gözü.  Şaşırdı kaldı, elden ayaktan kesildi.  Gel gel dedim, gel!  Tir tir titriyor 

anasının kuzusu.  Şöyle bir gittim üstüne, attı bıçağı kaçtı.  (Kahkahalarla güler.)  Yaa, böyle 

işte.  (Sehpanın üstünden bir bıçak alır.)  İşte, durup durur bıçağı o günden beri.  (Bıçağı 

bırakıp içkiyi alır, içer.)  Yaa, Seyit çocuk, kolay mı Sevtap olmak?  Benim hayatım roman 

be.  (İçini çeker.)  Oooof of!  Gidelim.  (Aynaya bakar.)  Gördün işte Veli Bey hokkabazını...  

Biraz geç kaldım diye aklı fırttı kodoşun...  (Sarhoş, mutlu.)  Elbet ya, ben o pavyonun 

kraliçesiyim ulan, kraliçesiyim.  Dur, azıcık daha allanacağım bu gece.  (Allık sürünür.)  

Gözlerime de kalem çekeceğim.  Ne müdürleri, ne jandarma kumandanlarını, ne pamukçu 

ağalarını kul etmiş kadınım ben.  Sen bakma pavyondaki öteki kızlara.  Hepsi de çürük-çarık 

şeyler.  Teneke marka hepsi.  Şimdikiler hepten düttürü Leyla.  Neslihan da, İnci de, hepsi.  

Varsa yoksa, boşanmış zemberek gibi hi-hi-hi-hiyy diye gülmeler, bir de masanın altından 

heriflerin bacaklarına bacak sürtmeler.  (Öfkeli.)  Konsumasyonda etime el elleştirmiş kadın 

değilim ben.  Ama muhabbetim var benim, erkek ruhundan anlarım bir kere.  Yeniler iki viski 

içtiler mi, su muhallebisi gibi, peluze gibi yavşayıveriyorlar.  Lap düşüyorlar heriflerin 

kucağına.  Sabaha karşı da binip zamparanın taksisine doğru yaylaya, uçuşa!  Ben de bilirdim 

taksilerde gezmesini, güzel otellerde yatmasını.  Ama yoook, her kuşun eti yenmez.  

(Öfkelenmektedir iyice.)  Erkek karıyım ben, namus kumkuması değilsem de...  Gene de 

kendime göre...  (Birdenbire sarsılır, ellerini göğsüne bastırır, acıyla kıvranır.)   

Aaa-ı-ıh...  İşte...  Gene...  Bir bıçak ucu, girdi çıktı şurama.  (Soluk soluğa.)  Şuram...  

Şuramda bir şey var benim. 


