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Öz

Bu çalıĢmada Kemal Tahir‘in ―Esir ġehir Üçlemesi‖nde -Esir Şehrin
İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Yol Ayrımı- karĢımıza çıkan kadın figürleri
incelenecektir.
Kemal Tahir'in ―Esir ġehir Üçlemesi‖nde iĢgal dönemi Ġstanbul'u ve
sonrasındaki on, on beĢ yıllık süreçte baĢkahraman Kâmil Bey‘in hikâyesi
kurgulanır. Üçlemede Kâmil Bey‘in yakın çevresinde gördüğümüz üç kadın Nermin, Nedime ve Fatma- ise gerek onun hayatına ve ruhuna yönelik
etkileri gerekse dönem Türkiye‘sinde temsil ettikleri sosyal konum ya da
kesimler bakımından üzerinde durulması gereken nitelikteki figürlerdir. Buna
göre aynı zamanda Kâmil Bey‘in eĢi olan Nermin, dönemi itibarıyla artık
iĢlevsizleĢmiĢ aristokrat bir kadını temsil ederken; Nedime bireysel ve
toplumsal sorumluluklarını yerine getiren aydın Türk kadını olarak gösterilir.
Fatma ise varlığıyla düĢmana direnen geniĢ halk kesiminin cephe gerisindeki
moral kuvvetlerinin timsalidir.
Anahtar Sözcükler: Kemal Tahir, Esir ġehir Üçlemesi, toplum, kadın,
temsil.
WOMEN AS A REPRESENTITIVE IN THE “ESIR SEHIR”
Abstract
In this study, the female figures will be examined in Kemal Tahir‘s Esir
Sehir trilogy - Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Yol Ayrımı.
In Kemal Tahir‘s Esir Sehir trilogy, Istanbul during the occupation period
and the story‘s hero Kâmil Bey‘s story in the subsequent 10-15 years is are
fictionalised. The three women in Kâmil Bey‘s immediate vicinity – Nermin,
Nedime, and Fatma – are figures that need to be emphasised in their effect in
his life and soul as well as the social position and part of society they
represent in that period‘s Turkey. According to this, while Kâmil Bey‘s wife
Nermin represents the aristocratic woman who is now dysfunctional; Nedime
is shown as the intellectual Turkish woman. Fatma, on the other hand, is the
symbol of the part of public who is resisting the enemy with its entire
existence and the morale forces behind the front lines.
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Giriş

On dokuzuncu yüzyılda resmiyet kazanan modernleĢme hareketleri siyasal, sosyal,
ekonomik, kültürel vb. boyutlarıyla gerek devlet yapısında gerekse toplum hayatında önemli
geliĢmelere ve değiĢmelere yol açar. Bu geliĢmeleri ve değiĢmeleri dönemin aydınları ve
yazarları ilgiyle takip edip özellikle insan ve toplum üzerindeki görünümü ve etkisi
konusundaki tespit ve değerlendirmelerini bazen düĢünsel bazen de kurgusal metinler
aracılığıyla ortaya koyarlar. Bu dönemde kadınlar da -çoğu alanda dolaylı olsa da- değiĢimin bir
parçası olurlar. EĢ ve gelecek nesillerin mimarları konumuyla eğitilmesi gereği gündeme gelen
kadınlar için bir yandan resmî okullar açılmaya baĢlar, bir yandan da açılan okullara çeĢitli
sebeplerle kızlarını gönderemeyen dönemin seçkin aileleri evlerinde özel hocalardan dersler
aldırarak onlara çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmaya çalıĢırlar. Bütün bu
geliĢmelerin akabinde de kadınlar, kazandıkları bilgi ve beceriler yardımıyla sosyal hayatta yer
edinmeye çalıĢırlar. Hülya ArgunĢah, on dokuzuncu yüzyıl sonlarının Türk kadınının sosyal
hayatta aktif bir Ģekilde yer alması konusunda âdeta bir seferberlik dönemi olduğunu kaydeder
(ArgunĢah, 2016: 46). Nitekim bu dönemde kadın dernekleri kurulur, Hanımlara Mahsus
Gazete çıkarılır. Fatma Aliye, Emine Semiye, Nigar Hanım, Makbule Leman gibi kadın
yazarlar, eserleriyle Türk edebiyatı içinde kadınlara alan açmaya baĢlarlar. Ġkinci MeĢrutiyet
döneminde toplumu altüst eden olayların içinde ―kadınlardan bu dönemin ‗yeni kadını‘ olmaları
ve ‗yeni insanı‘ yetiĢtirmeleri beklenir‖ (ArgunĢah, 2016: 148). Yine bu dönemin edebiyat
ürünlerinde kadının ilerlemesi yanında millî ülküye katılması da teĢvik edilir. Millî Mücadele
döneminde ise devrin etkin ideolojileri olan pozitivist ilerlemecilik ve Osmanlıcılık ile Türkçülük
arasında salınan yurtseverlik anlayışı kadınlar tarafından da sahiplenilir (Çetinkaya, 2011:
122) ve böylece ―yeni kadın‖ kimliği daha etkin bir duruma gelir. Kadınlar cephede değillerdir
ama cephe gerisinde bir taraftan iĢgallerin / savaĢın bütün ıstırabını hissederken diğer taraftan da
var olma mücadelesinin bir parçası olurlar.
Roman türünün edebiyatımıza girmesiyle birlikte toplumsal değiĢmenin etkisi
bakımından romancıların zihnini meĢgul eden en önemli meselelerden biri de ―kadın‖ olur.
Romancılar, modernleĢmeyle bağlantılı ciddi meselelerden biri olarak gördükleri aile ve kadın
konusunda bir yandan mevcut olanı betimlerken bir yandan da yanlıĢlığına, değiĢmesi gereğine
inandıkları bazı hususlarda kendi bakıĢ açılarına göre birtakım çözüm reçeteleri sunarlar. Söz
konusu devrin romancıları; kadının mükemmel bir zevce ve anne olarak terbiyesinin yetişecek
nesillerin selâmeti ve Türk milletinin bekası bakımından çok lüzumlu olduğuna inanmışlardır.
Kadının iyi bir ev hanımı olması yanında kültür muhtevasını da mühim saydıklarından, kız
çocuklarının okutulmaları ve çok iyi terbiye görmeleri gibi fikirleri… Romanlarında müşahhas
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örnekler hâlinde gözler önüne sermeye çalışmışlardır (Has-Er, 2000: 406). Divan edebiyatının
belirli kalıplarla idealize edilmiĢ soyut kadın imgelerine karĢılık bu dönemin eserlerinde kadın,
söz konusu ideal tipolojiden uzak, hayattaki gerçek kimliğiyle verilmeye çalıĢılır (Uğurcan,
2012: 223). Yirminci yüzyıl Türk romanındaki kadın görünümleri ise önceki yüzyıla göre büyük
bir değiĢim ve çeĢitlilik gösterir. Kadının sosyal hayatın içinde yerini alması, çağın gereklerine
uygun eğitim ve diğer haklarına kavuĢması, kadın - erkek iliĢkileri, taĢradaki kadının durumu
vb. edebiyat eserlerinde / romanlarda karĢımıza çıkan kadın imgelerini oluĢturur. Söz konusu
imgelerin oluĢumunda ise romancıların dünya görüĢlerinin etkisi önemlidir.
Türk toplumunun tarih boyunca yaĢadığı değiĢim ve dönüĢümleri, bunların yol açtığı
sarsıntı ve buhranları ―drama düĢmüĢ bireyin serüveni‖ etrafında kurguya taĢıyan Kemal Tahir
de eserlerinde kadınlara toplumsallık açısından özel bir önem verir. Erkek egemen toplum yapısı
içindeki durumları ve konumları bakımından toplumun çeĢitli kesimlerini yansıtan, temsil eden
kadın figürler onun romanlarının kadın kimliklerini teĢkil ederler. Kemal Tahir‘in romanlarında
kadın figürlerin; sorunlarla savaĢma biçimleri, namus ve ahlak konusundaki yaklaĢımları, yüce
idealler uğruna mücadele etmeleri ya da bu ideallere kayıtsız kalmaları, hatta bu idealleri tahrip
etmeleri, çeĢitli sebeplerle suça itilmeleri vb. temalar etrafında toplanabilir (Fedai, 2010: 470).
Kemal Tahir‘in, ―perspektivist bir kültür ve tarih anlayıĢı içinde tarihin belli bir
devrinde ve o devrin Ģartları içinde insanın evrensel, tarihî trajik tecrübesinin iĢlendiği
(Daiches‘ten akt. Kantarcıoğlu, 2004: 128)‖ tarihî roman sınıfına dâhil edilebilecek olan Esir
Şehrin İnsanları,1 Esir Şehrin Mahpusu2 ve Yol Ayrımı3 romanlarında da kadın konusu önemli
bir yer iĢgal eder. Yazarın, baĢka kadın figürlerin yanında özellikle Nermin, Nedime ve
Fatma‘yı kadın olgusu odağında dönemin sosyal yapısını yansıtan temsil iĢleviyle kurguladığı
görülür. Adı geçen üç kadın da eserlerin baĢkiĢisi Kâmil Bey etrafında, onun hayatına olan
etkileri dolayısıyla üçlemede yer almalarına rağmen her biri bireysel özellikler ve sosyal konum
itibarıyla birbirlerinden ayrı dururlar ve farklı çevreleri temsil ederler. Bu yönleriyle üçlemenin
kadınlarının toplumsal cinsiyet ve özgürlük tartıĢmasından uzak; eğitim, BatılılaĢma,
modernleĢme, ahlak vb. daha büyük meselelerin içinde konumlandırılarak temsil iĢlevi
yüklendikleri görülür (Günay-Erkol, 2011: 149). Üçlemede kadınların temsil ettikleri tabakalar
karakterleri, aile içindeki konumları ve toplumsal konulara yaklaĢımlarıyla gösterilir.

1

Bu romanın adı metin içi atıflarda ve dipnotlarda kısaltılarak EŞİ Ģeklinde gösterilecektir.
Bu romanın adı metin içi atıflarda ve dipnotlarda kısaltılarak EŞM Ģeklinde gösterilecektir.
3
Bu romanın adı metin içi atıflarda ve dipnotlarda kısaltılarak YA Ģeklinde gösterilecektir.
2
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Esir Şehir Üçlemesinde Kadın
1. Nermin

Esir ġehir üçlemesinin üç kitabında da okuyucunun karĢısına çıkan Nermin, romanın
baĢkiĢisi Kâmil Bey‘in eĢidir. Fethi Naci‘nin Nedime ve Fatma‘ya göre daha gerçekçi (F. Naci,
2000: 284) bulduğu Nermin, üçlemede aristokrat bir zümreyi temsil eder. Fiziksel olarak
güzelliği, karakter bakımından bencillik ve kibri, yaĢantı bakımından konfora düĢkünlüğü, fikir
ve eylem bakımından ise bütünüyle kendine ve ailesine odaklı bir portre olarak çizilir.
Romanlarda diğer kadınlar daha çok kendileri görünürken Nermin, anlatıcının bakıĢ açısından
gösterilir.
Nermin, anlatıcı tarafından yirmi sekiz yaĢında olmasına rağmen yirmi yaĢında
gösterilen, olağanüstü güzel, onurlu, kibar, zengin bir paĢa kızı olarak tanıtılır. Romanın gerek
ilk bölümlerinde gerekse ilerleyen kısımlarında Nermin'in güzelliği hem eĢi Kâmil Bey hem de
anlatıcının cümleleriyle sık sık vurgulanır. Güzelliği, duruĢu, konuĢması dolayısıyla da
bulunduğu seçkin çevrelerde ilgi çeker, saygı ve hayranlık uyandırır.
Yirmi

yaĢına

kadar

yoksulluk,

güvensizlik,

maddi

manevi

hiçbir

zorlukla

karĢılaĢmayan, seçkin bir ortamda yabancı dil, musiki vb. iyi bir eğitimle yetiĢtirilen Nermin,
babasının kumar tutkusu, bir süre sonra da ölümü üzerine asla tanımadığı bir fakirlik içine
düĢer, arkasından da alacaklılar tarafından sahip oldukları bütün varlıkların âdeta yağma
edildiğine tanık olur (EġĠ, 15). YaĢanan olaylar Nermin‘in ailesinin maddi felaketine,
kendisinin ise hayata karĢı olan güvenin temelden sarsılmasına yol açar. Bütün bunların
ardından da bir Osmanlı bürokratı, baĢka bir deyiĢle Osmanlı aristokratı olan Selim PaĢa‘nın
oğlu Kâmil Bey ile evlenir. Böylece gerek Kâmil Bey‘in Ģahsiyeti gerekse Selim PaĢa‘dan kalan
mirasın verdiği maddi güvenle Nermin, eĢi Kâmil Bey ve kızıyla birlikte Avrupa‘nın çeĢitli
Ģehirlerinde lüks içinde, rahat bir yaĢam sürmeye baĢlar. Fakat Birinci Dünya SavaĢı‘nın
baĢlamasıyla düzenleri bozulur, bir süre sonra da ekonomik sıkıntılar nedeniyle ailesiyle birlikte
Ġstanbul‘a dönmek zorunda kalır. Ömrü zenginlik içinde geçen Nermin, lüks yaĢamını
sürdürmek için eĢinin değerlerine, eylemlerine kıymet vermez. Tam tersine eĢinin vatan
konusundaki düĢüncelerine, bu konu dolayısıyla muhatap olduğu kiĢilere karĢı tepki gösterir,
hatta onları yer yer aĢağılar. ĠĢgal subaylarının verdiği bir baloya katılır, bu davranıĢı da Kamil
Beyin onu boĢamasına yol açar.
Üçlemede Nermin‘in en belirgin karakter özelliği ısrarla vurgulanan ―güven içinde
yaĢama isteğidir.‖ Onun bu isteği, hatta saplantısı, daha romanın baĢında Ġspanya‘dan Ġstanbul‘a
gelirken anlatıcının sözleriyle okuyucuya duyurulur: (Nermin‘in)… bir tek yufka noktası vardı.
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Güven içinde yaşamak istiyor, önemli önemsiz hiçbir güvensizliğe en küçük bir direnme
gösteremiyordu (…) ruh gücündeki en yalınkat yön, yaşama zorluklarına karşı hiç beklemediği
bir anda güvensiz kalmak korkusuydu (EŞİ, 15–16).
Nermin‘in dikkat çeken karakter özelliklerinden biri de korkaklığıdır. Nermin, yalnız
kalmak, fakir düĢmek gibi olağan insanî korkuların yanında okuyucunun yadırgayabileceği
baĢka korkulara da sahiptir. Bunların baĢında ise Ġstanbul halkından, daha çok da erkeklerinden
korkması gelir. Fakat onun korktuğu erkekler iĢgal güçleri ya da onlarla iĢ birliği içindeki sınırlı
bir kesime mensup olanlar değil, Ġstanbul‘un yerli halkına, baĢka bir ifadeyle alt ve orta sınıfı
teĢkil eden Müslüman Türk kesimine mensup olanlardır. Nermin‘in bu korkusunu örtülü bir
biçimde üçlemenin çeĢitli bölümlerinde okumak mümkündür. Örneğin Nedime‘nin kendilerini
ziyarete geldiği bir gün ona; gazetenin kendisini yorup yormadığını sorar. Sorudaki asıl anlamı
(korku duymuyor musunuz), sezen Nedime, yaptığı iĢten kuvvet aldığını, gurur duyduğunu
belirtir. Bu cevap üzerine Nermin‘in söylediği sözler, hem ön yargısını hem de ait olduğu sosyal
çevrenin zihniyetini yansıtır gibidir: Ben başka türlü düşünmüştüm. Erkek işi… Hele bizim
memleketimizde… Bir sürü yabancı adam… Hem de kaba insanlar (EŞİ, 195). Nermin‘in bu
yaklaĢımı onun ―kibar sınıftan bir kadın‖ olarak çalıĢma hayatına nasıl baktığını, mensubu
bulunduğu toplumun önemli bir kesimini ne Ģekilde algıladığını vermesi bakımından önemlidir.
Bütün bunların ötesinde üçlemede kendisini gerçekçi bir kadın olarak tanımlayan, hatta
milliyetçi ve romantik oldukları için kızı ve Kâmil Bey‘i eleĢtiren Nermin‘in en önemli karakter
özelliği kendisi ve istekleri dıĢında her Ģeye kayıtsız olmasıdır.
Dönemin ―kibar ailelerinden‖ varlıklı bir paĢa kızı olarak geleneğin dıĢına çıkmadan,
konumuna uygun bir anlayıĢla yetiĢtirilen Nermin‘in evliliği de Avrupa‘dan Ġstanbul‘a dönene
kadar âdeta masal gibidir. Kâmil Bey ona maddi manevi her türlü imkânı sunar. Kendisi de
eĢine ve kızına bağlı bir kadın portresi çizer. Fakat Ġstanbul‘a döndükten sonra gerek düĢtükleri
ekonomik sıkıntılar gerekse Kâmil Bey‘in daha önce bilmediği çevrelerle ve kiĢilerle, Kuvayı
Milliye tarafında olanlarla, irtibata geçmesi Nermin‘i önce huzursuz eder, zamanla da eĢinde
uzaklaĢtırır.
Nermin‘in evlilikten ve erkekten en büyük beklentisi onu kesin güvene ulaştıracak,
orada yaşatacak bir adamdır (EġĠ, 446). Nitekim Kâmil Bey‘in teyzesinden miras kalan
Üsküdar‘daki köĢke yerleĢmelerinden, orada yaĢamaktan mutlu değildir. Yalnız kaldığında
korkar, mütevazı komĢularından hoĢlanmaz, hatta onlardan ürker, bu yüzden eĢinden ‗asrî bir
semtte‘ yeni bir ev almasını ister. Akrabaları gibi kozmopolit bir yaĢantı sürmek ister (Yalçın,
2003:391). Fakat Nermin‘in bu ve daha baĢka isteklerini -giyim kuĢamlarının da yenilenmesi
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gerektiğini belirtir- yetiĢme tarzı ve sosyal konumuna uygun olarak vakur bir Ģekilde dile
getirdiği kaydedilmelidir.
Nermin ile Kâmil Bey‘in saygın bir evlilikleri olsa da aslında beklenti ve idealleri
bakımından iki karakterin birbirleriyle uyumlu olmadıklarını söylemek mümkündür. Avrupa‘da
lüks içinde yaĢarken her Ģey güzeldir; her Ģeye sahip olmanın, her Ģeyin yolunda gitmesinin
verdiği rahatlık içinde huzurlu bir yaĢam sürerler. Ancak koĢullar değiĢmeye, bireylere yeni
görev ve sorumluluklar yüklemeye baĢlamasıyla iki karakter arasındaki tezatlar da belirmeye
baĢlar. Nitekim Ġstanbul‘daki iĢgal ortamında Kâmil Bey zihnini ve enerjisini ne kadar ülkesinin
ve milletinin sorunlarına yönelttiyse Nermin de o denli bu sorunlara uzak kalır, kendi hayatını
etkilemeye baĢladığında da tepki duyar. Nermin için alıĢtığı yüksek yaĢam standardının devam
etmesi her Ģeyden önemlidir. Bunu bozabilecek her olay, durum ya da kiĢi onda menfi duygular
uyandırır. BaĢka bir deyiĢle iki karakterin hayata ve topluma yönelik ortaklıkları ve paylaĢımları
git gide asgari seviyeye iner. Örneğin Kâmil Bey için Karadayı dergisinde çalıĢmaya baĢlamak
‗iĢe yarama, bir iĢin ucundan tutma‘ noktasında çok önemli bir adımdır. Bu adımı Nermin‘e
müjdelemek ister (Aslında Kâmil Bey‘i bu denli heyecanlandıran Karadayı‘da çalıĢmaktan çok
yüklendiği ‗yaman sorumluluktur‘ (EġĠ, 155); heyecan içindedir, fakat biraz düĢündüğünde
anlar ki Nermin onun gibi heyecanlanmayacak, bu haberi bir müjde olarak algılamayacak, tam
tersine derginin adından (Karadayı) bile ürkerek eĢinin duygularını paylaĢmak bir yana ona
tepki bile gösterebilecektir. Nermin‘in olası ilgisizliği anlatıcı tarafından verilir:
―Nermin‘in hiçbir şey anlamayacağı yüzde yüzdü. Bir okul arkadaşı hapse girmiş.
Karısı gazetecilik yapıyormuş. Kendisinden yardım istemişler… Bunların değerini ölçüp biçmek
için en azından politikayla biraz uğraşmak, hiç değilse mahalle kahvesindeki insanları, bunların
neler üzerinde çekiştiklerini bilmek gerekirdi.‖ (EŞİ, 151)
Üçlemenin ilk kitabındaki olaylar Nermin-Kâmil Bey evliliğinin gittikçe sarsılması,
ikinci kitapta ise söz konusu evliliğin noktalanması yönünde geliĢir. Kâmil Bey‘in sorgulandığı
sırada ondan istenen itirafa karĢılık olarak teklif edilen Roma elçiliği baĢkâtipliği görevini kabul
etmesi için ısrar eden Nermin, Kâmil Bey kabul etmemesi üzerine eĢine kızar. Kâmil Bey
mahkûm olduktan sonra ziyarete geldiğinde ilk sözü ise ―Bize bu fenalığı niçin yaptınız‖ olur.
Durgun, sakin bir kiĢiliğe sahip olan Nermin‘in, ülke sorunlarına karĢı duyarsız, hatta
kurtuluĢ için mücadele edenlere tepkili olması, Kâmil Bey‘in millî mücadele tarafında yer
almasıyla maddi olarak sıkıntıya düĢmeleri ve zaman içinde Kâmil Bey‘den uzaklaĢması
dikkate alındığında hem maddi hem manevi olmak üzere bu isteğin kapsamının hayli geniĢ
olduğu anlaĢılır. Bununla birlikte üçlemenin son kitabı Yol Ayrımı‘nda zengin Lütfü Bey‘le
evlenmesi, onun kendisini aldattığını bilmesine rağmen konumunu ve imkânlarını korumak
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adına evliliğini sürdürmesi dikkate alındığında Nermin‘in güven içinde yaĢama isteğinin daha
çok ―maddi güvene‖ karĢılık geldiğini, bunun da ―erkekler tarafından‖ sağlanmasına inandığını
söylemek mümkündür.
Nermin, eğitimli, kültürlü bir kadın olmasına rağmen üçlemenin diğer iki kadınına,
Nedime ve Fatma‘ya, göre düĢünsel bakımdan daha zayıf ve etkisiz, toplumsal ve millî konulara
karĢı da ilgisizdir. Romanlarda onun fikri boyutuyla ilgili olarak millî mücadeleye tepki
duyması ve sosyal hayatın içinde kadının konumu hakkında birtakım bilgilere sahip olması
dıĢında herhangi bir konudaki görüĢlerine yer verilmediği söylenebilir.
Nermin‘in millîmücadele konusundaki tutumu menfidir. Ancak bu menfilik etraflı bir
düĢüncenin ürünü değil, Kâmil Bey‘in evini ihmal ettiğine inanması, alıĢtığı yaĢam standardının
düĢmesi ve akrabalarının etkisi gibi ikincil sebeplere dayanır.
Kâmil Bey Ġstanbul‘a döndükten sonra duyarlı ve sorumlu bir aydın olarak ülkesi için
bir Ģeyler yapmak ister. Bu düĢünceyle Karadayı gazetesinde çalıĢmaya baĢlar. Fakat toplumsal
ve millî konulara karĢı herhangi bir ilgisi olmayan, aynı zamanda Kâmil Bey‘in
yaptığı/yapacağı iĢin detaylarını bilmeyen Nermin, dâhil olduğu çevre ve iliĢki kurduğu insanlar
dolayısıyla Kâmil Bey‘in Karadayı‘da çalıĢmasını, hoĢnutsuzlukla karĢılar. Kâmil Bey‘in Millî
Mücadele tarafında yer alıp hayatının merkezine bunu koymasına evini ve asıl sorumluluklarını
ihmal ettiği düĢüncesiyle tepki gösterir:
—Bu Kuvayı Milliye de nedir kuzum?
Kâmil Bey karısının yüzünde bir şeyler araştırarak öylece durdu. Kadının gözleri
öfkeliydi. ‗Hasta zavallı‘ diye düşündü.
—Hemen yat karıcığım! Yemekten sonra hemen yatağa gir. Ben sana ıhlamur
kaynatırım. Terlersin‘
—Siz bu son günlerde bir tuhaf oldunuz. Bana Ayşe gibi davranıyorsunuz!
—Kötü mü?
—Bu nasıl soru? Dağ başındayız. Yapayalnız… Bizi düşüneceğinize, gece yarılarına
kadar sokaklarda dolaşıyorsunuz. Bir de Kuvayı Milliye eksikti. (EŞİ, 286–287).
Bununla birlikte halası ve eniĢtesinin iĢgal kuvvetleriyle iĢ birliği içinde olması, onların
maddi menfaatleri uğruna millî mücadele tarafındakilere tepki duymaları Nermin‘in
hoĢnutsuzluğunda bir baĢka etken sayılabilir. Nitekim aralarında geçen bir konuĢmada Nermin,
Anadolu‘daki direniĢ kuvvetleriyle ilgili olarak eĢine; ―Dünyanın muzaffer devletlerine karĢı
Anadolu‘da üç baldırı çıplak ne yapabilir?‖ (EġĠ, 289) Ģeklinde tepkisini ortaya koyar. Bunlar,
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aynı zamanda akrabalarının düĢüncelerini de yansıtan sözlerdir. Nermin‘in eĢine ve eĢinin yeni
çevresine karĢı geliĢen tepkisinin temel sebebi ise alıĢtığı konforlu yaĢamdan, ait olduğu yüksek
zümrenin sosyal ortamından uzaklaĢma korkusudur:
—Siz eskide ciddi bir adamdınız! Aylardan beri değiştiniz enikonu! Artık eskisi gibi
herkeslerin sözlerine kulak asmayacak hâlde değiliz.
—Eskisi gibi herkeslerin sözüne mi? Kim bu herkesler cicim? Hakkımızda kulak
asılması gerekli neler söylüyorlar?
—Gülmeyin. Çocuk çırılçıplak… Ben de öyleyim… Siz hiçbir şey diktirmediniz geldik
geleli…
—Şimdiye kadar işe karışmadımsa buna lüzum olmadığındandı. Sizin etrafınızda
toplananlar hep batmış insanlar. Kaybetmekten korktukları bir şeyleri kalmamış. Biz,
hamdolsun, henüz o hâle düşmedik. Nüfuzlu akrabalarımız var. İngilizler isterlerse Musul‘daki
emlâkimizi derhal bize geri verirlermiş. Halam dedi ki: ‗Koca Âl-i Osman padişahı, veziri
vüzerası ile şaşırmış da, birkaç kılkuyruk mu doğru yolu bulmuş?‘ dedi. Halam haklı (EŞİ,
287).
2. Nedime
Esir ġehir üçlemesinin sadece ilk kitabında görülen, gerek olayların geliĢimde gerekse
romanın baĢkiĢisi Kâmil Bey‘in üzerinde oldukça etkin bir rolü olan Nedime, Kâmil Bey‘in
Galatasaray Lisesinden arkadaĢı olan Ġhsan'ın eĢidir. Romanda vatansever, aydın Türk kadınını
temsil eden Nedime, hamile olmasına rağmen iĢgal altındaki Ġstanbul'un zor koĢullarında eĢi
tutuklanınca onun çıkardığı ve Anadolu kuvvetlerini destekleyen Karadayı adlı bir
derginin/gazetenin yayımını üstlenir.
Nedime‘nin fiziksel görüntüsü hakkında ―esmer, solgun benizli, uzun parmaklı güzel
elleri olan, sesi kalınca bir kadın‖ (EġĠ, 160–161) Ģeklindeki kısa betimlemeler dıĢında pek bilgi
yoktur. Yazar onu fiziksel görünümünden daha çok fikirleriyle ve bu fikirlerin pratiğe
yansımalarıyla karĢımıza çıkarır. Nitekim romanın yedinci bölümünde Ġhsan‘ın, Nedime‘ye
yönelik olarak; ―…sen benim için dünyanın en güzel kadınısın. Kadın her zaman aklıyla,
namusuyla, merhametiyle, cesaretiyle güzeldir. Boya ile ipekle, hele etiyle cilvesiyle
değil…‖(EŞİ, 219) Ģeklindeki sözleri bu görüĢü destekler içeriktedir.
Nedime‘nin karakter bakımından en belirgin özelliği vatansever ve cesur bir kadın
olmasıdır. EĢi Ġhsan‘ın, Karadayı gazetesini çıkardığı için hapse girmesi üzerine büyük bir
cesaretle derginin yayımını üstlenir. Fakat hem eĢinin fikir ve faaliyetleri hem de gazetenin
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yayım politikası dolayısıyla hükümet görevlileri ve iĢgal subayları tarafından sürekli takip
edilir. Çünkü Karadayı yazıhanesi sadece Anadolu yanlısı bir yayım yapmaz, aynı zamanda
Anadolu'ya bilgi, silah ve diğer yardım malzemelerinin aktarılmasında, kaçırılmasında, kısacası
iĢgal edilmiĢ Ġstanbul'da kurtuluĢa yönelik yeraltı faaliyetine de aracılık eden merkez olarak
kullanılır. Bu noktada da Nedime, iĢgal karĢıtları içinde kilit isimlerden biri hâline gelir.
Nedime‘nin ailesi, çocukluğu, eğitimi vb. konularda da romanda hemen hiçbir bilgiye
yer verilmediği görülür. Yalnızca Ġhsan'ın, Kâmil Bey‘e Sultanahmet mitingini4 anlatırken
Nedime‘nin daha önce "erkek iĢlerine aklım ermez" Ģeklindeki bir ifadesi, bununla da biraz
övünen bir Ġstanbul hanımı olduğu bilgisi yer almaktadır ki, bu bilgi okuyucuda, onun dıĢa
kapalı, geleneksel bir yaĢantı süren ve bundan da memnuniyet duyan bir kadın olduğu kanaatini
uyandırır. Fakat bir asker eĢi olması, eĢinin hapse düĢmesi sonrasında bir gazetenin
sorumluluğunu üstlenmesi; bu faaliyeti baĢarıyla sürdürmesi; yine eğitimiyle, kültürüyle,
zekâsıyla romanın farklı bölümlerinde siyasal, sosyal, kültürel konularda kafa yorması ve
birtakım fikirlere sahip olması dolayısıyla Nedime, aydın bir Türk kadınını temsil etmektedir.
Romanda Nedime düĢünce ve eylemlerinin yanında duygularıyla da dikkat çeken bir
figürdür. Onun en duygusal olduğu anlar ise eĢi Ġhsan ve ülkesinin geleceğinin söz konusu
olduğu anlardır. EĢine büyük bir aĢk ve sevgi ile bağlı olan Nedime, üçlemede kadın
konusundaki beklentileri karĢılayan bir konumda yer alır. Çok boyutlu bir karakter olarak
kurgulanan Nedime‘nin bahsedilmesi gereken bir özelliği de âĢık, vefalı bir eĢ olmasıdır. EĢi
Ġhsan hapse girince onu hiç yalnız bırakmaz, ona olan sevgisi, özlemi, sadakati ile romanın
örnek kadınlarının baĢında gelir. KiĢisel beklentilerini bir tarafa bırakır, her Ģeyin zamanı
olduğuna inanır. Bir baĢka özelliği ise yine eĢinin hapse girmesi ile aciz bir duruma düĢmeden,
hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan ayakta kalmasıdır. Nedime, eĢi etkisiz bir konuma
düĢtüğü zaman onun bıraktığı yerden iĢleri devralır, bir anlamda iĢlerin yarım kalmasını, hatta
çökmesini engeller. EĢinin hapiste olması da (onurlu bir sebebe dayandığı için) onu rahatsız
eden bir durum değildir. Nedime‘nin bütün bu özelliklerini ise topluma yönelik olarak okumak
mümkündür.
Denilebilir ki Nedime kimliğiyle kurtuluĢ yolunda cephe ve cephe gerisinde kimin
elinden ne geliyorsa hiçbir ayrım gözetmeksizin ortaya koyması, mücadeleye ortak olması
telkini sezilmektedir. Nedime‘nin hamileliğini ise hem onun cesaretini ve vatan sevgisini
4

Sultanahmet mitingine, iĢgal karĢısında Ġstanbul kadınlarını derinden etkilemesi, âdeta toplumsal bir uyarıcı olarak
onların kabuğundan sıyrılmalarını sağlaması bakımından önemli bir tarihi hadise olarak baĢka romanlarımızda da
değinilmiĢtir. Miting, Esir ġehir üçlemesinde hem Nedime‘nin hem Fatma‘nın toplumsal olaylara karĢı harekete
geçmelerini sağlamıĢ, Nedime‘nin ev kadını kimliğinden sıyrılıp etkin bir mesleğin içine girmesine, Fatma‘nın ise eĢi
Ramiz‘i kurtuluĢ için eyleme geçmesi yönünde yönlendirmesine vesile olmuĢtur.
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belirgin kılmak hem de romanda ―ideal‖ kadından beklentileri sezdirmek Ģeklinde okumak
mümkündür. Nedime odağında kadının bir yandan çalıĢıp üretmesine, eğitim alıp fikir ve söz
sahibi olmasına vurgu yapılırken bir yandan da geleneğin dıĢına tamamen çıkılmaması veya
toplum düzeninin temelden sarsılmaması, baĢka bir deyiĢle kadının öncelikle aile kurumundan
uzaklaĢmaması gereğine iĢaret edilerek onun, çocuk dolayısıyla bu kurumun odağına
yerleĢtirildiği düĢünülebilir. Bu düĢünceden hareketle de kadının dıĢarı çıkmasına, dıĢ
dünyadaki hayata ortak olmasına romanda temkinle yaklaĢıldığı söylenebilir.
Entelektüel bir portre olarak kurgulanan Nedime düĢünen, sorgulayan, çözüm üretmeye
çalıĢan; düĢünceleri doğrultusunda eyleme geçen bir kadın konumundadır. Nitekim onun çeĢitli
konulara yönelik görüĢlerinin bazen anlatıcı tarafından bazen de kiĢiler arasındaki diyaloglar
yoluyla kurguya yerleĢtirildiği görülür. Dönemin sanat, edebiyat ve edebiyatçılarına dair
fikirleri; Ġmparatorluğun durumu ve geleceği vb. konularda özellikle Kâmil Bey tarafından hayli
olumlanan görüĢlerine tanık olunur. Bununla birlikte Nedime‘nin düĢünceleri içinde kadınlara
yönelik olanlar hem romandaki vurgu dolayısıyla hem de inceleme konumuz bakımından ayrıca
önemlidir.
Nedime‘nin kadın konusundaki görüĢleri; giyim kuĢam, çocuk yetiĢtirme, kadının
kamusal alanda etkin olması Ģeklinde toplanabilir. Daha çok diyaloglar yoluyla ortaya koyduğu
bu görüĢlerini okuduğumuzda Nedime‘nin, dönemin Ġstanbul'unda kadınların yaĢam tarzları
konusunda birtakım ileri fikirlere sahip olduğu görülür. Yine fikirleri dolayısıyla hemen
bütünüyle Batılı bir zihniyetle karĢı karĢıya olunduğu izlenimi edinilir. Kadınların eğitimli, söz
ve iĢ sahibi ve daha önemlisi özgür olmasını savunur. Avrupalı kadının bunu büyük ölçüde
baĢardığını; Orada kadın, çoktan beri erkeğin ekmek parasına ortak olmuş. Biz henüz
‗efendilerimiz için böyle bir tehlike değiliz. (EġĠ, s. 195) sözleriyle belirten Nedime, özellikle
Anadolu‘daki kadının Orta çağın toprağa bağlı köylülerinden de kötü bir yaĢamı olduğunu öne
sürer ve Hayvan gibi satılan, aile kurmakta bile fikri sorulmayan bir yaratığın sosyal hayata, o
toplumu çürümeye götürmekten başka ne etkisi olabilir? (EġĠ, 197) sorusunu sorar.
Nedime, kadınların aktif iĢ yaĢantısında engel teĢkil ettiği gerekçesiyle çarĢafa karĢıdır.
Onun arzu ettiği kadın kıyafeti Ģapkasıyla, tayyörüyle modern, batılı bir kıyafettir (EġĠ, 169–
170). Nedime‘nin gözünde (aslında Kâmil Bey de benzer düĢünceler içindedir) çarĢafın bireysel
ve sosyal boyutunun yanında ideolojik boyutu da vardır. Ona göre çarĢaf geriliğin bir ürünü,
hatta yobaz uydurmasıdır. Buna karĢı mücadele edilmelidir, fakat zaman uygun değildir,
öncelikli olan savaĢtan çıkıp kurtuluĢa ermektir. Bu yüzden de çarĢafla mücadele savaĢ
sonrasına ertelenmelidir. Bu görüĢünü de: Hele şu savaş bitsin... İlk işim kadın çarşaflarıyla
boğuşmak olacak (EŞİ, 169–170) sözleriyle dile getirir. Bununla birlikte Nedime‘nin çarĢaf
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konusundaki düĢüncelerinin yer yer abartılı bir hâl aldığını söylemek mümkündür. Zira çarĢafa
bir kıyafetten çok daha fazla ve olumsuz anlamlar yükler ve çarĢaf ile iffet arasında bağ
kurmaya çalıĢarak çarĢafın, hele de peçenin, kadına kesin güven verdiğini, bu güvenin de onu
hayâsız kıldığını savunur. Ona göre güvenin fazlası kadını Ģımarıklığa, hantallığı, tembelliğe
götürür. Oysa kadın, çocuklarını daha iyi yetiĢtirebilmek için her zaman tetikte olmalıdır.
Nedime‘nin arzuladığı kadın kıyafetine dikkat edildiğinde kadını, geleneksel yaĢantıdan farklı
olarak ev içinde değil, dıĢ dünyada, çalıĢma yaĢamında tasavvur ettiği görülür. Bu noktada
yukarıda kaydettiğimiz roman veya romancının kadın için belirlediği sınırları biraz daha
geniĢletmeye çalıĢtığı düĢünülebilir. Fikirleriyle döneminin kadınından farklı olduğunu ortaya
koyan Nedime‘nin, yine bu fikirleriyle Cumhuriyet‘in getireceği yeniliklerin de iĢaretlerini
verdiği sezilir.
Romandaki erkek figürler Nedime Hanım hakkında hemen bütünüyle takdir dolu
görüĢlere sahiplerdir. Her türlü tehlike ve zorluğa rağmen iĢgal altındaki Ġstanbul‘un karmaĢık
basın hayatına dâhil olan ve dönemin koĢulları bakımından yadırganacak bu faaliyet içinde
toplumun her kesiminden erkeklerle karĢılaĢan Nedime, ―bacıları olarak‖ erkelerin dünyasında
da yaĢamayı öğrenir:
Nedime Hanım, odayı sigara dumanıyla dolduran, bu erkek gürültüsüne kolay alışmıştı.
Masaya oturup, namlı misafirler kabul eden bir Parisli kadın gibi zevkle gülümsüyor, kendisini
zaman zaman, mesela, Madam Recamier‘ye benzetiyordu (EŞİ, 215).
Entelektüel bir kadın olan Nedime‘nin çalıĢtığı mekân dönemin aydın ve sanatçılarının
uğrak yeridir. ġairler, yazarlar Karadayı yazıhanesinde sık sık toplanıp edebiyata, sanata dair
sohbetler yaparlar. Ancak gerek Kâmil Bey gerekse Nedime Ģairlerin, yazarların bazı
dönemlerde görevler yüklenmesi gerektiğini, oysa romanda ismi geçen aydın ve sanatçıların
görevlerini yerine getirmediklerini, milleti âdeta yüzüstü bıraktıklarını; anlamsız, iĢlevsiz
uğraĢlar içinde olduklarını düĢünürler. Zira Karadayı yazıhanesinde toplanan sanatçılar ülkenin
ve milletin yaĢadığı felâkete odaklanmak yerine toplumdan uzak, dönem itibarıyla iĢlevsiz
birtakım sanat tartıĢmalarıyla zaman geçirirler. Bu tartıĢmalara dâhil olmayan, ancak
tartıĢmaların içeriğinden hoĢnut da olmayan Nedime sanattan, edebiyattan beklentisini aĢağıdaki
cümlelerle dile getirir:
―Biz bugün şiire ne kadar muhtacız! Kavgacı şiire… Ben ‗sanat için sanat‘ yahut ‗sanat
güzellik için…‘ falan diyenlerin ne demek istediklerini şimdi anladım. ‗Sanat sanat için‘ demek,
‗sanat kuvvetlinin emrinde demek… Bize sanatlarıyla yardım etmeyenler, son hesaplaşmada
kime yardım etmiş oluyorlar? (…) Onlara demeli ki… ‗Asıl ödevinizi yapmıyorsunuz. Bundan
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kaçıyorsunuz… Karışık, karanlık, maskara lafların arkasına sinmeniz bundan… ― (EŞİ, 242–
243).
Nedime‘ye göre

sanat, özellikle milletlerin zor zamanlarında millî bir iĢlev

yüklenmelidir. Kuvvetini halktan almalı, halka kuvvet vermelidir. Bunu yapabilmesi için de
özgür olmalı, biçimden ziyade içeriği öne çıkarmalıdır. Zira ‗bu günler‘ zor günlerdir.
Toplumun bütün kesimleri ortak bir amacın etrafında birleĢmeli, bu amaca uygun uğraĢlar
içinde olmalıdır. Nedime Hanım‘ın benimsediği ve tarif ettiği bu sanat anlayıĢı, toplumcu
gerçekçi sanat anlayıĢıyla karĢılanabilecek niteliktedir.
Nedime‘nin ideolojik fikirleri de romanda bizzat kendi anlatımıyla yer alır. Onun
gözünde memlekette savaĢ kadar önemli bir baĢka sorun da aydın sorunudur. SavaĢ bittiğinde,
ülke zafere erdiğinde (Nedime zafere yürekten inanmaktadır) kurtuluĢun tam manasıyla
gerçekleĢmiĢ olmayacağını, asıl kurtuluĢun farklı bir zihniyetin hayata geçirilmesiyle
sağlanabileceğine inanır. Nedime, bu zihniyeti kaynağını halktan alan yeni bir devlet düzeni
Ģeklinde açıklar: Anadolu, harbi kazanmaktan daha başka, daha büyük şeyler yapmak
zorunda... Söz gelimi Tanzimat'ın, Meşrutiyet inkılâbının yapamadığını... (EġĠ, 188). Bununla
birlikte savaĢ sonrasında toplumda birtakım değiĢmeler olacağını, bu değiĢmelerin Batılı
nitelikler taĢıyacağını tasarlayan Nedime‘nin entelektüel donanımıyla ilgili olarak önemli bir
detayın da gözden uzak tutulmaması gerekir. Nedime her ne kadar romanda sorumlu aydın
kadına örnek gösterilse de özellikle ideolojik ve siyasal konularda onun referansları hemen
daima eĢi Ġhsan‘dır. Çünkü bu fikirler aynı zamanda Ġhsan‘ın fikirleridir. Nedime‘nin eĢiyle
olan sohbetlerinde onu dilediğini, büyük ölçüde de onun fikirlerini benimsediğini romanın satır
araların okumak mümkündür.
3. Fatma
Esir ġehir üçlemesinin üç kitabında da (Ġlk iki kitapta onu hayatta ve aktif olarak
görürüz, üçüncü kitapta ise ölmüĢ olduğu bilgisi vardır) karĢımıza çıkan Fatma, Kâmil Bey‘in
Anadolu‘ya plân kaçırma eyleminde yanında olan Ramiz‘in eĢidir. Fatma da Nedime gibi
anlatıcının ve Kâmil Bey‘in olumladığı, hatta öteki iki kadın figürden daha üstün tuttuğu, örnek
gösterdiği bir kadın tipidir.
Fatma‘ya yönelik fiziksel betimlemelerden yola çıkıldığında onun güzel ya da çirkin
olduğuna dair bir kanaat edinilmemektedir. Bunda söz konusu betimlemelerin daha çok onu bir
kardeĢ olarak benimseyen Kâmil Bey‘in bakıĢıyla yapılmasının etkisi olduğu düĢünülebilir.
Onunla ilgili yapılan betimlemelerden okuyucunun zihninde esmer, kısa boylu, zayıf, tez canlı
bir kadın canlanır. Fatma‘nın görüntüsüyle ilgili verilen bir baĢka bilgi de, birkaç yerde olmak
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üzere sürekli kara çarĢaf giydiğine yöneliktir.5 Bu konuda Nedime‘nin ve kapalı bir Ģekilde
Kâmil Bey‘in çarĢafa yönelik olumsuz tavırlarını hatırlamak gerekir.
Fatma‘nın karakterinin doğup büyüdüğü, içinde yaĢadığı sosyal çevre tarafından
Ģekillendirildiği, bu çevre ile uyumlu olduğu söylenebilir. Üçlemedeki verilerden eğitimsiz,
sözünü esirgemeyen, yer yer kaba sayılabilecek davranıĢlar sergileyen bir Fatma portresi
canlanır. Bununla birlikte titiz, evine, ailesine sevgiyle bağlı; eğitimsiz olmasına rağmen onlar
üzerinde oldukça etkilidir. Romanlarda onun eğitimsizliği, ev dıĢındaki hayata yönelik
bilgisizliği, cesaretsizliği eĢi Ramiz Efendi tarafından, Millî Mücadele öncesi seferberliğe
giderken duyduğu endiĢe yoluyla dile getirilir: Evin içinde yapayalnız bir gebe kadın
bırakmıştım. Bir başına Kocamustafapaşa‘dan Kapalıçarşı‘yı bulmayı beceremez bir
kadıncağız (EŞİ, 444). Yine karĢılaĢtığı birtakım sorunlara (sağlık sorunlarına, kimi zaman eĢi
Ramiz veya oğlu Kadir‘in olumsuz bulduğu davranıĢlarına…) türbelere, yatırlara giderek çözüm
aramasını da onun eğitimsizliğine bağlamak mümkündür. Bizim çalıĢmamız açısından ise en
önemli karakter özelliği gerek ailesi konusunda gerekse toplumsal ve millî konularda görev ve
sorumluluk duygusunun geliĢmiĢ olmasıdır. Zira üçlemede Fatma, cahil ama cesur ve sorumlu
halk kadınlarını temsil eden bir konumdadır.
Geleneksel Türk ailesinde egemen olan erkektir. Otorite ve kural koyuculuk erkeğe
tanınmıĢ bir haktır. Ancak olağanüstü zamanlarda bu egemenlik bazen el değiĢtirebilir; pasif
olan, bir anlamda eğitim bakımından erkeğin gözünde çocuklarından pek farkı bulunmayan
kadın, otoriteyi, kural koyuculuğu erkekten alabilir. Esir ġehir üçlemesinde de Fatma ve Ramiz
çiftinin gündelik hayatında erkek egemen bir yaĢantı sürer. Geleneksel Türk ailesinin erkeğe
tanıdığı bütün belirleyicilikler Ramiz için de söz konusudur. Fakat zaman, bahsettiğimiz
olağanüstü zamanlardandır. Ülke varoluĢ mücadelesi vermektedir ve ülkedeki her birey temel
vazifesi olan kurtuluĢ mücadelesine destek vermek zorundadır. Bununla birlikte Ramiz,
seferberlik sırasında cephede yaĢadığı hayal kırıklığı ve düĢtüğü umutsuzluktan dolayı ülkenin
Ģehirleri bir bir iĢgal edilirken mücadele gücünü ve kurtuluĢa olan inancını yitirmiĢ bir erkek
olarak günlerini kahvehanede geçirir. Fatma ise bu durumu kabullenemez; o, eĢi Ramiz gibi
umutsuz değildir; kurtuluĢa inancı tamdır ve bu ülkenin bütün insanlarının bu kurtuluĢa dâhil
olmaları gerektiğini düĢünmektedir. Üstelik o günlerde Ġstanbul‘da gerçekleĢen Sultanahmet

5

―Küçük esmer yüzü çarĢafın kara çerçevesinden büsbütün ufak görünüyordu ―ESĠ, 436–437. ―Kadın (Fatma),
çarĢafının pelerini altından büyük bir bohça çıkarıp bir iskemleye koydu. Yüzü, dıĢarıdaki soğuğa rağmen hafifçe
terlemiĢti. Titiz olduğu için belli ki, ‗et, can tutmaz‖ kadınlardandı‘ ( EġĠ 437).
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Mitingi dolayısıyla buna inanan kadın sayısı da hayli artmıĢtır. Ramiz‘in yine kahveye gideceği
bir anda Fatma duruma el koyar:
-

Nereye Efendi?

-

Kahveye.

-

Biraz dinler misin beni sen bakayım!

-

Ne var?

-

Ben bugün Sultanahmet‘e gittim.

-

İyi.

-

Oraya binlerce kadın toplandı. Nutuk söylediler.

-

Ne nutku?

-

Nutuk… Biz hepimiz ağlaştık! Akıllı kadınlar kara bayraklar yapmışlar. Erkeklere
‗Eğer vatanı kurtaramayacaksanız, örtülerimizi siz örtünün!‘ diye bağırdılar. Biz
ağlaştık. Sade biz değil, aramıza bir de Fransız bahriyelisi karışmıştı. Hâlimizi görünce
gâvur askeri de ağladı. ‗Dilimizi anlamayan gâvur askeri imana gelirse…‘ dedim can
başıma sıçradı.
Üçlemede kadınların çocuk yetiĢtirme konusunda da birbirlerinden oldukça farklı yollar

izledikleri görülür. Üç kadından Fatma ve Nermin‘in aynı yaĢlarda çocukları vardır. Nermin‘in
kızı AyĢe eğitimine, kültürüne özen gösterilen, sevgiyle, anlayıĢla büyütülen bir çocuktur.
YaĢadığı çevrenin eğilimleri doğrultusunda dadıların elinde, piyano dersleri alarak büyütülür.
Fatma‘nın oğlu Kadir de yaĢadığı ve mensubu olduğu çevre dolayısıyla yine sevilip ihtimam
gösterilen fakat maddi imkânsızlıklar ve eğitsel, kültürel düzey bakımından eksiklikler
dolayısıyla yer yer azarlanıp hırpalanan, ihtiyaçları, arzuları zorlukla karĢılanan, çoğu zaman
karĢılanamayan6 bir çocuktur. Bununla birlikte AyĢe, Nermin‘in kendince doğruları yüzünden
yetiĢme çağı boyunca babasından uzak kalır, onun öldüğünü zanneder. Daha da ötesi annesinin
yalanları yüzünden öldü sandığı babasından nefret ederek büyür. Kendisinin babasına, babasının
da ona çok ihtiyacı olduğu dönemlerde Nermin‘in tutumu sonucu ikisi de birbirlerinin
sevgisinden, desteğinden mahrum kalırlar. Kadir ise bütün imkânsızlıklar içinde özellikle
Fatma‘nın yönlendirmesiyle babasının ve hayranı olduğu Kâmil Bey‘in hep yanında olur. Halk
tabakasının bir mensubu olarak hayatla yüz yüze, hayatın gerçekleriyle iç içe yetiĢtirilir. Burada
dikkat edilmesi gereken husus ise Fatma‘nın çocuk yetiĢtirme konusunda düĢünülmüĢ, bilinçli
6

Kadir‘in bu çeĢit yoksunlukları özellikle Yol Ayrımı‘nda okunabilmektedir.
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bir tutum içinde olmadığıdır. Fatma çocuğunu içinde yaĢadıkları sosyal ortamın eğilimine göre
yetiĢtirir. Bu ortamın eğilimi ise çoğunlukla ―kendiliğinden, serbest‖ bir özellik gösterir.
Nermin ve Nedime‘nin aksine Fatma‘nın gerek yaĢam gerekse çocuk büyütme konusunda
problemi ya da programı yoktur.
Yukarıdaki alıntıda da verildiği üzere Ġstanbul‘un ve ülkenin diğer Ģehirlerinin birer
birer iĢgal edilmesi, bu iĢgallere karĢı Anadolu‘da baĢlatılan direniĢ, ―KocamustafapaĢa‘dan
KapalıçarĢı‘ya‖ gidemeyen Fatma‘yı evinin dıĢına çıkarır, ülkesinde neler olduğunu anlamak
için kafa yormasına neden olur, hatta mitinglere katılmasına yol açar. Fatma, Sultanahmet
mitingine7 katıldıktan sonra millî duyguları daha da yoğunlaĢan, Anadolu‘daki direniĢ
kuvvetlerinden gelen her güzel haber karĢısında âdeta coĢan, bu duygularını da (düĢüncelerini
de) hiçbir koĢul altında saklamayan bir kadın hâline gelir. Romanlarda onun bu özelliği
özellikle hapishanelere eĢini yahut da Kâmil Bey‘i ziyarete gittiğinde daha belirgin görünür. Söz
konusu ziyaretlerden ilki Kâmil Bey ve Ramiz‘in tutuklu kaldıkları Bekirağa Bölüğü‘dür. Fatma
bu ilk ziyaretinde eĢine Ġnönü Zaferi‘nin haberini müjdeler. Haber karĢısında ziyaret odasında
bulunan Ramiz ve Kâmil Bey heyecan ve mutluluktan ne yapacaklarını ĢaĢırırken yanlarında
bulunan Nermin, bu heyecana tamamen kayıtsız kalır. Çünkü olan bitenden haberi yoktur, hatta
ülkenin geleceğine yönelik ilgisi ve endiĢesi de yoktur. Aslında bu,

muhataplarını

öfkelendirmesi, hatta isyan ettirmesi gereken bir kayıtsızlıktır. Fakat Fatma‘nın zihni
Anadolu‘da verilen mücadeleye odaklıdır, bu bakımdan ona karĢı tepkisi sadece ĢaĢkınlık olur:
Şaştım doğrusu? Biz, kaç gecedir uyumuyorduk. Dua ediyorduk. İşler önceleri az kalsın
kötüye gidiyormuş… Derken dün gece yarısı baktım ki kafesi vuruyorlar. … Telaşla kalktım,
Mustafa Efendi müjdeyi verdi Allah razı olsun… Mahalleye bir hâl oldu birden bire… Işıklar
yandı, kapılar açılıp kapandı… Kadınlar bir eve toplandık; Kocası, oğlu, kardeşi Anadolu‘da
olanlar biraz durgun, onları teselli ettik… (ESİ, 439).
Fatma‘nın alt sınıftan olması, fakir, eğitimsiz, görgüsüz olması vb. sınıfsal özellikleri,
üst sınıfın kadınlarını temsil eden Nermin, halası ve kuzeni Sabriye‘nin ona küçümseyici, alaycı
bir tutum takınmalarına yol açar. Hatta Sabriye ‗sankülot‘8 yakıĢtırması yapar. Fakat Fatma
bunlara itibar edecek bir kadın değildir. O, ait olduğu sınıfın bilincindedir; ‗KocamustafapaĢa
kadınlarındandır‘ ve ‗öteki üst‘ sınıfın karĢısında ezilmek bir yana, tam anlamıyla onlara
meydan okuyan bir tavır içindedir. Ona bu cesareti ve umursamazlığı veren ise dönemin
olağanüstü koĢulları, böyle dönemlerde esas olanın görev ve sorumluluk olduğunun bilincine
7

Aynı mitinge Nedime Hanım da katılmıĢ, miting, onun düĢünce ve eylemlerinde de önemli değiĢikliklere sebep
olur.
8
Romanda sankülot kelimesi Kâmil Bey tarafından Ģöyle açıklanır: ―Bu söz, bir bakıma Fransız Büyük Ġhtilâlı‘nın
dövüĢen halk yığınları demek ama bir bakıma donsuz demek…‖ EġM, 302.
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varması, Ģimdi de görevin, kendi görevleri olduğuna inanmasıdır. Bu yüzden de onun için
önemli olan/lar, ―kendilerinden olanlar‖dır. Kâmil Bey‘in de ―kendilerinden‖ olduğuna inanan
Fatma için ―ötekilerin‖ ne düĢündüklerinin hiç önemi yoktur:
Pelerininin altından çıkardığı gazeteye sarılı paketi cigara masasının üstüne koydu. Her
zamanki gibi rahattı. Müdürü adam hesabına almadığını, hala hanımın kasılmalarına metelik
vermediğini saklamaya çalışmadan Nermin‘e gülümsedi …‖ (EŞM, 295). Anadolu‘ya
gidemeyen ama Anadolu‘dakiler için hapse düĢen Kâmil Bey‘i herkese karĢı, en çok da devlet
görevlilerine karĢı cansiperane savunur: Aman diye inleyerek ayağa kalkan müdüre iğrenmiş
gibi baktı: Burası nasıl yer böyle? Binbirdirek batakhanesinden beter! (…) Kâmil Bey‘in
paralarını almadınız mı? Altından yatağını almayacak mıydınız? Burada herkesin her şeyini
alıp güzelce bölüşmüyor musunuz? (EŞM, 295-296).
Halk tabakasını temsil eden Fatma, böyle olağanüstü zamanlarda, yani vakti gelince,
kimseden korkmayan, düĢüncelerini yüksek sesle, dobra bir üslupla dile getirmekten
çekinmeyen bir kadın hüviyetine bürünür. Üst tabakanın uygun sözler, imalı sözler arayarak
bocaladığı yerde halk (Fatma), söyleyeceklerini çekinmeden söylüyor (EġM, 301).
Fatma sadece ailesi ve yakın çevresinde etkili olan bir kadın değildir, aynı zamanda
Kâmil Bey üzerinde de doğrudan ya da dolaylı olarak büyük etkiye sahiptir. Bu hususta
kaydedilmesi gereken anekdot, onun hapishaneye, Kâmil Bey‘i ziyarete gitmesinden sonra
karĢımıza çıkar. Fatma, Kâmil Bey‘e kurabiye götürür. Bu kurabiyelere koğuĢ ağası Paytoncu
Osman tarafından el konması üzerine Kâmil Bey çileden çıkar ve bütün asaletini, nezaketini,
saflığını bir yana bırakarak Paytoncu ve onun gibilerin anlayacağı tek davranıĢ modeli olan
Ģiddete baĢvurur. Kâmil Bey‘in bu denli kendisinden uzaklaĢmasına, vahĢileĢmesine yol açan
elbette Fatma‘nın temsil ettiği değerdir. Zira Paytoncu, ülke için endiĢelenen, ülkenin kurtuluĢu
için mücadele eden bütün temiz insanların timsali olan Fatma‘ya hakaret etmiĢ, hatta tacizde
bulunmuĢtur. Burada Fatma‘nın Ģahsına duyulan saygı ve sahiplenmenin yanında, belki ondan
daha çok, onun temsil ettiği millî ve manevi değer asıl önemli etkendir. Çünkü Kâmil Bey için
Fatma, Kuvayı Milliye‘nin ta kendisidir. Paytoncu ise gerek davranıĢları gerekse ahlâksızlığıyla
her türlü değeri sömürenlerin, yıkanların somut bir timsalidir.
Fatma‘nın Kâmil Bey‘in nazarındaki bir baĢka özelliği de geliĢmeler karĢısındaki
tutumudur. Romanda Anadolu‘dan gelen iyi haberler karĢısındaki heyecan ve coĢkusunun
yanında alıntıda da okunacağı gibi kurtuluĢa yürekten inanması onu, hem Kâmil Bey‘in ruhunda
yüce bir değer hem de romanın düĢünsel boyutunun sürükleyici figürü hâline getir:
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―Fatma Hanım iki yanına bakarak sesini alçalttı: İlyas Usta da bizden… Bu ‗bizden‘
sözü Kâmil Bey‘in doğruca yüreğine vurdu (…) Kâmil Bey sözlere değil, bu sesteki inanca,
güvene sınırsız iyimserliğe dalmıştı. Hep o ses… İkinci İnönü Zaferi‘nin müjdesini getiren,
kocası Ramiz Efendi‘yi en yılgın sırasında ‗haydi sen de başla‘ diyerek düşmanla boğuşmaya
süren ses…‖ EŞM, 188.
4. Kâmil Bey ve esir şehrin kadınları
Esir Şehir üçlemesinde anlatıcının kadınlara bakıĢı ve onlardan beklentisi baĢkiĢi Kâmil
Bey‘in beklentileriyle örtüĢür. Bu bakımdan özellikle ilk iki kitapta karĢımıza çıkan kadınların
hemen hepsinin anlatıcı tarafından ama Kâmil Bey‘in bakıĢ açısıyla tasvir ve tahlil edildiğini
söylemek mümkündür. Kâmil Bey, 1920‘lerin Ġstanbul‘unda kadının da maddi ve manevi olarak
hayatın bir parçası olması gereğini hisseder ve düĢünür. Bu konuda Nedime ve Fatma‘yı çağın
ve koĢulların gereğini yerine getirmeleri, erkeğe bağımlı olmadan kendi ayakları üzerinde
durabilmeleri dolayısıyla takdir eder. Fakat zarafetin, inceliğin, asaletin timsali olan ve
Avrupa‘da bulunduğu dönemde (Birinci Dünya SavaĢı öncesinde ve sırasında) girdiği her
çevrede onu gururlandıran, Ramiz‘in deyiĢiyle ―kendisinden, yaĢadıkları çevre için istediklerini
tastamam yapan‖ (ESĠ, 442) eĢi Nermin‘in Ġstanbul‘a döndüklerinde millî hayatın gerçeklerine
kayıtsız kalmasından, maddi ve manevi anlamda erkeğe bağımlı olmasından, hatta bunun
gereğine inanmasından dolayısıyla rahatsızlık duyar. Bununla birlikte Nermin‘in dıĢarıdaki
hayata uyum sağlayamaması, topluma herhangi bir katkıda bulunmaması, hatta toplumun büyük
bölümünü hor görüp ötekileĢtirmesi konusunda zaman zaman hatanın kendisinde olduğu
düĢüncesine kapılır. Kâmil Bey‘e göre ―Nedime‘yi Ġhsan adam etmiĢ,‖ Çerkes dadıyı makinist
oğlu, Fatma‘yı da Ramiz eğitmiĢtir; kendisi ise eĢini yıllarca ―kibar serseriler arasında
dolaĢtırmıĢ, Ġstanbul‘a dönünce de yozlaĢmıĢ akrabalarına bırakmıĢtır (EġĠ, 293–294).
1950‘lerde kaleme alınan Esir Şehrin İnsanları‘nın baĢkiĢisi, bu düĢünceleriyle, kendini
ve/veya yazarını Tanzimat dönemi romanlarına/romancılarına yaklaĢtırır; zira söz konusu
dönem romanlarında da kadın, ―modern dünyanın esaslarıyla daha erken tanıĢmıĢ olan erkekler
(ArgunĢah, 2017: 146) tarafından eğitilip hayata hazırlanır. Nitekim Kâmil Bey‘in mahpus
arkadaĢı Arif Bey de erkekler olarak kendilerine bağlı insanları gereği gibi düĢünmediklerini
vurgulayarak kadın konusunda asıl hatanın topluma ait olduğunu belirtir:
Delikanlı oluruz anamızı babamızı düşünmeyiz. Evleniriz karımızı, çocuklarımızı
düşünmeyiz. Düşünmediğimize göre onları bari güçlendirmeye çalışsak… Hayır, tersine… Her
fırsatta,

yaşayış

zorluklarıyla

bağlarını

kemeye

uğraşırız.

Onların

adına,

hemen

unutuverdiğimiz, sorumluluklar yükleniriz. Nermin Hanım hemşireme bir gün bu dünyada
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kızıyla tek başına kalınca, yalnızlığın üstesinden nasıl gelebileceğini öğrettiniz mi? Ben kendi
hesabıma aklıma bile getirmedim (EŞM, 373).
Kâmil Bey‘in, kadının dıĢ dünyada etkinlik kazanmasını istemesine rağmen ev ve aile
içindeki konumu ve iĢlevi konusunda gelenekçi bir anlayıĢa sahip olduğu söylenebilir. Kadının
eĢ, anne vasıfları; ruhsal ve fiziksel güzelliği, bilgi ve yeteneklerini kullanabilme hak ve
özgürlüğü, toplumsal sorumlulukları vb. konularda onların teĢvik edilmesi gereğine inanır; fakat
aĢırılık olarak kabul ettiği kadınlarla ilgili birtakım geliĢmelere de karĢıdır. Kâmil Bey,
Avrupa‘da yaĢadığı ya da tanık olduğu kadın hareketlerini ve bunların pratiğe yansımalarını
kendi ülkesinin kadınlarına bakarak değerlendirir ve kadının zihinsel olarak da fiziksel olarak da
çağa ayak uydurmasının ama bunu yaparken ölçülü olmasının gereğine iĢaret eder:
Bir zaman Avrupa‘da görüp tanıdığı erkekleşmiş, daha doğrusu çoğunluğu gülünç
derecede züppeleşmiş yazar kadınları gözünün önüne getirdi. Buların hemen hepsi iki cins
arasında bocalayan eksantrik yaratıklardı… Avrupa‘daki emsalinden fayda çıkaramayınca
İstanbul‘da gördüğü çalışan kadınlara geçti. Çöpçü kadınlar… sırtlarında kurşunî abadan
ceketleri, aynı abadan pantolonları… (EŞİ, 157).
Bu anlamda özellikle ilk kitapta, etrafındaki kadınlar içinde Kâmil Bey‘in –aynı
zamanda yazarın- Türk kadınları ve hatta kızı AyĢe için arzuladığı rol model Nedime‘dir.
Nedime zekâsı, bilgisi, kültürü ve ileri fikirleriyle Kâmil Bey için geleceğe, barıĢ günlerine
yönelik güven duygusunun timsalidir. Bununla birlikte içinde bulunulan koĢullarda, yani iĢgal
ve savaĢ ortamında Nedime‘den de üstün tuttuğu kadın Fatma‘dır. Fatma, o zor günlerde
―umudunu yitirerek düĢen erkeğini‖ kolundan tutup ayağa kaldıran, duyarlı Türklere kurtuluĢ
yolunda inanç aĢılayan, kurtuluşa olan umudun timsalidir: (Kâmil Bey) büyük fakat tatlı bir
yorgunluk duyuyordu. Umut ağır bir yük gibi omuzlarına çökmüştü. Milletinde, Fatma Hanım
gibi kadınların bulunması, ona İnönü zaferinden daha önemli görünüyor… (onu) Nedime
Hanım‘dan bile çok daha yüksek, çok daha kudretli, daha güvenilir buluyordu (EŞİ, 449)
Değerlendirme
Esir Şehir üçlemesinde önemli bir mesele olarak karĢımıza çıkan kadın konusuna, baĢka
kadın figürlerin varlığı yanında asıl olarak Nermin, Nedime ve Fatma üzerinden odaklanılır.
ĠĢgal altındaki bir Ģehirde yaĢayan adı geçen üç kadının her biri duyguları, düĢünceleri,
davranıĢları ve beklentileriyle farklı sosyal sınıfların özelliklerini yansıtır. Üçlemede paĢa kızı
ve paĢa gelini Nermin, alıĢtığı yaĢam standardını korumayı, güvenli bir hayatı temel prensip
edinen bir figürdür. Nermin, aristokrat, duyarsız, topluma yabancı bir kadın görünümündedir.
Asker eĢi olan Nedime ise düĢünen, üreten, aydın bir karakter olarak olumlanan bir portredir.
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Üçlemenin bir baĢka kadın figürü Fatma ise duyarlı, fedakâr kiĢiliğiyle Anadolu hareketinin
Ġstanbul‘daki kadın timsali olup kalabalık halkı temsil eder.
Romanlarda kadınlarla ilgili olarak en çok vurgulanan düĢünce onların evden dıĢarı
çıkarak toplumsal konularda görev ve sorumluluk almaları gerektiğidir. Söz konusu görev ve
sorumluk, toplumun içinde bulunduğu koĢullara göre farklılık göstermekle birlikte kadın,
doğrudan kendi geleceğini de etkileyeceği için hayat karĢısında her dönem ve koĢulda etkin
olmalıdır. Kadından beklenen bu etkinliğin üçlemedeki yansımaları ise üç farklı sosyal sınıftan
üç kadın figür yoluyla gösterilmek istenir.
Üçlemede her ne kadar kadın odağında duygusal, düĢünsel, eylemsel özelliklere dikkat
edilse de bu hususlar bağlamında fiziksel özellikleri ve görünüĢleri de önemlidir. Üç kadın
içinde Nermin salt güzelliğiyle var olan bir figürdür ve dar bir çevrede seçkin bir yaĢam sürmek
arzusundadır. Bu bakımdan kapalı mekânlarda yaĢamaktadır denilebilir. Nedime ve Fatma'nın
ise fiziksel görünüĢlerinden çok daha fazla olarak hem ailelerine hem dıĢ dünyaya açık bir
yaĢantıları vardır. Yine üç kadının fiziksel özellikleri bakımından dönem içinde bazı sosyal
zümreleri ve bu zümrelere dair öngörüleri temsil ettikleri de düĢünülebilir. Romanlarda Fatma
yiğitliği, Nedime cesareti, bilgisi ve kültürü, Nermin ise güzelliği ile yer alırlar. Salt güzelliğiyle
varlığını sürdüren Nermin‘in, bu niteliğin geçici olması düĢünüldüğünde gelecekte iĢlevini
tamamen yitirecek bir kadını ve zümreyi iĢaret ettiği varsayılabilir. Buna karĢın Nedime ve
Fatma‘nın sahip oldukları nitelikler geçici değil, kalıcıdır. Nedime eğitimli, üretken, söz sahibi,
her Ģeyden öte hayatın içinde her koĢulda kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın olarak
toplumun duyan, düĢünen, aydın kadın kesimini yansıtır. Fatma ise kalabalık, eğitimsiz ama
sorumluluk ve görev bilincine sahip fedakâr halk kesiminin göstergesidir. Nedime ve Fatma
kadın odağında bütün bir geleceği ve geleceğin toplumunu oluĢturur özellikte iken
Üçlemede Nermin ile Nedime bir defa, Nermin ile Fatma iki defa karĢılaĢır. Fatma ve
Nedime ise hiç karĢılaĢmaz. Her karĢılaĢmada yazar, aslında okuyucuya ve Kâmil Bey‘e
kadınlar arasında kıyaslama imkânı sunar. Bu karĢılaĢmalar irdelendiğinde ise Fatma ile
Nedime‘nin daha aktif, daha etkili figürler olduğu görülür. Nedime bilgisi ve cesaretiyle, Fatma
da koĢulların yol açtığı umursamaz tavrı nedeniyle (elbette Nermin karĢısında iki kadının haklı
konumlarıyla) karakter bakımından Nermin karĢısında daha baskın, daha üstün dururlar.
Fatma‘nın ve Nedime‘nin Nermin‘den üstün tutulmasını güzellikten, nezaketten, kibarlıktan
daha önemli olanın millete ve vatana faydalı olandır, Ģeklinde okumak mümkündür.
Romanlarda Sultanahmet Mitingi Müslüman Türk kadınlarının millî duyarlılıklarının
uyanıĢında kaydedilmesi gereken önemli bir tarihi hadise olarak kaydedilir. Hem Nedime hem
Fatma, mitinge katıldıktan sonra evlerinden çıkarlar, etraflarında neler oluyor kavramaya
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çalıĢırlar. Nermin için ise her ne kadar mitingin yapıldığı tarihte Ġstanbul‘da olmasa da üçleme
içindeki iĢlevinden hareketle denilebilir ki miting, onun hayatında herhangi bir anlam ifade
etmeyecek, büyük olasılıkla mitingden haberi olmayacak, olsa da katılanları kaba vb. sıfatlarla
hakir görecek, hatta onların kendi yaĢantısını dolaylı olarak olumsuz etkilediğine inanacaktır.
Romanlarda üç kadının aynı dönem ve iklimin, aynı kültürün insanları olmalarına
rağmen birbirlerinden hayli farklı oldukları okunmaktadır. Bu farkları önemli kılan ise mensubu
oldukları ülkenin varoluĢ mücadelesi içinde olmasıdır. Bununla birlikte kadın odağından
bakıldığında üç kadının birbirlerine olan farkları, romanların baĢkiĢi Kâmil Bey‘in beklentileri
açısından aslında birbirlerini tamamlar niteliktedir. Buna göre Fatma yiğitliği, Nedime cesareti
ve bilgisi, Nermin ise güzelliği ve zarafeti ile Kâmil Bey‘in zihnindeki ideal kadın portresini
oluĢturmaktadır. Ancak bu konu üçlemedeki kadın figürleri farklı bir bakıĢ açısıyla okumayı
gerektiren farklı bir yazının konusudur.
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