Nemide - (Kemal Tahir'in 'Esir Şehrin İnsanları' Romanı) - Yürekli
Karakter Mütareke sonrası dönemde, padişah karşıtlarının oluşturduğu aydın grubunda kocası İhsan Bey ve Ahmet ile
birlikte çalışan Nemide, kendisini ve doğmamış çocuğunu vatanının ikbali için hiçe sayan, yürekli, saygın bir kadındır.
O, istikbal yolunda kadın veya erkek olmanın uğraşmamaya, çalışmamaya bahane olamayacağını düşünür. Zeten,
feminist fikirde olan iki türünde farklı olmadığını savunan bir karakterdir. Koşullar ne kadar zor olursa olsun umutlarını
hep canlı tutar.
Aktiviteler Nemide hayatını tamamen mücadeleye adamıştır. Matbaadaki tüm işleri kendisi sürdürür. Gazetede
yazıların hazırlık ve basım çalışmalarıyla uğraşır, gazetecilik yapar. Bu vesileyle de, belge ve mühimmat yardımını
devam ettirir.
ÖRNEK ANILAR
Feminist Kadın ve erkek arasındaki yıllardan beri süregelen sözde farklılık ve dayatmalar, feminist ruhdaki Nedime
için son derece yanlış ve saçmaydı. Hatta, kadının örtünmesini de, aşağılayıcı bir unsur olarak görüyordu. “Geriliği
atmak için sosyal sorumluluğa hiç bakmamalı... Aklım erdi ereli ben çarşaftan nefret ediyorum. Ne zaman peçemi
indirsem, bir çalınmış mal haline geldiğimi düşünerek sıkılıyorum. Çarşaf yobaz uydurması... Tersine, kapalılık, hele
peçe kullanmak kadını daha hayasız ediyor. Peçede bir çeşit kesin güven var... Oysa insan, bugün hayat karşısında kesin
güven duymalı...” Cinsiyetler arasındaki yaptırmları her daim sorgulayan Nemide, kadının, kadın olduğu için
korunması gerektiği duygusunu, kadını korunmaya muhtaç bir tembel yapmaktan ibaret zorlama olarak tasavvur ederdi.
“Evet... Güvenin fazlası iyi değil... Şımarıklık verir, hantallık, hatta tembellik verir... Hele biz kadınlar tetik üstünde
bulunmalıyız. Yoksa çocuklarımız nasıl yetişir? Şimdi burada kostüm tayyörle olmak isterdim. Şapkamı da şuraya
asmalıydım.”
Cesur
Yaptığı tehlikeli işlerin farkında olan Nemide, dava için kendini düşünmemeyi, cesur olmayı öğrenmişti. “
'Yabancı polislerden... Burasını aramaya geldiler zannettimde... Ben... Size nasıl anlatayım?' Utanarak gülümsedi. ' 'O
kadar korkak değilim... Herkes gibi olaylar meydana gelmeden önce korkuyordum. İçine girince, uğraşmak zorunda
oluşumdan mıdır nedendir, korkuyu unutuyorum!' ”
Yürekli
Yaptığı hizmetler ve yürekli tavırları herkes tarafından bilinen Nemide, çevresi tarafından hayranlıkla
karşılanıyordu. Özellikle erkekler, Nemide için övgü dolu sözler ile konuşuyorlardı. “ 'Bizim gibi yüz erkeğe bedel!
' Dedi. 'Nemide Hanım utanarak gözlerini kaçırdı ama, Kamil Bey aldırmadı. 'Doğru söylüyor! Ben de aynı inançtayım.'
”
Umutlu Nemide'nin mevcut durumuna rağmen tehlikeyi göze alarak mütemadiyen çalışmasının tek nedeni vardı.
Nemide, geleceğe herkesten daha çok umutla bakıyordu. “ İyi ama, dünyada bu kadar taze umut varken... Umut bu
kadar bolken... Umut doğup yeni umutlar doğurarak durmadan artarken bize umutsuzluk nereden geliyor? Çiçek açmış
meyve ağaçlarını da düşünün. Onlarda renkli, kokulu bir duman halinde, işe yaramaktan gelen bir gurur buram buram
tüter.”
Saygın Karadayı Gazetesinin bulunduğu Babıali esnafı ve cemiyetinde bir kadın olarak mevcudiyetini sürdüren
Nemide, herkesin saygısını kendi karakteri ile kazanmıştı. “Hepside birbirleriyle sözleşmişler gibi bu kapıdan içeriye
bir damla içki sokmuyorlardı. Herkes nafakasını dışarda 'zıkkımlanıp' öyle geliyordu. Babıali esnafının bir kadına karşı
gösterebilecekleri en büyük saygı da ancak bu kadar olurdu.”

