Nursen (Orhan Kemal’in “Evlerden Biri” adlı Romanı) Duygusal
Karakter
Sadi Bey’in komşusunun kızı olan Nursen annesi Leman’dan çok farklı karakterde biridir.
Annesinin aksine babasını çok seven Nursen, annesinin babasına duyduğu öfkeyi yersiz bulur ve annesinden
nefret eder. Fabrikada çalışan genç kızın pek çok kız arkadaşı vardır. İskender utangaç biri olduğu için Nursen’in
dikkatini çeker. Para pula önem vermez, kanaatkâr biridir. Kendisine kötü gözle baktığını düşündüğü İskender’in
babası Sadi Bey’den uzak durmaya ve dikkat etmeye çalışır. İskender’e çabucak inanan genç kız, annesinin
kendine bulduğu yaşlı zengin adamla evlenmeme konusunda ciddiyetini korur. Mahallede İskender’le birlikte
olmasını istemeyenler yüzünden adı çıkınca gidip nikâh yapmaya karar verirler.
Aktiviteler
Her gün dolmuşla fabrikaya gidip gelen genç kız İskender’den önce kız arkadaşları ile bir
aradadır lakin İskender’i tanıdıktan sonra duraklarda önceden inerek birlikte yürürler. Evde ise ütü yapan, ev
işlerine yardım eden genç kızı en mutlu eden şeylerden biri de babasından gelen mektupları okumaktır.
ÖRNEK ANILAR
Duygusal
Annesinin babasına karşı olan kin ve nefretine anlam veremeyen Nursen, babası her mektup
yolladığında ağlar. Çocukken onun yanında ne kadar mutlu olduğunu hayal eden Nursen’in babasına olan duygu
yükü annesi Leman’ın babasının kafasında parçaladığı sürahiyi unutamaz: “Çamaşırları ütülerken usul usul
ağlıyordu. Babasının mektubu… Her mektup alışında böyle boynunu büker, ağlardı kendi kendine.”
Kanaatkâr
Annesinin kendine bulduğu yaşlı zengin adamı da möbleli evleri de istemeyen Nursen’in tek
arzusu İskender ile mutlu, küçük bir yuva kurmaktır, fazlasında gözü yoktur gerekirse kendisi de çalışmaya
devam edeceğini düşünür: “Buradan da kurtulurdu belki. Ne maaş aldığını, hatta nerde, ne işte çalıştığını bile
bilmiyordu. Küçük bir memur sanıyordu. Birkaç yüz lira maaşlı… Gerekirse kendisi de çalışmaya devam
edecekti ya, çalışmamayı daha çok isterdi. Küçücük bir evi olmalıydı. Düzayak, iki odalı.”
Endişeli
İskender ile birlikte olmasının ailesi tarafından nasıl karşılanacağını bilmeyen Nursen, annesinden
ve fabrikada çalıştığı işten dolayı utanır, endişelenir:
“Evlenmeye karar vermeleri yeter miydi? Kendi
annesinden geçtim, İskender’in ablası, annesi… Annesinin karşı koyacağını sanmıyordu. Kendi halinde bir
kadındı, karışmazdı herhalde ama, kızı… Kız mümkün değil, “bir fabrika sürtüğü”nü almasına yanaşmaz,
kardeşini ne yapar yapar caydırırdı. Boğulacak gibi oldu.”
Kızgın
Kendisi üzerinde otorite kurmak isteyen annesine müsaade etmeyen Nursen, annesine karşı açık ve
sert bir şekilde konuşmaktan geri kalmaz. Annesinin yaşantısına, sürdüğü rujlara, düşüncelerine uymayan,
annesini mantıklı bulmayan Nursen kızgınlığını her an dile getirir: “Tükürür gibi, “Sen dürüst bir anne gibi
hareket edersen, dürüst evlat muamelesi görürsün!”

