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Ner!man Hanım, Peyam! Safa’nın 1931 yılında yayımladı$ı Fat!h-Harb!ye 
romanında, modernle"me kr!z! ya"ayan b!r ülken!n sembolü olarak yarattı$ı 
ana karakterd!r. Ner!man Hanım Do$u-Batı eksenl! kültürel ger!l!mler! 
tems!l eder; arzuları ve !dealler! arasında seç!m yapmak zorunda kalır. 
Roman boyunca ya"adı$ı k!ml!k bunalımı onu ev!nden ve a!les!nden 
uzakla"tırır. Fakat n!hayet genç kadın geleneksel de$erler! seçer. Mutlulu$u 
kökler!nde ve manev!yatında bulur. Böylel!kle çel!"k!ler çözülmü", Ner!man 
Hanım uzla"tırıcı b!r sembol!k konum olarak tes!s ed!lm!" olur. Edeb! yapının 
!ç!nde özell!kle de kadınları tehd!t eden “b!reyle"me !llet!ne” yerl! ve m!llî 
b!r deva bulunmu"tur. Modern kadın !mges! bu ed!lgen hal!yle, düzenley!c! 
normların tes!s! !ç!n son derece kullanı"lı b!r araçtır. Böylel!kle tar!hsel 
ba$lamı !ç!nde, romanın kurgusal gerçekl!$! !le gerçe$!n kurgusallı$ı !ç !çe 
geçm!"t!r.   

Bu serg!de !se ba$lar çözülüyor. “Romant!k yalan ve romansal hak!kat!n” 1

e" zamanlı olarak fakat ayrı düzlemlerde !"led!$!ne tanık oluyoruz. 
Özlem %!m"ek, Ner!man Hanım’ı yazgısına terk etmeye razı gelm!yor. H!ç 
ya"amamı" ama b!zzat ya"ama b!ç!m vermek üzere tahayyül ed!lm!" bu 
kadını b!r hayalet g!b! ger! ça$ırıyor. Onu kend! beden!nde konuk ed!yor; 
Ba"ına buyruk, ne"el! ve ate"l! b!r ruh olarak. 

Galer!n!n g!r!" katında Ner!man Hanım’ın buluntu belgelerle kurulmu" ya"am 
öyküsü ve deneysel f!lmler!, üst katta !se eserler!n!n yanı sıra mektupları ve 
albümü de serg!len!yor. Olmayan b!r geçm!"e tanıklık etmek !ç!n seferber 
olmu" onca çaba, !zley!c!y! ke"!f zevk!yle kı"kırtıyor. Foto$rafların ve 
v!deoların m!met!k-tekn!k kusursuzlu$u, Ner!man Hanım’ı geçm!" güzel 
günlerden kalma masum ve na!f b!r bakı"ın nesnes! olarak sah!plenme 
arzusu yaratıyor. Oysa tam da bu g!zeml! karakter!n caz!bes!ne kapılmak 
üzereyken hatırlıyoruz; Ner!man Hanım kayıp b!r haz!ne de$!ld!r. Y!t!p 
g!tm!" de de$!ld!r çünkü zaten h!ç var olmamı"tır. 

NERIMAN HANIM
SanatçInIn Performatif bir Kurgu Olarak Portresi

.

Ezg! Bakçay
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Onu tanımak, onunla özde"le"mek, onun kader! !ç!n a$lamak mümkün 
de$!ld!r. Ona do$ru yönelen nostalj!k her bakı" bo"a dü"er. Ner!man 
Hanım muz!p muz!p gözümüzün !ç!ne bakar. Tüm o romanesk beklent!ler! 
alaya alır. 

Özlem %!m"ek’!n davet!ne !cabet eden Ner!man Hanım artık sadece b!r 
roman kahramanı de$!ld!r. Kend! h!kayes!n! yazan avangard b!r sanatçıdır. 
Tüm kültürel k!ml!kler!n m!met!k kurgusallı$ının kanıtıdır. B!r sembol olmadı$ı 
g!b! sadece tek b!r kadın da de$!ld!r. Kamusal alanda me"ru, kes!n ve kalıcı 
b!r konumu olmamı" tüm ço$ullukların beden-mekânıdır. Zamanı zıvanadan 
çıkaran bel!r!"!nde, olası h!çb!r k!ml!kte sab!tlenemeyecek b!r akı"tır. 
Bu yüzden !ç!nde soluk aldı$ı foto$raf!k !mgelerde dah! gözden kaçmaya 
devam eder. Ner!man Hanım tam anlamıyla foto$raf!k !mged!r, pozlama 
sırasında yakalanan lat!f görüntüsünde dah! burada olmayı"ını serg!ler. 
#"te tam burada, onun “yok-bulundu$u” yerdey!z; kamera kar"ısında kend!n! 
tema"a eden aktr!st!n, sanatçının performat!f ve kurgusal var-yok oyununda; 
yan! tende, makyajda, maskede kostümde ve jestte; ne zamandır uzayda 
yolculuk ett!$!n! kest!remed!$!m!z ı"ı$ın, onu yakaladı$ı duyarlı yüzeyde. 

Kurgusal ömrünün b!r noktasında Ner!man Hanım b!r daha ger! dönmemek 
üzere süres! ve güzergâhı meçhul b!r yolculu$a çıkar. Donk!"ot’un, Galyalı 
Amad!s’!n efsanes!nde kend!n! kaybed!p, gezg!n b!r "övalye olarak 
bulmasını hatırlatan türde b!r tesadüf; ortadan kayboldu$unda Ner!man 
Hanım Özlem %!m"ek’le aynı ya"tadır.

“Özlem %!m"ek’!n Ner!man Hanım olarak otoportreler!” heteroseksüel 
olmayan c!nsell!kler!n, !mgede yakalanamayan var olu"ların, resmî tar!h!n 
unutturdu$u tüm !s!ms!zler!n eser!d!r.  

1 René G!rard, Mensonge Romant!que et vér!té romanesque, Ed!t!on Grasser § Fasquelle, 1977.
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1910

Ner!man Hanım’ın 
annes! Fer!ha Hanım 
!le babası Fa!z Bey, 
#stanbul’da evlen!rler. 
Evlend!kler!nde Fer!ha 
Hanım 21, Fa!z Bey !se 
25 ya"ındadır. 

1911

Fer!ha Hanım !le Fa!z Bey’!n 
!lk ve tek çocukları olan 
Ner!man, evl!l!kler!n!n b!r!nc! 
yılında  Kuruçe"me’dek! 
evler!nde dünyaya gel!r.  

Ner!man Hanım’ın 
annes! Fer!ha Hanım 
ve babası Fa!z Bey, 
evl!l!kler!n!n 
!lk yıllarında.

Ner!man Hanım’ın Darülelhan’da 
ö$renc! oldu$u yıllarda çek!lm!" 
b!r foto$rafı, 1920’ler.

1924

Ner!man Hanım, Darülelhan’ın 
alaturka bölümüne kayıt olur. 
1917 yılında kurulan müz!k okulu 
Darülelhan, #stanbul’un !"gal 
ed!lmes!n!n  ertes!nde kapanmı", 
Cumhur!yet’!n !lanıyla b!rl!kte 
!se  tekrar açılmı"tır.  Foto$ra&a, 
alaturta ve alafranga bölümle-
r!nden olu"an okulun talebeler! 
ve hocalar ders esnasında görü-
lüyor. (#Ü OMAR Ar"!v!)

Ner!man Hanım’ın özel e"yaları arasında 
sakladı$ı K.’ya a!t foto$raf. Ner!man 
Hanım, Safa’nın “Fat!h-Harb!ye” romanında 
“%!nas!” olarak adlandırdı$ı, Do$u’yu, 
%ark’ı ve geçm!"! tems!l eden K.’dan yakın 
arkada"ı Dürnev Hanım’a gönderd!$! 
mektupta, “!ht!raslarının etk!s!ne kapılarak 
kalb!n! kırdı$ı !ç!n” ayrıldı$ını söyler.
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1922 1923

Ner!man Hanım 11 
ya"ında !ken annes! 
Fer!ha Hanım’ı kaybeder. 

Fer!ha Hanım, annes! ve 
karde"! !le a!le ev!n!n 
bahçes!nde, 1921.

Ner!man Hanım, annes!n! 
kaybetmes!n!n ardından babası 
!le b!rl!kte Fat!h’e ta"ınır. 

Cumhur!yet’!n !lk yıllarında 
Fat!h’ten b!r görüntü. SALT 
Ara"tırma, Al! Sa!m Ülgen Ar"!v!

1926

Darülelhan’ın alaturka bölümü kapatılınca Ner!man 
Hanım, alafranga bölümüne geçer ve orada ö$renc! olan 
S. !le tanı"ır. Daha sonra Peyam! Safa, Fat!h-Harb!ye’de 
S.’y! “Mac!t” olarak adlandıracak ve onu sam!m!yets!z 
alafranga b!r erkek olarak ç!zecekt!r. Ner!man Hanım, 
Darülelhan’ın alaturka bölümü kapatılınca alafranga 
bölümüne geçm!" olsa da ud çalmaya devam eder.

S.’n!n Ner!man Hanım’a gönderd!$! mektuba !l!"t!rd!$! 
kend! foto$rafı. Ner!man Hanım, S’y! “davranı"larının 
sorumlulu$unu almaktan ac!z, çocukluktan çıkamamı" b!r!” 
olarak tanımlar.  S’den !lk zamanlarda ho"landı$ını kabul 
etse de “onunla b!r hayat” !stemed!$!n! yazmaktadır.

Ner!man Hanım, babası 
Fa!z Bey’! kaybeder. 
Her !k! erkekle olan 
münasebet!ne de son 
ver!r. 
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Ner!man Hanım, 
Darülelhan’ın alafranga 
bölümüne geçt!kten 
sonra da ud çalmaya 
devam eder.



1931

1932
Ner!man Hanım, babasından kalan Fat!h’dek! ev! 
satarak Pera’ya ta"ınır. Kend!s!ne b!r foto$raf 
mak!nes! ve b!r de 16 mm kamera satın alarak 
deneysel foto$raf ve f!lm çalı"maları üretmeye 
ba"lar. Aynı zamanda ed!nd!$! çevre vasıtası !le 
dönem!n t!yatrolarında ve Türk s!nemasının !lk 
örnekler!nde !r!l!, ufaklı rollerde yer alır.  

Ner!man Hanım, 1933 tar!h!nde hem yönett!$! 
hem de cross-dress!ng !ç!nde rol aldı$ı “Bunda 
Beraber!z” !s!ml! deneysel f!lm!n!n çek!m! 
sırasında. Ner!man Hanım f!lmde, Batılıla"manın 
Türk!ye entelektüel çevres!nde yarattı$ı !kt!dar 
kaybı end!"es!n! m!zah! d!lle ele almaktadır. 

Ner!man Hanım’ın, 1920’l! ve 1930’lu 
yıllarda çek!lm!" !k! stüdyo foto$rafı. 

Cumhur!yet Gazetes!’n!n düzenled!$! 
güzell!k yarı"masına katılır. Yen! 
Cumhur!yet’!n modernl!$!n!n öneml! 
göstergeler!nden b!r! olan yarı"mada 
dereceye g!remese de yarı"ma, onun 
Beyo$lu’nun entelektüel çevres! !le 
tanı"masını sa$lar. Dönem !ç!nde 
devlet!n gayr!-resm! yayın organı olarak 
görev yapan Cumhur!yet Gazetes!’n!n 
1929 yılında düzenlemeye ba"ladı$ı 
güzell!k yarı"ması, yen! Cumhur!yet’!n 
modernl!$!n! Batı’ya serg!leme 
yöntemler!nden b!r!d!r. Gazeten!n 
güzell!k kral!çel!$!n! “m!ll! b!r vaz!fe” 
olarak tanımlanması da bunun yansıması 
olarak de$erlend!r!leb!l!r. 

Peyam! Safa’nın Ner!man Hanım’a 
gönderd!$! 1931 Aralık tar!hl! özür 
mektubu. Ner!man Hanım, hem !t!madına 
saygısızlık ederek mahrem!yet!n! !hlal 
ett!$! hem de ba"ından geçenler! yanlı" 
aktardı$ı !ç!n Peyam! Safa’ya kırılır ve 
öfkelen!r. Dürnev Hanım’a 1936 yılında 
gönderd!$! mektupta "öyle yazacaktır: 

“Do$u da ben!m !ç!mde, Batı da, geçm!" 
de bende, gelecek de… Ba"ka !nsanlarda 
hele k!, o !k!s!nde h!ç de$!l. De$!l m! k! 
kend! arzularımın pe"!nden g!tme cesaret! 
gösterd!m. Hem münasebetler!m!n 
b!tmes!n!n sebeb! budur hem de bedbaht 
ya da baht!yar olmamın. P!"man de$!l!m. 
Ne"el!y!m.”
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1934
Kadınlar, ulusal çerçevede seçme 
ve seç!lme haklarını elde ederler. 
Mektuplarından dönem!n pol!t!k olaylarını 
yakından tak!p ett!$! açıkça görülen 
Ner!man Hanım’ın bu gel!"meye çok 
sev!nd!$! ancak Türk Kadın B!rl!$! Ba"kanı 
Nez!he Muh!dd!n ve kadın hareket!n!n 
la$ved!lmes!ne de öfkelend!$! 
anla"ılmaktadır. Dürnev Hanım’a "öyle 
yazacaktır:  

“B!ze tar!h!m!z! unutturmaya çalı"ıyorlar 
Dürnev. En büyük korkuları, kadınların 
kend!ler!ne ç!z!len hudutları a"maları. 
Çok geç… Ne ç!rk!n !&!ralarla Nez!he 
Hanım’ın !t!barını mahvetmeye çalı"tılar. 
Ama b!z b!l!yoruz k!, en do$al haklarımızı 
n!hayet kazanmamızın ardındak! gayret! 
de y!ne kadınlar gösterm!"t!r.”

Kadınların s!yas! haklarına kavu"tuktan 
sonra Beyazıt Meydanı’ndan yapılan 
kutlama m!t!ng!n! gösteren foto$raf. 
La Turqu!e Kemal!ste (Kemal!st Türk!ye) 
Derg!s!’n!n 4. sayısının 1. sayfasında 
yayınlanmı"tır, 1934.

Ressam Dürnev Hanım, 1935 yılında evlenerek 
Ankara’ya ta"ınsa da !l!"k!ler! b!tmez ve 
mektupla"maya devam ederler. Ner!man 
Hanım’ın foto$raf ve f!lm çalı"malarının yanı sıra 
mektuplarına bugün ula"mamızı sa$layan da 
Ner!man Hanım’ın 1951 yılında yolculu$a çıkarken 
Dürnev Hanım’a negat!fler!n! göndermes! ve 
Dürnev Hanım’ın bunları koruması olmu"tur.

1935

Ner!man Hanım, 
f!lmler!n yanı sıra 
40’lı ya"larına kadar, 
1934 yılında #stanbul 
Beled!yes! %eh!r 
T!yatrosu adını alacak 
Darülbeday!’de 
sahnelenen çe"!tl! 
oyunlarda yer alır.  
Bunlardan b!r! de 
%eh!r T!yatroları’nda 
1938’de sahnelenen 
“Yumurcak” oyunundak! 
%evk!ye rolüdür.

1938 tar!hl! Darülbeday! 
#zm!r Fuarı Mecmuası

1932 - 1950
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Ner!man Hanım, modernle"me-Batılıla"manın kültür ve k!ml!k ger!l!m!n!n der!nden 
h!ssed!ld!$! b!r ülkede gençl!$!n! ve yet!"k!nl!$!n! geç!ren b!r kadın sanatçı olarak  
çalı"malarında tam da bu ger!l!mlere odaklanır. Onun gerçeküstü özell!kler ta"ıyan f!lm 
ve foto$raf !"ler!, Osmanlı-Türk!ye modernle"me-Batılıla"ma sürec!n!n yarattı$ı k!ml!k, 
hafıza ve c!ns!yet kr!zler!n! yansıtırken aynı zamanda sınırlara ve normlara der!n b!r kar"ı 
koyu"u, k!"!sel arayı"ı,  b!r!nc! elden sorgulamaları ve !mgesel cevapları !çer!r.  

Ner!man Hanım yakın arkada"ı ressam Dürnev Hanım’a gönderd!$! 10 Mayıs 1951 
tar!hl! mektubunda b!r yolculu$a çıkmaya hazırlandı$ını bel!rterek ar"!v!n!n yer aldı$ı 
sandı$ı, kend!s! dönünceye kadar saklamasını r!ca eder. #lk olarak trenle Bulgar!stan’a 
geçece$!n! ve orada daha önce #stanbul’a tems!l !ç!n gelen b!r t!yatro grubundan 
ahbaplarının yanında kalaca$ını söyler. Ner!man Hanım, süres!n! ve tam güzergahını 
b!lemed!$! bu yolculu$a çıkarken 40 ya"ındadır. 

Dürnev Hanım’ın a!les!n!n aktardı$ına göre, Ner!man Hanım !le Dürnev Hanım yıllar 
!ç!nde mektupla"maya devam etm!"t!r. Ner!man Hanım b!r dönem ülkeye ger! dönmü"se 
de 40 ya"ından sonra ya"amını hang! kentte ve ülkede geç!rd!$!, sanat üret!mler!ne 
devam ed!p etmed!$! hakkında el!m!zde b!lg! bulunmamaktadır. 

1931 - 1951
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Güzell#k M#ll# Meseled#r, 1931-2021
00:02 m!n. loop v!deo, Ed. 3+1 AP. 





Merhamets#z Kadın, 1942-2019
01.11 m!n. v!deo, Ed. 3+1 AP. 

Dünya Dönüyor, 1940-2020 
00:07 m!n loop v!deo, Ed. 3+1 AP. 
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Bunda Beraber#z, 1933-2019
00.49 m!n. v!deo loop, Ed. 3+1 AP. 

Veda, 1945-2022 
2:00 m!n. v!deo, Ed. 3+1 AP. 
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12

Masquerade-V, 1945- 2022
P!gment Pr!nt, 140 x 94 cm, Ed. 3+1 AP. 
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Masquerade-VI, 1944- 2021
P!gment Pr!nt, 100 x 100 cm, Ed. 3+1 AP. 
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Tar#h#n Mele$#-I, 1943- 2022
P!gment Pr!nt, 140 x 94 cm, Ed. 3+1 AP. 
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Tar#h#n Mele$#-II, 1943- 2022
P!gment Pr!nt, 140 x 94 cm, Ed. 3+1 AP. 
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17

Tar#h#n Mele$#-III, 1943- 2022
P!gment Pr!nt, 140 x 94 cm, Ed. 3+1 AP. 
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Çek#m-I, 1931-2021
P!gment Pr!nt, 120 x 80 cm, Ed. 3+1 AP. 
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Çek#m-II, 1931-2021
P!gment Pr!nt, 120 x 80 cm, Ed. 3+1 AP. 
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Hayal-I, 1939- 2021
P!gment Pr!nt, 
120 x 80 cm, Ed. 3+1 AP. 

Hayal-II, 1939- 2021
P!gment Pr!nt, 
120 x 80 cm, Ed. 3+1 AP. 
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Hayal-I, 1939- 2021
P!gment Pr!nt, 
120 x 80 cm, Ed. 3+1 AP. 

Hayal-II, 1939- 2021
P!gment Pr!nt, 
120 x 80 cm, Ed. 3+1 AP. 
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23

Hayal-III, 1939- 2021
P!gment Pr!nt, 120 x 80 cm, Ed. 3+1 AP. 
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Masquerade-I, 1948-2021
P!gment Pr!nt, 110 x 74 cm, Ed. 3+1 AP. 
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Masquerade-II, 1948-2021
P!gment Pr!nt, 110 x 74 cm, Ed. 3+1 AP. 
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27

Masquerade-III, 1948-2021
P!gment Pr!nt, 110 x 74 cm, Ed. 3+1 AP. 
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Masquerade-IV, 1948-2021
P!gment Pr!nt, 110 x 74 cm, Ed. 3+1 AP. 
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30

Pandora-I, 1943- 2021
P!gment Pr!nt, 80 x 54 cm, Ed. 3+1 AP. 



31

Pandora-II, 1951- 2021
P!gment Pr!nt, 30 x 20 cm, Ed. 3+1 AP. 
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