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Esir Şehir Üçlemesi: 
İstanbul ve “Biz” 
İşgal Altında!
Kemal Tahir’den ve O’nun Esir Şehir üçle-

mesinden öğreneceğimiz çok şey olduğu 

kesin. Türk romanının gücünü, mütareke 

dönemi İstanbul’unun objektif bir şekilde 

bulunduğu durumu, insanların çaresizliğini 

ve ihaneti, bu eserlerde görebiliriz.

1910 yılında II. Abdulha-
mid’in yaveri, deniz suba-
yı babasının İstanbul’daki 

evinde dünyaya gelir Kemal Tahir. 
O yılların siyasi kargaşasına, cum-
huriyetin kuruluşuna ve Osman-
lı’nın son dönemlerine şahitlik 
eder. Bu şahitlik kendisinde cid-
di bir birikim, gözlem ve hayal 
gücü oluşturur. Kemalizm’e olan 
yatkınlığı, 1938’de “Komünist” 
olarak yargılanması ve cezaevine 
gitmesiyle son bulur. Ardından 
mahpus hayatı bitecektir ama 
ilerleyen yıllarda tekrar cezaevine 

konulur. Cezaevi onun için tabiri 
caizse bir “laboratuvardır.”

Kuşkusuz Kemal Tahir, Türki-
ye’nin en çok tartışılan roman-
cılarından biridir. Romanlarını 
siyaset ve yönetme kuramı öner-
me aracı olarak kullanmaktadır. 
Önerdiği anlayış kendisindeki 
Komünizm etkisinden mütevellit 
Marksist temellidir tabii; ama yine 
de Osmanlı Devleti’ne her zaman 
hürmet etmesi ve bunu romanla-
rında işlemesi, yaşadığı dönemde 
anlaşılmasını zorlaştırmıştır. 

“Yol Ayrımı”na Götüren Seri: 
Esir Şehir Üçlemesi

Batılılaşmaya karşı açıkça tavır 
alan ve dönemin modernleşme 
politikasını Osmanlı’dan kopmak 
olarak ifade eden Tahir, “Esir Şe-
hir Üçlemesi” ile Türk romanında 
çok önemli bir soluk oluşturur. 
Kendisinin 1956 yılından itibaren 
yayınlanan Esir Şehrin İnsanları
üçlemesinde Osmanlı aydınının 
son dönemdeki profili ortaya 
çıkarılır. Dönemin siyasi atmos-
ferini, işgal altındaki İstanbul’da 
bir paşazade olan Kamil Bey’in 
“onur” mücadelesini görürüz.

Esir Şehrin İnsanları

Serinin ilk kitabı, Esir Şehrin İn-
sanları’nda İstanbul işgal altında-
dır. Kamil  Bey, yıllarca süren yurt 
dışı hayatını artık İstanbul’da, bü-
yük bir sefalette sürdürür... Bu 

sefalet O’nun, Kuvayı Milliye’ye 
açıktan destek vereceği ve hayat 
sorgulaması yapacağı mahpus 
hayatıyla devam eder. 

İkinci kitap, Esir Şehrin Mahpusu, 
Kamil Bey’in hayatının kırılma 
anının yansımasıdır. Hem evliliği 
hem kızı hem de idealleri ara-
sında gidip gelen Kamil Bey, çok 
ciddi bir portre olarak romana 
yerleşir. Kemal Tahir’in kendi 
mahpus tecrübeleri, orayı bir 
laboratuvar olarak kullanması, 
Kamil Bey portresinde hayat bul-
muştur. Burada sadece bir olay 
okuması değil; zaman okuması da 
yapılır. İnsanların gelecek beklen-
tilerinin kalmaması, ümitsizlik, 
zamanın en büyük sorunu olarak 
gösterilir.

Ve Yol Ayrımı

Mütareke döneminin İstanbul’u 
bir hazine gibi incelenmeyi bekler 
Kemal Tahir için. Sabırlı roman 
üslubuyla bu dönemi aktarmakta 
hiç zorlanmaz. Serinin son kitabı 
Yol Ayrımı’nda da Kamil Bey ile 
tekrar karşılaştırır bizi. Ama artık 
Kamil Bey eskide kalmış, sadece 
kızını bulma ve kendini ispat 
etme amacı taşıyan bir durum-
dadır. İhanet, aşk, acı, derinleme-
sine yer bulur satırlarda. Ayrıca 
dönemin gazetecilik anlayışını 
gösteren kahramanımız Murat da 
bu kitapta kendisine yer bulur. 
Murat, inatçı, idealist, meraklı 
bir gazetecidir. 

Kemal Tahir’den ve O’nun Esir 
Şehir üçlemesinden öğreneceği-
miz çok şey olduğu kesin. Türk 
romanının gücünü, mütareke 
dönemi İstanbul’unun objektif 
bir şekilde bulunduğu durumu, 
insanların çaresizliğini ve ihaneti, 
bu eserlerde görebiliriz.
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Esir Şehrin İnsanları

Kemal Tahir, İthaki Yayınları
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Kemal Tahir kitaplarının 
günümüzdeki yayın hakkı 
İthaki Yayınları’nda. Yayı-
nevi son dönemde Kemal 
Tahir kitaplarının baskıla-
rını ve kapak, mizanpajını 

yeniledi. Nitelik ve kalite 
anlamında gayet doğru bir 
tercih olması bakımından 
İthaki yerinde bir tercih 
olacaktır. Tabii ister istemez 
yapılan bazı sansür veya sa-

deleştirmelerin önüne geç-
mek, yazarın aynı zamanda 
siyasi bir kimlik olmasından 
dolayı çok mümkün değil. 
Yine de İthaki, Kemal Tahir 
yayıncılığında çok başarılı.

Yayınevine Dair


