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“Aşk Çetesi”nin Üyeleri Çiftçi Olma 
Yolunda...

Türk ede bi ya tı nın şüp he siz en çok tar tı şı lan ve en çok 
eser ve ren ya zar la rın dan Ke mal Ta hir için, 1931 yı lın-
da İç ti hât Der gi si’nde ya yım la nan ilk şi irin den ve 
1933’te Ge çit Der gi si’nde ki ilk ya zı sın dan son ra ölün-
ce ye ka dar ara lık sız yaz mış de mek yan lış ol ma ya cak-
tır. Ge çi mi ni, yaz mak dı şın da baş ka bir bi çim de te min 
et mek is te me yen ya za rın, ede bi kim li ği ni oluş tu ran 
eser le ri dı şın da, ge çin mek için yaz dı ğı tef ri ka ro man-
la rı ve öy kü le ri, Mi ke Ham mer’den yap tı ğı çe vi ri le ri, 
–bu ne den le– fark lı bir ka te go ri de de ğer len dir mek 
ge rek mek te dir.

Aşk Çe te si, Ke mal Ta hir’in 8 Ma yıs-31 Tem muz 
1937 ta rih le rin de Ka ri ka tür Der gi si’nde ya yım la dı ğı 
tef ri ka ro man lar dan bi ri dir. Aşk Çe te si, ya za rın, tef ri-
ka ro man la rı için de ken di adı nı kul lan dı ğı tek ro man 
ol ma sı ba kı mın dan dik kat çe ki ci dir. Bu nun ne de ni ni 
açık la mak ko lay ol ma sa da ya za rın, bu ro ma nı nı –her 
ne ka dar Ke mal Ta hir ro man cı lı ğı için de bir yer edi-
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ne me ye cek se de– be ğen di ği ni ve ken di adıy la ya yım-
la ma ya de ğer bul du ğu nu dü şün mek te yim.

Ro ma nın kah ra man la rı Şa ir Ke ra met Eş kin ve Res-
sam Ze ki Çi zer, ye te nek li ve ge le cek te bü yük sa nat çı-
lar ol ma ya aday iki genç tir. Yok sul de ne bi le cek bir 
ha yat sür dür mek te dir ler. Şa ir Ke ra met Eş kin, pa ra 
ka zan mak için öğ ret men lik yap mak tan ola bil di ğin ce 
ka çın mış tır, yıl da bir şi ir ki ta bı ya yım la ya rak el de 
et ti ği ge lir le ge çin me ye ça lış mak ta dır. O, Res sam Ze ki 
Çi zer’e gö re bi raz da ha şans lı dır çün kü ya şa mı nı 
ba ba sı ve tey ze si nin evin de sür dür mek te dir. Bir bi ri-
nin ay nı ge çen gün ler, Ke ra met Eş kin’in bir pa şa kı zı 
olan Se mi ha’ya âşık ol ma sıy la hız la de ği şir. Gi de rek 
tut ku lu bir hal alan bu aşk kar şı sın da ne ya pa cak la rı-
nı bi le me yen ar ka daş la rı, Ke ra met’i de Se mi ha’yı da 
ka çı ra cak bir “Aşk Çe te si” ku rar lar. Bu nun ya nı sı ra 
Ke ra met Eş kin ve Ze ki Çi zer, Ke ra met’in ai le sin den 
pa ra ko par ma nın yol la rı nı arar ken, bir de fi ne pla nı 
çi zip on la rı kan dır mış, ai le den al dık la rı pa ray la Ke ra-
met’in am ca sı nın İz mir’de ki Ku şuç maz Çift li ği’ne 
doğ ru yo la çık mış lar dır. Çift lik te ge çir dik le ri ra hat ve 
hu zur lu gün ler de İs tan bul’dan uzak ta, ye ni ha yat 
kur ma ha ya li gi de rek be lir gin le şir; bir yan dan bu 
ha ya li kur ma ya baş lar lar ama bir yan dan da İs tan bul’a 
dön mek, ai le ye çe ki dü zen ver mek, ni şan yap mak gi bi 
iş ler de Ke ra met Eş kin’i bek le mek te dir. 
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Ba sit kur gu su ve an la tı mı, aşk üze ri ne de rin lik li 
ol ma yan söy le mi ve mi za hi ya pı sıy la Aşk Çe te si, 
po pü ler ro ma nın bü tün un sur la rı nı ba rın dır mak ta dır. 
Olay la rın art ar da sı ra la nı şı, man tık lı bir di zi li şin par-
ça sı ol sa da her şe yin bu ka dar ko lay lık la çö zül me si, 
ro ma nın ba şın da her şey den ümi di ni yi tir miş iki gen-
cin, et ra fın da ki her ke sin ha ya tı nı de ğiş ti re cek ka dar 
mut lu bir ya şa ma ka vuş ma la rı, ma sal la rı anım sa ta cak 
bir ro man tizm ba rın dır mak ta dır. Ben ce özel lik le bu 
mut lu son, Aşk Çe te si’ni po pü ler ro man ola rak de ğer-
len dir me yi zo run lu kıl mak ta dır. 

Cumhuriyet’in ilk on yıllarında –1937– ya zı lan 
Aşk Çe te si’nde ro man kah ra man la rı nın züp pe ce ol ma-
yan an cak yi ne de Av ru pai de ne bi le cek bir ya şam sür-
dür dük le ri, Türk çe söz cük le rin ara sı na Türk çe leş ti re-
rek ka tı ver dik le ri Fran sız ca söz cük ler (pan yap mak, 
pa röl do nör, bon pey yör gi bi) he men gö ze çarp mak-
ta dır. Her iki kah ra man da bu ra lı de ğil dir san ki. 
Ge rek dü şü nüş le ri, ge rek tep ki le ri bi raz ya ban cı, hat-
ta bi raz ay rık sı dır. On la rın bu ya ban cı lık la rın da Av ru-
pa’ya gi dip mem le ket le ri ni ya ban cı la yan in san la ra 
ben ze yen bir yan var dır.

Ro ma nın ka dın kah ra ma nı Se mi ha ise Ke mal 
Ta hir’in öy kü le rin den (Dut lar Ye tiş me di’nin için de ki 
Ma ce ra pe rest öy kü sü) bi rin de de rast la dı ğım ma ce ra-
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pe rest bir tip tir. Şa ir Ke ra met’in yaz dı ğı aşk mek tup-
la rıy la de ğil de Şo för Ne ca ti’nin yaz dır dı ğı teh dit 
mek tu buy la he ye can la nan, ka çı rıl dı ğın da ba şı na ge le-
cek ler den pek o ka dar da kork ma yan Se mi ha, ma ce ra 
ro man la rın dan fır la mış gi bi dir. 

Aşk Çe te si’ni sı ra dan po pü ler aşk ro man la rın dan 
ayı ran ve onu Ke mal Ta hir’in ro ma nı ya pan ki mi özel-
lik le rin den de söz et mem ge rek mek te: Genç sa nat çı-
la rın ha yat kar şı sın da ta kın dık la rı ta vır, Ke mal 
Ta hir’in ya şa mın dan iz ler ta şı mak ta dır. Şa ir Ke ra met 
Eş kin de Ke mal Ta hir gi bi yaz mak dı şın da baş ka hiç-
bir iş yap mak is te me miş tir. Öte yan dan, bir çift lik te 
ye ni bir ha yat kur ma ha ya li nin, Ser vet-i Fü nun cu la-
rın baş lan gıç ta Ye ni Ze lan da’ya kaç ma –ora ya gi de me-
yin ce– Hü se yin Si ret’in Ma ni sa’da ki çift li ği ne yer leş-
me ha ya li ne ben ze di ği ni söy le mek yan lış bir sap ta ma 
ol ma ya cak tır. Bu ha yal, Aşk Çe te si’nde bi raz da ha 
ba sit bir ne den le or ta ya çık mış sa da, bu ha ya li, hem 
ro man kah ra man la rı nın hem de ya za rın bi lin çal tın da-
ki ka çış is te ği ola rak oku mak ve de ğer len dir mek 
müm kün dür.

Yi ne ro ma nın so nun da, Şa ir Ke ra met ve Res sam 
Ze ki ile bir lik te çift li ğe yer leş me ye ka rar ve ren Aşk 
Çe te si’nin ku ru cu su Şo för Ne ca ti’nin çift li ğe var dık la-
rın da söy le di ği söz ler dik ka te de ğer dir. “Ne ca ti, in sa nı 
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sa kin fa kat ça lış kan ya pan bu man za ra ya ba ka rak her 
za man ki ne şe si ve ka len der li ği ile hay kır dı: –– Top rak 
ana, da yan! Se nin le kav ga mız var. De fi ne le ri ni yağ ma 
et mek için biz top rak adam la rı, hü cu ma ge çi yo ruz. Ve 
çif t li ğin av lu sun da yep ye ni ve tap ta ze du ran trak tö re 
dö ne rek gül dü: –– De ğil mi yol daş ?” 

Ko lay yol dan zen gin ol ma ha yal le ri ku ran bi raz 
züp pe bi raz Av ru pai, özün de iyi ni yet li ve dü rüst 
genç le rin de fi ne ci lik ten top rak adam lı ğı na dö nü şen 
ha yat hi ka ye le ri ni, son de re ce ba sit bir kur guy la an la-
tan Ke mal Ta hir, kim li ği ni ro ma nın içi ne us ta ca giz le-
me yi ba şar mış tır. Po pü ler ro man ola rak Ke mal Ta hir 
kül li ya tı nın bir par ça sı ola rak de ğer len di re me ye ce ği-
miz Aşk Çe te si’ni bu özel li ği ile yi ne de ay rı bir yer de 
tut mak ge rek ti ği ni dü şün mek te yim.

Aşk Çe te si’nin bu gü nün okur la rı için ko lay an la şı-
la ma ya ca ğı nı dü şün dü ğü m ba zı söz cük le ri ro ma nın 
so nun da ki “Kü çük Söz lük”te açık lan mış tır.

Se ven gül Sön mez 
Ci han gir, 28 Ağus tos 2005
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Bir Dâhi ve Açlık

Aç tı, ama na sıl? Do mu zu na.
Aç lık, ge ve ze bir ar ka daş tır. Aç adam deh şet li dü şü-

nür. Deh şet li ka rar ve rir. Fa kat ca nı na tak de me yin ce, 
bir şey ler be ce re mez.

İş te Ze ki Çi zer, Be ya zıt’ tan tür be ye doğ ru yü rü yor-
ken, hem dü şü nü yor, hem de için den söy le ni yor du:

“Şim di bir gü zel ba ya na ras tla sam, oto mo bi lin de 
gi der ken be ni gör se. Olur ya ka dın dır, bir den bi re sev-
se... Ate ş-i aş kım dan yan sa, tu tuş sa, di va ne ol sa.

Ama öy le ce bi  de lik ler den ol ma sa, mal, mülk, han, 
ha mam, apar t man sa hi bi cin sin den bir gü zel ba yan. 
Düş se pe şi me. Yal var dık ça yüz ver me sem, üs tü me 
düş tük çe naz et sem. Ni ha yet ke se nin ağ zı nı aç sa, gi yi-
nip ku şan sam... Bir Av ru pa se ya ha ti... Luvr Mü ze si...”

Ta hay yü lâ tın bu ra sın da kar nı gu rul da dı.
Aç lık, ego is ttir. Dost la rı nın ken di sin den baş ka sıy-

la meş gul ol ma sı na ta ham mül ede mez.
İş te Ze ki Çi ze r’in mi de si ne mi de si ne vu ru yor, dir-

se ği boş böğ rü ne boş böğ rü ne yal lah edi yor muş ta yı. 
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Üs ta dın içi ezim ezim ezi lir ken ku la ğı na hay kı rı yor:
“Hül ya yı geç bir ka lem dos tum! Ma dem  ki bir 

su sam lı si mit uy du ra mı yo ruz, ter kos çeş me si ne ba ka-
lım. Re ali te ye ine lim. Unut ma. İki su, bir ek mek ye ri-
ni tu tar. He le ke me ri de sı kış tır dın mı, bi raz fe rah la-
rız.

Za ten be nim zo rum sen ge be rin ce ye ka dar dır, 
on dan son ra sen sağ (!) ben se lâ met.”

Ze ki, mi de sin de n ge len bu se se hak ver di. Et ra fı na 
ba kın dı. Çem ber li ta ş’ın di bin de ki ter kos çeş me si ni 
gör dü.

Ya naş tı, bir eli ni üs tün de ki to pu za kin le bas tı. 
Di ğer eli ni çu kur laş tı ra rak gü rül gü rül akan su yun 
al tı na tut tu, ka na ka na iç ti.

Ve las tik ke me ri ni bir par ça da ha sı kış tı rır ken:
“Doğ ru,” di ye mı rıl dan dı, “iki su, bir ek mek ye ri ni 

tu tu yor. Ke me ri sı kış tır mak da çe re zi ola cak. Aç gez-
mek ap tal lık doğ ru su.”

Ken di ni Di van yo lu’n dan aşa ğı koy ver di. Ni ye ti, 
Gül ha ne Par kı’ na ka dar uzan mak. Al la h’a şü kür ha va 
iyi. De ni ze kar şı bir ka na pe ye otu ra cak, bol ha va, ılık 
gü neş ve ta bi atın gü zel lik le ri ni ta da rak gü nü nü gün 
ede cek.
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İki Dâhi ve Aşk

Sul ta nah met’ ten ge çer ken kar şı ta raf tan doğ ru is mi ni 
ça ğır dık la rı nı duy du. İçi cız et ti. Ses, Şa ir Ke ra met 
Eş ki n’in se si. Adım la rı nı sık laş tı rır ken ho mur dan dı:

“Ey vah, oğ lan yi ne mu hak kak bir halt ka rış tır mış-
tır. El âle min dük kâ nı na on pa ra sız da lıp tı ka ba sa 
kar nı nı mı do yur du aca ba? Şüp he siz öy le dir. Bir 
ah bap geç sin di ye bek le miş tir. Aman sa vuş. Se nin 
der din sa na ye ti yor, gör me mez lik ten, duy ma maz lık-
tan gel.”

Fa kat her za man ted bir tak di re uyar mı? İş te o 
adım la rı nı sık laş tır dık ça şa irin fer ya dı ar tı yor. Aman 
bre! Sa kın ar ka sın dan koş ma ya baş la ma sın. Öy le ya, 
Ze ki kork tu ğu na uğ ru yor. İş te üs ta dın küt küt ayak 
ses le ri. İş te:

“Dur Ze ki ci ğim, val la hi be nim, ya ban cı yok. Kaç-
ma!” di ye te mi nat ve riş le ri.

Çar na çar dön dü.
“Vay sev gi li kar de şim sen mi sin? Hay ro la,” di ye 

sö ze gi riş ti.
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“Bu ne dal gın lık mon şer. Pa röl do nör gırt la ğım 
pa ra lan dı.”

“Bir ace le işim var da...”
“Yo! Dün ya da ol maz. İm kâ nı yok sa lı ver mem.”
Ve ko lu nu ko lu na ge çi re rek de vam et ti:
“Gel şu ra da bir kaç tek ata lım. Bu gün ben den sin. 

İç mek sa nat kâr lar için za ru ret tir be bi ra der.”
Ze ki Çi ze r’in yü re ği ne su ser pil me ye baş la mış tı. 

Fa kat ih ti ya tı el den bı rak ma dan sor du:
“De mek pa ra tu tu yor sun?”
Şa ir, res sa mı ba sık bir köf te ci dük kâ nı na doğ ru 

sü rük ler ken gu rur la iza hat ver di:
“Eh, ol duk ça! Son ki ta bım dan ye di ta ne sa tıl mış. 

Bu gün otuz beş ku ruş tan pa ra sı nı al dım.”
“Gö zün ay dın.”
Ade ta ka ran lık ve ade ta pis dük kân da kar şı lık lı 

otur du lar.
Ke ra met ku man da yı bas tır dı:
“Üs ta da ça tal ih san et Zey nel Ağa. Bir de bar dak 

ye ti şir, su is te mez, su is te mez, su suz içer o. Ha ni köf-
te ler? Ha ni çı rak buz ala cak tı?”

Ma vim tı rak, ya pış kan bir du man la do lu oca ğın 
önün den Zey nel Ağa ba şı nı çe vir me den ce vap ver di:

“Şim di ba yım, şim di!”
Şa ir, fa sul ye pi ya zı ile ma rul sa la ta sı nı, so ğu muş 
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üç köf te yi mi sa fi ri ne doğ ru sür dü. Son ra otur du ğu 
pey ke nin al tı na eği le rek ya rım ki lo luk bir şi şe çı kar-
dı. Res sa mın önü ne ge ti ri len su bar da ğı nı sil me dol-
dur du.

“Hay di baş la,” de di, “şe re fi ne.”
“Şe re fi ne şa irim!”

Yu dum lar sık laş tık ça açıl ma ya baş la dı lar. Ke ra met 
Eş kin sor du:

“Böy le dal gın dal gın ne re den ge lip ne re ye gi di yor-
dun?”

“Sor ma, Ke ra met, hiç sor ma! İş le rim ber bat.”
“Et me ya hu.”
“Et me si bu. Bil mi yor gi bi söy lü yor sun! Re sim 

me te lik et mi yor.”
“Ora sı öy le. San ki re sim me te lik et mi yor da, şi ir 

edi yor mu?”
“Ge ri mem le ket.”
“Ca hil mil let.”
“An la mı yor lar.”
“Kırk se ne ça lış sa lar an la ya maz lar.”
“Val la hi de li ola ca ğım Ke ra met çi ğim. Ben bu 

mem le ket te, bu in san lar için de do ğup bü yü me miş 
ol sam, dün ya da Kü bik re si me tap ma yan bir fer din 
mev cut ola bi le ce ği ni ta sav vur ede mez dim.”




