
 YaşarKemal Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü’ne 
ya kın Er nis (bu gün Ün se li) kö yün den olan ai le si nin Bi rin
ci Dün ya Sa va şı’nda ki Rus iş ga li yü zün den uzun bir göç 
sü re ci so nun da yer leş ti ği Os ma ni ye’nin Kadirli ilçesine 
bağ lı He mi te kö yün de 1926’da doğ du. Do ğum yı lı ba zı 
bi yog ra fi ler de 1923 ola rak ge çer.

Ortaokulu son sınıf öğrencisiyken terk ettikten sonra ır
gat kâtipliği, ırgatbaşılık, öğretmen vekilliği, kütüphane 
memurluğu, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kont
rolörlük yaptı. 1940’lı yılların başlarında Pertev Naili Bo
ratav, Abidin Dino ve Arif Dino gibi sol eğilimli sanatçı ve 
yazarlarla ilişki kurdu; 17 yaşındayken siyasi nedenlerle 
ilk tutukluluk deneyimini yaşadı. 1943’te bir folklor derle
mesi olan ilk kitabı Ağıtlar’ı yayımladı. Askerliğini yaptık
tan sonra 1946’da gittiği İstanbul’da Fransızlara ait Hava
gazı Şirketi’nde gaz kontrol memuru olarak çalıştı. 1948’de 
Kadirli’ye döndü, bir süre yine çeltik tarlalarında kontro
lörlük, daha sonra arzuhalcilik yaptı. 1950’de Komünizm 
propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı, Kozan ceza
evinde yattı. 1951’de salıverildikten sonra İstanbul’a git
ti, 195163 arasında Cumhuriyet gazetesinde Yaşar Kemal 
imzasıyla fıkra ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Bu arada 
1952’de ilk öykü kitabı Sarı Sıcak’ı, 1955’te ise bugüne dek 
kırktan fazla dile çevrilen romanı İnce Memed’i yayımla
dı. 1962’de girdiği Türkiye İşçi Partisi’nde genel yönetim 
kurulu üyeliği, merkez yürütme kurulu üyeliği görevle
rinde bulundu. Yazıları ve siyasi etkinlikleri dolayısıyla 
birçok kez kovuşturmaya uğradı. 1967’de haftalık siyasi 
dergi Ant’ın kurucuları arasında yer aldı. 1973’te Türki
ye Yazarlar Sendikası’nın kuruluşuna katıldı ve 197475 
arasında ilk genel başkanlığını üstlendi. 1988’de kurulan 
PEN Yazarlar Derneği’nin de ilk başkanı oldu. 1995’te Der 
Spiegel’deki bir yazısı nedeniyle İstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nde yargılandı, aklandı. Aynı yıl bu kez Index 
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on Censorship’teki yazısı nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezası
na mahkûm edildiyse de cezası ertelendi. 

Şaşırtıcı imgelemi, insan ruhunun derinliklerini kavra
yışı, anlatımının şiirselliğiyle yalnızca Türk romanının 
değil dünya edebiyatının da önde gelen isimlerinden biri 
olan Yaşar Kemal’in yapıtları kırkı aşkın dile çevrilmiş
tir. Yaşar Kemal, Türkiye’de aldığı çok sayıda ödülün yanı 
sıra yurtdışında aralarında Uluslararası Cino del Duca 
ödülü, Légion d’Honneur nişanı Commandeur payesi, 
Fransız Kültür Bakanlığı Commandeur des Arts et des 
Lettres nişanı, Premi Internacional Catalunya, Fransa 
Cumhuriyeti tarafından Légion d’Honneur Grand Offici
er rütbesi, Alman Kitapçılar Birliği Frankfurt Kitap Fuarı 
Barış Ödülü’nün de bulunduğu yirmiyi aşkın ödül, ikisi 
yurtdışında beşi Türkiye’de olmak üzere, yedi fahri dok
torluk payesi aldı. En son, 9 Kasım 2013’te Norveç Ede
biyat ve İfade Özgürlüğü Akademisi’nin (Bjørnson Aka
demi) Norveç’in ünlü milli şairi Bjørnstjerne Bjørnson 
adına verdiği “Bjørnson Ödülü”nü aldı. 28 Şubat 2015 
tarihinde İstanbul ’da hayatını kaybetti.

SedatGirgin(1985, İstanbul) İstanbul Anadolu Güzel Sa
natlar Lisesi Resim Bölümü’nün ardından, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü’nden mezun oldu. Birçok yayınevi için kitaplar 
resimledi. Çeşitli dergi ve ajanslarda serbest illüstratör 
olarak çalıştı. Karma sergilere katılan Girgin, ilk kişisel 
sergisi Hayretler Sirki’ni 2013 yılında açtı. İstanbul’da ya
şıyor.
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Çok sı cak var dı. Mus ta fa ço cuk te re bat
mış tı.

Dik mek te ol du ğu yır tık ayak ka bı, Mus
ta fa ço cu ğun elin de ka la kal dı. Öte le re öy
le bir dal dı ki... Dı şar da gü neş, ka sa ba nın 
eğ ri büğ rü, bo zuk, par ke le ri sö kül müş cad
de si ne ala bil di ği ne çök müş tü. Kar şı da mın 
kir li du va rı nın kö şe sin de ki ka lın yap rak lı 
in cir ağa cı nın ko yu göl ge si ne di li bir ka rış 
dı şar da bir kö pek upu zun se ril miş uyuk
lu yor du. Bir za man kö pe ğe bak tı. Öy le bir 
is tek siz di ki, yır tık ayak ka bı san ki elin den 
dü şe cek ti. Yan göz le, us ta ya çak tır ma dan, 
şöy le bir bak tı. Us ta her za man ki gi bi işi ne 
dal mış tı.

Ayak ka bı yı ör se ko yup ge li şi gü zel bir 
çi vi çak tı. To puk ta ki yır tı ğı dik me ye baş la
dı. Hiç ca nı is te me di, bı rak tı.
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Bu ayak ka bı, şim di ye ka dar eli ne ge len 
ayak ka bı la rın en par ça lan mı şıy dı. Her bir 
ya nı dö kül müş tü. Bu nu di kip bi ti re bi le ce
ği ni hiç ak lı kes mi yor du.

“Bu nu ben ya pa mam,” de di.
Us ta bir ara ba şı nı kal dı rıp Mus ta fa ya 

bak tı:
“Ne o?” de di. “Ne o Mus ta fa, sa bah tan 

be ri evi rip çe vi ri yor sun. Ne o?”
Mus ta fa: “Us ta,” de di, “her bir yer le ri 

dö kül müş. Bir ara ya gel mi yor ki...”
Us ta: “Uğ raş he le,” de di.
Mus ta fa ak şa ma ka dar ca nı nı di şi ne ta

kıp dik ti sök tü, dik ti sök tü. Ol ma dı. Ter 
bur nun dan oluk gi bi akı yor du.
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Kar şı da ki in cir ağa cı nın ağır göl ge si 
gün do ğu ta ra fı na doğ ru uzan dı. Gü neş de 
kar şı te pe ye doğ ru in di. ‹ş te bu sı ra da dük
ka na us ta nın zen gin bir ar ka da şı, Ha san 
Bey gel di. Us ta ile şa ka laş tı lar.
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Ha san Be yin bir ara gö zü kan ter için
de kal mış ço cu ğa iliş ti. Son ra us ta ya: “Bu 
ço cu ğu üç gün lü ğü ne ver se ne ba na,” de di. 
“Tuğ la oca ğın da ça lı şır mı?”

Us ta: “Ça lı şır mı sın Mus ta fa?” di ye sor
du. “Ha san Am can tuğ la oca ğı ya kı yor.”

Ha san Bey: “Üç gün, üç ge ce,” de di. 
“Gün de li ği ni alır sın. Gün de li ğin bir bu çuk 
li ra dan dır. Cu ma li var ya, Sav run ma hal le
sin den Cu ma li, ona yar dım ede cek sin. ‹yi 
adam dır, se ni çok ça lış tır maz.”

Mus ta fa se vin di:
“Pe ki Ha san Am ca, ana ma söy le yim 

de...”
Ha san Bey: “Söy le,” de di. “Söy le de ya

rın bi zim bah çe ye gel. Öğ le den son ra işe 
baş la ya cak sı nız. Ben ora da ol mam. Sen 
Cu ma li yi bul.”

Us ta haf ta da bir yir mi beş lik ve rir. Ay
lar dan tem muz. Bir ay da eder bir li ra. Bir 
yaz lık ayak ka bı iki li ra. Bir be yaz pan to lon 
üç li ra. Hep si eder beş li ra. Tem muz, ağus
tos, ey lül... Hep si ne eder? Üç li ra. De mek 
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ki yaz lık ayak ka bı dan, süt be yaz pan to lon
dan umut ke sik.

Yaş şa bre Ha san Bey... Var ol sun Ha san 
Bey. Ha san Bey gi bi adam yok bu ka sa ba
da. Gün de lik kaç? Bir bu çuk li ra, de di. Üç 
gün, eder dört bu çuk li ra.

El le ri ni iyi ce yı kar sın, ama iyi ce, sa bun
la. Son ra be yaz ke ten ayak ka bı yı ka ğı dın
dan usul ca çı ka rır sın. Ayak la rı nı da iyi ce 
yı kar sın gı cır gı cır, son ra ge çi rir sin aya ğı
na. Ço rap lar da bem be yaz. Pan to lo na hiç el 
do kun dur ma ma lı. Sa kız gi bi pan to lon ça
buk le ke le nir.




