Yaşar Kemal Asıl adı Kemal Sad ık Gökçeli. Van Gölü’ne
yak ın Ernis (bugün Ünseli) köy ünden olan ailesinin Bir in
ci Dünya Savaşı’ndak i Rus işgali yüzünden uzun bir göç
süreci sonunda yerleşt iği Osmaniye’nin Kadirli ilçesine
bağlı Hemite köy ünde 1926’da doğdu. Doğum yılı bazı
biyograf ilerde 1923 olarak geçer.
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, 1951-63 arasında Cumhuriyet gazetesinde Yaşar Kemal
imzası ile 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 1974-75
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

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.
Sedat Girgin (1985, İstanbul) İstanbul Anadolu Güzel
Sanatlar 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
yaşıyor.
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Şehirlerin en önemli yerlerinden birisi de
çöplükleridir. Çöplüklerin şehirler için sadece gerekli değil, niçin bu kadar önemli
olduğu hiç aklınıza geldi mi? Bir büyük şe
hir çöplüğünü görünceye kadar bunu ben
de bilmiyordum. Bir çöplük, bence bir şehir
demektir.
İstanbul güzel şehir, alımlı şehir, İstan
bulun bir havasına, tadına giren bir daha
onun havasından, tadından çıkamaz. İstan
bulun boy boy, renk renk resimleri yapıl
mıştır yıllar boyu. Fotoğrafları çekilmiştir.
Üstüne şiirler yazılmıştır. Ben size söylüyo
rum ki, bunların birçoğunu gördüm, oku
dum, hiçbir şey, hiç kimse İstanbulu çöp
lükleri kadar anlatamadı bana. Kirli mi İs
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tanbul, çöplüğü kokar, leş gibidir. Kokusu
burnunun direğini kırar. İstanbul daha mı
temiz, kokusu daha az gelir. İstanbul mis
kokulu mu, kokusu mis gibi kokar çöplük
lerinin. Çöplük de mis gibi kokar mı, diye
ceksiniz. Kokar, bana inanın... Neden böy
lesine yakından bilirim çöplükleri? Kendi
mi savunmam gerek... Ben çöplük uzmanı
değilim. Nedenini söyleyeyim de içinizde
bana karşı bir şey kalmasın... Bir, ben mar
tıları çok severim... Sever miyim? Yok yok,
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daha çok merak ederim onların yaşamla
rını. Giderim, saatlarca onları seyrederim.
Bir deniz üstünde, bir kayalıkta, bir çöplük
te. Martılar geçimsiz, dövüşçü, A llahın be
lası, tuttuğunu koparır yaratıklardır. Bura
da martıların yaşamının ince ayırımlarına
kadar girmek gereksiz. Bir gün size martılar
üstüne, bu açgözlü, bu yırtıcı, bu tuttuğunu
koparır yaratıklar üstüne uzun, ilginç yazı
lar yazabileceğim. Martıların yaşam kavga
ları en çok çöplüklerde olur. İlk ilgim çöp
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