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Toros Yayınları’nda
Yeni Baskılar
YAŞAR
KEMAL
Allahın Askerleri
Yaşar Kemal bir romancı, hikayeci oldu
ğu kadar da bir röportaj yazarıdır. Uzun
yıllar Cumhuriyet Gazetesinde röportaj
yazarlığı yapmış, bu yüzden de Anadoluyu dolaşmış, ülkemizi yakından tanıma
olanağı bulmuştur.'Allahın Askerleri"bu
dizinin ilk bölümüdür. Yaşar Kemal, bu
dizide röportaj-hikaye gibi bir tür dene
miştir Dünyadaki birçok yazarın da bu
na benzer denemeleri vardır. Gerçek, ya
şanmış olaylardan kalkarak hikayeye, ro
mana ulaşma çabası. Bu yapıtta Yaşar
Kemalin başka bir özelliği, her romanda
başka, yeni bir dil arama, kullarıma gü
cü iyice yoğunlaşmıştır.

YAŞAR
KEMAL
Teneke

YAŞAR
. KEM AL
İnce MemecM

Teneke Yaşar Kemal’in İnce Memed’ten
sonra yazdığı ikinci romanıdır. İnce Memed kadar sevilmiş, ona yakın ünlenmiştir. Çukurovadaki çeltik ağalarının
halk üstündeki baskılarını bütün yoğun
luğuyla anlatır. Bu küçük romandan ya
zarın çıkardığı oyun da büyük ilgi uyan
dırmış, yıllarca sahnelerden inmemiş,
birçok tiyatro ödülü almış, İsveçin Göte
borg kenti tiyatrosunda bir yılı aşkın oy
namıştır.
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Yılanı Ö ldürseler

Ağrıdağı Efsanesi

Yılanı Öldürseler, önce ailesinin, gide
rek yaşadığı köyün baskısı sonucunda
annesini öldüren bir çocuğun romanıdır.
Haşan 7 yaşındayken babası karısının
eski sevdalısınca öldürülür. Babaanne
si, sonra köylü 2 yıl boyunca çocuğu al
nına sürülen bu kara lekeyi temizleme
ye koşullandırır. Giderek oluşan toplum
sal isteri ortamı Hasan’ı ne kadar diren
se de adım adım cinayete sürükleyecek
tir. ..

Ağrıdağının yamacında, dört bin iki yüz
metrede bir göl vardır, adına Küp gölü
derler. Ağrıdağının güzel, kederli kara
gözlü, iri yapılı, çok uzun, ince parmak
lı çobanları da daha gün doğmadan Ağrıdağının harman olmuş yalp yalp yanan
yıldızları altında kavallarını bellerinden
çıkarıp Ağrıdağının öfkesini çalmağa
başlarlar.
Ağrıdağı Efsanesi ulaşılmaz şiirsel ta
dı olan bir başyapıttır.
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Ücretsiz katalogunuzu gönderiniz
Adı Soyadı:...................................
Adresi:.......................... ................

Yaşar Kemal diyor ki:
“ İnce Memed’i bitirdim. Bu roman,
Anadolu’nun destanı olsun istedim.”

2. baskı

toros yayınları .
Nuruosmaniye Cad. Atasaray Han 37/206
Cağaloğlu-İstanbul

522 23 76

Taha Toros Arşivi
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