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YILLAR YAPIT TÜR                                  

1943 ağıtlar derleme                                                                   

1952 sarı sıcak öykü                                                                   

1954 bu diyar baştan başa 2. yanan ormanlarda elli gün röportaj     2                                                

1955 ince memed 1 roman       1                                      

1955 teneke öykü                                                                   

1957 bu diyar baştan başa 3. peri bacaları röportaj         3                                                         

1960 dağın öte yüzü 1. ortadirek roman           1                                                   

1963 dağın öte yüzü 2. yer demir gök bakır roman              2                                                     

1967 üç anadolu efsanesi destan                                                                   

1968 dağın öte yüzü 3. ölmezotu roman                  3                                                 

1969 ince memed 2 roman                   2                                                

1970 ağrı dağı efsanesi destan                                                                   

1971 binboğalar efsanesi destan                                                                   

1971 bu diyar baştan başa 1. nuhun gemisi  röportaj                       1                                           

1972 çakırcalı efe roman                                                                   

1973 akçasazın ağaları 1. demirciler çarşısı cinayeti roman                           1                                    

1974 baldaki tuz deneme                                                                   

1974 bu diyar baştan başa 4. bir bulut kaynıyor röportaj                             4                                     

1975 akçasazın ağaları 2. yusufçuk yusuf roman                                2                                   

1976 yılanı öldürseler roman                                                                   

1976 al gözüm seyreyle salih roman                                                                   

1977 filler sultanı ile topal karınca roman                                                                   

1978 kuşlar da gitti roman                                                                   

1978 deniz küstü roman                                  

1978 allahın askerleri (çocuklar insandır) röportaj                                                                   

1978 gökyüzü mavi kaldı (Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte) seçki                                  

1980 kimsecik 1. yağmurcuk kuşu roman                                       1                      

1981 ağacın çürüğü deneme                                                                   

1982 höyükteki nar ağacı roman                                                                   

1982 kimsecik 2. kale kapısı roman                                           2                       

1984 ince memed 3 roman                                              3                     

1987 ince memed 4 roman                                               4                   

1991 kimsecik 3. kanın sesi roman                                                 3                 

1992 yaşar kemal kendini anlatıyor söyleşi                                                                   

1995 zulmün artsın deneme                                                                   

1995 ustadır arı deneme                                                                   

1998 bir ada hikayesi 1. fırat suyu kan akıyor baksana roman                                                       1      

2002 bir ada hikayesi 2. karıncanın su içtiği yer roman                                                         2          

2003 bir ada hikayesi 3. tanyeri horozları roman                                                           3        

2009 binbir çiçekli bahçe deneme                                                                   

2012 bir ada hikayesi 4. çıplak deniz çıplak ada roman                                                               4    

2013 tek kanatlı kuş roman                                                                   

 


