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ÖZET
Yaz›l› kültürün önemli ö¤elerinden biri olarak ortaya ç›kan edebi eserlerden roman›n ve roman yazar›n›n, sözlü kültürlerin ürünleri olan halk anlat›lar› ve bu anlat›lar› dillendiren anlat›c›larla olan iliﬂkileri
üzerinde düﬂünmek günümüz anlat›lar›n›n yap›lar›n› anlamland›rmak aç›s›ndan önemlidir. Tarihi romanlar
iﬂte bu iliﬂkiyi tan›mlamak aç›s›ndan incelemecilere önemli kolayl›klar sa¤lamaktad›r. Tarihi romanlar›n
halk anlat›lar›yla kurduklar› benzerli¤i Murat Serto¤lu’nun romanlar›nda da bulmak mümkündür. Bir serinin ilk eseri olarak kaleme al›nm›ﬂ olan Battal Gazi baﬂl›kl› roman halk anlat›c›s› ve romanc› iliﬂkisi ba¤lam›nda incelenebilir. Bu çal›ﬂma yaz›l› kültür ürünlerinde sözlü kültür ürünlerinin izini sürme çabas›n›n bir
sonucudur.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
It is quite important to focus on the relation between literal works and oral works of communities in
order to understand and define patterns and structures of contemporary literary works. Historical novels
make it easy for researchers to define and reveal the relation. It is quite possible to find out this relation in
Murat Sertoglu’s novels. The novel called Battal Gazi, which is written as a first novel of serial novels, is suitable to examine the relation between the oral storyteller and the novelist. This essay is the result of a research of oral works’ footsteps in literary works.
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Sözlü kültürün eserleri olan masallar ve halk hikâyeleri, yaz›l› kültüre geçildi¤inde egemenliklerini roman ve öyküye b›rakm›ﬂlard›r. Bu eserler, yazarlar
taraf›ndan zaman zaman bir model olarak al›nm›ﬂ, böylelikle sözlü edebiyat›n
bu verimleri baz› yaz›l› edebiyat eserlerinin temel malzemesini oluﬂturmay› baﬂarm›ﬂlard›r. Özellikle tarihi romanlar,
sözlü kültürün ürünlerinden s›kl›kla yararlanm›ﬂ, yazarla halk anlat›c›s› aras›ndaki iliﬂkiyi belirginleﬂtirmiﬂlerdir. Biz
bu çal›ﬂmam›zda tarihi roman yazarlar›ndan Murat Serto¤lu’nun Battal Gazi
adl› eserini merkeze alarak halk hikâyesi
ve roman iliﬂkisi üzerinde duraca¤›z.

“Türkiye’nin Miﬂel Zevako1’su” unvan›n› alacak kadar, kimi kaynaklarda
200’ü aﬂk›n, çok roman yazm›ﬂ olan Murat Serto¤lu, yazd›¤› romanlar›n büyük
k›sm›n› gazetelerde tefrika etmiﬂtir. Yazd›¤› romanlardan “Çak›rcal› Mehmet
Efe”, “Efelerin Efesi”, “Bulgar Sad›k”,
“Atçal› Kel Mehmet”, “Da¤lar Bizimdir”
adl› filmler çekilmiﬂ, yazar›n romanlar›
uzunca bir dönem çok satanlar aras›nda
yer alm›ﬂt›r. Popüler tarihî roman türünün Abdullah Ziya Kozano¤lu ile beraber
en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen yazar›n Battal Gazi roman›,
bir seri roman›n ilk eseridir. Yazar, Battal
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Gazi’nin ard›ndan Battal Gazi’nin O¤lu,
Battal Gazi’nin O¤lunun ‹ntikam›, Battal
Gaz’nin Torunu baﬂl›kl› kitaplar› yay›mlam›ﬂt›r. Bizce, yaln›zca bu kitaplar bile
yazar›n ne kadar üretken oldu¤unu ve
ayn› zamanda okundu¤unu gösterir.
‹ncelememizin bu noktas›nda tarihi
roman türünün belli baﬂl› özelliklerinden
söz etmemizde yarar var. Daha sonra
halk hikâyesi ile olan iliﬂkisini ve yazar›n›n konumunu tart›ﬂaca¤›z.
Tarihi roman türü, kiﬂileri, konular›
ve geçti¤i zaman bak›m›ndan di¤er romanlardan ayr›l›r. Konular ve kiﬂiler, dolay›s›yla mekanlar, tarihi olaylarla iliﬂkilidir. Bu tür romanlarda yazarlar hayal
güçlerini kullanarak, olay›n geçti¤i tarihe
uygun olarak hikâyelerini biçimlendirirler. Türün gere¤i olarak yazar hem bir tarihçi gibi hem de bir sanatç› gibi davranma zorunlulu¤undad›r. Bu tür romanlar
aç›s›ndan her zaman anakronizme düﬂme
tehlikesi vard›r; ancak unutmamak gerekir ki romanc› bir tarihçiden önce sanatç›d›r ve bu yüzden baﬂar›yla kurulmuﬂ
bir roman›n ana karakterlerinden birinin
gerçekte baﬂka bir yüzy›lda yaﬂam›ﬂ olmas› edebiyat incelemecilerinin ilgi alanlar› d›ﬂ›nda tutulmal›d›r. Son kertede, roman bir sanat eseridir. O dönem kiﬂileri
bu k›yafetleri giymiyordu demenin, bir
ressama iki ayakl› masa olmaz demekten
fark› yoktur bize kal›rsa. ‹ﬂte bu görüﬂe
dayanarak biz, çal›ﬂmam›za konu olan
Battal Gazi roman›n› tarihsel ba¤lamda
de¤il estetik ba¤lamda inceleme amac›n›
güdüyoruz.
‹ncelemecilerin tarihsel roman türüne yaklaﬂ›mlar› konusunda baz› sorunlar›n bulundu¤u biliniyor. Bu konuda
Alemdar Yalç›n’›n görüﬂlerine baﬂvurmakta yarar var. Yalç›n, tarihi romanlara
yaklaﬂ›m› ﬂu ﬂekilde aç›kl›yor: “Hakl› veya haks›z olduklar›n› tart›ﬂmadan, y›llarca ayd›nlar›m›z›n göz ard› ederek, küçümseyerek bakt›klar› Ebu Müslim, Battal Gazi, Zalo¤lu Rüstem, Köro¤lu gibi piyasa kitaplar› geniﬂ kitlelerin kahramanl›klar›n› paylaﬂmak istedikleri insanlar›n
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maceralar›n› anlatt›¤› için tutulmuﬂ[tur].
ﬁuras› bir gerçektir ki ayd›nlar›m›z bat›da tarihi romana dönüﬂ baﬂlamadan önce
geçmiﬂe yöneli¤i hep küçümsemiﬂlerdir”(258).
‹ncelemecilerin bu türü küçümsemesinin en önemli nedenleri bu eserlerde
yer alan kurgudaki zay›fl›k, dildeki sorunlar ve genel anlamda basit oluﬂlar›d›r.
Ancak, baﬂka bir aç›dan bak›ld›¤›nda, romanlar›n bu zay›fl›klar›, onlar›n daha
fazla okunmas›n› sa¤lam›ﬂ oldu¤u görülür. Tarihi roman okuyucular›, di¤er roman türlerini okuyanlara göre daha az
“sofistike” okuyuculard›r. Yazarlar da bu
gerçe¤i görerek okuyucular›n›n zevk ve
seviyelerine göre kaleme alm›ﬂlard›r
eserlerini. Bu eserlerde göze çarpan en
belirgin özellik dildeki basitliktir. Karakterler ço¤u zaman yüzeyseldirler ve daha
çok tip olarak tarif edilirler. Hikâyeyi karakterler de¤il aksiyon sürükler. Psikolojik yönleri zay›f olan eserlerde kullan›lan
insani duygular genel anlamda aﬂk, sevgi, nefret, intikam, vatan sevgisi duygular› etraf›nda yo¤unlaﬂ›r. Tarihi roman›n
baﬂ kiﬂisi genelde varoluﬂunu sorgulayan
bir kiﬂi de¤il, Forster’›n terimlerini kullanarak söylemek gerekirse, yuvarlak de¤il
düz bir karakterdir ve bu yüzden roman›n baﬂ›nda hangi özelliklere sahipse roman›n sonunda da ayn› özelliklere sahiptir. Roman, karakterin de¤iﬂimini de¤il
hareketlerini, yapt›klar›n› anlat›r.
Serto¤lu’nun roman› da yukar›da
belirtilen bütün özelliklere sahip bir romand›r. Battal Gazi roman›n baﬂ›nda ne
kadar cesur, atak, vatanperver, karizmatik bir kiﬂi ise roman›n sonunda da ayn›
özelliklere sahiptir.
Halk hikâyelerindeki kahramanlarla çok önemli ba¤lar› olan bu karakterler
yaz›l› kültürde yazar›n dünya görüﬂüyle,
entelektüel birikimiyle yeniden oluﬂtururlar. Walter J. Ong Sözlü ve Yaz›l› Kültür adl› eserinde ﬂu bilgileri veriyor:
Birincil sözlü kültürlerde kavramlaﬂt›r›lan bilgi yüksek sesle tekrar edilmezse unutulaca¤›ndan, sözlü kültürle-
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rin uzun y›llar içinde zahmetle ö¤rendiklerini tekrarlayarak unutmamaya çal›ﬂmalar› büyük bir enerji yat›r›m›n› gerektirir. Bu gereksinmeden kaynaklanan son
derece gelenekçi veya tutucu zihniyet de,
fikirsel denemelere giriﬂmeyi hakl› olarak engeller. Bilgi, güç bela elde edilir ve
de¤erlidir; toplum bunu koruyan ve eski
günleri anlatabilen yaﬂl› ve bilge kad›nlarla erkeklere büyük hürmet gösterir.
Fakat yaz› ve özellikle matbaa arac›l›¤›yla bilgi akl›n d›ﬂ›nda kaydedilmeye baﬂlan›nca, geçmiﬂi tekrarlayan yaﬂl› kad›nlar
ve erkekler gözden düﬂmüﬂ, onlar›n yerini yeniliklerin kâﬂifleri olarak daha genç
nesiller alm›ﬂt›r. (57-58)
Bu durum, yaﬂl›, bilge hikâye anlat›c›lar› için de geçerlidir. Yaz›ya geçirilmiﬂ
olan hikâyeler herkes taraf›ndan okunabilir, ulaﬂ›labilir hale gelince hikâye anlat›c›lar›n›n yerini yazarlar almaya baﬂlam›ﬂt›r. Halk hikâyeleriyle konu olarak da
pek çok ortak yönleri olan tarihî romanlar için bu durum daha belirgindir bize
kal›rsa.
Mikhail Bakhtin Homeros’un Yunan
ve Roma edebiyat›n› yaratt›¤›n› (142) düﬂünür. Adnan Binyazar ise bu ifadeyi bir
ad›m daha ileri götürerek Bat› roman›n›n
temelinde ‹liada ve Odysseia anlat› kültürünün yatt›¤›n› (7) belirtir. Burada hat›rlanmas› gereken ﬂu ki, Homeros, ad›
geçen destanlar› yazmam›ﬂ, anlatm›ﬂt›r.
Halk hikâyesi anlat›c›lar› bu metinleri
uzun y›llar boyunca Homeros’un hikâyeleri olarak anlatm›ﬂ ve çok sonralar› bu
hikâyeler bir araya getirilip yaz›ya geçirilerek destanlar oluﬂturulmuﬂtur. Dede
Korkut hikayeleri için de durum bundan
pek farkl› de¤ildir. Modern anlat›lar›n ve
baﬂta roman›n temelini sözlü anlat›lan
halk hikâyelerine dayand›rmak bu aç›dan bak›ld›¤›nda yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›m olmaz bize kal›rsa. Abdurrahman Güzel ve
Ali Torun’un haz›rlad›klar› Türk Halk
Edebiyat› El Kitab›’n›n halk hikâyelerine
ayr›lan bölümünde halk hikâyelerinin eski destanlarla roman aras›ndaki merhaleyi teﬂkil etti¤i (212) belirtilmektedir.
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Linda Degh, “Halk Anlat›s›” baﬂl›kl›
yaz›s›nda ﬂu ifadelere yer verir: “Halk
anlat›lar› romanlar ve k›sa hikâyeler gibi
baﬂka amaçlar› olmuﬂ olsa bile öncelikle
e¤lence için anlat›l›rlar. Uydurma olduklar›na inan›l›r, anlat›c› ve yorumcular›n
yalanlar› olarak düﬂünülür ki bu anlat›lar›n insan fantezilerinin bir ürünü oldu¤u anlam›na gelir” (99-100).
Murat Serto¤lu’nun fantezilerinin
bir ürünü olan Battal Gazi roman› pek
çok aç›dan halk hikâyeleriyle benzerlik
gösterir. Pertev Naili Boratav, halk hikâyeleri ve roman iliﬂkisini incelerken ﬂu
saptamada bulunuyor: “Edebiyat tarihçilerimizin hemen hepsi, Türkçe’de roman›n baﬂlang›c› olarak Tanzimat devrini,
ilk romanc›lar olarak, Ahmet Mithat ve
Nam›k Kemal’i gösterirler. Hüseyin Fellah veya Cezmi’yi okumadan evvel halk
onlar›n yerini tutan bir ﬂeyler okuyor veya dinliyordu. ‹lk modern romanc›lar›m›z
(meselâ Nam›k Kemal) istedikleri kadar
böyle bir temadiyi inkâr etsinler, Tanzimat eserleri zuhur etmeden evvel elbette
onlar›n vazifelerini baﬂka türlü eserler
görüyordu” (66). Burada sözü edilen eserler halk hikâye ve destanlar›d›r. Anlat›lardan yoksun bir toplum düﬂünülmeyece¤i gibi, daha önce var olmuﬂ anlat›lar›n
yeni anlat›lar› ﬂekillendiremeyece¤i, etkileyemeyece¤i de düﬂünülemez.
Serto¤lu, roman›n› bir aksiyon sahnesiyle baﬂlat›r. Bu bölümde, Battal Gazi’nin babas› Hüseyin Gazi, o¤luna hediye olarak canl› bir ceylan götürmek istemektedir. Bu ilk bölümde bir ceylan› at›yla kovalayan Hüseyin Gazi’nin nas›l pusuya düﬂürüldü¤ü anlat›l›r. Hüseyin Gazi, ki kendisi bir cesaret, yi¤itlik timsaldir, kendisini pusuya düﬂüren 100’ü aﬂk›n Bizans askerinin sald›r›s› sonucu öldürülür. Bu k›sa bölümde yazar, Hüseyin
Gazi’yi tan›t›rken düﬂman› da tan›tmaktad›r. Hüseyin Gazi “bütün küffar› sindirmiﬂ” (5) bir yi¤ittir, “onu görenler, Hazreti Ali soyundan geldi¤i”ni (5) kolayca anlayabilirler, “her Türk onun kadar güçlüdür” (7), “ﬂarap düﬂkünü olan” (8) düﬂ-
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man ancak “leﬂ kargalar› gibi” (8) sald›rarak kazanabilir savaﬂ›.
Hüseyin Gazi’nin ölümünden sonra
onun yerini alacak kiﬂi tabii ki o¤lu Cafer’dir. Yazar›n Cafer’i tan›tt›¤› bölümde
Dede Korkut hikâyeleri ve destanlardaki
pek çok motif kullan›l›r.
Cafer do¤du¤u gün bile ele avuca
s›¤mayacak kadar iriydi. Sekiz ayl›kken
yürümüﬂtü. Bir yaﬂ›na bast›¤› zaman iki
yaﬂ›ndaki çocuklardan daha gösteriﬂli olmuﬂtu.
Beﬂ yaﬂ›nda iken kimse onun beﬂ yaﬂ›nda bulundu¤una inanm›yordu. On yaﬂ›ndaki çocuklar kadar kuvvetli idi. ﬁaﬂ›lacak bir rahatl›kla da ata biniyordu.
Yedi yaﬂ›na bast›¤› zaman hem okuyor hem de yaz›yordu. ‹yi bir silahﬂör
olan Tevabil ona bu yaﬂta silah kullanmas›n› ö¤retmeye baﬂlam›ﬂt›. Babas› hüseyin Gazi de ona kölesinin bilmedi¤i
hamleleri gösteriyordu.
On yaﬂ›nda baya¤› bir delikanl› gibi
görünüyordu. On iki yaﬂ›na vard›¤› zaman, kuvveti Malatya’da söylenir olmuﬂtu. Art›k ak›nlarda o da babas›n›n yan›nda bulunuyordu. At sürmekte, k›l›ç kullanmakta hiçbir yi¤itten aﬂa¤› de¤ildi.
On beﬂ yaﬂ›na gelip de b›y›klar› terleme¤e baﬂlad›¤› zaman ise, Malatya’da onun
kuvvetinde ve irili¤inde bir delikanl› bulunmuyordu art›k… Bu kuvveti, irili¤i ve
yi¤itli¤i yüzünden de kendisine Battal
ad› verilmiﬂti. (13)
Bu k›sa bölüm yaln›zca Battal Gazi’nin fiziksel üstünlüklerinden söz etmiyor, ayr›ca okuyucuya hikâyenin nas›l bir
toplumsal ortamda geçti¤ine dair de bilgiler veriyor. Destan kahramanlar›nda
görülen özelliklerinden biri olan fiziksel
üstünlük, zihinsel üstünlükle perçinleniyor. Okuma yazma bilmek, yi¤it bir delikanl›n›n sahip olmas› gereken özelliklerinden biri olarak ele al›n›yor. Halk›n bir
geçim kayna¤› da ak›nc›l›k, ç›plak anlam›yla söylersek ya¤mac›l›kt›r. Kölelik kurumu toplumda bulunmaktad›r; ancak,
Hüseyin Gazi gibi bir yi¤idin evinde yaﬂayacak olan kölenin de bir yi¤it olmas›
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gerekir. Halk hikâyelerindeki vak’alar›n,
sade bir nesir diliyle anlat›ld›¤› ( Halk
Edebiyat› El Kitab› 212) bilgisini ak›lda
tutarak Serto¤lu’nun roman dili hakk›nda saptamalarda bulunulursa, dillerin
birbirine benzedi¤i gerçe¤i ortaya ç›kar.
Dede Korkut’ta da oldu¤u gibi Serto¤lu’nun roman dili oldukça sadedir. Yukar›ya al›nan bölümün dili tüm roman boyunca kullan›lan dildir.
Battal Gazi babas›n›n öldü¤ünü duyar ve bir y›l boyunca ortalarda görünmez. Bu bir y›l boyunca Cafer, silah kullanmaktaki yetene¤ini geliﬂtirmiﬂtir. Babas›n›n intikam›n› almak için düﬂmanlar›n›n bulundu¤u yerleri tek tek aray›p
hepsini öldürür. Yazar bu bölümle aksiyonu güçlendirir ve popüler olan pek çok romanda oldu¤u gibi, günümüzün Hollywood filmlerinin büyük bir k›sm›nda bu teknik uygulan›r, iﬂin içine aﬂk girer. Yazar
yaln›zca bir buçuk sayfada Battal Gazi’yi
aﬂ›k eder, ve “emsalsiz derecede güzel”
(54), “periler kadar güzel” (55) olan k›zla
evlendirir. ﬁunu belirtmeliyiz ki Serto¤lu,
savaﬂ› ve kahramanl›¤› anlatmaktaki becerisini, aﬂk konusunu anlat›rken gösteremiyor. Kad›nlar›n güzelli¤i ile ilgili, yukar›ya al›nt›lad›¤›m›z kliﬂe ifadeler d›ﬂ›nda hiçbir ifade kullanm›yor. Oysa halk hikâyelerinde en az kahramanl›k kadar aﬂk›n da büyk bir önemi vard›r. Ço¤u zaman aﬂk, anlat›lan halk hikâyelerin as›l
unsurudur.
Battal Gazi evlili¤inin üzerinden çok
zaman geçmeden Bizans’a yani ‹stanbul’a gider. Roman boyunca iki gücün
çarp›ﬂmas› anlat›l›r. Bu iki güç Türklük,
dolay›s›yla ‹slaml›kla, Hristiyanl›kt›r; ve
Bizans, romanda kötülü¤ü temsil eden
Hristiyanl›¤›n merkezidir. Bu nedenle
Serto¤lu, roman›n›n kahraman›n› bu kötülükler diyar›na göndererek okuyucusunu baﬂka bir aksiyonla baﬂ baﬂa b›rak›r.
Geleneksel halk hikâyelerinde de güçler
iyi ve kötü olarak ikiye ayr›l›r. ‹yiler tamamen iyi, kötüler ise tamamen kötüdür;
arada bulunan de¤er ya da kiﬂilere yer
verilmesinden kaç›n›l›r. Hikayelerin si-
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yah ve beyazdan oluﬂmas› hem okuyucunun hem de dinleyicinin iﬂini kolaylaﬂt›ran bir unsurdur. Okuyucu kimin hakl›
kimin haks›z oldu¤uyla ilgili karara var›rken zorlanmaz. Yazar›n tuttu¤u taraf›,
yani iyilerin taraf›n› tutar. Tarihi romanlarda görülen bu uygulama, bu tür romanlara getirilen eleﬂtirilerin baﬂ›nda
yer al›r. Çünkü, modern ve geliﬂmiﬂ iyi
roman örnekleri ço¤u zaman “gri” olanlarla ilgilenmiﬂtir. Gerçekli¤e uygun bir
ﬂeklide resmedilmek istenen roman dünyas›, karakterlerinin de gerçekli¤e uygun
olmas›yla sa¤lanabilir. Bir karakter ne
kadar iyi olursa olsun mutlaka baz› zaaflar› vard›r ve bu çok do¤al karﬂ›lan›r.
Shakespeare’in oyunlar›nda, Othello’daki
Iago karakteri d›ﬂ›nda, tam anlam›yla iyi
ya da kötü kimseye rastlanmaz. Bu büyük oyun yazar›n›n “büyük”lü¤ü de bunu
eserlerinde ilk uygulayanlardan biri olmas›ndan kaynaklan›r.
Pek çok maceralardan, “küffar›n can›na ot t›kad›ktan” (88) sonra Battal Gazi, memleketi Malatya’ya döner. Yaﬂad›klar›n› ve gördüklerini silah arkadaﬂlar›na
anlat›r. Bizans zay›f durumdad›r ve bu
“Müslümanlar için büyük bir f›rsatt›r”
(90). Battal Gazi’nin kahramanl›¤› ve yi¤itli¤i Türkler, Müslümanlar için ne kadar mutluluk verici ise Hristiyanlar için
o kadar korkutucudur; öyle ki “H›ristiyan
analar çocuklar›n› korkutmak için ‘Battal
geliyor’ sözünü a¤›zlar›ndan düﬂürmez olmuﬂlard›r” (92).
Battal Gazi roman boyunca say›s›
32’yi bulan maceraya at›l›r. Birçok ok
saplan›r vücuduna ama ölmez. Vücudunda oklar sapl›yken bile pek çok Hristiyan
düﬂman› “ﬂeytan›n yan›na gönderir” (97,
106, 143, 274).
Battal Gazi, son maceras›nda onlarca okun ve m›zra¤›n vücuduna saplanmas› ile “kandan bir elbise”(324) giymiﬂ olarak ölür. Romanc› eserini ﬂu dizelerle bitirir “Bul kadard›r ol hikâyet! / Bâkisi düru¤u bî nihayet!” (325). Bu son bölüm de
halk hikâyelerinin bu tür romanlar› ne
kadar etkiledi¤ini ortaya koyuyor. Roma-
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n›n son sayfas›nda okuyucu, bu romandan sonra yay›mlanacak olan di¤er Battal Gazi romanlar›ndan haberdar ediliyor. Roman burada bitmiyor.
Halk hikayelerinin gördü¤ü iﬂlev
yaln›zca e¤lendirmek de¤ildir. Romanlar
için de geçerlidir bu. Dede Korkut’un halk›n birlik olma konusunda e¤itilmesinin
yan› s›ra, ahlâk konusunda, ananeler konusunda da e¤itim iﬂlevi vard›r. Bir dönem oldukça popüler olmuﬂ bu tür romanlar da halk› özellikle ideolojik olarak
e¤itme iﬂlevi görmüﬂtür. Türklü¤e ve
Müslümanl›¤a yap›lan vurgular, “öteki”nin derinlemesine kötülenmesi sonucunu do¤urur. Türk’ün Türk’ten baﬂka
dostu yoktur çünkü.
Filmlere çekilen, çok okunan bu romanlar›n popülaritesini sa¤layan pek çok
etmenin halk hikâyelerinde de bulundu¤u, yaz›l› kültüre geçiﬂle destan ve hikâye anlat›c›lar›n›n kültürel rolünü yazarlar›n üstlendi¤i görüﬂünü kan›tlamak
aç›s›ndan Serto¤lu’nun roman› güzel bir
örnek oluﬂturur.
NOTLAR
1 Michel Zévaco (1860-1918), Pardayanlar,
Kapitan gibi çok okunan popüler romanlar›n Frans›z yazar›.
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