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Tıkla ve İzle

https://youtu.be/41OqoK597MA
https://youtu.be/41OqoK597MA


ROMAN
Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların, insanlar arasındaki ilişkilerin, insan psikolojisinin uzun bir
şekilde yer ve zaman bağlamında anlatıldığı edebi türe roman denir.

Roman, Avrupa’da sözlü edebiyattaki destanın geçirdiği değişimin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

İnsanı en iyi anlatan, tanıtan ve onun psikolojisini en net şekilde yansıtabilen tür romandır.

Romanda gerçek hayatta yaşanabilecek olaylar yazar tarafından kurgulanır.

Romanın Yapı Unsurları
1)Olay
2)Kişi
3)Mekan
4)Zaman

Roman Türleri
1)Macera Romanı: Heyecanlı ve merak uyandırıcı olayları anlatır.
2)Tarihi Romanlar: Tarihi olayları ve kişileri anlatır.
3)Psikolojik Roman: İnsanın iç dünyasını, bilinçaltını anlatır.
4)Sosyal Roman: Toplumsal sorunları, töreleri anlatır.
5)Bilim Kurgu Romanı: 
6)Fantastik Roman: Gerçeküstü olay ve kişileri anlatır.
7)Polisiye Roman: Polisiye olaylar (aksiyon-gizem) işlenir.
8)Tezli Roman: Toplumsal ya da siyasal bir konuyu tez içererek anlatır.
9)Egzotik Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa-insanlarını anlatır.

Miguel de Cervantes’in 17. yüzyılda yazdığı Don Kişot, bu türde yazılan ilk eser olarak kabul görür.

18. yüzyılda İngiltere'de Daniel Defoe’nun (Danyel Döfo) “Robenson Cruze (Robinson Kruzo)”, Jonathan
Swift’in (Canıtın Svift) “Guliver’in Gezileri” adlı eserleri bu türdeki ilk örneklerdendir.

Romanlar 19.yüzyılda romantizm ve realizm akımlarının katkısıyla kendine has özellikler kazanmıştır.

19.yüzyılda Dostoyevski, Stendhal, Balzac, Tolstoy, Zola gibi romancılar sayesinde bu tür klasik hale gelmiştir.

Batı edebiyatlarında ön plana çıkan roman türünün edebiyatımıza gelmesi Tanzimat Dönemi’ne rastlar.

İlk etapta çeviri eserler ile bu türler tanışırız.

Türk edebiyatında ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa’nın Telemak adlı eseridir. 

Türk edebiyatında ilk yerli roman ise Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir.

Tıkla ve İzle

https://youtu.be/6hXmmiyCUJY
https://youtu.be/6hXmmiyCUJY


Tanzimat Dönemi'nde Roman
1860 ile 1895 yılları arasını kapsayan Tanzimat Edebiyatı, edebiyatımızın her anlamda yüzünü Batı’ya
döndüğü bir dönemdir.

Gazetenin gelişiyle birlikte roman, hikaye, deneme, makale gibi türlerde önemli değişimler
gözlenmiştir.

Türk Edebiyatı’nın romanla tanışması Batı’dan yapılan çevirilerle olmuştur.

İlk çeviri eserimiz Yusuf Kamil Paşa’nın Fransız yazar Fenelon’dan tercüme ettiği (Télémaque)
Telemak adlı eserdir.

İlk romanımız ise Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Tal’at ve Fıtnat adlı eseridir.

Bu dönemde verilen eserlerde -romantizmin etkisiyle-  daha çok sosyal sorunlar ele alınmıştır.

Sosyal konuların yanında günlük yaşam, kadın-erkek ilişkileri, esaret, yanlış Batılılaşma vb. konu
olarak işlenmiştir.

Tanzimat Edebiyatı’nın I.dönem sanatçıları Namık Kemal, Ahmet Mithat, Şemsettin Sami
romantizm akımından; 
II.dönem sanatçıları olan Recaizâde Mahmut Ekrem, Samipaşazâde Sezai, Nabizâde Nâzım ise
realizm ve natüralizm akımının etkisinde kalmıştır.

Bu dönemde Ahmet Mithat Efendi, önemli bir yazar olarak karşımıza çıkar: Roman, hikaye ve tiyatro
türlerinde iki yüze yakın eser yazmıştır.

Namık Kemal bu dönemde ilk edebi romanımız İntibah’ı yazmıştır.
Namık Kemal 1880 yılında ilk tarihi romanımız olan Cezmi’yi yazmıştır.

Nabizade Nazım ise Karabibik adlı eserinde köyü ve köy hayatını gerçekçi bir şekilde dile getirmiştir.

Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt adlı romanıyla dönemin dikkate eder eserini vermiştir. Eser üslup ve
teknik olarak oldukça iyidir.

Tanzimat Dönemi’nde Yazılan Romanlar
Telemak – Yusuf Kamil Paşa (İlk çeviri romanı)
Taaşşuk-ı Tal’at ve Fıtnat – Şemsettin Sami (İlk roman)
İntibah – Namık Kemal (İlk edebi roman)
Cezmi – Namık Kemal (İlk tarihi roman)
Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem (İlk realist roman)
Karabibik – Nabizâde Nâzım (İlk köy romanı)

Tıkla ve İzle

https://www.edebiyatciyim.com/roman-nedir-roman-turunun-ozellikleri/
https://www.edebiyatciyim.com/tanzimat-doneminde-roman/
https://youtu.be/hQNbbxiW6O4
https://youtu.be/hQNbbxiW6O4


Serveti Fünun Dönemi'nde Roman
Servet-i Fünun; 1896-1901 yılları arasında etkili olmuş, dönemin siyasi-sosyal koşulları nedeniyle
oldukça içe kapanık ve karamsar bir özellik göstermiş, kısa olmasına rağmen edebiyatımızda önemli bir
basamak olmayı başarmış bir edebi topluluktur.

Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Süleyman
Nazif gibi genç isimlerin “Servet-i Fünun” dergisi etrafında yazmasıyla oluşmuştur.

Toplumsal konular yerine bireysel konulara yönelme söz konusudur ve ağır bir dil kullanılmıştır.

Türk Edebiyatı’nda Batı tekniğine uygun ilk romanlar bu dönemde verilmiştir. 

Bu dönem romanlarında realizm akımın etkisi vardır.

Realizm akımının etkisiyle güçlü bir ruhsal ve özellikle gerçekçi mekan betimlemeleri romanların en
belirgin özelliklerindendir.

Bu dönem sanatçıların içe kapanık ve karamsarlık içinde olmalarından dolayı eserlerde “hayal kırıklığı,
kaçış” teması oldukça çok işlenmiştir.

Dönemin siyasi ve sosyal ortamının etkisiyle bireysel konulara yöneliş söz konusudur.

Bu dönem romanlarında oldukça ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır. 

Eserlerde mekan olarak İstanbul tercih edilmiştir.

Kahramanlar daha çok seçkin ve aydın kişilerden seçilmiştir. 

Servet-i Fünun Dönemi’nde Yazılmış Romanlar
Halit Ziya Uşaklıgil:
•Mai ve Siyah
•Aşk-ı Memnu
•Kırık Hayatlar 
•Nemide 
Mehmet Rauf:
•Eylül 
•Ferdâ-yı Garâm 
•Bir Aşkın Tarihi
Hüseyin Cahit Yalçın: 
•Nadide
•Hayal İçinde

Tıkla ve İzle

https://www.edebiyatciyim.com/tevfik-fikret-kimdir-tevfik-fikretin-edebi-kisiligi/
https://www.edebiyatciyim.com/cenap-sahabettin-kimdir/
https://youtu.be/JsjihBnVsxA
https://youtu.be/JsjihBnVsxA


Milli Edebiyat Dönemi'nde Roman
Milli Edebiyat, II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle kuvvetlenen Türkçülük akımının savunduğu
düşüncelerin edebiyat eserleri vasıtasıyla anlatılmaya başlandığı ve 1911-1923 yıllarını kapsayan
dönemdir.

Milli Edebiyat’ın amacı, batı taklitçiliğinden kaçınmak, milli konulara yönelerek modern ve milli bir
edebiyat ortaya koymaktır.

Millî Edebiyat romanlarında bireysel temalardan daha çok “Türkçülük, Millî Mücadele, yanlış̧
Batılılaşma, çağdaşlaşma, yoksulluk, cehalet, gerilik” gibi temalar öne çıkar. 

Toplum için sanat anlayışıyla birlikte dilde sadeleşme başlamıştır.

Bu dönem eserlerinde ”Milli Mücadele”nin izleri bulunmaktadır.

Daha önceki dönemlerin eserlerinde mekan İstanbul’ken bu dönemde İstanbul’un dışına çıkılmıştır.

Millî Edebiyat romancıları bu dönemde yaşanan siyasi mücadeleyi ve kurtuluş mücadelesini
anlatmışlardır. 

Dilde sadeleşme yolunda önemli adımların atıldığı bu dönemde romanlar günlük konuşma diliyle
yazılmıştır.

Millî Edebiyat Dönemi roman ve hikâye yazarları arasında Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Yakup
Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halid Karay, Falih Rıfkı Atay, Aka Gündüz gibi isimler yer alır. 

Halide Edip Adıvar
•Ateşten Gömlek
•Sinekli Bakkal
•Vurun Kahpeye
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
•Kiralık Konak
•Nur Baba
•Sodom ve Gomore
•Hüküm Gecesi
Reşat Nuri Güntekin
•Çalıkuşu
•Yaprak Dökümü
•Yeşil Gece
•Gizli El
•Damga

Türk Edebiyatında Roman İlkleri

İlk edebi roman: İntibah – Namık Kemal

İlk tarihi roman: Cezmi – Namık Kemal

İlk realist roman: Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem

Batılı anlamda ilk roman: Mâi ve Siyah – Halit Ziya Uşaklıgil

İlk psikolojik roman: Eylül – Mehmet Rauf

İlk köy romanı: Karabibik – Nabizade Nazım

Tıkla ve İzle

https://www.edebiyatciyim.com/milli-edebiyat-doneminde-roman/
https://youtu.be/nu0XK2E2qiw
https://youtu.be/nu0XK2E2qiw


Dönemlere Göre Roman Özellikleri

Cümle Ceşitleri (Cümle Türleri)



ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER
1)Olumlu Cümle
2)Olumsuz Cümle
3)Soru Cümlesi
4) Ünlem Cümlesi

1) Olumlu Cümle
Ele alınan yargının gerçekleştiği, gerçekleşmekte olduğu ya da ileride gerçekleşeceğinin ifade edildiği
cümlelere “Olumlu cümle” denir. 

⇒ Sonunda beklediğimiz güzel haber bize ulaştı.

UYARI! Bir cümlede ifade edilen yargının hoşa gitmeyen bir durum içermesi o cümlenin olumsuz
olduğunu göstermez.

⇒ Son günlerde havalar iyice soğudu.

UYARI! Bazı cümlelerde yüklem şekil olarak olumsuz görünse de anlamca olumlu olabilmektedir. Bu
tür cümlelere “Anlamca olumlu, biçimce olumsuz” cümleler denir.

⇒ Sen ararsın da ben gelmez miyim? 

2) Olumsuz Cümle
Cümlede ifade edilen yargının gerçekleşmediğini ya da ilerleyen zamanlarda gerçekleşmeyeceğinin
ifade edildiği cümlelere “Olumsuz cümle” denir.

Bu tür cümlelerin yükleminde “-mA, -mAz” olumsuzluk ekleri ya da “yok, değil” gibi olumsuzluk
bildiren sözcükler bulunmaktadır.

⇒ Verdiğimiz yemek siparişi evimize gelmedi.

⇒ Zannettiğinizin aksine o iyi biri değil.

UYARI! Bazı cümlelerde yüklem şekil olarak olumlu görünse de anlamca olumsuz olabilmektedir. Bu
tür cümlelere “Anlamca olumsuz, biçimce olumlu” cümleler denir.

⇒ Bu hayatı ne sen ne de ben hak ettik. (Hak etmedik)

⇒ Söylenecek söz mü şimdi bu? (Söylenmemesi gereken söz)



3) Soru Cümlesi
Cevap almak, bilgi edinmek ve herhangi bir kuşkuyu gidermek amacıyla oluşturulmuş olan cümlelere
“Soru cümlesi” denir. 

⇒ Bugün yağmur yağacak mı?

UYARI! Bazen soru cümleleri herhangi bir cevap almak için değil çeşitli anlamlar ifade etmek için
oluşturulabilir. Bu tür cümlelere “Sözde soru cümlesi” denir. 

⇒ Bu iyiliklerini hiç unutur muyum? 

YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER
1)İsim (Ad) Cümlesi
2)Fiil (Eylem) Cümlesi

Cümleler yükleminin türüne göre isim ve fiil olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

1) Fiil Cümlesi
 Yüklemi çekimli fiil olan cümleler, fiil cümlesidir. 
•Kürek çekmekten vazgeçmiştim.
•Rüzgar gitgide artıyordu. 

2) İsim Cümlesi
 Yüklemi isim soylu bir sözcük olan cümlelerdir. İsimler ek fiil alarak yüklem olurlar.
•Bu sandık milyonlar değerindeymiş.
•Benim hayatımı değiştiren bir kitaptı. 

YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER
1)Kuralları Cümle
2)Devrik Cümle
3)Eksiltili Cümle

1. Kurallı Cümle (Düz Cümle)
Türkçenin doğallığı içinde yüklemlerin cümlenin sonunda yer aldığı cümlelere “Kurallı Cümle” denir. 

•Dün akşamdan beri odasından çıkmadı.
•Notlarının hepsi 90 üzeriydi.

2. Devrik Cümle
Yüklemin cümlenin sonunda değil de ortasında ya da başında kullanıldığı cümlelere “Devrik Cümle”
denilmektedir. 



•Aynı hafta tayinim çıktı Ankara’ya.
•Yaz tatilinde buraya gelecek Kenan.

3. Eksiltili Cümle
Yüklemi bulunmayan ve yargının ne olduğu okuyucuya bırakılan söz öbeklerine “Eksiltili Cümle”
denir. 

•Öğretmen sınav kağıtlarını dağıttı ve sınıfa dönüp…
•Sokaklarda bir yerlere yetişme telaşı içinde olan insanlar…

YAPISINA GÖRE CÜMLELER
1)Basit Cümleler
2)Birleşik Cümleler
3)Sıralı Cümleler
4)Bağlı Cümleler

1.Basit Cümleler
Tek bir yargıyı, düşünceyi bildiren tek bir yüklemden oluşup içinde “Fiilimsi, ki bağlacı, -se, -sa şart
kiplerini” barındırmayan cümlelere “Basit cümle” denir.

•Yağmurlu havalarda dışarı çıkmazdı.
•Dostluğumuz bir ömür sürsün.

2. Birleşik Cümleler
Tek bir yüklemi ve bu yükleme bağlı en az bir yan cümleciği bulunan cümlelere birleşik cümle denir. 
Cümlenin temel yargısı dışında bir veya birkaç yargısı daha bulunur. 
Bazen fiilimsi, alıntı cümle, “ki” bağlacı ve şart eki bu yargıyı oluşturabilir. 

Birleşik cümleler kendi içinde dört başlıkta incelenir.
•Girişik Birleşik Cümle
•İlgi Cümleleri
•Şartlı Birleşik Cümle
•İç İçe Birleşik Cümle

a) Girişik Birleşik Cümle
Fiilimsiler yardımıyla temel cümleye yan cümleciklerin eklenmesine “Girişik birleşik cümle” denir. 

Okula giderken cüzdanını düşürmüştü.
Yan yatan geminin mürettebatı kurtarıldı.

b) İlgi Cümleleri (Ki’li Birleşik Cümle)
Yan cümlecik ile temel cümle arasında “ki bağlacı”nın bulunduğu cümlelerdir.

https://www.edebiyatciyim.com/fiilimsiler-isim-fiil-sifat-fiil-zarf-fiil/


Ders çalışmıyor ki sınıfı geçsin.
Sonradan anladım ki o günler mutluymuşum.

c) Şartlı Birleşik Cümle
Temel cümleye “-se, -sa” ekini alan yan cümleciğin bağlanması ve bununla birlikte şart anlamı
katmasına “Şartlı birleşik cümle” denir. 

Ders çalışırsan istediğin üniversiteye gidebilirsin.
Ödevlerini bitirirsen oyun oynayabilirsin.

d) İç İçe Birleşik Cümleler
Ara cümle olarak da bilinen bir yargının, bir başka cümle içinde genellikle onun ögesi olmayacak
şekilde kullanıldığı cümlelere “İç içe birleşik cümleler” denir.

Deniz Hoca “Yarın sözlü yapacağım.” dedi.
Antrenör “Bu sene şampiyon olamayız.” demez mi?

3. Sıralı Cümle
Basit ya da birleşik yapılı birden fazla cümlenin birbirine virgül (,) veya noktalı virgülle (;) bağlanması
sonucu oluşturulan cümlelere sıralı cümle denir.

•Okula geldi, sınava girdikten sonra gitti.
•Güneş açıyor, deniz sakinleşiyordu.

NOT: Sıralı cümleler kendi içinde “Bağlı sıralı cümle” ve “Bağımsız sıralı cümle” olmak üzere iki
başlıkta incelenmektedir.

a) Bağlı Sıralı Cümle
Anlam yönüyle birbiriyle bağlı olan cümlelerin ögeler bakımından da birbirine bağlı olmasına “Bağlı
sıralı cümle” denir.

Arabayı yıkadı, satılığa koydu. (Neyi= Belirtili nesne)

 b) Bağımsız Sıralı Cümle
Anlam yönüyle birbiriyle bağlantılı olan cümlelerin aralarında ortak öge bulundurmamasına “Bağımsız
sıralı cümle” denir.

Sabah işe gittim, akşam da düğüne gittik.

4. Bağlı Cümle
Aralarındaki bir ilgiden dolayı anlam bağlılığı bulunan iki cümlenin birbirine “ama, fakat, yalnız, ve,
veya, ne…ne…, hem…hem… ” vb. bağlaçlar vasıtasıyla bağlanmasına “Bağlı cümle” denir.

https://www.edebiyatciyim.com/baglac-nedir-baglac-ornekleri/


 Güneş açtı ve insanlar sahile koştu.
İzmir’e geldi ama bizi görmeden gitti.

UYARI: Bağlaçların bulunduğu her cümle bağlı cümle değildir. Bağlı cümle için dikkat edilmesi
gereken nokta bağlaçların iki yüklemi, dolayısıyla iki yargıyı birbirine bağlamış olmasıdır.

Okul ve işi birlikte yürütemiyordu. (Ögeleri birbirine bağlamış ve tek bir yargı olduğundan basit
cümledir.)

Tıkla ve İzle

https://youtu.be/Ox38TGs6xHE
https://youtu.be/Ox38TGs6xHE


⇒ 9. Sınıf Edebiyat Notları
⇒ 10.Sınıf Edebiyat Notları
⇒ 11.Sınıf Edebiyat Notları
⇒ 12.Sınıf Edebiyat Notları
⇒ Sınav Hazırlık Videoları
⇒ Ders Videoları

Aşağıdaki Bağlantılardan "Türk Dili ve Edebiyatı” Ders
Konularına, Etkileşimli Notlara ve Dosyalara Ulaşabilirsiniz.

⇒ Türkçe Ders Konuları
⇒ Edebiyat Ders Konuları

⇒ TYT Türkçe PDF Notlar
⇒ AYT Edebiyat Notları PDF
⇒ Edebiyat Ders Notları PDF

https://www.youtube.com/denizhoca
https://www.edebiyatciyim.com/
https://www.edebiyatciyim.com/9-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-ders-konulari/
https://www.edebiyatciyim.com/10-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-ders-konulari/
https://www.edebiyatciyim.com/11-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-ders-konulari/
https://www.edebiyatciyim.com/12-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/
https://www.edebiyatciyim.com/turk-dili-ve-edebiyati-sinav-videosu/
https://goo.gl/odCq3n
https://www.edebiyatciyim.com/turkce/
https://www.edebiyatciyim.com/edebiyat/
https://www.edebiyatciyim.com/tyt-turkce-notlari-pdf/
https://www.edebiyatciyim.com/ayt-edebiyat-notlari-pdf/
https://www.edebiyatciyim.com/edebiyat-ders-notlari/

