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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
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CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ROMAN (1923-1950)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban
Reşat Nuri Güntekin - Yaprak Dökümü
Halide Edip Adıvar – Vurun Kahpeye
Abdülhak Şinasi Hisar - Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki
Eniştemiz
Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Sabahattin Ali - Kuyucaklı Yusuf 
Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban, Kemal Tahir’in
Devlet Ana adlı romanları tezli roman örnekleri olarak dikkat
çeker.

Bu yıllarda bu türde görülen önemli gelişmelerden birisi de köy
gerçeklerinin anlatıldığı köy romancılığıdır.

Bu dönemin tanınmış roman örnekleri şu şekildedir:

1923-1950 yılları arasında roman; birçok açıdan gelişim
göstermiş, farklı konularda yazılmış ve okur sayısında bir artış
olmuştur.

Bu dönemde daha çok gözlemci gerçekçiliğe dayalı romanlar
yazılmıştır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında sanatçıların büyük bir çoğunluğu
memleket edebiyatı olarak adlandırılan bir anlayışta eser
vermiştir.

Milli Edebiyat Dönemi'nde eser veren sanatçıların birçoğu bu
dönemde eser vermeye devam etmiştir.

Bu dönemde ön plana çıkan sanatçılar Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar ve Reşat Nuri Güntekin
olmuştur.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kurtuluş Savaşı’nın tema olarak
sıklıkla işlendiğini görmekteyiz.

Büyük bir fedakarlık yapan ve destansı bir zafer kazanan
Anadolu ve halkının içinde bulunduğu yoksulluk gerçekçi bir
şekilde eserlerde dile getirilmiştir.

Yakup Kadri ve Halide Edip; Anadolu’yu savaş yıllarında
tanımış, Anadolu’yu eserlerinde yansıtmıştır.

Eserler sade bir dille yazılmıştır.

Sabahattin Ali ve Sadri Ertem, bu dönemde Anadolu
coğrafyası ve insanını, köy ve kasabada ezilenlerin yaşamını,
göç sorularını toplumcu gerçekçi bir bakışla romanlarında
işlemişlerdir.

Sanatçılar; II. Dünya Savaşı'nın yıkımlarını, sanayileşmenin
getirdiği problemleri, iç ve dış göç gibi konulara değinmişlerdir. 

Abdülhak Şinasi Hisar, Peyami Safa gibi isimler daha çok
bireyin iç dünyasını esas alan eserler vermiştir.

Halide Edip Adıvar’ın Handan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
Huzur ve Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı
eserleri dönemin psikolojik roman örnekleri arasında yer
almaktadır.

Tıkla ve İzle
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Önce Fecriati'de yer almış ve sonrasında Milli Edebiyat'a katılmıştır.
Cumhuriyet Dönemi'nin önemli roman yazarlarındandır.
Romancılığı öne çıksa da hikaye, anı, makale, deneme, tiyatro türlerinde eser vermiştir.
Daha çok Türk toplumunun yaşam tarzını işlemiş, toplumun değişimlerini yansıtmıştır.
Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.
Tezli roman düşüncesindedir.

Eserleri
Roman: Yaban, Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Hüküm Gecesi, Ankara, Nur Baba, Panorama I-II, Bir
Sürgün, Hep O Şarkı
Öykü: Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikâyeleri
Anı: Zoraki Diplomat (elçilik anıları), Anamın Kitabı (çocukluk anıları), Vatan Yolunda (Kurtuluş Savaşı
anıları), Politikada 45 Yıl (siyasi anıları), Gençlik ve Edebiyat Hatıraları
Makale: İzmir’den Bursa’ya (Halide Edip, Falih Rıfkı Atay ve Mehmet Asım Us ile birlikte) …

Ahmet Hamdi Tanpınar
Şiir, roman, öykü, deneme, inceleme gibi türlerde eser vermiş ve üniversite profesör olarak ders vermiştir.
Şiirlerinde zaman, rüya, aşk, ölüm, metafizik, tarih ve bilinçaltı temalarını kullanmıştır.
"Mahur Beste" romanında Osmanlı'nın son dönemindeki seçkin çevreyi anlatır.
 "Huzur"da ise aşkı ve İstanbul sevgisini işler.
"Sahnenin Dışındakiler" ve "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" romanlarında da iki uygarlık arasında kalan Türk
toplumunu resmeder.

Eserleri
Roman: Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler, Mahur Beste, Aynadaki Kadın
Şiir: Şiirler
Öykü: Abdullah Efendi’nin Rüyaları
Deneme: Beş Şehir, Yaşadığım Gibi
Araştırma: 19. Asır Türk Edebiyatı, Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Edebiyat Üzerine Makaleler

Kemal Tahir
İstanbul'da doğdu. Çeşitli gazete ve dergilerde görevler aldı.
"Yorgun Savaşçı" ve "Devlet Ana" ile ödüller aldı.
Türk toplumunu yakından inceleyip buna uygun romanlar yazdı.
Töreleri, köy düzeni ve sorunlarını, tarihi olayları konu olarak işlemiştir.
"Devlet Ana"da Osmanlı'nın kuruluşunu anlatmıştır.
"Yorgun Savaşçı"da ise 1919-1920'li yıllardaki Milli Mücadele'yi işlemiştir.

Eserleri
Hikâye:
Göl İnsanları, Arabacı, Dutlar Yetişmedi, Zehra’nın Defteri vd.
Roman:
Esir Şehrin İnsanları, Körduman, Rahmet Yolları Kesti, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı, Bozkırdaki
Çekirdek, Devlet Ana, Kurt Kanunu, Karılar Koğuşu



CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ROMAN (1950-1980)
1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi'nde roman türü, diğer
birçok türde olduğu gibi bir gelişim göstermiş ve bu dönem
romanlarında birçok farklı yönelim ortaya çıkmıştır.

1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Roman Eğilimleri
•Toplumcu gerçekçi romanlar

•Millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan romanlar
•Modernist romanlar

•Bireyin iç dünyasını esas alan romanlar

1) Toplumcu Gerçekçi Romanlar (Köy-Kasaba Edebiyatı)
Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Kemal Tahir gibi
isimler bu dönemde köy-kasaba edebiyatı olarak da adlandırılan
toplumcu gerçekçi roman anlayışına yönelmişlerdir.

Bu yazarlar eserlerinde toprak kavgaları, tarımın

makineleşmesi, köyden kente göç, düzensizlik ve sınıfsal

farklılıklar gibi toplumsal sorunları işlemişlerdir.

2) Millî ve Dinî Duyarlılıkları Yansıtan Romanlar
Milli tarihe duyarlılık gösteren Mustafa Necati Sepetçioğlu ve
Hüseyin Nihal Atsız; tarihi olayları ve kişi ele almışlar aynı
zamanda da milli konuları eserlerinde işlemişlerdir.

3) Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Romanlar 
Psikolojik roman olarak adlandırılan bu eserlerde bireyin
psikolojisi çözümlenmiştir.

Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi
Tanpınar, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi bireyin iç dünyasını
esas alan romanlar yazmışlardır.

4) Modernist Romanlar
Yenilikçi bir anlayışla "Modernist Roman" bir yönelim ortaya
çıkmıştır.

Bilimsel gelişmeler, dünya savaşı, yıkımlar bu anlayışı
güçlendirmiştir. 

Bu romanlarda daha çok bireyin iç dünyası, bunalımları ve
yalnızlığı ele alınır.

Geleneksel anlatımın ve yapının dışına çıkılmıştır. İç konuşma,
iç çözümleme ve bilinç akışı gibi teknikler bu tarzdaki
romanlarda ön plana çıkmıştır.

Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür,
Oğuz Atay

Klasik romanda son derece basit ve düz bir anlatım varken
modernist romanın anlatımı kullanılan yeni anlatım
teknikleriyle oldukça karmaşık hale gelmiştir.

Modernist Romanlarda Bilinç Akışı Tekniği
Kahramanların saklı kalmış yönleri ve düşünceleri olduğu gibi
tüm çıplaklığıyla ortaya konur.
Aynı zamanda kişinin bilinçaltına da inilmiş olunur.

Modernist Romanlarda İç Çözümleme Tekniği
Yazar tarafından yani üçüncü kişi tarafından kahramana ait olan
düşüncelerin, duyguların ve hayallerin ifade edildiği tekniktir.

Modernist Romanlarda Geriye Dönüş Tekniği
Zamanın kurgulanmasıyla ilgili olan bu teknikte anlatıcı
şimdiki zamandan çıkarak geçmişe giderek eski zamanlardan
birtakım bilgiler aktarır.

Postmodernizm
Postmodernizm, modern sonrası anlamına gelen bir akımdır.

20.yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkmıştır.

Postmodernler, modernizmin daha da ileriye taşınmasını amaç
edinir.

Geleneksel anlatımın dışına çıkılır; pastiş, üst kurmaca,
parodi gibi anlatım tekniklerine yeni yorumlamalar yapılır.

Postmodern romanların ayırt edici özelliklerinden birisi de üst
kurmacadır.

İhsan Oktay Anar, Adalet Ağaoğlu, Orhan Pamuk, Pınar Kür,
Oğuz Atay

Romanda Kullanılan Teknikler

Üst Kurmaca: Üst kurmaca, yazarın romanda kurgu içinde
kurgu yapmasıdır. Örneğin polisiye romanın içinde bu türün
özelliklerinin de kurgusal olarak yer alması üst kurmacadır.

Metinlerarasılık: Bir metnin kendinden önce yazılmış
metinlerle bir şekilde ilişki kurması ve bunun romana
yansımasıdır. Örneğin yazarın bir şiirden ya da masaldan
etkilenip romanın bir bölümünü o şekilde oluşturması.

Fantastik Öge: Gerçekleşmesi mümkün olmayan olay ve
durumların, hayali ürünlerin romanlarda gerçekten olmuş gibi
anlatılmasıdır. 



Kastamonu'da doğdu.
İTÜ'de İnşaat Bölümü okudu.
"Tutunamayanlar" adlı romanıyla TRT Sanat Ödülleri
Yarışması'nda başarı ödülü kazandı.
Tutunamayanlar ile postmodern romanın yolunu açtı.
Bu romanında yenilikçi roman tekniklerini başarıyla
uyguladı.
İç konuşma, bilinç akışı gibi tekniklerle romanında
karmaşık bir gerçeklik kurdu.

Gereksiz Sözcük Kullanılması
Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması
Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması
Atasözleri ve Deyimlerin Yanlış Anlamda Kullanılması
Zamir Eksikliği (Anlam Belirsizliği)
Mantık ve Sıralama Yanlışlığı

Pastiş: Bir yazarın, başka bir yazarın eserindeki dil ve anlatım
ile üslup özelliklerini taklit etmesidir.

Parodi: Bir yazarın eserindeki konuyu, başka bir yazarın
eserinden örnek alarak oluşturmasına parodi denir.

İroni: Bir yazarın, başka bir sanatçının eserini biraz alay etmek
biraz da okuru eğlendirmek amacıyla değiştirip yeni bir mizahi
metin oluşturmasıdır.

Oğuz ATAY

Eserleri
Hikâye: Korkuyu Beklerken

Roman: Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim

Adamının Romanı

Oyun: Oyunlarla Yaşayanlar

Günlük: Günlük

İki başlıkta incelenir

A) Anlamsal Bozukluklar (Bağdaşıklık Kaynaklı)

B) Yapısal Bozukluklar (Bağlaşıklık Kaynaklı)

Anlamsal (Anlama Dayalı) Bozukluklar

1) Gereksiz Sözcük Kullanımı
Eğer bir sözcük cümle içinden atıldığında anlamda herhangi bir
daralma ya da eksikliğe yol açmıyorsa gereksiz kullanılmıştır.

 Bu duruma "duruluk ilkesi" de denir.

* Eş anlamlı kelimeler aynı cümlede bulunmaz.

Önündeki öğrenciye alçak sesle bir şeyler fısıldadı.

Film bitene kadar arkadaşıyla karşılıklı gülüştü.

2) Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması
Cümle içinde anlam olarak çelişen kelimelerin kullanılması
anlatım bozukluğuna yol açmaktadır. 

NOT: Bu tür bozuklukta genellikle kesinlik ve ihtimal bildiren
sözcükler kullanılır.

Bu hafta kesinlikle yağmur yağabilir.
Tam otuz yıl önce kadar şirketinin batması sonrasında

bunalıma girmişti.

3) Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
Eğer bir sözcük cümle içerisinde anlamına uygun bir şekilde
kullanılmazsa anlatım bozukluğuna yol açar. 

Arkadaşlarının yardımlarına karşın onlara minnet duymuştu.
(Karşılık)
Arabanın fiyatı pahalı olduğundan almaktan vazgeçtik.
(Yüksek)

4) Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması
Cümle içinde kullanılan sözcüklerin, Türkçenin söz dizimine
uygun bir şekilde doğru yerde kullanılması gerekir. 

Doğru yerde kullanılmayan sözcükler anlatım bozukluğuna yol
açmaktadır.

Deftersiz sınıfa öğrenci almam demişti öğretmen.

Ağrısız kulak delinir.

5) Atasözü ve Deyimlerin Yanlış Anlamda Kullanılması
Deyim ve atasözleri cümle içinde doğru anlamda kullanılmazsa
anlatım bozukluğuna yol açar.

Okulda sürekli sorun çıkarmasının sonucunda göze girmişti.
Bu haberi alınca korkudan etekleri zil çaldı.

ANLATIM BOZUKLUKLARI



Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
Eklerle İlgili Yanlışlar
Nesne Eksikliği
Dolaylı Tümleç Eksikliği
Zarf Tümleci Eksikliği
Yüklem Eksikliği
Tamlama Yanlışları
Bağlaç Yanlışları
Çatı Uyumsuzluğu

6) Anlam Belirsizliği (Zamir Eksikliği )
Cümle içinde kişilerden bahsederken kişi zamirlerini
kullanmamak bazen anlam belirsizliğine yol açtığından anlatım
bozukluğu oluşturmaktadır. 

Telefonunu almışlar. (Senin mi onun mu?)

İhtiyar adama yardımcı oldu. (Yardım eden ihtiyar mı yoksa

başka biri ihtiyara mı yardım ediyor?)

Atandığını duyunca mutlu olduk.

7) Sıralama ve Mantık Yanlışlığı
Bir cümlede ifade edilenlerin mantık sınırlarının dışına çıkması
anlatım bozukluğuna yol açmaktadır. 

Bu hızla kaza yaparsan ölebilir hatta yaralanabilirsin.

Karşıya geçerken düşerek kaydı.

Yapısal Bozukluklar (Bağlaşıklık Kaynaklı) 

1) Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
Cümle içindeki özne ve yüklem arasında “tekillik-çoğulluk /

şahıs ve olumlu-olumsuzluk” açısından bir uyum olmalıdır.

a) Tekillik-Çoğulluk Bakımından Uyumsuzluk
Sibel tüm gün ders çalıştı. (doğru)

O, kalemleri sinirli bir şekilde kırıyorlardı. (yanlış)

UYARI: İnsan dışındaki tüm canlı ya da cansız varlıklar cümle
içinde çoğulda olsalar yüklem mutlaka tekil olmalıdır.

Hayat kısa, kuşlar uçuyorlar. (yanlış)

Hayat kısa, kuşlar uçuyor. (doğru)

b) Kişi Uyumsuzluğu: Eğer bir cümle içindeki özne birden
fazla kişiden oluşuyorsa yüklemin şahıs eki yönüyle uyacağı
kurallar vardır.

⇒ Özne "birinci, ikinci veya üçüncü tekil-çoğul ise yüklem
mutlaka “1. çoğul şahıs” olmalı.
⇒ “Sen(siz) ve o(onlar)” şeklindeki öznelerde yüklem “2.

ğ l h ” k l k k ll l l d

⇒ “O(onlar) ve başka kişiler” şeklindeki öznelerde yüklem “3.
tekil/çoğul şahıs” eki alarak kullanılabilir.

Ben ve sen burada onları bekleyelim.
Sen ve Ahmet tatlıları alırsınız.
O ve kuzenim tatilde yurt dışına çıktı/çıktılar.

c) Olumlu-Olumsuzluk Uyumu:
Özne ile yüklem arasında olumlu-olumsuzluk bakımından bir
uyumun olması gerekir.

Hiçbiri beni hastanedeyken aradı. (yanlış)

Hiçbiri beni hastanedeyken aramadı. (doğru)

Hepsi maça gitmedi. (yanlış)

Hepsi maça gitti. (doğru)

2) Eklerle İlgili Yanlışlar
Cümle içerisinde tamlayan, iyelik, hal, çoğul, ki vb. eklerin;
eksik, fazla ya da yanlış yerde kullanılması anlatım
bozukluğuna yol açmaktadır.

1975′lerde ne eğlenirdik bu sokaklarda.

Başarıya ulaşmak isteyen biri, işini severek yapması gerekir.

Bu yoldaki çalışan araç şoförleri eylem yaptılar.

Farklı alanlardan çalışmalar yapan bilim adamları buraya

geldiler.

3) ÖGE EKSİKLİĞİ
Bir cümle içinde bir ögenin kullanılmaması ya da ögelerin
farklı yüklemlere bağlanması vb. durumlarda anlatım
bozukluğu olabilir.

Öge eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluklarını daha çok
sıralı ve birleşik cümlelerde görmekteyiz.

Öge Eksikliklerini şu şekilde inceleyeceğiz:
a)Nesne Eksikliği
b)Dolaylı Tümleç Eksikliği
c)Zarf/Edat Tümleci Eksikliği
d)Özne Eksikliği

A) Nesne Eksikliği
Sıralı cümlelerde bulunan ortak nesnenin cümlelerden birisine
uymaması anlatım bozukluğuna neden olur.

Borsada iyi miktarda para kazanmış fakat kısa sürede

harcamıştı. (Neyi harcamıştı? Cevap yok)

Eğlenceler beni sıkar, o yüzden pek sevmem. (Neyi sevmem?)



B) Dolaylı Tümleç Eksikliği
Sıralı ve bağlı cümlelerde dolaylı tümlecin uyumsuzluğu
anlatım bozukluğuna neden olur.

Öğrencilerini çok sever ve sürekli yardımcı olurdu.

(Kime yardımcı olurdur? Cevap alamadığımızdan anlatım

bozukluğu vardır.)

Köyünü sürekli hatırlıyor ve gitmek istiyordu.

(Nere gitmek istiyordu? Cevap alamadığımızdan anlatım

bozukluğu vardır.)

C) Zarf Tümleci – Edat Tümleci Eksikliği
Sıralı ve bağlı cümlelerde zarf tümlecinin uyumsuzluğu anlatım
bozukluğuna neden olur.

Akrabalarım biraz tuhaftır ancak yine de iyi anlaşıyoruz.

(Kiminle iyi anlaşıyoruz? Cevap alamadığımızdan anlatım

bozukluğu vardır.)

Yanımızda hep somurttu, gülmedi.

(Nasıl gülmedi diye sorduğumuzda "hiç" cevabını

alamadığımızdan anlatım bozukluğudur.)

D) Yüklem Eksikliği
Sıralı ve bağlı cümlelerin aynı yükleme bağlanması sonucu
anlatım bozukluğu meydana gelebilir.

Ben uçaktan, o ise trenden korkar. 

(Ben uçaktan korkarım, o ise trenden korkar.)

Pilavı çok ama fasulyeyi hiç sevmem.

(Pilavı çok severim ama fasulyeyi hiç sevmem.)

4) Tamlama Yanlışlığı
Cümle içerisinde isim ve sıfatların aynı tamlanana bağlanması
sırasında oluşan anlatım bozukluklarıdır.

Kamu ve özel kuruluşlarda maske yasağı başladı.

(Kamu kurumları ve özel kuruluşlarda...)

Siyasi ve ekonomi alanında görüşmeler yapıldı.

(Siyasi alanda ve ekonomi alanında...)

5) Bağlaç Yanlışları
Cümlelerini birbirine bağlarken yanlış bağlaçların kullanılması
anlatım bozukluğuna yol açmaktadır.

Televizyonu kapattım ama sevdiğim bir program yoktu.

(Televizyonu kapattım çünkü...)

Yarın gelemem çünkü sonra gelebilirim.

(Yarım gelemem ancak sonra gelebilirim.)

6) Çatı Uyumsuzluğu
Birleşik ya da sıralı cümlelerde özne ve yüklemin aynı anda
etken ya da edilgen olması gerekmektedir.

Bu arabayı bir kez kullanıp satıldı.

(Bu araba bir kez kullanılıp satıldı.)

Bu olaylar dikkatle araştırıldı ve sonuca ulaştık.

(Bu olaylar dikkatle araştırıldı ve sonuca ulaşıldı)

Tıkla ve İzle

Ünite
Videosu

https://youtu.be/lfoY3ThWtvk
https://youtu.be/lfoY3ThWtvk


⇒ 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/

