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Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı 

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı Genel Özellikleri 
 

Roman Nedir? Romanın Gelişimi 

  

Roman, insanın başından geçmiş ya da geçebilecek, 

tasarlanmış olayları anlatan uzun, kurmaca metinlere denir. 

Roman, bir olay etrafında gelişir; ana olayı destekleyen ikinci 

dereceden olaylar yardımıyla ve kahramanların duygularının 

incelenmesiyle derinleşir. Roman bir olay, olayda yer alan 

şahıslar (kahramanlar), olay zamanı ve olayın geçtiği yer 

(mekân) olmak üzere dört temel unsur üzerine kurulur. 

Edebiyatımızda divan edebiyatındaki Leyla ile Mecnun, Hüsrev 

ile Şirin, Yusuf ile Züleyha gibi mesneviler; halk edebiyatındaki 

Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre gibi hikâyeler, meddah hikâyeleri 

veya destanlar gibi olay çevresinde gelişen ve anlatma esasına 

dayalı ürünlerimiz varsa da Batılı anlamda roman 19. yüzyılda 

Tanzimat’la edebiyatımıza girmiştir. 

Edebiyatımıza Fransızcadan tercümeyle giren romanın ilk örneği 

Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği Telemak adlı 

eserdir. 

Çevirilerden sonra ilk yerli romanımız Şemsettin Sami’nin 

yazdığı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’tır. 

Namık Kemal’in İntibah’ı ve Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun 

Bey’le Râkım Efendi’si ise bu dönemde yazılan önemli 

romanlarımızdandır. 

 

Tanzimat Edebiyatının II. Dönemi’nden itibaren Recaizade 

Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası, Samipaşazade 

Sezai’nin Sergüzeşt romanı teknik yönden güçlü romanlar 

olarak karşımıza çıkar. 
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Tanzimat Dönemi’nin sonlarına doğru, daha gerçekçi konulara 

değinen, tekniği gelişmiş romanlar yazılmaya başlanır. 

Servetifünun Dönemi’nden itibaren teknik yönden kusursuz, 

Batılı romanlarla boy ölçüşebilecek romanlar yazılmaya 

başlanmıştır. Halit Ziya Uşaklıgil bu dönemin en önemli 

romancısıdır. 

Edebiyatımızda “Roman” ile ilgili ilklere buradan ulaşabilirsiniz. 
 

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı Genel Özellikleri 
——- 

1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1923’te 

Cumhuriyet’in ilanıyla başlar. Cumhuriyetin ilanıyla  

birlikte toplumsal yaşam ve yönetim biçimindeki 

değişimler edebiyata doğrudan yansımıştır. 

2. Cumhuriyet’in ilk yıllarında roman yazarlarının büyük bir 

çoğunluğu birinci Dünya Savaşı ve Milli mücadele ile ilgili 

olayları konu edinmişlerdir. 

3. Atatürk ilke ve inkılapları çevresinde oluşan konuların 

işlenmesine önem verilmiştir. 

4. Birçok romanda Anadolu insanı, yanlış Batılılaşma ve ahlak 

bozuklukları üzerinde durulmuştur. Doğu-Batı çatışması 

konularının devam ettiği görülmektedir. 

5. Halk ve aydın kesimin birbirine yabancılaşması yine 

işlenen konular arasındadır. 

6. Romanlarda realist (gerçekçi) ve gözlemci bir anlatım 

tercih edilerek; sade bir dil kullanmaya özen gösterilmiştir. 

7. Romanların içeriğinde toplumsal konular önem 

kazanmıştır. Milli mücadele, savaş yılları, savaşın toplumu 

nasıl etkilediği …. gibi konular birçok romana konu 

olmuştur. 
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8. Cumhuriyet’in ilanından sonra ülkemizde hızlı bir şekilde 

sosyo-ekonomik değişim yaşanmış, toplumun tüm kesimi 

bu değişimden etkilenmiştir. Bunun sonucunda da 

romanlarda halkın yaşadığı sorunlar gerçekçi ve toplumcu 

bir yaklaşımla dile getirilmeye başlanmıştır. Yazarların 

dünya görüşleri ve benimsedikleri ideolojiler de bunda 

etkili olmuştur. 

9. Bireyin iç dünyasını, ruhsal durumu yansıtan romanlar 

yazılmıştır. Toplumcu gerçekçiliğin yanı sıra insanın 

psikolojisi de önem kazanmış ve romanlara yansımıştır. 

10. Bu dönemde dikkat, çeken gelişmelerden biri de 

modernizm akımıdır. “Modernizm” akımı bütün dünyada 

yankı uyandırmıştır. Modernizm de esas olan “geleneksel 

olanı reddetme” dir. Bunu benimseyen romancılarımızda 

geleneksel olanı reddederek eserler vermişlerdir. 

11. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı üslup, konu ve sanat 

anlayışı yönüyle farklılıklar göstermektedir. 

       Buna göre Cumhuriyet Dönemi romanını şu şekilde 

inceleyebiliriz. 

                                             

11. Sınıf Cumhuriyet Dönemi 1923-1950 

11. Sınıf Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 
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Roman, insanın başından geçmiş ya da geçebilecek, 

tasarlanmış olayları anlatan uzun, kurmaca metinlere denir. 

Roman, bir olay etrafında gelişir; ana olayı destekleyen ikinci 

dereceden olaylar yardımıyla ve kahramanların duygularının 

incelenmesiyle derinleşir. Roman bir olay, olayda yer alan 

şahıslar (kahramanlar), olay zamanı ve olayın geçtiği yer 

(mekân) olmak üzere dört temel unsur üzerine kurulur. 

1923 – 1950 Cumhuriyet Dönem’i 

Roman Özellikleri 

Servetifünun Döneminden itibaren teknik yönden kusursuz, 

Batılı romanlarla boy ölçüşebilecek romanlar yazılmaya 

başlanmıştır. Halit Ziya Uşaklıgil bu dönemin en önemli 

romancısıdır. 

1923 – 1950 Yıllarında Türk Romanı 

1910 yılından itibaren milli duyguların ağır basmasıyla ve 

Türkçülük akımının etkisiyle milli konulara değinen, Anadolu’yu 

konu edinen romanlar yazılmaya başlanmıştır. 

1923-1950 yılları arasında sanatçılar eserlerinde ele aldıkları 

konuları günlük yaşamdan alarak gözlemci-gerçekçi bir şekilde 

toplum sorunlarını detaya inmeden işlemiştir. 
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Cumhuriyet’in ilan edildiği ilk yıllarda sanatçıların büyük bir 

çoğunluğu toplumsal konulara yönelerek bazı sorunları gerçekçi 

bir şekilde dile getirmişlerdir. Toplumdaki sorunları görüp bunu 

gerçekçi bir şekilde aktarma amacı olduğundan daha çok 

realizmin etkisi vardır. 

1930’lara kadar Milli Edebiyat etkisinde gelişen romanda eskiye 

karşı yeni değerlerin yüceltilmesi işlenmiştir. 

Bu dönemde Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu gibi romancılarımız eser vermiştir. 

1930’lardan sonra Türk romanında köylülerin, işçilerin, geçim 

sıkıntısı çekenlerin yaşamından ve sorunlarından söz edilmeye 

başlanmıştır. 

Romanlarda Anadolu coğrafyası ve insanı, köyden kente göçün 

neden olduğu sorunlar Sadri Ertem, Sabahattin Ali gibi 

toplumcu-gerçekçi anlayışa bağlı sanatçılar tarafından 

işlenmiştir. 

İnsanın gerçekliğini psikolojik yönüyle anlatan Peyami Safa, 

Abdülhak Şinasi Hisar gibi romancılar da bireyin iç dünyasını 

esas alan yönelimle romanlar yazmışlardır. 

1923 – 1950 yıllarında sanatçılar, konularını günlük hayattan 

almışlar, toplum sorunlarını derine inmeden gözlemci-gerçekçi 

eserler yazmışlardır. 

Cumhuriyet’in ilk on yılında sanata hakim olan toplumsal fayda 

anlayışı azaldıkça birçok sanatçının kişilerin psikolojik 

durumlarının tahlil edildiği psikolojik roman türüne yöneldikleri 

söylenebilir. 

Duygusal ve acıklı olaylar üzerine kurulmuş, rastlantılarla 

gelişen, zengin-yoksul, iyi-kötü gibi kalıplaşmış tiplerin işlendiği 

romanlar ortaya konmuştur.  
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1940’lardan itibaren II. Dünya Savaşı’nın yıkımları, iki kutuplu 

bir dünyada kendine yer açma çabaları, sanayileşmenin 

getirdiği problemler, iç ve dış göç olguları romanlarda 

işlenmiştir. 

Bu dönemde yazarlar çok iyi tanıdıkları yöreleri, o yörelerin 

insanlarını hayat mücadeleleri ve yaşama biçimleriyle 

yansıtmaya özen göstermişlerdir. 

Bu dönemin romancılığında görülen en önemli yönelimlerden 

biri de köy romancılığıdır. Köy gerçeği romanlarda etkili biçimde 

ele alınmıştır. Kasaba ve şehirlerde yaşayan dar gelirli 

insanların içinde yaşadıkları toplumsal düzen de giderek 

romanlarda ele alınmıştır. 

Türk kadınının çağdaşlaşmak için verdiği mücadele başta olmak 

üzere, ekonomik bağımsızlığı, kadın-erkek münasebetleri, 

kadının aile ve toplum içindeki yeri, durumu da romanlarda ele 

alınmıştır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar ve Peyami 

Safa da bu dönemde bireyin içsel sıkıntıları üzerine 

yoğunlaşmıştır. 

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. 

Tezli romanda ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban, 

Kemal Tahir’in Devlet Ana adlı romanları dikkat çeker. 
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1923- 1950 Arası Cumhuriyet Dönemi Romancıları 

Halide Edip Adıvar 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

Refik Halit Karay 

Peyami Safa 

Ahmet Hamdi Tanpınar 

Memduh Şevket Esendal 

Sâmiha Ayverdi 

Aka Gündüz 

Mahmut Yesari 

Abdülhak Şinasi Hisar 

  

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889 – 1974), 

20. yüzyıl Türk edebiyatı yazarlarındandır. Deneme, makale, 

oyun, monografi, anı türlerinde eserler veren sanatçı, asıl 

ününü romanlarıyla sağlamıştır. Tarihî ve toplumsal olayları 

romanlarına konu edinerek Tanzimat ile Cumhuriyet arasındaki 

dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişimi, bunalımlarını, 

yaşayış ve görüş farklılıklarını işlemiştir. 
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserleri: 

Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikâyeleri adında hikâye 

kitapları; 

Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, 

Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panorama adında romanları; 

Zoraki Diplomat, Politikada 45 Yıl adında anı türünde kitapları 

vardır. 

 

                                         

11. Sınıf Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 

 

Konu testleri (online testler) için www.edebiyatnotu.com 
 

1950’den itibaren ülke sorunlarını irdeleyen bir yaklaşımla 

romanlar yazılmıştır. 

Bu yıllarda aydınların yaşama yaklaşımı, romanlara yansırken 

1960’tan sonra insana yönelen bir anlayışla romanlar 

yazılmıştır. 

Mahmut Makal, Dursun Akçam, Talip Apaydın, Fakir Baykurt 

gibi yazarlar köy yaşamına yönelmişlerdir. 

Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi romancılar da 

kaybolan değerlere özlemi işleyen romanlar yazmışlardır. 

Mustafa Necati Sepetçioğlu, Hüseyin Nihal Atsız, Sâmiha 

Ayverdi, Yahya Akengin, Emine İşınsu, Sevinç Çokum, Mustafa 
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Miyasoğlu gibi romancılarımız ise milli, dinî ve tarihî hassasiyeti 

ön planda tutarak eserler vermiştir. 

Romanlarında emek, yoksulluk, sömürülme gibi temaları 

işleyen Kemal Tahir, Rıfat Ilgaz, Yaşar Kemal, Orhan Kemal gibi 

romancılar da toplumcu-gerçekçi bir anlayışla işçilerin, 

köylülerin ve yoksulların yaşamını ele almıştır. 

1960’lardan itibaren Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, 

Pınar Kür, Oğuz Atay, Nazlı Eray gibi sanatçılar modernizmden 

beslenerek farklı anlatım teknikleri ve postmodernist anlayışla 

roman yazmışlardır. 

  

1950-1980 arasında roman türü farklı eğilimlerle gelişimini 

sürdürmüştür. 

• Toplumcu gerçekçi romanlar 

• Bireyin iç dünyasını esas alan romanlar 

• Modernist romanlar 

• Millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan romanlar 

Bu konuda eser veren yazarlarımıza göz atalım: 

Toplumcu-gerçekçiler: 

Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Fakir 

Baykurt gibi toplumcu gerçekçi yazarlar; toprak kavgaları, 

tarımın makineleşmesi, köyden kente göç gibi toplumsal 

konuları romanlarında ele almışlardır.  

Bireyin iç dünyasını esas alanlar: 

Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar, 

Tarık Buğra, Samiha Ayverdi bireyin iç dünyasını esas alan 

romanlar yazmışlardır.  

Modernist yazarlar:  

Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Ferit Edgü, Adalet Ağaoğlu modernist 

çizgide romanlar vermişlerdir.  
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Millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan yazarlar: 

Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bahaeddin 

Özkişi, Münevver Ayaşlı, Emine Işınsu, Sevinç Çokum millî ve 

dinî duyarlılıkları yansıtan romanlar yazmışlardır. 

1950-1980 Cumhuriyet Dönemindeki Önemli Romanlar 

Aşağıdaki romanlar 1950-1980 arasında yazılan önemli 

romanlardır. 

• Kemal Tahir➝Devlet Ana, Yorgun Savaşçı 

• Orhan Kemal➝Cemile, Murtaza 

• Yaşar Kemal➝İnce Memed, Yılanı Öldürseler 

• Fakir Baykurt➝Tırpan, Yılanların Öcü 

• Peyami Safa➝Yalnızız 

• Ahmet Hamdi Tanpınar➝ Saatleri Ayarlama Enstitüsü  

• Tarık Buğra➝Küçük Ağa, İbişin Rüyası 

• Yusuf Atılgan➝ Aylak Adam, Anayurt Oteli 

• Oğuz Atay➝Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı 

• Ferit Edgü➝Hakkâri’de Bir Mevsim 

• Adalet Ağaoğlu➝Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi 

• Hüseyin Nihal Atsız➝Ruh Adam 

Konu testleri (online testler) için www.edebiyatnotu.com 

Yaşar Kemal (1923 – 2015) 

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı sanatçılarındandır. Asıl adı 

Kemal Sadık Göğçeli’dir. Sanat hayatına şiir ile başlamış, sonra 

öykücülüğe ve romancılığa yönelmiştir. Türkiye’de ve yurt 

dışında birçok ödüle layık görülmüştür. Eserlerinde köylülerin 

sesini keskin bir çığlığa dönüştürmeyi başaran yazar, yoksul 

insanların sorunlarını toplumcu anlayışla yansıtmıştır. Kendi 

kendini yetiştiren yazar, Çukurova ve Toroslardan yola çıkıp 

bütün insanlığa sesini duyurmuştur. 
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Yaşar Kemal şiir, öykü, roman, anı, röportaj, derleme, söyleşi, 

deneme, oyun, fıkra, makale, senaryo gibi birçok edebî türde 

eser vermiştir. Eserlerinde folklor ve halk edebiyatından ustaca 

yararlanmıştır. Eserleri kırkı aşkın dile çevrilmiştir. 

Yaşar Kemal’in Teneke, İnce Memed I, İnce Memed II, İnce 

Memed III, İnce Memed IV, Dağın Öte Yüzü adı altında üç ayrı 

kitap olarak Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu; Üç 

Anadolu Efsanesi, Ağrıdağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, 

Çakırcalı Efe, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf, Yılanı 

Öldürseler, Al Gözüm Seyreyle, Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı 

Topal Karınca, Deniz Küstü, Kuşlar da Gitti, Yağmurcuk Kuşu, 

Kale Kapısı, Bir Ada Hikayesi adı altında dört ayrı kitap olarak 

Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Karıncanın Su İçtiği, Tanyeri 

Horozları ve Çıplak Deniz Çıplak Ada adında romanları; 

Sarı Sıcak adında hikaye kitabı; 

Yanan Ormanlarda Elli Gün, Çukurova Yana Yana, Peribacaları, 

Bu Diyar Baştan Başa adında röportaj türünde eserleri vardır. 

  

Heinrich Böll (1917 -1985) 

Alman edebiyatı sanatçılarındandır. Roman, hikâye, deneme ve gezi yazısı 

türlerinde eserler vermiştir. Gerçekçi bir yaklaşım olayları ele almıştır, 

yalın ve açık bir üslubu vardır. II. Dünya Savaşı’na katılmış, esir 

düşmüştür. 

Eserlerinde önceleri I. Dünya Savaşını izleyen yoksulluk yıllarından sonra 

da II. Dünya Savaşını, özellikle de insanların nasıl acımasızca 

savaştıklarını savaşın yıkıntılarını ve acılarını anlatmıştır. Sonraki 

dönemlerde de Alman refah toplumunu eserlerinde eleştirmiştir. Yazar, 

1972’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü almıştır. 

Heinrich Böll’ün, Trenin Tam Saatiydi, İlk Yılların Ekmeği, Cüce ve Bebek 

adında hikâye kitapları; 
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O Hiçbir Şey Demedi, Babasız Evler, Dokuz Buçukta Bilardo, Palyaço 

adında romanları vardır. 
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