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Yaşanmış veya yaşanma olasılığı bulunan olayları mekan ve zamana bağlayarak anlatan yazı
türüdür. Öykülerden daha oylumlu olan bu yazı türünde insan yaşamı genişliğine ve
derinliğine işlenir.
Boyuttan elverişli olduğu için, olaylar ayrıntısıyla işlenebilir; kişilikler çevre ve doğa ilişkileri
de göz önüne alınarak kapsamlı olarak çizilebilir Romanda bir ana olay ile ana olaya bağlı
olaylar dizisi vardır.
Öğeleri açısından romanla öykü arasında fark yoktur. Romanda da anlatıcı, olay, kişi, yer ve
zaman öğeleri vardır. Ancak bu öğeler romanda daha ayrıntılı, kapsamlı biçimde yer alır.
Olaylar zincirleme gelişir, belli olaylar çeşitli zaman dilimlerinde geçer ve değişik
mekanlarda ortaya çıkar. Roman kişileri çok ayrıntılı biçimde tasvir edilir; ruh
çözümlemelerine romanda daha geniş yer verilir.
Bazı romanlarda hayvanların da romanın konusu olduğu, romanın ana kahramanlarıyla
birlikte romanda yer aldığı bilinmektedir. Sözgelimi Amerikalı yazar Herman Melville’in
ünlü Moby Dick romanında beyaz bir balinanın serüveni anlatılır.
Romanda anlatım birinci ya da üçüncü kişinin ağzından yapılabilir. Olay dizisi ve kişilikler
oluştururlarken de gözleme dayalı anlatımın yanında iç konuşma, günlük tutma ya da
mektup gibi yöntemler kullanılabilir.
Başka bir deyişle roman; gerçek ya da gerçeğe uygun olay veya durumları kişi, yer ve zaman
unsurlarına bağlı olarak anlatan uzun, edebî bir nesir türüdür. Ortaya çıktığı dönemden
bugüne kadar biçimsel, kurgusal ve teknik yönden türlü değişimler geçiren romanın yapı
unsurları; kişi, yer, zaman ve olay örgüsüdür. Romancı mektup, anı, günlük, deneme, gezi
yazısı gibi türlerin olanaklarını kullanabilir.
Cumhuriyet Dönemi’nde kimi yazarlar da tezli roman türünde eser vermiştir. Tezli roman
toplumsal ya da siyasal bir sorunu konu alan ve bunu bir teze dayalı şekilde işleyen roman
türüdür. Anlatıcı, eserinde bir görüşü savunur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban’ı,
Kemal Tahir’in Devlet Ana’sı tezli romana örnek verilebilir.
Roman hakkında genel bir bilgi verdikten sonra aşağıdaki başlıklara da göz atabilirsiniz.
Romanda Tipleştirme ve Karakter Çizme
Türk Edebiyatında Roman
Roman Türleri
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1. Temalarına ve Konularına Göre Romanlar
Sosyal Romanlar
Tarihsel Romanlar
Macera (Serüven) Romanları
2. Akımlara Göre Romanlar
Naturalist (Doğlacı) Romanlar
Realist (Gerçekçi) Romanlar
Romantik (Duygusal) Romanlar
Klasik Romanlar
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