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ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 

TEFRİKA ROMANLARIN 

TARİHİNE IŞIK TUTUYOR 
Özyeğin Üniversitesi’nin 2014 yılından bu yana sürdürdüğü ve TÜBİTAK 
tarafından da desteklenen  “Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi (1831-
1928)” başlıklı proje kapsamında Osmanlı-Türk edebiyatında roman 
tefrikalarının tarihine ışık tutuluyor. 2017 Mayıs ayında tamamlanması 
hedeflenen projenin sonuçları 7 Nisan’da düzenlenen çalıştayda paylaşıldı.  

 

Katma değer yaratan yenilikçi modeli ile uluslararası standartlarda eğitim veren ve araştırma yapan 

Özyeğin Üniversitesi, Türk edebiyat tarihine değerli bir kaynak kazandırıyor. Özyeğin Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar tarafından yürütülen ve TÜBİTAK’ın 

da desteklediği “Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi (1831-1928)” başlıklı proje, Mayıs 2014’te 

başladı ve bu yılın Mayıs ayında tamamlanması hedefleniyor. 7 Nisan’da Özyeğin Üniversitesi İnsan 

ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çimen Günay-Erkol’un açış konuşmasıyla 

başlayan çalıştayda projenin sonuçları paylaşıldı. Osmanlı/Türk edebiyatı tarihinde bugüne kadar 

roman tefrikaları üzerine kapsamlı bir çalışma yapılmamış olmasından yola çıkan proje, tefrika roman 

tarihine bütünlüklü bir şekilde ışık tutmayı ve edebiyat tarihlerinde yer almayan, gazete sayfalarında 

unutulmuş roman ve romancıları gün yüzüne çıkarmayı da hedefliyor.  

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk konuyla ilgili olarak, “Kuruluşundan bu yana 

üniversitemiz, araştırmacı kimliği ile bilgi üretme ve toplumsal fayda yaratma misyonuyla çok önemli 

çalışmalara imza attı. Bu araştırmanın da edebiyat tarihimize değerli bir katkı sağlayacağı 

inancındayım. Büyük emekler ve detaylı bir çalışma ile gerçekleştirilen bu projede emeği geçen tüm 

hocalarımıza teşekkür ediyorum,” diye konuştu. 

 

  



YÜZLERCE YAYIN TARANDI 

Proje kapsamında 1831-1928 yılları arasında Arap alfabesiyle basılan gazete ve dergiler taranarak; bu 

gazete ve dergilerde yayımlanmış olan roman tefrikaları tespit edilerek bir tefrika roman tarihi 

yazılıyor. Projede şu ana kadar 295 süreli yayın tarandı ve 547 telif ile 759 çeviri tefrika roman 

tespit edildi.  

ERİŞİME ÜCRETSİZ AÇILDI 

Bulunan tefrika romanların dijital kopyalarına Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’nin 

eResearch@ozyegin platformunda bulunan “Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi” başlıklı veri 

tabanından tüm araştırmacılar ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Projeyle ilgili daha detaylı bilgiye 

http://tefrikaroman.ozyegin.edu.tr/ adresinden erişilebiliyor. 

Özyeğin Üniversitesi Hakkında: 

Yaşamla iç içe, araştırmacı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek amacıyla kurulan 

Özyeğin Üniversitesi, katma değer yaratan, yenilikçi eğitim modeli ile öğrencilerinin yükselen mesleklerde 

derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında yetkin, girişimci, 

derslerde ve gerçek dünyada kazandığı donanım ve deneyimler ile çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark 

yaratan bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl 

yayımlanan ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son beş yıldır ilk 10’da yer alan Özyeğin Üniversitesi, 

başarılı öğrencinin şartları ne olursa olsun iyi bir  eğitime ulaşabilmesi gerektiğine inanıyor. 2016-2017 

akademik yılında kayıtlı lisans öğrencilerinin yüzde 86’sı burslu öğrenim gören Üniversite, 6 fakülte ve 2 

yüksekokul çatısı altında toplam 23 lisans programı; 3 enstitü bünyesinde 30 lisansüstü programıyla eğitim 

veriyor. Çekmeköy’de bulunan kampüsünde, toplam 280 bin metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlıyor. 

  

  

 

 


