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SUNU
Sevgili Öğrenciler,

Murat Yayınları’nın yıllara dayanan tecrübesinin ve vizyonunun bir sonucu 
olarak yayın çalışmalarını sürdüren MUBA, ortaokul, lise ve üniversiteye ha-
zırlık yardımcı kaynaklarını öğrencileriyle buluşturmanın kıvancını duymak-
tadır.

Alanında uzman yayın kadromuz tarafından hazırlanan kitaplarımızda, uy-
gulamada olan sınav dahil test teknikleri dikkate alınarak kapsamlı bir çalış-
ma yürütülmüş, siz değerli öğrencilerimizin hazırlık sürecindeki yükünü hafif-
letmeyi amaçlayan bir yol izlenmiştir.

MEB’in güncel eğitim programı ve kazanımlarını gözeterek oluşturduğumuz bu 
yayınımızda klasik çoktan seçmeli, örnek çözümlü, kısa cevaplı sorular ve et-
kinlikler, amaca uygun kısa notlar, sınav odaklı özet bilgiler ve doğrudan sınavı 
hedefleyen mantık ve muhakeme soruları akılda kalıcı bir yöntemle verilmiştir.

Gireceğiniz tüm sınavlarda başarılar diler, yaşamınızda sağlık ve mutluluklar
temenni ederiz.
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Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi
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ÜNİTE 1: GİRİŞ

ÇIKMIŞ SORU

Aşağıdakilerden hangisi “Sa-
nat sanat içindir.” anlayışıyla 
uyumlu bir ifade değildir?

A) Sanat, ahlaki veya dini ölçüt-
lere göre değerlendirilemez, 
özerk ve kıyas kabul etmez 
bir alandır.

B) Şiir, bir dil, bir söz sanatıdır; 
dil içinde dil oluşturma işidir.

C) Sanatı değerlendirmek yalnız 
onun dilini konuşabilenlere 
özgüdür.

D) Sanat, ondan sadece zevk 
alındığı için yapılır; dünyayı 
hoşnut etmek veya onu de-
ğiştirmek için değil.

E) Sanattan hayatı ve dünyayı 
söküp atarsak ondan hiçbir 
şey anlayamayız.

(2015 - LYS)

Cevap E

NOT

Edebî eserler; belli bir görüşü, 
inancı, örf ve adet gibi çeşitli 
sosyal olay ve olguları işler.

BİLGİ

Edebiyatın konusu temelde in-
sandır. Doğal olarak kendisi gibi 
konusu insan olan felsefe, sos-
yoloji, psikoloji, tarih bilim dal-
ları ile doğrudan ilişkilidir.

HATIRLATMA

Toplumsal bir işlevi ve sorum-
luluğu bulunduğundan edebiyat 
toplumun sorunlarını dile getirir.

EDEBİYAT VE TOPLUM İLİŞKİSİ

TEST-1

1. Bir toplumun oluşması için insanlara ihtiyacı-
mız vardır. Eğer istediğimiz uyumlu ve sürekli 
gelişen bir toplumsa insanları geliştirmekten 
işe başlamalıyız. Aslında birçok şeyin teme-
linde insan vardır. İnsan odak noktadır. Her 
varlıktan bir yarar sağlama amacıyla hareket 
edilmektedir. Edebiyat da bunlardan biridir. 
Çoğu zaman halkı aydınlatmak için araç ola-
rak kullanılan edebiyat bu ortamda da geliş-
meye ve ilerlemeye başlamıştır. 
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Toplumların oluşmasındaki en önemli et-
ken insandır. 

B) Gelişme sağlayan toplumlarda insanların 
gelişmesi şarttır. 

C) Toplumun gelişmesinde edebiyat araç ola-
rak kullanılabilir.

D) Toplumu en çok etkileyen edebî eserler 
şiir şeklinde yazılanlardır.

E) Gelişen toplumlarda insanlar uyum içinde 
yaşar. 

2. Edebiyat toplumsal olguları yansıtması 
açısından aşağıdaki bilim dallarının han-
gisinden yararlanır?

A) Psikoloji B) Sosyoloji
C) Antropoloji  D) Etnografya 
E) Tarih 

3. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın top-
lumsal işlevlerinden biri değildir? 

A) Edebî metinler yazıldığı dönemin zevk ve 
anlayışını yansıtır. 

B) Sanatçılar düşüncelerini topluma anlat-
mak için edebiyatı bir araç olarak kullanır-
lar. 

C) Edebiyat toplumun kültürünün devam et-
mesini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını 
sağlar. 

D) Edebiyat toplumda düşüncelerin çeşitlen-
mesini, kültürün gelişmesini sağlar. 

E) Edebiyat duygu ve çağrışımları insana ak-
tarmadaki en etkili sanat dalıdır. 

4. Aşağıdakilerden hangisi edebiyata yön ve-
ren toplumsal değişimlerden biri değildir?

A) Din değişikliği
B) Savaşlar 
C) Bilimsel gelişmeler 
D) Devrim ve yenilikler 
E) Bireysel özelliklerdeki farklılaşmalar 

5. Yakup Kadri Karaosmanoğlu iki cilt halinde 
1953-1954’te yayımladığı Sodom ve Gomore 
adlı eserinde Cumhuriyet’in kuruluşundan De-
mokrat Parti’nin iktidara geldiği zamana kadar 
geçen süreci, değişik zihniyetleri temsil eden 
kişiler ve olgular çerçevesinde anlatır. 
Bu parçadan Yakup Kadri Karaosmanoğ-
lu ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangi-
si yapılabilir?

A) Yazar siyaset ile yakından ilgilenmelidir. 
B) Yazar siyasi tarihi belli bir perspektiften 

anlatmalıdır. 
C) Yazar içinde yaşadığı toplumun bir üyesi-

dir. 
D) Yazar eserlerini gerçekçi bir dille anlatır. 
E) Sodom ve Gomore yazarın üzerinde dur-

duğu en önemli eseridir. 

6. I. Tanzimat edebiyatı
II. Servetifünun edebiyatı
III. Millî Edebiyat 
IV. Cumhuriyet edebiyatı 
V. Halk edebiyatı 

Numaralandırılmış edebiyat dönemlerinin 
hangisinde toplumsal konulara daha az 
yer verilmiştir? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

ÖRNEKTİR
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ÇIKMIŞ SORU

“1940 şiiri, kendinden önceki 
bir şiire tepkidir. Daha doğru-
su o şiirde bulunmayan özellik-
lerin ardına düşmüştür. Şiirimiz 
bir yandan şairin diline bağ olan 
engellerden arınırken, bir yandan 
da hayata yönelmiştir. Şiir masa 
başı ürünü olmaktan çıkmıştır. 
Düşünceye ağırlık vermiş, sıra-
dan insanın hayatına ayna tut-
muştur bu şiir.”

Parçaya göre 1940’tan önceki 
şiirimiz için aşağıdaki yargılar-
dan hangisine varılamaz?

A) Konuların işlenişi bir çeşitli-
lik göstermez.

B) Yazılanlarla yaşanılan arasın-
da bir bağlantı görülmez.

C) Belirli konuların dışına çıkıl-
maz.

D) Belirli konulara uyma zorun-
luluğu vardır.

E) Duygunun ve düş gücünün 
payı büyüktür.

(1983 - ÖYS)

Cevap E

BİLGİ

İnsan ilişkileri toplumsal olayları 
konu alan edebî metinler, sosyo-
loji bilimine kaynaklık eder.

HATIRLATMA

Recaizade Mahmut Ekrem’in 
“Araba Sevdası” adlı romanı, Ba-
tılılaşmayı yanlış anlayan züppe 
tipini; Halit Ziya’nın “Mai ve Si-
yah” adlı romanı, Servetifünun 
sanatçılarını; Fakir Baykurt’un 
“Yılanların Öcü” adlı romanı Orta 
Anadolu insanını anlatır.

7. İslamiyet öncesinde Türkler Göktanrı inancı-
na sahipken Köktürk alfabesini, Maniheizm ve 
Budizm dinlerine inanırken Uygur alfabesini 
İslamiyet’in kabulüyle birlikte Arap alfabesini 
kullanmaya başlamıştır. 
Türklerin alfabe değişikliğinin nedeni aşa-
ğıdaki toplumsal olaylardan hangisi ile 
açıklanabilir? 

A) Coğrafi değişiklikler
B) Siyasi değişiklikler
C) Kültürel değişiklikler 
D) Ekonomik değişiklikler
E) Dinî değişiklikler 

8. Aşağıdaki olaylardan hangisi bir toplumun 
edebiyatını etkileyecek sosyal olaylardan 
biri değildir? 

A) Savaş  B) Göç 
C) Doğal afet D) Özlem 
E) Ekonomi

9. Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekânlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.
 ( Orhan Veli Kanık) 
Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez? 

A) İronik bir anlatım vardır. 
B) Satirik şiir türüdür. 
C) “Sanat, sanat içindir.” anlayışı ile yazılmıştır. 
D) Toplumsal sorunlara değinmiştir.
E) Herhangi bir ölçü kullanılmamıştır. 

10. Millî Edebiyat Dönemi 1911 yılında Selanik’te 
çıkan Genç Kalemler dergisinde Ömer Sey-
fettin’in imzasız olarak “Yeni Lisan” makalesini 
yayımlamasıyla başlar. Millî Edebiyat hareketi 
öncelikle genel olarak bir dil hareketidir. Türk-
çenin sadeleştirilmesinin bir dava olarak ele 
alınması ilk kez bu dergide ortaya konmuştur.
Bu parçadan da hareketle Milli Edebiyat 
Dönemi’nin oluşumundaki en önemli et-
ken aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Türkçülük fikir akımının siyasi alandan çı-
kıp edebiyatta etkili olması

B) Millî Edebiyat’ın bir dil hareketi olması 
C) Halkın anlayacağı dille eserlerin yazılmak 

istenmesi 
D) Bütün Türklerin bir çatı altında toplanmak 

istenmesi 
E) Türk milletinin İslam dünyasında yeniden 

etkili kılınması 

11. “Edebiyat büyük toplumsal olayların ortaya 
çıkmasında etkili olan bir sanat dalıdır.” 

Bu tanımlamadan hareketle romantizm 
akımı aşağıdaki hangi toplumsal olayın 
ortaya çıkmasında etkili olmuştur? 

A) Reform  B) Rönesans 
C) Milliyetçilik D) Sanayi İnkılâbı
E) Bolşevik Devrimi 

12. Aşağıdaki edebî akımlardan hangisi top-
lumsal konularla daha ilgilidir? 

A) Realizm  B) Klasisizm 
C) Sembolizm  D) Fütürizm 
E) Parnasizm 

Yanıtlar
123456789101112
DBEEDBEDCACD
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ÇIKMIŞ SORU

“Dostum dedi, talih tahminle-
rimizi gerçekleştiriyor.  Şu kar-
şıdaki müthiş devleri görüyor 
musun? Otuz kadar var. Ne olur-
sa olsun, Tanrı’nın ve insanların 
bu mağrur düşmanlarına hücum 
edeceğim. Onlardan kalacak ga-
nimetler bizim ilk servetimiz ola-
caktır.”

Bu parça, aşağıdaki yapıtların 
hangisinden alınmış olabilir?

A) Don Quijote’tan (Don Kişot)
B) Hamlet’ten
C) Faust’tan
D) Tartuffe’den
E) Goriot Baba’dan (Goryo Baba)

(1984 - ÖYS)
Cevap A

NOT

16. yüzyılın sonlarına doğru ka-
leme alınan İspanyol Yazar Ce-
vantes’in Don Kişot adlı eseri, 
roman türünün ilk başarılı örne-
ği kabul edilir.

BİLGİ

Klasisizmin Özellikleri:

• 17. yy.da Fransa’da ortaya 
çıkmıştır.

• Eski Yunan ve Latin kaynak-
ları esas alınmıştır.

• Akla ve mantığa önem ver-
miştir.

• Erdeme ve ahlaka önem ver-
miştir.

• Yüksek tabakanın konuşma 
dili esas alınmıştır.

• Biçimce kusursuz eserler or-
taya koymaya çalışmışlardır.

• Klasisizmin ana türleri trajedi 
ve komedidir.

HATIRLATMA

Klasisizmin Türk edebiyatındaki 
temsilcileri Şinasi ve Ahmet Ve-
fik Paşa’dır.

EDEBİYATIN SANAT AKIMLARI İLE İLİŞKİSİ

TEST-2

1. Edebiyat akımlarının oluşmasında aşağı-
daki toplumsal gelişmelerden hangisi et-
kili değildir? 

A) Teknolojik gelişmeler
B) Siyasi olaylar 
C) Kentsel dönüşümler
D) Kişisel yalnızlıklar 
E) Kültürel farklılaşmalar

2. Aşağıdakilerden hangisi Rönesansçı ya-
zarlardan biri değildir? 

A) Petrarca B) Montaigne
C) Bacon D) Cervantes
E) Turgenyev 

3. “Konunun işlenişine önem vermem, önem-
li olan benim için konudur. Eserlerimi yazar-
ken akıl ve sağduyuya göre değil duygularıma 
göre hareket ederim.” görüşünü ileri süren 
bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımların-
dan hangisine tepki göstermiştir? 

A) Klasisizm B) Romantizm
C) Realizm D) Natüralizm
E) Sembolizm

4. Klasisizmin en önemli temsilcileri arasında 
gösterilen didaktik şiir türünde ürün vermiş 
önemli bir isim olan yazarın en önemli yapı-
tı Fabllar’dır. Bu türdeki ürünleri ondan önce 
Ezop denemiştir. 
Bu parçada tanıtılmaya çalışılan yazar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Moliere B) Montaigne
C) Bacon D) La Fontaine
E) Shakespeare 

5. Don Kişot, La Manchalı bir asilzadedir ve şö-
valye romanlarının etkisiyle haksızlıklara karşı 
savaşmak için, sıska atı Rosinante ile evin-
den ayrılır. İlk macerası yel değirmenleriyle 
savaşmak olur, yaralanır ve eve dönüşünde 
komşusu onu yaralı halde yolda bulur. İyile-
şir iyileşmez aynı maceraları tekrarlamak üze-
re yanına yardımcısı Sancho Panza’yı da alıp 
yola koyulur…
Modern romanın ilk örneği sayılan Don 
Kişot adlı romanın yazarı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Victor Hugo  B) Shakespeare
C) Cervantes D) Goethe
E) Stendhal 

6. I. Şinasi
II. Namık Kemal 
III. Recaizade Mahmut Ekrem
IV. Ahmet Vefik Paşa
V. Ziya Paşa 

Numaralandırılmış sanatçılardan hangi-
si klasisizm akımının edebiyatımızdaki 
önemli temsilcilerindendir? 

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) I. ve IV. E) IV. ve V. 

7. Romeo ile Juliet adlı eser 16.yy.da 
   I               II
William Shakespeare tarafından kaleme
   III
alınmıştır. Bu yapıt kan davalı iki ailenin
çocukları tarafından yaşanan aşkı anlatan
    IV
roman türündeki eserdir. 
 V

Bu parçadaki numaralandırılmış sözlerin 
hangisinde bilgi yanlışı vardır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

ÖRNEKTİR
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ÇIKMIŞ SORU

Bir 18. yüzyıl düşünürü olan 
J.J. Rousseau ister özel ister 
kamusal hayatımızda olsun, 
yaşadığımız şeylerin, aklın de-
ğil duyguların ve doğal içgü-
dülerin gereklerini karşılayıp 
karşılamadığını sormamız ge-
rektiğini söyler. Bireyselliği ve 
doğayı gündeme getirir. Ona 
göre, gerçekliği parçalayan ve 
anlaşılmaz hâle getiren aklın bü-
tün tahlilleri yapaydır.

Buna göre J.J. Rousseau’nun 
hangi hareketin öncülüğünü 
yaptığı ileri sürülebilir?

A) Klasisizm B) Realizm
C) Romantizm D) Natüralizm
E) Empresyonizm

(2011 - LYS)
Cevap C

NOT

Romantizmin kurallarını Victor 
Hugo, “Cromwell” adlı eserinin 
ön sözünde ortaya koymuştur.

BİLGİ

Romantizm akımının özellik-
leri:

• Hayal ve duyguya büyük 
önem verilmiştir.

• Aşk, ölüm, doğa konuları iş-
lenmiştir.

• “Toplum için sanat” anlayışı-
nı savunmuşlardır.

• Doğa tasvirlerine geniş yer 
verilmiştir.

• Sanatlı ve mecazlı bir dil kul-
lanılmıştır.

• Millî hikâye ve efsaneler ko-
nulara kaynaklık etmiştir.

• Eserlerde iyiler hep iyi, kötü-
ler hep kötü olmak üzere tek 
yönlüdür.

HATIRLATMA

Türk edebiyatında Namık Kemal 
ve Ahmet Mithat Efendi roman-
tizm akımının önemli temsilci-
lerdir.

8. (I) Romantizm Fransa’da 1830’lu yıllarda doğ-
muştur. (II) Klasik edebiyatın kural ve şekilleri 
bırakılır.(III) Konular eski Yunan ve Latin ede-
biyatı yerine Hristiyanlıktan, tarihten ve günlük 
yaşamdan alınır.(IV) Akıl yerine duygulara ve 
hayallere önem verilir.(V) Sanat sanat içindir, 
görüşü benimsenmiştir.
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlele-
rin hangisinde bilgi yanlışı vardır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

9. Fransız edebiyatının en çok ürün veren yazarı 
- - - -romantizmin en önemli temsilcisi olarak 
bilinir. Notre Dame’ın Kamburu adlı eseri ile 
edebiyat dünyasındaki yerini sağlamlaştırmış-
tır. Ünlü romanı “Sefiller” 1862 yılında yayım-
lanmış ve olağanüstü ilgi görmüştür. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki 
yazarlardan hangisi getirilmelidir? 

A) Voltaire B) Victor Hugo
C) Schiller D) Goethe
E) Alfred de Musset 

10. Aşağıdaki yazarlardan hangisi romantizm 
akımının temsilcilerinden değildir?

A) Jean Jacques Rousseau
B) Chateaubriand
C) Alfred de Musset
D) Alexandre Dumas Pere
E) Honore de Balzac

11. Romantizm akımında sanatçılar kendi eserle-
rinde kişiliklerini gizlemezler ve romanlarında 
olaylara müdahale ederler. Tanzimat edebiya-
tında romantizm akımından etkilenen yazarlar 
özellikle romanlarında olay akışını sıklıkla ke-
serek okuyucuya ders verirler. 
Edebiyatımızda hangi yazar bu özellikten 
etkilenerek romanlar yazmıştır?

A) Ahmet Mithat Efendi
B) Halit Ziya Uşaklıgil 
C) Recaizade Mahmut Ekrem 
D) Samipaşazade Sezai 
E) Nabizade Nazım 

12. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır? 

A) Namık Kemal romantizm akımının Tanzi-
mat Dönemi’ndeki temsilcisidir.

B) Romantizm akımında üç birlik kuralına 
uyulur. 

C) Klasisizm akımında akıl ve sağduyu hâ-
kimdir. 

D) Rönesansçılar, hem hümanizmin getirdik-
lerini hem de 16.yy. bilim ve akılcılığını be-
nimsemişlerdir.

E) Romantizm klasisizme tepki olarak ortaya 
çıkmıştır. 

13. Romantizme tepki olarak ortaya çıkan 
akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm B) Sembolizm
C) Realizm D) Empresyonizm
E) Fütürizm

Yanıtlar
12345678910111213
DEADCDEEBEABC
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Hayır, hayâl ile yoktur benim alışve-
rişim

İnan ki ne demiş isem görüp de söy-
lemişim

Şudur benim cihânda en beğendiğim 
meslek

Sözüm odun gibi olsun hakikat olsun 
tek

Bu dizelerde dile getirilen düşün-
ce, aşağıdaki edebi akımlardan 
hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Romantizm B) Realizm

C) Sembolizm D) Sürrealizm

E) Klasisizm

(2016 - LYS)

Cevap B

NOT

Parnasizm, realizmin şiirdeki 
yansımasıdır.

BİLGİ

Realizm, hikâye ve romanda uy-
gulanır. His ve hayale kapılma-
dan toplum gerçeklerini olduğu 
gibi yansıtır. Konu gerçekten alı-
nır ve olaylar, kişiler yaşanan ve 
yaşayan kişilerin benzerleridir. 
Betimlemeler yazarın gözüyle 
yapılmaz, kahramanın gözüyle 
yapılır. Gözleme önem verilir.

HATIRLATMA

Gustave Flaubert, Stendhal,  
Honore de Balzac, Charles 
Dickens, Hemingway, Turgenyev, 
Çehov, Gorki, Gogol, Tolstoy ve 
Dostoyevski realizm akımının 
önemli temsilcileridir.

EDEBİYATIN SANAT AKIMLARI İLE İLİŞKİSİ

TEST-3

1. Benim eserlerimin asıl konusu insandır. El-
bette bu insan, evrensel insandır. Doğuştan 
birtakım zaaflara sahip olan insanın, eğitimle 
belli bir ruh-beden dengesine nasıl ulaşabile-
ceğini anlatıyorum. Zira insan, bir Tanrı me-
lekesi olan akla sahiptir ve bu aklı sayesinde 
Tanrı’ya en yakın varlıktır. Bu sebeple o so-
rumluluk sahibidir; iyi insan, inançları ile aklı 
arasında bir denge kurabilmiştir. Bu dengeyi 
kurabilen insan da topluma ve insanlığa fay-
dalı olan insandır. 
Bu düşünceleri ileri süren yazar aşağıda-
kilerin hangisiyle nitelendirilebilir? 

A) Realist B) Hümanist
C) Akılcı D) Sembolist
E) Varoluşçu 

2. Klasisizm akımına bağlı Fransız edebiyatının 
       I       II
en önemli trajedi yazarı olan Moliere’in Cimri 
               III     IV   V
adlı eseri bu türün en önemli örneklerindendir. 
Bu parçada numaralanmış sözlerin hangi-
sinde bilgi yanlışı vardır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

3. Aşağıdaki yapay destan- yazar eşleştir-
melerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

A) Dante- İlahi Komedya 
B) Racing – Os Lusiadas
C) Milton- Kaybolmuş Cennet 
D) Aristo- Çılgın Orlando 
E) Tasso- Kurtarılmış Kudüs

4. Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından 
biri olan - - - - yalnızca edebiyatla değil eğitim, 
doğa bilimleri ve felsefe de içinde olmak üzere 
pek çok konuyla yakından ilgilenmiştir. 1774’te 
yazdığı ilk romanı Genç Werther’in Acıları ge-
rek anlatımı, gerek duygularının coşkunluğu 
ve çağdaş gençliğin duygu ve düşünceleri-
ni yansıtmaktaki başarısıyla onu evrensel bir 
üne kavuşturdu. 1770’te başlayarak yaşamı-
nın son yıllarına kadar yazmayı sürdürdüğü 
Faust adlı oyunu, yazarın başyapıtı sayılır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki yazarlardan 
hangisi getirilmelidir? 

A) Dante B) Shakespeare
C) Goethe D) Tolstoy
E) Stendhal 

5. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi rea-
lizmin özelliklerinden biri değildir? 

A) 19.yy.ın ikinci yarısında Fransa’da roman-
tizme tepki olarak doğmuştur.

B) Olay ve kişiler, yaşanan ve yaşayan kişi-
lerin benzerleridir.

C) Betimlemeler yazarın gözüyle yapılır. 
D) His ve hayale kapılmadan toplum gerçek-

lerini olduğu gibi yansıtır.
E) Sanat için sanat görüşünü savunurlar.

6. Aşağıdaki yazarlardan hangisi realizm akı-
mının temsilcilerinden biri değildir? 

A) Gustave Flaubert 
B) Honore de Balzac 
C) Dostoyevski 
D) Tristan Tzara 
E) Hemingway 

ÖRNEKTİR



ÜNİTE 1: GİRİŞ

12

ÇIKMIŞ SORU

Roman yazarı, bilimsel metot-
ları uygulayan bir deneycidir. O, 
sadece gözlem yapılarak öğre-
nilebilecek şartları kaydetmez, 
bireyin çevre şartlarıyla mü-
cadelesini sebep sonuç ilişkisi 
içinde vererek başlangıçta oluş-
turduğu hipotezi ispatlamak zo-
rundadır. Onun için en önemli 
şey, insan tabiatını objektif bir 
biçimde gözlemlemek, belli bi-
yolojik kalıtımla bir kişinin bel-
li sosyoekonomik şartlar içinde 
kaderinin ne olacağını incele-
mektir.

Bu parçada söz edilen edebî 
akım aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Romantizm B) Realizm

C) Natüralizm D) Sembolizm

E) Sürrealizm

(2018 - AYT)

Cevap C

NOT

Natüralizmin kurucusu Fransız 
yazar Emile Zola’dır.

BİLGİ

Natüralizm akımında soya çe-
kim ve içgüdülerin insan dav-
ranışındaki önemi vurgulanır. 
“Sanat toplum içindir.” anlayışı 
ile eserler verilir. Eserlerin dili 
yalın ve doğaldır, eserlerde ar-
goya yer verilir. Ahlaki bir amaç 
güdülmez.

HATIRLATMA

Tanzimat Dönemi sanatçıların-
dan Nabizade Nazım’ın “Karabi-
bik” ve “Zehra” adlı romanlarında 
natüralizm akımının ilk izleri gö-
rülür. Natüralizm akımının edebi-
yatımızdaki en önemli temsilcisi 
ise Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır.

7. Realizm akımına bağlı sanatçılar arasında 
 I
Rus edebiyatına ait önemli isimlerin birisi de 
   II
Dostoyevski’dir. En önemli yapıtı 
   III
Savaş ve Barış’tır. Eserde Raskolnikov’un 
   IV    V
psikolojik buhranları anlatılır. 
Yukarıdaki numaralandırılmış sözlerin 
hangisinde bilgi yanlışı vardır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

8. Toplumu büyük bir laboratuvar, insan deney 
konusu, sanatçı da bilgin saydılar. İnsan kişi-
liğini anlatabilmek için soya çekim yasaların-
dan ve toplum biliminden yararlandılar. Hatta 
gerçeğin anlatımını, bilimsel kurallara bağla-
yacak kadar ileri gittiler. 
Bu parçada sözü edilen özellikler aşağıda-
ki akımlardan hangisine aittir?

A) Klasisizm B) Romantizm
C) Realizm D) Parnasizm
E) Natüralizm 

9. Realizmin şiirdeki yansıması olan edebî 
akım aşağıdakilerin hangisinde verilmiş-
tir?

A) Romantizm  B) Sembolizm 
C) Parnasizm D) Natüralizm 
E) Fütürizm 

10. Fransa’da natüralizm akımının öncüsü olan 
yazar, edebiyatı bir ameliyat masasına ben-
zetmek, romanı bir deney aracı yapmak is-
tedi. Bundan dolayı Germinal adlı romanında 
maden işçilerini daha iyi gözlemlemek ve an-
latabilmek için onlarla beraber altı ay kömür 
madeninde çalıştı.   
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Emile Zola 
B) Gustave Flaubert 
C) Guy De Maupassant
D) Theodore Banville
E) Franz Kafka

11. I. Şiirde anlam açıklığından kaçındılar.
II. Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek için-

dir.
III. Şiirde musiki her şeyden önce musiki ilke-

sini savundular.
Numaralandırılmış bilgiler aşağıdaki sanat 
akımlarının hangisine aittir? 

A) Parnasizim B) Sembolizm
C) Fütürizm D) Egzistansiyalizm 
E) Sürrealizm 

12. Servetifünun edebiyatında Tevfik Fikret - - - -  
akımının etkisiyle şiirler yazarken Fecriati top-
luluğunda Ahmet Haşim - - - - akımının etki-
siyle şiirlerini yazmıştır.. 
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıda-
ki akımlardan hangisi getirilmelidir? 

A) Klasisizm- romantizm 
B) Romantizm- parnasizm 
C) Parnasizm- sembolizm 
D) Sembolizm- egzistansiyalizm 
E) Egzistansiyalizm- sürrealizm

Yanıtlar
123456789101112
BCBCCDDECABC
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Kapı çalınıyor. Kim geldi acaba? 
Kimi istersem, kimin ismini ya-
zarsam o gelir. Yazmanın bu ya-
rarı var işte, küçük bir işaretle, 
canımın istediğini getiririm. İs-
tersem fikrimi değiştiririm. Kim 
ne yapabilir? Hadi bakalım, kapı-
nın zili çalmadı, gelen giden yok.

Bu parçada, postmodern ro-
manın aşağıdaki hangi özelliği 
vurgulanmaktadır?

A) Metinlerarası ilişkilere yer 
verme

B) Anlatıcıyı kurmacanın parça-
sı sayma

C) Tarihî gerçekliği yeniden 
oluşturma

D) Çok katmanlı bir anlatı yapısı 
kurma

E) Okuru kurmacanın merkezi-
ne yerleştirme

(2017 - LYS)

Cevap B

NOT

Postmodernizm, klasik roman 
kurgusunu altüst eder. Kural-
sızlık bu edebiyatın temel özel-
liğidir.

BİLGİ

Postmodern yazında konu bağ-
larında geriye dönüşler vardır. 
Daha önce yazılmış metinlerden 
yola çıkarak yeni metinler üreti-
lir. Hem sorgulama hem de yanıt 
bir arada görülür.

HATIRLATMA

Fütürizm akımının edebiyatımız-
daki en önemli temsilcisi Nazım 
Hikmet’tir.

EDEBİYATIN SANAT AKIMLARI İLE İLİŞKİSİ

TEST-4

1. Yazarın beş yıldır üzerinde çalıştığı eseri  Ma-
dame Bovary 1856 yılında Revue de Paris 
dergisi tarafından bölümler halinde yayımlan-
dı. O kutlama beklerken, yerleşmiş gelenekle-
re, din ve ahlak kurallarına aykırı davranmakla 
suçlandı, hakkında soruşturma açıldı, adalet 
önünde hesap vermeye çağrıldı. Ünlü yazarın 
hakime verdiği cevap edebiyat tarihine şöyle 
geçti: “Madam Bovary benim.” 
Bu parçada sözü edilen Madam Bovary 
adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Honore de Balzac 
B) Alphonse Daudet 
C) Emile Zola 
D) Gustave Flaubert 
E) Marcel Proust 

2. Ayağı yer mi basar zülfüne ber-dâr olanın,
Zevk u şevk ile virür cân u seri döne döne.

Necati Bey’e ait olan bu beyit Batı edebi-
yatındaki hangi akımın özellikleriyle uyuş-
maktadır? 

A) Klasisizm B) Romantizm
C) Parnasizm D) Sürrealizm
E) Emprasyonizm 

3. I. Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük 
önem verir.

II. Dış gerçeklik tasvir edilmiştir.
III. Kelimeler seçilerek kullanılır. Kelimelerin 

sıralanışı ve ahenk önemlidir.
IV. Kafiye ve redife önem verilir.
V. Sanat toplum içindir, düşüncesi hâkimdir. 

Parnasizm ile ilgili numaralandırılmış cüm-
lelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

4. Kötülük Çiçekleri adlı eseri ile sembolizmin 
         I          II
en önemli temsilcisi olan Baudelaire edebiya-
                III
tımızda Ahmet Haşim ve Faruk Nafız Çamlıbel 
    IV      V
gibi sanatçıları etkilemiştir.
Bu parçada numaralandırılmış bilgilerin 
hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

5. Geçer sokaktan bakışsız bir
Kedi Kara. 
Çuvalında yeni ölmüş bir çocuk. 
Kanatları sığmamış. 
Bağırır
Eskici Dede.
Bir korsan gemisi! Girmiş körfeze.
 (Ece Ayhan) 
Yukarıdaki şiir aşağıdaki edebi akımların 
hangisinin etkisiyle yazılmıştır? 

A) Parnasizm  B) Sembolizm 
C) Empresyonizm  D) Sürrealizm 
E) Egzistansiyalizm 

6. Sürrealizm; romantizm, natüralizm ve
  I    II           III
parnasizm akımlarına tepki olarak doğmuştur.
     IV
Freud’un Psikanaliz Kuramı’nın edebiya-
ta uyarlanmış biçimidir. Bu akımın kurucusu 
Andre Breton’dur. 
      V
Bu parçada numaralandırılmış sözlerin 
hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

ÖRNEKTİR
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Baudelaire, şiirde biçim kusur-
        I             II
suzluğuna önem vermekle bir-
likte daima kendi izlenimlerini 
anlatmıştır. Açıklıktan kaçınmış, 
kapalılığa yönelmiş, duyguları, 
 III
sözcüklerin açık anlatımlarıyla 
anlatmak yerine ahenkleriyle
sezdirerek romantizm akımının 
     IV        V
öncüleri arasında yer almıştır.

Yukarıdaki numaralanmış yer-
lerin hangisinde bir bilgi yan-
lışı vardır?

A) I. B) II.

C) III. D) IV.

E) V.

(1993 - ÖYS)

Cevap E

NOT

Sembolizm akımının etkisiyle 
şiirler yazan Baudelaire’nin “Kö-
tülük Çiçekleri” adlı eseri bu akı-
mın en önemli ürünlerindendir.

BİLGİ

Realizm ve natüralizmin şiirdeki 
yansıması olan parnasizme tep-
ki olarak 19. yüzyılda sembolizm 
akımı ortaya çıkmıştır. İzlenim-
ler, sembollerle anlatılır. Kapalı 
bir anlatım söz konusudur. Şiir-
de musiki ve ahenge çok önem 
verilir.

HATIRLATMA

Ahmet Haşim, edebiyatımızda 
sembolizm akımının en önemli 
temsilcisidir.

7. Aşağıdaki akımlardan hangisi ilk önce re-
sim dalında etkili olmuştur? 

A) Kübizm  B) Dadaizm 
C) Fütürizm  D) Realizm 
E) Sembolizm 

8. Postmodern akımla ilgili aşağıdaki bilgile-
rin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

A) Zaman ve mekân geleneksel ve modern 
romandaki kadar belirgin değildir. 

B) Bütünlük yerine gerek bireyler açısından 
gerekse olaylar açısından parçalanmışlık 
öne çıkar.

C) Tek bir konu, tek bir bakış açısından veril-
mez; çok yönlü,değişik bakış açılı roman-
lar yazılır. 

D) Sorgulanmadan, herkes tarafından kabul 
edilmesi gereken evrensel değerlerin ol-
duğu görüşü savunulur . 

E) Tüm ideolojileri reddeder ve simgelere, 
mitolojiye, efsanelere, mistisizme, nihiliz-
me, fanteziye yönelir.

9. Aşağıdaki boşluklara parantez içinde veri-
len terimlerden hangisi getirilemez? 

A) Roman kahramanlarının düzensiz bir şe-
kilde, çağrışıma dayalı olarak doğrudan 
okuyucuya aktarma tekniğine - - - - adı 
verilir. ( bilinç akışı)

B) Modern romanda karşımıza çıkan - - - - 
tekniği kahramanın iç dünyasını okura 
aracısız olarak aktarmayı hedefleyen bir 
tekniktir. ( iç monolog) 

C) - - - - tekniği romanda anlatılan olayların 
olma zamanından geriye ve en başa dö-
nerek yapılan anlatım tekniğidir. ( geriye 
dönüş)

D) - - - - tekniği bir yazarın başkasına ait bir 
söz veya yazıyı, belirli bir amaç için kalıp 
olarak alması ve eserinde kullanmasıdır. 
(montaj) 

E) Romanda kahramanı karakterize etmek, 
hatırlatmak gibi amaçlarla tekrarlanan ka-
lıplar - - - - olarak kabul edilir. (flash back) 

10. I. Geleceği makineleştiren sanattır.
II. 20.yy. başında Marinetti tarafından kurul-

muştur.
III. Edebiyatımızdaki en önemli temsilci Na-

zım Hikmettir. 
Numaralandırılmış öncüllerde özellikleri 
verilen sanat akımı aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Sürrealizm B) Fütürizm
C) Empresyonizm D) Egzistansiyanizm 
E) Dadaizm 

11. Yazar Eser Akım
- - - - Meyhane Natüralizm

Stendhal - - - - Realizm 
Franz Kafka Dönüşüm - - - -

Bu tablodaki boşluklara aşağıdakilerden 
hangisi sırasıyla getirilmelidir? 

A) Gustave Flaubert – Savaş ve Barış – Sür-
realizm 

B) Honore de Balzac- Üç Silahşörler- Fütü-
rizm 

C) Emile Zola – Kızıl ile Kara – Ekspresyo-
nizm 

D) Alphonse Daudet- Goriot Baba- Dadaizm
E) Victor Hugo- Faust - Natüralizm 

12. Dil ve estetik kurallar bir yana bırakılarak 
kuralsızlık ilkesi benimsenmiştir. Tristan Tzara 
   I               II
Kübizm akımının kurucusu ve en önemli 
      III
temsilcisidir. Orhan Veli Kanık ve arkadaşla-
               IV
rının oluşturduğu Garip akımı ise bu akımdan
    V
etkilenmiştir. 
Bu parçada numaralandırılmış sözlerin 
hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Yanıtlar
123456789101112
DBEEDBADEBCC
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Bazen düşünüyorum da eğer be-
nim yazdıklarım hayatla ilgili de-
ğilse insanların yaşadığı nasıl bir 
dünya? Bana göre, tüm kitaplar 
gerçeği yansıtıyor. Ama hangi 
gerçeği? Benim gördüğüm ger-
çeği.

Bu parçada sanat anlayışını be-
lirten yazarın aşağıdaki akım-
lardan hangisine bağlı olduğu 
söylenebilir?

A) Natüralizm

B) İzlenimcilik

C) Klasisizm

D) Gerçeküstücülük

E) Sembolizm

(2010 - LYS)

Cevap B

BİLGİ

İzlenimciliğin Batı edebiyatında-
ki karşılığı empresyonizm akı-
mıdır.

NOT

Empresyonizm akımının ede-
biyatımızdaki temsilcisi Ahmet 
Haşim’dir.

HATIRLATMA

Empresyonizm akımında eser 
verenler yapıtlarında kendi iç 
dünyalarını dile getirdikleri için 
çevreyi saran evrene ve dış dün-
yaya karşı ilgisizdirler.

EDEBİYATIN SANAT AKIMLARI İLE İLİŞKİSİ

TEST-5

1. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Şiir-
de anlam açıklığından kaçınarak nesneleri ol-
duğu gibi anlatmak yerine nesneleri imgeler 
yükleyerek anlattılar. Şiirde her şeyden önce 
musikîyi savunan - - - - akımı sanat için sanat 
anlayışına bağlı kaldı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) Realizm B) Parnasizm
C) Sembolizm D) Natüralizm
E) Empresyonizm

2. I. La Fontaine
II. Goethe
III. J.J. Rousseau
IV. Emile Zola
Numaralanmış sanatçılar aşağıda verilen 
eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarı-
da kalır?

A) Kızıl ile Kara
B) Meyhane
C) Genç Werther’in Acıları
D) Toplum Sözleşmesi
E) Fabllar

3. Batı edebiyatının ve dünya edebiyatının en 
önemli eserlerinden biridir. Daniel Defoe ta-
rafından kaleme alınan eser bir adamın ıssız 
bir adada doğa ile olan yirmi sekiz yıllık yaşam 
mücadelesini anlatır.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Beyaz Diş B) Robinson Crusoe
C) Graziella D) Güzel Dost
E) Don Kişot

4. Aşağıdakilerin hangisinde sanat görüşle-
rini açıklayan sanatçı ile ayraç içinde veri-
len akım uyumlu değildir?

A) “Sanat toplum içindir” görüşünü benimse-
rim; konuları işlerken iyi, kötü, doğru, yan-
lış gibi karşıtlıklardan yararlanıp sanatta 
üç birlik kuralını reddederim. (Romantizm)

B) Eserlerimde sıradan insanlara yer ver-
mem. Kahramanları seçkin kişilerden 
seçer, akıl ve sağduyuya önem veririm. 
(Klasisizm)

C) Betimlemeleri kendi gözümle değil kahra-
manın gözüyle yaparım. His ve hayale ka-
pılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi 
yansıtırım. (Realizm)

D) Romanlarda kahramanların portrelerini 
ince ayrıntılara kadar veririm. Determiniz-
mi topluma ve insana uygularım. (Sembo-
lizm)

E) Kelimeleri seçerek kullanırım, kelimelerin 
sıralanışı ve ahenk önemlidir. Doğal güzel-
liğe ve dış görünüşe büyük önem veririm. 
(Parnasizm)

5. I. Montaigne Deneme
II. Baudelaire Roman
III. Racine Tiyatro
IV. La Fontaine Fabl
V. Franz Kafka Hikâye

Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi-
nin karşısındaki edebî tür yanlış belirtil-
miştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. 19. yy.da Avrupa’da yayımlanan Elem Çi-
çekleri’nin sahibi ünlü Fransız şair, çe-
virmen, edebiyat ve resim eleştirmeni 
sembolist sanatçı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Mallarme B) Baudelaire
C) Andre Breton D) Verlaine
E) Arthur Rimbaud
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ÇIKMIŞ SORU

Düş gücümün kuvvetli, gözlem 
yeteneğimin ise zayıf olduğu-
nu arkadaşlarım söylerler. Bunu 
ben de bildiğimden, gerçek ha-
yat üzerine bir şey yazmam is-
tenince biraz tedirgin olurum. 
Romanlardan, öykülerden, ya-
zarların iç dünyasından söz 
ederken sorun yoktur. Ama ger-
çek bir kentte yer alan gerçek bir 
yeri anlatırken... Bu benim gibi 
yazarlar için hiç kolay olmaz.

Bu sözleri söyleyen bir yazarın 
aşağıdaki akımlardan hangile-
rine bağlı yapıtlar vermesi bek-
lenemez?

A) Romantizm - Realizm

B) Klasisizim - Sembolizm

C) Romantizm - Natüralizm

D) Sembolizm - Sürrealizm

E) Realizm - Natüralizm

(2009 - ÖSS)

Cevap E

BİLGİ

Romantizm, Natüralizm, Fütü-
rizm, “Sanat toplum içindir.” an-
layışını savunan akımlardır.

NOT

Fütürizm akımının edebiyatımız-
daki en önemli temsilcisi Nazım 
Hikmet’tir.

HATIRLATMA

Dadaizm kuralsızlığı kural edi-
nir. En önemli temsilcisi Tristan 
Tzara’dır.

7. “Şiirde musiki her şeyden önce musikî” il-
kesini savunan sembolizm akımının 
edebiyatımızdaki en önemli temsilcileri 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret – Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret – Mehmet Âkif Ersoy
C) Ahmet Haşim – Mehmet Âkif Ersoy
D) Ahmet Haşim – Cenap Şahabettin
E) Tevfik Fikret – Ahmet Haşim

8. :  19. yy.ın sonlarında ortaya çıkmış, Fransa’da 
gelişmiş; daha çok edebiyatta, resimde, 
müzikte etkisini göstermiştir.

• Duygularımızın dış evreni bize olduğu gibi 
değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek 
ulaştırdığı kabul edilmiştir.

• Sanatçılar yapıtlarında, dış dünyada gör-
düklerinin gerçek yüzünü değil; kendilerine 
uyandırdığı izlenimleri anlatmışlardır.

Yukarıdaki özellikleri verilen sanat akımı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kübizm B) Fütürizm
C) Egzistansiyalizm D) Dadaizm
E) Empresyonizm

9. Realizm, natüralizm ve parnasizm akımına 
tepki olarak doğan sürrealizm akımı Freud’un 
psikanaliz kuramının edebiyata uyarlanmış bi-
çimidir. Akımın kurucusu olan Andre Breton 
sürrealizmi şöyle tanımlamıştır: “Gerçeküstü-
cülük, ister söz ister yazı ile ya da başka bir 
yolla, düşüncenin gerçek işleyişini ortaya çı-
karmak için başvurulan, içinden geldiği gibi 
yazma yöntemidir.”
Bu parçada tanıtılan sürrealizm akımını 
Türk edebiyatında uygulayan edebî toplu-
luklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maviciler – Hisarcılar
B) Beş Hececiler – Yedi Meşaleciler
C) Garip – II. Yeniciler
D) Hisarcılar – Beş Hececiler
E) Maviciler – Garip

10. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı - akım 
eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Namık Kemal – Natüralizm
B) Ahmet Haşim – Sembolizm
C) Nazım Hikmet – Fütürizm
D) Orhan Veli Kanık – Sürrealizm
E) Şinasi – Klasisizm

 

11. Edebiyatımızda natüralizmin temsilcisi sayıl-
mıştır. Yapıtlarında kahramanları çevrelerinin 
diliyle konuşturmuş, taklitlere yer vermiştir. 
Romanlarının önemli bir özelliği de toplumsal 
bir yergi taşımasıdır. Eski İstanbul yaşamının 
geleneklerini yansıtan belge değerindeki Şık, 
Şıpsevdi, Gulyabani, Mürebbiye, Kuyruklu Yıl-
dız Altında Bir İzdivaç adlı eserlerinde mizah 
göze çarpar.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Ahmet Rasim
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Halide Edip Adıvar
E) Nabizade Nazım

12. Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkıcı ortam-
da düş kırıklığına uğrayan aydın ve sanatçıla-
rın bir başkaldırısı olarak doğan - - - - akımı 
dil ve estetik kurallarını bir yana bırakarak ku-
ralsızlık ilkesini benimsemiştir. En önemli tem-
silcisi Tristan Tzara’dır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) Empresyonizm B) Egzistansiyalizm
C) Dadaizm D) Kübizm
E) Sürrealizm

Yanıtlar
123456789101112
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ÜNİTE 2: HİKÂYE

ÇIKMIŞ SORU

Toplumsal gerçekçilik akımının 
sanatkâr hikâyecisidir. Halk şii-
ri geleneğini sürdüren ürünlerle 
edebiyat dünyasına giren ya-
zar, sonradan hikâyeye geçmiş-
tir. Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni 
Dünya, Sırça Köşk adlı kitaplar-
da hikâyelerini toplayan yazarın 
üç de romanı vardır. Edebiyat 
ve sanatın bir nevi propaganda 
olduğunu belirten yazara göre 
sanatın bir tek ve açık maksa-
dı vardır: “İnsanları daha iyiye, 
daha doğruya, daha güzele yük-
seltmek ve insanlarda bu yüksel-
me arzusunu uyandırmak.”

Bu parçada sözü edilen yazar 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabahattin Ali
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Haldun Taner
D) Kemal Tahir
E) Tarık Buğra

(2018 - AYT)
Cevap A

NOT

Kenan Hulusi Koray, Nahit Sırrı 
Örik, Reşat Nuri Güntekin, Sa-
bahattin Ali, Sadri Ertem Cum-
huriyet Dönemi’nin ilk yıllarında 
öykü türünde eserler veren sa-
natçılardır.

BİLGİ

Sabahattin Ali’ye ait olan Değir-
men, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, 
Sırça Köşk adlı eserler öykü tü-
ründe kaleme alınmıştır.

HATIRLATMA

Reşat Nuri Güntekin’in Anado-
lu’yu konu alan romanlarına kar-
şı öykülerinin hepsi İstanbul’da 
geçer.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE HİKÂYE
(1923 - 1940)

TEST-1

1. Belli bir başlangıcı ve sonu olan bu hikâye-
lerde asıl olan olaydır. Hikâyedeki olay, man-
tıklı bir seyir hâlinde verildiği için okuyucunun 
hikâyeyi şöyle ya da böyle yorumlamasına 
imkân verilmez. Kişilerin portreleri, özenle ve 
ayrıntılı olarak çizilir. Bu hikâye türü realizm 
akımının etkisiyle 19. yy.dan sonra Fransız ya-
zarların tekniği ile gelişmiştir. 
Bu parçada sözü edilen hikâye türü aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Halk hikâyesi
B) Çehov tarzı hikâye
C) Ben merkezli hikâye
D) Mapussant tarzı hikâye
E) Manzum hikâye 

2. Romanlarında Anadolu insanının yaşantısını 
anlatan yazar öykülerinde ise daha çok İstan-
bul’u konu edinmiş evlilikle ilgili konuları ele 
almış, bunun yanı sıra meslek sahibi kadınla-
rın durumu, modern yaşayışın yanlış anlaşıl-
ması, dinin kötüye kullanılması, çocukların ve 
gençlerin eğitimi, geçim sıkıntısı gibi konulara 
değinmiştir. Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, 
Leyla ve Mecnun, Olağan İşler hikâyelerinden 
bazılarıdır. 
Bu parçada tanıtılmaya çalışılan yazar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Halide Edip Adıvar 
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
C) Reşat Nuri Güntekin 
D) Sabahattin Ali 
E) Sait Faik Abasıyanık 

3. Hikâye türü ile ilgili olarak aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Göstermeye bağlı edebî metinler arasında 
değerlendirilir. 

B) Olay hikâyesi, durum hikâyesi, halk hikâ-
yesi gibi türleri vardır.

C) Açık yalın ve akıcı bir dil kullanılır.
D) Olay ve kişiler gerçeğe uygundur.
E) Yaşanılan yer ve zaman bellidir.

4. I. Bir Yudum Su 
II. Bahar Hikâyeleri
III. Bir Odada Yedi Kişi
IV. Son Öpüş
V. Memleket Hikâyeleri 

Yukarıdaki eserlerden hangisi Yedi Meşale 
Topluluğu’nun hikâye yazarı olarak bilinen 
Kenan Hulusi Koray’a ait değildir? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Aşağıdaki akımlardan hangisi Cumhuriye-
tin ilk yıllarında yazılan hikâyelerde görü-
lür? 

A) Klasisizm  B) Romantizm 
C) Realizm  D) Natüralizm 
E) Sürrealizm 

6. Sanat toplum içindir, anlayışı ile hareket 
eden Sabahattin Ali; Sırça Köşk, Değirmen, 
    I       II           III
Silindir Şapka Giyen Köylü ve Yeni Dünya adlı 
               IV       V
öykülerinde toplumsal sorunlara değinmiştir. 
Bu parçada numaralandırılmış yerlerin 
hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

7. Öykülerinde giriş, gelişme ve sonuç bö-
lümlerini kaldıran yazarımız aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Sait Faik Abasıyanık
B) Mahmut Yesari 
C) Kenan Hulusi Koray 
D) Reşat Nuri Güntekin 
E) Cevat Şakir Kabaağaçlı 
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ÇIKMIŞ SORU

Yazarın hemen her öyküsünde 
hangi meslekten olursa olsun, 
başlangıçta duygu yoksulu gibi 
bir izlenim bırakan öykü kahra-
manları; birdenbire bir halk filo-
zofu, bir şair, bir düşünür olarak 
kabuğundan dışarı çıkar. Öykü-
nün etki gücü, işte o andan iti-
baren artar. Türk hikâyeciliğinde, 
yeni bir tarzın öncülerinden olan 
yazarın bütün öykülerinde kah-
raman ya kendini aşmak için 
çırpınır ya da başka türlü anlaşıl-
maya yatkın kişiliğini birdenbire 
gerçek çizgileriyle ortaya koyar. 
Lüzumsuz Adam, Mahalle Kah-
vesi ve Havada Bulut tanınmış 
öykü kitaplarından bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen yazar 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Füruzan
B) Oktay Akbal
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Mustafa Kutlu
E) Haldun Taner

(2015 - LYS)
Cevap C

NOT

Giriş, gelişme, sonuç bölümleri-
ni öyküden kaldırarak klasik yön-
temden ayrılan ilk yazar Sait Faik 
Abasıyanık’tır.

BİLGİ

Durum hikâyeciliğinin diğer adı 
Çehov tarzı hikâyedir. Hikâye 
sona erdiği zaman her şey bit-
miş değildir. Merak ve heyecan-
dan çok duygu ve hayallere yer 
verilir.

HATIRLATMA

Durum öykücülüğünün edebi-
yatımızdaki en önemli temsilcisi 
Sait Faik Abasıyanık’tır.

8. Durum hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Serim, düğüm, çözüm plânına uyulmaz. 
B) Bir olayı değil günlük yaşamın herhangi bir 

kesitini anlatır.
C) Merak ve heyecandan çok duygu ve ha-

yallere yer verilir.
D) Bu hikâye türüne aynı zamanda Çehov 

tarzı hikâye denir. 
E) Bizdeki en güçlü temsilcisi Ömer Seyfet-

tin’dir.

9. Durum öykücülüğünün Türk edebiyatındaki 
en önemli temsilcilerinden biridir. Genellikle 
toplumun alt kesiminden seçtiği kahramanları 
gerçekçi bir dille anlatmıştır. Gözleme dayalı 
öykülerinde öne çıkan temalar İstanbul, ba-
lıkçılar, balıkçı kahvehaneleri, deniz ve doğa-
dır. Semaver, Sarnıç, Kayıp Aranıyor, Mahalle 
Kahvesi, Lüzumsuz Adam adlı öyküleri vardır. 
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Memduh Şevket Esendal
B) Sait Faik Abasıyanık 
C) Fahri Celalettin Göktulga
D) Ercüment Ekrem
E) Nahit Sırrı Örik 

10. I. Merak unsuru ön plana çıkarılmaz.
II. Klasik öykü olarak da adlandırılır. 
III. Serim, düğüm ve çözümden oluşan hikâye 

planına uyulmaz.
IV. Hikâye tamamlandığında her şey çözüm-

lenmiş olur. 
Numaralandırılmış bilgilerden hangileri 
durum hikâyeciliğinin özelliklerinden de-
ğildir? 

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. 
D) I. ve IV. E) II. ve IV. 

11. Aşağıdaki metin parçalarından hangisinde 
öyküleyici bir anlatım yoktur?

A) Bütün otelleri gezdim. Bursalı bir dostu-
mun delaleti ile polisin yardımını bile te-
min ettiğim halde ne o gece, ne de ertesi 
günü bir şey öğrenebildim. Bu onları son 
görüşüm oldu.

B) Elif düşünceli düşünceli bahçede dolaşı-
yor, dolaşırken ilginç ilginç işaretler ya-
pıyordu. İşaretlerle dolanması gittikçe 
hızlanıyordu. Kafası bir şeye takılmıştı an-
laşılan ya annesiyle kavga etmiş ya da ev-
lenme meselesi açılmış o da sinirlenmişti. 

C) Paralellerin çevre boyu ekvatordan kutup-
lara doğru kısalır. Kutup noktasında ise sı-
fır halini alır. Paralel boylarındaki kısalma 
düzenli değildir. Bunun nedeni Dünya’nın 
geoid şeklidir. Paralel değerleri yukarı 
doğru büyüyorsa Kuzey Yarımküre, küçü-
lüyorsa Güney Yarımküre’dir.

D) Gelmiş, gelmiş. Abdurrahman Çele-
bi, Hoca Efendi’nin eşeğiydi. Siyah, 
huysuz,inatçı bir hayvan. Her sabah bizler 
gibi erkenden okula gelir, akşama kadar 
kalır. Evlerimizden, sırasıyla getirdiğimiz 
kucak kucak otları, yazsa ağaçların, kış-
sa sol taraftaki abdestlik sundurmasının 
altında yavaş yavaş yerdi. 

E) Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gü-
müş söğütler altında görünmeyen derenin 
şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kes-
tane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiy-
di.

12. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinin 
hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

A) Sadri Ertem – Silindir Şapka Giyen Köylü
B) Mahmut Yesari – Yakacık Mektupları
C) Fahri Celalettin Göktulga- Koredeki Ço-

cuklarımız
D) Sabahattin Ali- Bahar ve Kelebekler
E) Sait Faik Abasıyanık- Alemdağda Var Bir 

Yılan

Yanıtlar
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ÇIKMIŞ SORU

Orhan Kemal’le ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yapıtlarında, kişilerin karak-
terlerini olay içinde çizmiş, 
onları doğal bir biçimde ko-
nuşturmuştur.

B) Genellikle fabrika işçilerinin, 
kırsal kesim insanlarının ve 
gecekondu bölgelerinde otu-
ranların yaşamını konu al-
mıştır.

C) Öykülerinde günlük konuşma 
dilini kullanmış, yöresel söy-
leyiş özelliklerine bağlı kal-
mıştır.

D) Esir Şehrin İnsanları adlı ro-
manıyla yazın çevrelerinde 
büyük yankı uyandırmıştır.

E) Anlatımı, olaylara bakış açısı 
yönünden toplumcu gerçek-
çi yazarlarımızdan biri sayıl-
maktadır.

(2007 - ÖSS)

Cevap D

BİLGİ

Orhan Kemal 1940 sonrası top-
lumsal gerçekçiliğin öncüsüdür.

HATIRLATMA

Orhan Kemal Hikâyeleri:

72. Koğuş,

Çamaşırcının Kızı,

Ekmek Kavgası,

Grev,

Önce Ekmek,

Babil Kulesi,

Kardeş Payı,

Arka Sokak,

Mahalle Kavgası,

İşsiz,

Küçükler ve Büyükler,

Sarhoşlar,

Dünyada Harp Vardı.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE HİKÂYE
(1923 - 1940)

TEST-2

1. 1923 - 1940 yılları arasında hikâye kitapları 
yayımlanan aşağıdaki yazarlardan hangisi 
Millî Edebiyat Dönemi yazar ve romancıla-
rının izinden gitmemiştir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Halide Edip Adıvar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Mithat Cemal Kuntay
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

2. I. Öykü yazmada kurgu ve konuya önem ve-
rir.

II. Konular İstanbul ile birlikte, Söke Ova-
sı’nda, Menderes Ovası’nın dağ ve köy-
lerinde geçer.

III. Kişilerin çevrelerine, törelerine bağlı kalış-
ları konu edilir.

IV. Telli Kavak, Sam Amca, Sığınak, Yağmur-
daki Kız, Ahmet’in Kuzuları önemli hikâye 
kitaplarıdır.

Yukarıdaki öncüllerde tanıtılan yazar aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Samim Kocagöz B) Yaşar Kemal
C) Fakir Baykurt D) Tarık Buğra
E) Vüsat O. Bener

3. I. Sait Faik Abasıyanık
II. Refik Halit Karay
III. Memduh Şevket Esendal
IV. Reşat Nuri Güntekin
V. Tarık Buğra

Numaralandırılmış yazarlardan hangile-
ri durum hikâyeciliğinin edebiyatımızdaki 
önemli temsilcilerinden değildir?

A) I. ve II. B) II. ve III.
C) III. ve IV. D) II. ve IV.
E) IV. ve V.

4. Aşağıdaki öykülerden hangisi Orhan Ke-
mal’e ait değildir?

A) 72. Koğuş  B)  Ekmek Kavgası
C) Çamaşırcının Kızı  D)  Otlakçı
E) Arka Sokak

5. Aşağıdakilerden hangisi modernist hikâ-
yenin özelliklerinden değildir?

A) İnsan, çözümlenmesi zor karmaşık bir var-
lık olarak anlatılır.

B) Zaman, mekan, kişi ve gözleme önem ve-
rilir.

C) Dış dünya değil, psikoloji ve bilinçaltı ön 
planda tutulur.

D) Bireysel ve toplumsal huzursuzluklar işle-
nir.

E) Dile dayalı söz oyunlarına yer verilir.

6. Sanatçı Yapıt
I. Aziz Nesin Önce Ekmek
II. Sait Faik 

Abasıyanık
Semaver

III. Haldun Taner Şişhaneye 
Yağmur Yağıyor

IV. Memduh Şevket 
Esendal

Mendil Altında

V. Orhan Kemal Damda Deli Var

Yukarıda verilen sanatçı - yapıt eşleştir-
melerindeki yanlışlık hangi sanatçıların 
yer değiştirilmesiyle giderilir?

A) II. ve IV. B) III. ve IV. C) I. ve V.
D) III. ve V. E) I. ve III.

7. Yedi Meşaleciler şiir topluluğunun en önem-
li temsilcisidir. Sıradan insanların hayatları, 
dertleri, onların ev ve aile çevreleri onun şiir-
lerinin temalarıdır. Şiirlerin yanı sıra hikâyeler 
de kaleme almıştır. Mesut İnsanlar Fotoğraf-
hanesi, Değişen İstanbul önemli hikâyeleridir.
Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Cevdet Kudret Solok
B) Ziya Osman Saba
C) Kenan Hulusi Koray
D) Sabri Esat Siyavuşgil
E) Vasfi Mahir Kocatürk

ÖRNEKTİR
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- - - - en önemli özelliklerinden 
biri de olayların ve insanların 
dürüst olmayan, kurnaz ve men-
faatçi yönlerini arayıp bulmaya 
oldukça meraklı olması ve bu-
nun sonucunda ister istemez 
mizaha ve eleştiriye kaymak zo-
runda kalmasıdır. Neredeyse bü-
tün yazılarında bulunan bu mizah 
unsuru yüzünden birçok fıkrası-
nı ve hikâyesini birbirinden ayır-
mak güçleşir.

Bu parçada boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?

A) Reşat Nuri Güntekin’in

B) Ömer Seyfettin’in

C) Refik Halit Karay’ın

D) Sait Faik Abasıyanık’ın

E) Abdülhak Şinasi Hisar’ın

(2011 - LYS)

Cevap C

NOT

Refik Halit Karay Mizah yazıla-
rında “Kirpi” takma adını kulla-
nır.

BİLGİ

Refik Halit Karay yazarlığa mizah 
öyküleriyle başlamıştır. Yapıtla-
rında mizah ve hiciv hakimdir.

HATIRLATMA

Refik Halit Karay

Memleket Hikâyeleri: Sinop 
Cezaevi ve yurt içindeki sürgün 
yıllarında kaleme aldığı hikâye-
leridir.

Gurbet Hikâyeleri: 1922 - 1938 
yılları arasındaki yurt dışında 
sürgün yıllarını anlattığı hikâye-
leridir.

8. Şöhretini, yazdığı Hababam Sınıfı adlı mizah 
romanına borçludur. Ancak Hababam Sınıfı 
Baskında, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Ha-
babam Sınıfı Uyanıyor hikâyeleri romanın de-
vamı gibidir.
Yukarıdaki parçada tanıtılan Hababam Sı-
nıfı adlı roman ve hikâyelerin yazarı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Aziz Nesin B) Sabahattin Ali
C) Rıfat Ilgaz D) Enver Gökçe
E) Ferit Edgü

9. İlk hikâyeleri Servetifünun’da çıkmıştır. Daha 
sonra arkadaşlarıyla birlikte Yedi Meşale adlı 
topluluğu kurmuştur. Ömer Seyfettin’in etki-
sinde kalmıştır. Hikâyeleri Mapussant tar-
zındandır. Korku türünde hikâyeler yazan ilk 
hikâyecimizdir. Bir Yudum Su, Osmanoflar 
önemli hikâye kitaplarıdır.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Cevdet Kudret Solok
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Sabri Esat Siyavuşgil
D) Kenan Hulusi Koray
E) Ziya Osman Saba

10. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinin 
hangisi yanlıştır?

Yazar Eser
A) Refik Halit 

Karay
Memleket 
Hikâyeleri

B) Ömer Seyfettin Ferman
C) Sait Faik 

Abasıyanık
Semaver

D) Memduh 
Şevket Esendal

Mendil Altında

E) Orhan Seyfi 
Orhon

Bir Otelde Yedi 
Kişi

11. Mutevazı bir sesle;
– Hemşirem ölmeden birkaç saat evvel, dedi.
 Hepsi tekrar gözlerini portreye çevirmişler-

di. Kadın, yüzünü dönmeden;
– Bu resmi siz yaptınız değil mi, dedi.
 Erkekler ötekinin “Hayır ben yapmadım.” 

demesini bekliyorlar gibi bir hal almışlardı. 
Kadın sorduğu sualin cevabını almış kadar 
müsterih bekliyordu.

 Öteki ağır ve düşünceli;
– Hayır, dedi.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Kişilerin psikolojik tahlillerine yer verilmiş-
tir.

B) Diyaloglardan yararlanılmıştır.
C) Kahraman anlatıcı bakış tekniği kullanıl-

mıştır.
D) Açık, anlaşılır ve akıcı bir dil kullanılmıştır.
E) Gerçekleşen olayın birey üzerindeki etkisi 

söz konusudur.

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi hikâye tü-
ründe yazılmamıştır?

A) Gönül Ticareti
B) Oğlumuz
C) Hanımın Çiftliği
D) Havuz Başı
E) Kumpanya

Yanıtlar
123456789101112
EADDBCBCDECC
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Yalnızca olaya yaslanan; girişi, 
gelişmesi, sonucu olan; okuyu-
cuyu bir gerilim içinde tutarak az 
sonra ne olacak sorusunun ardı-
na düşüren bir öykü türüdür Ma-
upassant tarzı öyküler. - - - - bu 
türde yazan en ünlü öykücüleri-
mizden biridir.

Bu parçada boş bırakılan yere 
aşağıdaki yazarlardan hangisi 
getirilmelidir?

A) Ömer Seyfettin

B) Selim İleri

C) Memduh Şevket Esendal

D) Bilge Karasu

E) Sait Faik Abasıyanık

(2012 - LYS)

Cevap A

NOT

Edebiyatımızda olay hikâyecili-
ğinin en önemli temsilcisi Ömer 
Seyfettin’dir.

BİLGİ

Olay hikâyeciliği bir olayı ele 
alarak serim, düğüm, çözüm 
plânıyla anlatıp bir sonucu bağ-
layan öykülerdir. Kahramanlar 
ve çevrenin tasvirine yer verilir. 
Okuyucuda merak ve heyecan 
uyandırılır. Bu tür Fransız yazar 
Guy de Maupussant tarafından 
yaygınlaştırıldığı için Maupas-
sant tarzı hikâye de denir.

HATIRLATMA

Yedi Meşale Topluluğu’nun tek 
hikâye yazarı Kenan Hulusi Ko-
ray’dır.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE HİKÂYE
(1923 - 1940)

TEST-3

1. Olay hikâyeleri ile ilgili aşağıda verilen bil-
gilerden hangisi yanlıştır? 

A) Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden olu-
şan klasik yapı uygulanır.

B) Klasik öykü ve vaka öyküsü diye de adlan-
dırılabilir. 

C) Hikâye bitmemişlik duygusu yaratacak şe-
kilde tamamlanır. 

D) Kişiler hikâyenin fırsat verdiği ölçüde tanı-
tılır. 

E) “Merak” unsuru en önemli unsurdur. 

2. Sait Faik Abasıyanık’a ait aşağıdaki eser-
lerden hangisi öykü türünde yazılmamış-
tır?

A) Semaver 
B) Mahalle Kahvesi 
C) Medar-ı Maişet Motoru 
D) Alemdağ’da Var Bir Yılan 
E) Kayıp Aranıyor

3. Tramvay hala yok. Biraz daha yerimde yatağı-
mı, uykuyu düşünsem belki de uyuyuverece-
ğim. Donmak üzere olan insanların tatlılığını 
içimde duymaya başladım. “Bari gideyim şu 
açık pastanede ıhlamur içeyim de sonra yata-
rım.” dedim. Bir iki adım atmamıştım ki önüme 
bir adam dikildi. Rüzgardan yalnız bir karartı 
gördüm. Sonra yüzüme doğru hortumdan çı-
kar gibi bir duman yayıldı: Adam konuşuyordu: 
Tatlı, munis bir Anadolu şivesiyle 
Ağabey, dedi, buradan bana benzer birtakım 
adamlar geçti mi? 
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) İç monolog tekniğine yer verilmiştir. 
B) Anlatma esasına bağlı bir metin parçası-

dır. 
C) Gerçekçi bir üslupla yazılmıştır. 
D) Müşahit (gözlemci) bakış açısıyla yazıl-

mıştır.
E) Diyaloğa yer verilmiştir. 

4. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarının roman 
yazarı olarak üzerinde durulan Reşat Nuri 
Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu, - - - - gibi yazarlar öykü de 
yazmış ve kadının toplumdaki yeri, eğitim so-
runları, geçim sıkıntısı gibi konuları işlemiş-
lerdir. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki 
sanatçılarda hangisi getirilemez? 

A) Sadri Ertem
B) Kenan Hulusi Koray 
C) Sait Faik Abasıyanık 
D) Selim İleri 
E) Sabahattin Ali 

5. Dünya edebiyatında olay hikâyesinin öncüsü 
Fransız sanatçı, Guy de Maupassant’tır. Bun-
dan dolayı bu tarzda yazılan hikâyelere “Mau-
passant tarzı hikâye” denir. Türk edebiyatında 
olay hikâyesinin öncüsü ise Millî Edebiyat Dö-
nemi sanatçısı Ömer Seyfettin’dir. Ömer Sey-
fettin’in dışında hem onunla aynı dönemde 
hem Cumhuriyet Dönemi’nde olay hikâyesi 
yazmış sanatçılar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında olay hikâyesi türünde eser ver-
miş sanatçılardan biri değildir?

A) Refik Halit Karay 
B) Reşat Nuri Güntekin 
C) Sabahattin Ali 
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
E) Tarık Buğra

6. İlk öykü kitabı olan Silindir Şapka Giyen Köy-
lü’de öykülerini bir arada toplamıştır. Öyküle-
rinde, köylüyü sömüren ağaların ve şeyhlerin 
egemenliğini eleştiren tutumunu ortaya koy-
duğu gibi aşırı Batı hayranlığının ve Batı tak-
litçiliğinin gittikçe yayılmasına karşı çıkışını 
da dile getirmiştir. Bacayı İndir Bacayı Kaldır, 
Korku, Bay Virgül, Bir Şehrin Ruhu adlarını ta-
şıyan kitaplarındaki öykülerinde de aynı tema-
ları, daha genişleterek ele almıştır. 
Bu parçada eserlerinden sözü edilen yazar 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadri Ertem 
B) Mahmut Yesari
C) Nahit Sırrı Örik 
D) Fahri Celalettin Göktulga 
E) Ercüment Ekrem Talu 

ÖRNEKTİR
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Dünya edebiyatında, Rus yazar 
Çehov’un öncüsü olduğu, anla-
tımı olaya yaslandırmayan, gele-
neksel anlamda serimi, düğümü, 
çözümü olmayan bir öykü türü-
dür durum öyküsü.

Aşağıdaki yazarlardan hangisi 
özellikle bu öykü türünde ürün 
vermemiştir?

A) Memduh Şevket Esendal

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Vüsat O. Bener

D) Ömer Seyfettin

E) Oktay Akbal

(2010 - LYS)

Cevap D

NOT

Durum (kesit) hikâyeciliğinde 
serim, düğüm, çözüm planına 
uyulmaz.

BİLGİ

Durum hikâyeciliğinin önemli 
temsilcileri:

Sait Faik Abasıyanık,

Tarık Buğra,

Memduh Şevket Esendal, 

Sevinç Çokum,

Oktay Akbal,

Vüsat O. Bener’dir.

HATIRLATMA

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yılla-
rında realizm akımının etkisiyle 
hikâyeler yazılmıştır.

7. I. Nahit Sırrı Örik – Kırmızı ve Siyah 
II. Sabahattin Ali – Sırça Köşk 
III. Refik Halit Karay- Memleket Hikâyeleri 
IV. Fahri Celalettin Göktulga -Telak-ı Selase 
V. Mahmut Yesarî- Anadolu’dan Hikâyeler 

Numaralanmış yazar - eser eşleştirmele-
rinden hangisinde yanlışlık vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. Aşağıdaki roman ve hikâye yazarlarından 
hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser ver-
memiştir? 

A) Ömer Seyfettin 
B) Refik Halit Karay 
C) Reşat Nuri Güntekin 
D) Kenan Hulisi Koray 
E) Halide Edip Adıvar 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi 
yanlışı vardır? 

A) Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı Döne-
mi’nde ulusçu, millî duyguları öne çıkaran 
roman ve öyküler kaleme aldı. 

B) Hikâyede giriş, gelişme, sonuç bölümlerini 
kaldıran Yakup Kadri Karaosmanoğlu du-
rum öykücülüğünün ilk örneklerini verdi. 

C) Romanlarında olduğu gibi, öykülerinde de 
toplumsal konulara ağırlık veren Ercüment 
Ekrem öykülerini, Teravihten Sahura, Kız 
Ali, Gün Doğmayınca, Meşhedinin Hikâye-
leri adlarını taşıyan dört kitapta toplamış-
tır. 

D) Öykülerini Memleket Hikâyeleri, Talkımla 
Salkım, Yataklı Vagon Yolcusu, Ayrı Dün-
ya adlarını taşıyan dört kitapta toplayan 
Bekir Sıtkı Kunt ağırlığı küçük öyküye ve-
ren bir yazarımızdır. 

E) Öyküleri, Sandalım Geliyor Varda ve Eşkı-
ya Güzeli adlarını taşıyan iki kitapta topla-
yan Osman Cemal Kaygılı, sanat kaygısı 
taşımadan, doğup, büyüdüğü çevreleri 
dile getirmiştir. 

10. Durum hikâyeciliği, bir olayı değil günlük yaşa-
mın her hangi bir kesitini ele alıp anlatan öykü-
lerdir. Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz. 
Cumhuriyet Dönemi’nde kaleme alınmış 
aşağıdaki eserlerden hangisi durum öy-
kücülüğünün bir örneğidir?

A) Harap Mabetler 
B) Memleket Hikâyeleri 
C) Bay Virgül 
D) Şahmerdan 
E) Bir Yudum Su 

11. Düşmana İpucu Veren Eşşekler, Kore’deki 
Çocuklarımız, Çanakkale’deki Keloğlan adla-
rını taşıyan üç öyküsü de konularını Kurtuluş 
Savaşı, Kore Savaşı ve Çanakkale Sava-
şı’ndaki kahramanlıklardan almıştır. Psikolojik 
konulu öykülerinde de insanın değişik psikolo-
jik durumlarını yansıtır. Konularını ayrıntılı bir 
biçimde ele alan - - - - okuyucuya vermek is-
tediğini son sayfaya saklaması, öykülerine ha-
yattan ders çıkaracak nitelik kazandırır. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki 
sanatçılardan hangisi gelmelidir?

A) Fahri Celalettin Göktulga’nın
B) Sabahattin Ali’nin
C) Refik Halit Karay’ın
D) Tarık Buğra’nın
E) Yakup Kadri Karasomanoğlu’nun

12. Topluca alınan kararlara uymanın gerek-
liliği ve alınan bu kararlara uymamanın 
getireceği zararlara dikkat edilmesi ge-
rektiğini anlatan Halide Edip Adıvar’ın fabl 
içerikli öykü kitabı aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Harap Mabetler 
B) İzmir’den Bursa’ya 
C) Dağa Çıkan Kurt 
D) Döner Ayna 
E) Sonsuz Panayır

Yanıtlar
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Aşağıda verilen yapıtlardan 
hangisi türce diğerlerinden 
farklıdır?

A) Bingöl Çobanları

B) Bir Yudum Su

C) Ortodokslular 

D) Yalnızlık Paylaşılmaz

E) Olvido

(2014-LYS)

Cevap B

BİLGİ

1923-1940 arası önemli yazar-
hikâye eşleşmeleri:

Reşat Nuri Güntekin-Leyla ile 
Mecnun

Fahri Celalettin Göktulga- Telak-
ı Selase

Ercüment Talu- Teravihten Sa-
hura 

Nahid Sırrı Örik- Eski Resimler 

Sadri Ertem- Bacayı İndir Baca-
yı Kaldır 

Memduh Şevket Esendal- Otlak-
çı, Pazarlık

Sabahattin Ali- Ses, Kamyon, 
Sırça Köşk

Sait Faik Abasıyanık- Son Kuşlar, 
Lüzumsuz Adam  

HATIRLATMA

1923-1940 yılları arasında baş-
lıca hikâye yazarları olarak yer 
alan yazarlarımızın ele aldıkları 
konulara göz atıldığında gözle-
me dayalı gerçekçiliğin gittikçe 
geliştiği görülür. 

NOT

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıl-
larında Milli Edebiyat sanatçıla-
rı eser vermeye devam etmiştir. 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE HİKÂYE
(1923 - 1940)

TEST-4

1. Türk edebiyatında hikâye okumak isteyen 
biri, aşağıdaki eserlerden hangisini türün-
den dolayı tercih eder? 

A) Kenan Çobanları               
B) Kuyucaklı Yusuf                    
C) Sırça Köşk                                      
D) Acımak                                   
E) Panorama 

2. Refik Halit Karay ile ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisi yanlıştır? 

A) Dili sade, süsten ve özentiden uzaktır. 
B) Anadolu’yu ele alan ilk hikâyeleri yazmış-

tır. 
C) Maupassant tarzı öykünün önemli temsil-

cilerindendir.
D) Öykülerindeki önemli konulardan biri de 

toplumsal mizahtır.
E) “Harap Mabetler” ve “Milli Savaş Hikâye-

leri” önemli hikâyeleridir. 

3. Hikâyelerinin bazıları teknik açıdan zayıftır. 
Sosyal eleştiriye yönelen hikâyelerinde psi-
kolojik bir derinliğe de rastlanmaz. Hikâyeleri 
beklenmedik bir şekilde biter. Tatlı bir mizahın 
yanında, sert bir hiciv havası hemen hissedilir. 
Söz oyunlarından, uzun cümlelerden, yaban-
cı sözcük ve tamlamalardan kaçar. Türkçenin 
sadeleşmesi yolunda çalışmalar ortaya ko-
yar. Konuşma dili ile yazı dilinin aynı olması 
gerektiğini savunur. Hikâyeciliği meslek hali-
ne getirerek Türk hikâyeciliğine bağımsız bir 
kimlik kazandırmıştır. Hikâyelerinin konularını 
çocukluk, Balkan Savaşı anıları, menkıbeler, 
efsaneler, tarihi olaylar oluşturur. 
Bu parçadan sözü edilen sanatçı aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Halide Edip Adıvar 
B) Ömer Seyfettin 
C) Sabahattin Ali
D) Memduh Şevket Esendal 
E) Sait Faik Abasıyanık 

4. Aşağıdakilerden hangisi yazınsal türü ba-
kımından diğerlerinden farklıdır? 

A) Leyla İle Mecnun     
B) Kağnı      
C) Dağa Çıkan Kurt    
D) Hüküm Gecesi   
E) Telak-ı Selase 

5. YAZAR ESER TÜR

---- Okun Ucun-
dan Mensur Şiir 

Refik Halit 
Karay ---- Öykü

Halide Edip 
Adıvar 

Maske ve 
Ruh ----

Tabloda verilen boşluklar aşağıdakilerden 
hangisinde doğru sıralanmıştır? 

A) Yahya Kemal Beyatlı- 2000 Yılının Sevgi-
lisi- Roman 

B) Yakup Kadri Karaosmaoğlu- Memleket 
Hikâyeleri- Tiyatro 

C) Ömer Seyfettin-  Gurbet Hikâyeleri- Öykü 
D) Ziya Gökalp-  Falaka- Şiir 
E) Halit Ziya Uşaklıgil- Altın Işık- Mensur Şiir 

6. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi ötekilerden 
farklı yazınsal bir türde kaleme alınmıştır? 

A) Leyla İle Mecnun                 
B) Telek-ı Selase            
C) Lüzumsuz Adam
D) Bacayı İndir Bacayı                                        
E) Küçük Ağa 

ÖRNEKTİR
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Memleketi ve memleket ger-
çeklerini yansıtmayı amaçlayan 
Millî Edebiyat Dönemi roman 
ve öyküsünün anlatımı, büyük 
ölçüde gözlemci gerçekçiliğe 
dayanır. Bu dönemin ünlü ya-
zarlarından biri olan  ... gerçek-
çilik akımına bağlı kalmıştır.   
Bu parçada boş bırakılan yere 
aşağıda verilenlerden hangisi 
getirilemez?  

A) Reşat Nuri Güntekin 

B) Refik Halit Karay 

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

D) Memduh Şevket Esendal 

E) Abdülhak Şinasi Hisar            

      (2010- LYS)

Cevap E

BİLGİ

Nahit Sırrı Örik’in hikâye kitapları;

Kırmızı ve Siyah

San’atkârlar

Eski Resimler

Eve Düşen Yıldırım

HATIRLATMA

Fahri Celalettin Göktulga’nın 
Hikâye kitapları;

Telak-ı Selase 

Kına Gecesi 

Eldebir Mustafa Efendi 

Avur Zavur Kahvesi 

NOT

Fahri Celalettin Göktulga’nın 
Düşmana İpucu Veren Eşşek-
ler, Kore’deki Çocuklarımız, Ça-
nakkale’deki Keloğlan adlarını 
taşıyan üç öyküsü de konuları-
nı Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı 
ve Çanakkale Savaşı’ndaki kah-
ramanlıklardan almıştır.

7. Yazmaya Servet-i Fünun dergisinde başlayan 
Fahri Celalettin Göktulga önce Cumhuriyet, 
ardından Yeni İstanbul gazetelerinde hafta-
lık fıkralar yazdı ve II. Meşrutiyet’le başlayıp 
tek partili siyasal yaşamın sonuna kadar sü-
ren bir geçiş döneminin öykücüsüdür. Göktul-
ga’nın, “geleneksel değerler”le Batı’dan gelen 
“yeni değerler” arasında bocalayan Osman-
lı toplumunun yaşadığı değişimi, kadın-erkek 
ilişkileri çerçevesinde yansıttığı ve özellikle 
“insan psikolojisi” üzerine odaklandığı görül-
mektedir. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk kuşak 
öykücüleri arasındadır. Öykülerinde, insanın 
psikolojik çatışmalarını ve mizacını ortaya çı-
karmaya çalışmıştır. Yazarın kurduğu öykü 
evreninin, psikiyatrist kimliğinden çok sanat-
çı kimliğiyle şekillendiği söylenebilir.
Bu parçada Fahri Celalettin Göktulga ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine de-
ğinilmemiştir?

A) Cumhuriyet öncesi dönemde hikâyeler 
yazdığı 

B) Farklı türlerde eserler kaleme aldığına 
C) Eserlerinde psikolojik tahlillere yer verildi-

ğine 
D) Cumhuriyet Dönemi’nde de öykü yazdığına 
E) Eserlerinde Doğu-Batı sentezini konu al-

dığına

8. Türk edebiyatında hikâye okumak isteyen 
biri, aşağıdaki yazarlardan hangisini ter-
cih etmez? 

A) Ahmet Kutsi Tecer 
B) Ercüment Ekrem Talu 
C) Nahit Sırrı Örik
D) Sadri Ertem 
E) Reşat Nuri Gültekin 

9. Kenan Hulisi Koray ile ilgili verilen aşağı-
daki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yedi Meşale topluluğunun tek öykücüsüdür. 
B) Bahar Hikâyeleri, Bir Otelde Yedi Kişi adlı 

hikâye kitapları vardır. 
C) Genellikle küçük hikâye tarzını benimser. 
D)  Eselerinde durum hikâyeciliğini benimse-

miştir. 
E) Bireysel öykülerden sonra toplumcu öykü-

ler yazmıştır. 

10. “Peki, elli bin kişiye diyeceğiniz yok ya!” Fev-
zi Bey gülerek:
“Hacım” dedi, “namuslu bir iş yapalım. Bir 
kere, on bin de, sonra görüşelim.”
“Ne? Dünyada olmaz. En aşağıdan, en aşağı-
dan yirmi bin kişi vardı.”
İmamın oğlu dedi ki:
“Faik Ağabey, oldu olacak gel şu şeytanın 
ayağını kır. Bu oldu artık.”
“On bin desem, Fevzi Bey kabul edecek mi?” 
Fevzi Bey:
“Yok!” dedi. “On bin dersen alt yanını görüşe-
ceğiz. Belki benim de sözüm var!”
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) Yazar diyaloglara yer vermiştir.
B) Günlük konuşma dilinin özellikleri görülür.
C) Konuşmalarda tasvire rastlanır. 
D) Bir olay hikâyesinden alınmıştır.
E) Soru ve ünlem bildiren durumlara yer ve-

rilmiştir. 

11. Öyküleri tek kitabı ---- adlı eserde toplayan 
Mahmut Yesari, toplumsal konularda birlik-
te duygusallığın ön plana geçtiği, daha çok 
hastalığı sebebiyle yakından tanıdığı veremli 
hastaların acılarını, sevinçlerini duygusal bir 
gerçekçilikle yansıtan yazar olarak görülür. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki 
eserlerden hangisi getirilmelidir? 

A) Anadolu’dan Hikâyeler 
B) Yakacık Mektupları 
C)  Memleket Hikâyeleri 
D) Bay Virgül 
E) Kırmızı ve Siyah

12. I. Sebahattin Ali 
II. Nahit Sırrı Örik 
III. Ferit Edgü
IV. Nezihe Meriç
V. Memduh Şevket Esendal 

Numaralandırılmış yazarlardan hangileri 
1923-1940 arası hikâye yazarlarından biri 
değildir? 

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) III. ve V. E) IV. ve V. 

Yanıtlar
123456789101112
CEBDBEBADDBD
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- - - -, hikâyecilerimiz arasında 
en dolambaçlı sorunları bile sa-
delik ilkelerinden vazgeçmeden 
anlatabilen başarılı bir sanatçıy-
dı. Bu tutum, onu bizde bir za-
manlar moda olan Maupassant 
yerine adı yeni yeni duyulan An-
ton Çehov’a götürdü. Şöhre-
ti sevmezdi; bu yüzden Ayaşlı 
ve Kiracılarına kendi ismini bile 
koymamış, yalnızca isminin baş 
harflerini yazmıştı.

Bu parçada boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?

A) Mithat Cemal Kuntay

B) Abdülhak Şinasi Hisar

C) Cevat Şakir Kabaağaçlı

D) Semiha Ayverdi

E) Memduh Şevket Esendal

(2015 - LYS)

Cevap E

NOT

Psikolojik romanlarıyla tanınan 
Peyami Safa öykülerini Siyah Be-
yaz Hikâyeler ve İstanbul Hikâye-
leri adlı iki kitapta toplanmıştır.

BİLGİ

Memduh Şevket Esendal öykü-
lerini Hikâyeler I ve II adı altında 
iki kitapta toplamıştır. Daha son-
ra Otlakçı, Mendil Altında, Sahan 
Külbastısı, İhtiyar Çilingir, Hava 
Parası öykülerini topladığı kitap-
larıdır.

HATIRLATMA

Samipaşazade Sezai’nin Küçük 
Şeyler adlı eseri Batılı anlamda 
yazılan ilk hikâye kitabıdır.

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE HİKÂYE
(1940 - 1960)

TEST-5

1. Memduh Şevket Esendal hakkında veri-
len aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlış-
lık yapılmıştır? 

A) Öykülerinde güçlü gözlemciliği ile birlikte, 
toplumsal aksaklıklara değinişi dikkat çe-
ker.

B) Öykülerinde klasik yöntemi benimsemiş 
giriş-gelişme-sonuç bölümlerinin sırasına 
uymuştur. 

C) Gözleme dayanan öykülerinde temiz dili 
ve güçlü anlatımıyla da okuyucunun dik-
katini çekmiştir.

D) Çok sayıdaki öykülerini önce Hikâyeler I 
ve II adı altında iki kitapta toplamıştır. 

E) Mustafa Yalınhat, İstemenoğlu, M. Oğul-
cuk gibi takma adlarla öykülerini yazmıştır. 

2. Halikarnas Balıkçısı lakaplı yazarımız konula-
rını daima Ege ve Akdeniz kıyı ve açıklarında 
gelişen olaylardan seçmiştir. Deniz hikâyeleri 
ile tanınmıştır. İçinde yaşadığı ve en ince ay-
rıntılarına kadar bildiği hür ve asi denizi, dal-
gıçları, sünger avcılarını, gemicileri zengin bir 
terim ve mitolojik ögelerden faydalanarak an-
latmıştır. Merhaba Akdeniz, Yaşasın Deniz, 
Gülen Ada, Ege’nin Dibi adlı hikâye kitapla-
rı vardır. 
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Cevat Şakir Kabağaçlı
B) Vüsat O. Bener 
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Samim Kocagöz 

3. Aşağıdaki yazarlardan hangisi hikâyele-
rinde bireyin iç dünyasına yönelmemiştir? 

A) Cevat Şakir Kabaağaçlı
B) Orhan Kemal
C) Peyami Safa
D) Tarık Buğra
E) Memduh Şevket Esendal

4. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünya-
sını esas alan hikâyelerin özellikleri ara-
sında yer almaz? 

A) Çehov tarzı (durum-kesit) hikâye tekniği 
kullanılmıştır.

B) Çağrışımlara açık bir dil kullanılmıştır.
C) Olaylar bir düşünceyi doğrulamak, haklı 

göstermek üzere anlatılmıştır.
D) Ruh tahlilleri ve psikolojik analizler yapıl-

mıştır.
E) İç konuşma ve bilinç akışı gibi teknikler 

kullanılmıştır.

5. Hikâyelerindeki gözlemci yapı âdeta bir de-
dektif titizliğindedir. Bu özelliği kendisinin 
polisiye romanlar yazmış olması ile açıklan-
maktadır. Psikolojik tahlilleri romanlarındaki 
kadar geniş ölçekli olmasa da hikâyelerinde 
de görülmektedir. “Siyah Beyaz Hikâyeler” ve 
“Ateş Böcekleri” adlı hikâyelerinde psikolojik 
öğeler yer alsa da “Matmazel Noraliya’nın Kol-
tuğu” romanındaki kadar güçlü yapıda değil-
dir.
Parçada sözü edilen yazar aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Peyami Safa
B) Memduh Şevket Esendal
C) Tarık Buğra
D) Cevat Şakir Kabaağaçlı
E) Mustafa Kutlu

6. Ben ki ölümlerin en korkuncunu yıllarca kendi 
etrafımda çok sıkı bir hava gibi teneffüs ettim. 
Bu dehşetler bana o kadar yabancı gelmiyor. 
Çünkü ben genç annemin ölümünü yarı deli 
bir Arap halayığından bütün çıldırtıcı teferru-
atıyla senelerce dinledim. Bu korkunç ölümün, 
onun etrafında yıllarca nasıl bir ısrarla gezdiği-
ni gözlerimle gördüm. Bu ölümü yıllarca bera-
berimde gezdirdim. Uyurken başımın ucunda 
o bekledi. Ve daha büyük yaşlarda ilk buse-
lerin lezzetini tadarken, omzumun üzerinden 
yine onun üç köşeli başını uzanmış gördüm.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılamaz? 

A) Bireyin iç dünyası yansıtılmıştır. 
B) Kahraman anlatıcı bakış açısıyla yazılmıştır. 
C) Zaman unsuru parçada öne çıkmıştır. 
D) Açıklayıcı betimlemelere yer verilmiştir. 
E) Hayat ile ölüm, ruh ile madde ilişkileri üze-

rinde durulmuştur. 

ÖRNEKTİR
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Şiir, öykü, roman, deneme ve 
edebiyat tarihi alanlarında yapıt-
lar vermiş, çok yönlü bir yazar-
dır. Daha çok sembolist akıma 
girebilecek, ahenkli ve orijinal 
hayallerle yüklü şiirler yazmış-
tır.  Hikâyelerinde insan ruhunun 
temeli saydığı bilinçaltına ve rü-
yalara geniş yer vermiştir. Ro-
manlarında bu öğelerle birlikte, 
tarihsel, toplumsal konuları da 
ele almıştır.

Bu parçada sözü edilen yazar 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Abdülhak Şinasi Hisar

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Namık Kemal

E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

(1994 - ÖYS)

Cevap C

NOT

Takma adı Halikarnas Balıkçısı 
olan Cevat Şakir Kabağaçlı öy-
külerinde denizden ve deniz in-
sanından bahseder.

BİLGİ

Bireyin iç dünyasını ele alan 
eserleriyle dikkat çeken Ahmet 
Hamdi Tanpınar, öykülerini Ab-
dullah Efendi’nin Rüyaları ve 
Yaz Yağmuru adlı iki kitapta top-
lamıştır.

HATIRLATMA

Edebiyatımıza Batılı anlamda ilk 
öyküler Tanzimat Dönemi’nde 
girmiştir.

7. Değişik gerçekçilik anlayışıyla dikkati
çeken Ahmet Hamdi Tanpınar, öykülerini
    I
Abdullah Efendi’nin Rüyaları ve 
    II
Yaz Yağmuru adlı iki kitapta toplamıştır.
  III
Öykülerinde de zamana yer veren yazar,
             IV
geçmişle içinde bulunulan zamanı
emek- sermaye çatışması biçiminde vermiştir.
     V
Bu parçada numaralandırılmış yerlerin 
hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. Sait Faik kuşağının etkisi ile öykü yazmaya 
başlamış olan yazar İstanbul dışına çıkmadı-
ğı öykülerinde dikkatli bir gözlemci olarak ger-
çekleri yansıtmıştır. Daha çok halkın gündelik 
yaşayışını anlatmış, gündelik yaşayışın ayrın-
tılarını, bireyin iç dünyasıyla bağlantılar kura-
rak, olaylara yer vermiştir. Küçük insanların 
yaşayışlarına sıkça yer verdiği öykülerinde bu 
insanları mutluluk içinde görmeye çalışmıştır. 
Bu tarzda oluşturduğu öykülerini Gazoz Ağa-
cı ve Yaralı Hayvan adlı iki kitapta toplamıştır. 
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Cevdet Kudret Solok 
B) Sabahattin Kudret Aksal 
C) Muzaffer Buyrukçu 
D) Cevat Şakir Kabaağaçlı
E) Zeyyat Selimoğlu 

9. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinin 
hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

A) Peyami Safa – İstanbul Hikâyeleri 
B) Vüsat O. Bener – Mızıkalı Yürüyüş 
C) Samet Ağaoğlu- Mesut İnsanlar Fotoğraf-

hanesi 
D) Muzaffer Buyrukçu- Hüzünlü Kan Çiçekleri 
E) Zeyyat Selimoğlu- Direğin Tepesinde Bir 

Adam 

10. Yarın Diye Bir Şey Yoktur ve İki Uyku Arasında 
   I   II
adlı iki öykü kitabını yayımladıktan sonra
romana geçen Tarık Buğra öykülerini 
              III
toplumcu gerçekçi bir gözlemle bireyin
    IV
ahlakındaki değişmeye yer verir. Bir başka 
konu ise orta hâlli ailelerin yaşayışı, aşkı tat-
mak isteyen gençlerin düş kırıklıklarıdır.
      V
Bu parçada numaralandırılmış yerlerin 
hangisinde bilgi yanlışı vardır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. Kısa dizelerden oluşan, esprili, ironik, şaşır-
tıcı şiirler yazdı ama öyküleriyle tanındı. Dün-
ya edebiyatında Rus yazar Çehov’un öncüsü 
olduğu, anlatımı olaya yaslandırmayan, ge-
leneksel serim, düğüm, çözümü olmayan 
durum-kesit öyküleri yazdı. “Dost” adlı öykü-
süyle ödül kazandı. Öykülerinin konusunu ge-
nellikle kendi yaşamından aldı. Ölüm temasını 
işlediği öykülerinde gündelik olaylarla bilinçal-
tında birikmiş yaşam parçalarını birleştirdi.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Vüsat O. Bener B) Haldun Taner
C) İnci Aral D) Latife Tekin
E) Yusuf Atılgan

12. Eserde hep bir çocuk olarak görmek istedik-
leri çocukları Ömer’in, artık yuvadan uçmak 
üzere olduğunu fark eden ailenin hüzünlü hal-
lerini, bunu bir türlü kabullenmeyişleri anlatılır. 
Tarık Buğra’nın ilk öykü kitabı olan bu eserde 
toplam on üç öykü vardır. Kitaptaki diğer öy-
külerinde ev ve evlilik konularını işlemektedir.
Parçada sözü edilen öykü kitabı aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Abdullah Efendi’nin Rüyaları
B) Oğlumuz
C) Yaz Yağmuru
D) İbrahim Efendi Konağı
E) Pastırma Yazı

Yanıtlar
123456789101112
BABCADEBCDAB
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Türk öykücülüğünün özelliklerini 
kavramak istiyorsak öncelikle bu 
üç yazarımızı çok iyi tanımamız 
gerekir. Abdullah Efendi’nin Rü-
yaları’yla - - - -, Ekmek Kavga-
sı’yla - - - -, Şişhane’ye Yağmur 
Yağıyordu’yla - - - -, Cumhuriyet 
Dönemi öykücülüğünde önemli 
yeri olan sanatçılar arasında sa-
yılır.

Bu parçada boş bırakılan yer-
lere getirilmesi gereken yazar 
adları aşağıdakilerden hangi-
sinde sırasıyla getirilmiştir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar - Or-
han Kemal - Haldun Taner

B) Haldun Taner - Ahmet Hamdi 
Tanpınar - Orhan Kemal

C) Orhan Kemal - Ahmet Hamdi 
Tanpınar - Haldun Taner

D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Hal-
dun Taner - Orhan Kemal

E) Haldun Taner - Orhan Kemal 
- Ahmet Hamdi Tanpınar

(2008 - ÖSS)

Cevap A

NOT

Kemal Tahir öykülerini Göl İn-
sanları adlı eserinde, Yaşar Ke-
mal ise Sarı Sıcak adlı eserinde 
öykülerini toplamıştır.

BİLGİ

Realizm ve natüralizm akımla-
rının etkisinde kalan toplumcu 
gerçekçi yazarlar hikâyelerini de 
genellikle köy ve köylü sorunla-
rını işlemişlerdir.

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE HİKÂYE
(1940 - 1960)

TEST-6

1. Aşağıdaki yargılardan hangisi toplumcu 
gerçekçi hikâyelerin özelliklerinden de-
ğildir?

A) Yazarlar öykülerinde düşüncelerini toplu-
ma yaymak ve toplumu yönlendirmek, top-
lumu aydınlatmak amacı gütmüştür.

B) Sabahattin Ali ve Sadri Ertem toplumcu 
gerçekçi çizgide öyküler kaleme almıştır.

C) Bu hikâyelerde toprak kavgaları sık işle-
nen konular arasındadır.

D) Mekân olarak Anadolu kullanılsa da İstan-
bul ve Trakya daha fazla tercih edilmiştir.

E) Sosyal adaletin çok sık vurgulandığı eser-
ler kaleme alınmıştır.

2. İlk dört uzun öyküsünü Kemal Tahir - - - - adlı 
öykü kitabında bir araya toplamıştır. Yaşar Ke-
mal, - - - - adlı öykü kitabında dokuz öyküsünü 
bir araya toplamıştır. 
Bu parçadaki boş bırakılan yerlere aşağı-
daki eserlerden hangileri getirilmelidir? 

A) Göl İnsanları - Sarı Sıcak 
B) Önce Ekmek- Teneke
C) Yatık Emine – Bütün Hikâyeler 
D) Şeftali Bahçesi- Yanan Ormanlarda Elli 

Gün 
E) Semaver- Ay Işığı 

3. Öykülerinin konusunu Çukurova’da çalışan ta-
rım ve fabrika işçilerinden, hapishanelerdeki 
dünyadan ve hapishanelerin işleyiş tarzından, 
kadınların ve çocukların sorunlarından seçer. 
Ekmek Kavgası, Çamaşırcının Kızı, 72. Ko-
ğuş, Sarhoşlar, Kardeş Payı gibi edebiyatımı-
za damgasını vurmuş öyküleri vardır. 
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Aziz Nesin  B) Rıfat Ilgaz 
C) Orhan Kemal  D) Kemal Bilbaşar 
E) Samim Kocagöz 

4. Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özellikle-
ri göz önüne alındığında aşağıdaki yazar-
lardan hangisi toplumcu gerçekçi çizgiye 
daha uzak eserler yazmıştır?

A) Kemal Tahir B) Sadri Ertem
C) Necati Cumalı D) Talip Apaydın
E) Tarık Buğra

5. Aşağıdaki seçeneklerde doğru (D) ve y 
anlış (Y) olarak değerlendirilen yargıların 
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Fahrettin Celalletin Göktulga’nın Keloğlan 
adlarını taşıyan öykülerinde Kurtuluş Sa-
vaşı, Kore Savaşı ve Çanakkale savaşla-
rındaki kahramanlıklar anlatılmıştır. (Y) 

B) Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sır-
ça Köşk adlarını taşıyan öykü kitaplarında 
Sabahattin Ali toplumsal konuları işlemiş-
tir. (D) 

C) Öykülerini “Kuduz Düğünü” adlı tek kitapta 
toplayan Mahmut Yesari toplumsal konu-
larla birlikte duygusallığı ön plana çıkar-
mıştır. (Y) 

D) Abbas Sayar ilk öykü kitabı Uçan Daire-
ler’de topladığı öykülerinin konularını, göz-
leme dayandığı sezilen, geçim sıkıntısı ve 
bilgisizlikten almıştır. ( Y) 

E) Öykülerini romanlarından önce yayımla-
yan Nezihe Meriç, eserlerinde toplumdaki 
bozukluklara, daha çok da kadınlarla ilgili 
sorunlara değinmiştir. (D)

6. Köy edebiyatının öncülerindendir, edebiyata 
şiirle başlamıştır. İlk öykü kitabı Çilli’dir. Ona 
göre öykü döneminin tarihsel, toplumsal renk-
lerini, içermeli, az da olsa belge işlevi yüklen-
melidir. Edebiyatı, halkı özellikle de köylüyü 
bilinçlendirmek için bir araç olarak görmüş-
tür. Köylü yaşamını halkçı bakış açısıyla ele 
almıştır. Efendilik Savaşı, Karın Ağrısı, Cüce 
Muhammed, Anadolu Garajı, Can Pazarı, Sı-
nırdaki Ölü, Gece Vardiyası, Barış Çöreği, Du-
isburg Treni öykülerini topladığı kitaplarıdır.
Parçada sözü edilen yazar aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Sadri Ertem B) Fakir Baykurt
C) Sabahattin Ali D) Yaşar Kemal
E) Orhan Kemal
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ÇIKMIŞ SORU

Hikâyeciliğimizi İstanbul sınır-
ları dışına çıkararak Anadolu’ya 
yönelten, yurt gerçeklerini göz-
lemlere dayanarak yansıtan, 
aynı zamanda mizah ve siya-
sal yergi alanında da eser ve-
ren yazarımız kimdir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Refik Halit Karay

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Memduh Şevket Esendal

E) Ahmet Rasim

(1975 - ÜSS)

Cevap B

NOT

Toplumcu gerçekçi hikâyelerde 
kahramanlar yöresel ağızlarla ve 
şivelerle konuşturulur.

BİLGİ

Silindir Şapka Giyen Köylü adlı 
hikâyesinde Sadri Ertem köylü-
yü sömüren ağaların ve şeyh-
lerin egemenliğini eleştirel bir 
tutumla anlatmıştır.

HATIRLATMA

Toplumcu gerçekçi anlayış-
la eser veren bazı sanatçılar:
:  Sabahattin Ali
:  Sadri Ertem
:  Samim  Kocagöz
:  Kemal Bilbaşer
:  Orhan Kemal
:  Kemal Tahir
:  Yaşar Kemal
:  Fakir Bayburt
:  Aziz Nesin
:  Rıfat Ilgaz ...

7. İsmail yandaki deste çekenlere, kadınlı erkek-
li tarlaya doğru saptı. Kucağındakini araba-
nın altına, ıslak toprağın üstüne koydu. Yanda 
sarı bir it, dilini bir karış dışarı çıkarmış uyuk-
luyordu. Arabaya tırmandı. Fıçıdan bir tas su 
aldı, kafasına dikti. Artanını da açık, kıllı göğ-
sünden aşağıya döktü. Sırtını tekere dayayıp 
oturdu. Ayaklarını uzattı. Ayakkabısının yırtık 
yerinden başparmağı çıkmıştı. Altı yarık yu-
ruk, tırnağı uzun, dilim dilimdi. Ötede, deste 
çekenlerden bir kadın su içmek için arabaya 
doğru yürüdü. Arabaya gelince yüzü bir başka 
türlü oldu. Çenesi sivrildi. 
Kocaman kara gözleri açıldı: “O neee!” dedi. 
“İsmail kardeş buralarda ne işin var?” 
Gözünü arabanın altına dikti : “Vay,” dedi. 
“Vaay Zalım. Vay, sürmelicem.” Eğildi, çocu-
ğu kucağına aldı.
Bu parçanın dil ve anlatım özellikleriyle il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Toplumcu gerçekçi bir anlayışla yazılmış-
tır. 

B) Yöresel ağız özellikleri yansıtılmıştır. 
C) Kahraman anlatıcı bakış açısı ile yazılmış-

tır. 
D) Diyaloglara yer verilmiştir. 
E) Betimlemeden yararlanılmıştır. 

8. Anadolu’ dan Hikâyeler adlı eserinde Anado-
lu halkının inanç, gelenek, töre ve âdetlerini 
anlatmıştır. Eserlerinde olaylar daha çok Batı 
Anadolu’da geçmiş, Refik Halit ile başlayan 
memleket hikâyeciliğini devam ettirmiştir. Ma-
kine tarımının köy hayatında doğurduğu bazı 
terslikleri, yerli tasvirlerle besleyerek anlat-
mıştır. 
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Dursun Akçam  B) Kemal Bilbaşar 
C) Fakir Baykurt D) Talip Apaydın
E) Abbas Sayar 

9. I. Silindir Şapka Giyen Köylü 
II. Bacayı İndir Bacayı Kaldır 
III. Yaşasın Deniz 
IV. Bay Virgül 
V. Kayıp Aranıyor 

Yukarıdaki numaralandırılmış hikâyeler-
den hangileri Sadri Ertem’e ait değildir? 

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) III. ve V. E) IV. ve V. 

10. Sadece Türk edebiyatının değil, dünya mizah 
edebiyatının da sayılı isimleri arasında yer 
almıştır. Öykülerinde Türk toplumunu ayrın-
tılarıyla yansıtmıştır. Anlatımında halk edebi-
yatının ana ögelerinden yararlanmıştır. Yer yer 
masal temasıyla ve mizah aracılığıyla günlük 
olayları, toplumsal aksaklıkları eleştirmiştir. 
Türk edebiyatında çağdaş mizah yazarlarının 
doğmasını sağlayan yazardır. Günümüzün 
Nasreddin Hocası olarak kabul edilir. 
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada 
sözü edilen yazara ait değildir? 

A) Toros Canavarı 
B) Damda Deli Var 
C) Köyden İndim Şehre 
D) Ah Biz Eşekler
E) Yaşasın Memleket 

11. I. Öykülerini topladığı ilk kitabı Telli Kavak’ta 
konularını İstanbul’dan, Söke Ovası’ndan, 
Menderes Vadisi’nin dağ ve köylerinden 
seçer. Sığnak, Sam Amca, Ahmet’in Ku-
zuları diğer öykü kitaplarıdır. 

II. Öykülerini “Sokak” adlı kitabında bir ara-
ya toplayan yazar öykü kitabını, Eğlencelik 
ve Ağlancılık olarak iki bölüme ayırmıştır. 

III. Öykü yazarlığına Gazoz Ağacı ve Yara-
lı Hayvan adlı iki kitapla başlayan yaza-
rın hikâyelerinde Sait Faik kuşağının etkisi 
görülmüştür. 

IV. İlk öykü kitabı Katran’da öykülerini top-
layan yazar, Acı adlı öykü kitabında yok-
sul insanları anlatmıştır. Mağara, Şarkılar 
Seni Söyler, Günlerden Bir Gün, Hüzünlü 
Kan Çiçekleri adlı öykü kitabı vardır. 

Yukarıdaki numaralandırılmış parçalar ile 
aşağıdaki sanatçılardan hangisi eşleştiri-
lemez? 

A) Samim Kocagöz 
B) Cevdet Kudret Solak 
C) Sabahattin Kudret Aksal 
D) Muzaffer Buyrukçu 
E) Sabahattin Ali

Yanıtlar
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