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Cromwell adlı tiyatro eseri ile romantizm akımının 

esaslarını ortaya koymuştur. Ayrıca Notre Dame’ın 

Kamburu ve Sefiller adlı romanları dünya edebiyatında 

romantizmin önemli yapıtları sayılır. 

1. Yukarıdaki metinde hakkında bilgi verilen yazar 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Stendhal  

B) Charles Dickens 

C) Victor Hugo 

D) Balzac 

E) Gogol 

 

2. Romantizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Romantizmde sıkça uzaklara kaçış konusu işlenir. 

B) Romantizmde kişiler tek yönlüdür. 

C) Betimlemelere sıkça yer verilir. 

D) Romantik romanlarda gözlem en önde gelen 

unsurdur. 

E) Türk edebiyatında Tanzimat Dönemi’nde etkili 

olmuştur. 

 

3. Tanzimat romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Romantizm akımı baskındır. 

B) Halka bilgi vermek de amaçlanır. 

C) Bu dönemde sanatçılar güçlü roman karakterleri 

oluşturmuştur. 

D) Roman anlatımında meddah unsurları bulunur. 

E) Kişisel konulara da yer verilir. 

 

4. Romantizm aşağıdaki akımlardan hangisine tepki 

olarak ortaya çıkmıştır? 

A) Klasisizm 

B) Realizm 

C) Natüralizm 

D) Dadaizm 

E) Sembolizm 

 

5. Romantizm akımından etkilenen bir roman için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Dinî ve ulusal değerlere yer verir. 

B) Öznel yargılar ön plandadır. 

C) Tabiat önemli konulardandır. 

D) Tarihteki önemli şahsiyetlere yer verilir. 

E) “Sanat, sanat içindir.” anlayışı ile yazılmıştır. 

 

Bu testin önerilen çözme süresi 15 dakikadır. Soruların tüm 

hakları saklı olup izinsiz başka hiçbir kaynakta yayımlanamaz, 

çoğaltılamaz, basılamaz. Başka hiçbir sitede yayımlanamaz. 

 

I. Türk edebiyatında ilk yerli roman Taaşşuk-ı Talat ve 

Fitnat’tır. 

II. Roman yaşanmış ya da yaşanabilecek konuları işler. 

III. Romanlarda olağanüstü konular işlenir. 

IV. Genellikle kısa metinlerdir. 

6. Yukarıda roman ile ilgili verilen özelliklerden 

hangisi veya hangileri yanlıştır? 

A) II-III    B) I      C) III-IV   D) III     E) I-III 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi’nin 

romanlarındaki teknik kusurlardandır? 

A) Sevgi konusunun sıkça işlenmesi 

B) Genellikle ilahi bakış açısı kullanılması 

C) Olay örgüsünün arasında bilgi verilmesi 

D) Betimlemelerden yararlanılması 

E) Tiplerin çok detaylı analiz edilmesi 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki 

mirasyedi tiplerinden biri değildir? 

A) Ali Bey: İntibah 

B) Suphi: Zehra 

C) Felâtun: Felâtun Bey ile Rakım Efendi 

D) Ahmet Cemil: Mai ve Siyah 

E) Bihruz Bey: Araba Sevdası 

 

 

Felâtun – (Râkım Efendi’den ziyade şiddetle içini çekerek) 

Evet, hakkın var. Babamdan kalan cem’an yekûn yedikten 

sonra, yüz elli bin kuruş kadar da açık borç etmişimdir. 

Fena zevk değildir doğrusu.  

Râkım – Zararı yok birader. İnsanın aklı sonradan başına 

gelir. Bundan sonra yapmazsınız. 

9. Yazar yukarıdaki metinde aşağıdaki Tanzimat 

Dönemi kavramlarından hangisine dikkat 

çekmektedir? 

A) Yanlış Batılılaşma 

B) Kuşak çatışması 

C) Millî bilinç 

D) Hayal kırıklığı 

E) Toplum için sanat 

 

 



 
 

 

İngiliz kinine ne dersiniz yahu? Mayonez meselesinden 

sonra Ziklas ile Felâtun arasında hasıl olan münaferet 

hâlâ kemâl-i germî ile devam etmekteydi. Zira Felâtun’un 

Râkım ile veda eylediğini karı koca gördükleri hâlde 

çocuğa merhaba bile demediler. Ama hakları da yok 

mudur ya? 

10. Yukarıdaki metnin dil ve anlatımıyla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Sorular ile anlam pekiştirilmiştir. 

B) Olumsuz yapılı cümlelerden yararlanılmıştır. 

C) Dönemine göre ağır bir dili vardır. 

D) Ünlem kullanılmıştır. 

E) Metinde Arapça ve Farsça kelimeler vardır. 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi 

romanının konularından değildir? 

A) Yanlış Batılılaşma 

B) Modern insanın yalnızlığı 

C) Gösteriş düşkünlüğü 

D) Kölelik sisteminin acımasızlığı 

E) Yanlış ve mutsuz evlilikler 

 

Âlem-i sabâvetten âlem-i şebâba intikaal edince beyefendi 

ibtidâ araba sevdasına düştü. Ba’dehû alafrangalık illetine 

giriftâr oldu. Bil-âhare bunlara sâir hevesât da karıştı. 

Peder paşa irtihâl etmekle başa bir de mirasyedilik çıkınca 

türlü sefâhetler, israflar yol aldı. İşte Bey gece gündüz 

bunlara sarf-ı efkâr etmekten -bir sakfın altında 

bulundukları halde- günde yarım saat olsun validesini 

görüp görüşmeğe vakit bulamaz olmuş idi. 

 

12. Yukarıdaki metinde hangi akımın özellikleri ön 

plana çıkmaktadır? 

A) Klasisizm 

B) Romantizm 

C) Natüralizm 

D) Sembolizm 

E) Realizm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Türk edebiyatındaki ilk köy romanı ve ilk 

psikolojik roman denemesi kime aittir? 

A) Recaizade Mahmut Ekrem 

B) Ahmet Mithat Efendi 

C) Samipaşazade Sezai 

D) Nabizade Nazım 

E) Namık Kemal 
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