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1. Edebiyat ile toplum ilişkisi için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Edebiyatçılar düşünsel altyapılarının tamamını 

yaşadıkları toplumun/ülkenin gerçeklerinden 

alır. 

B) Edebiyat ile toplum etkileşim içerisindedir. 

C) Toplumda meydana gelen olaylar edebî eserleri 

de etkiler. 

D) Edebiyat geliştiği toplumun düşünce tarzı 

hakkında bilgi verir. 

E) Toplumdaki değişimler edebiyata da yansır. 

 

Şiirde iyi veya kötü konular değil sadece iyi ve kötü 

şairler vardır. Kaldı ki her şey konudur, her şey sanatla 

ilgilidir, her şeyin şiire girmek hakkıdır. 

2. Romantizm akımının bir temsilcisi olan Victor 

Hugo'ya altı çizili bölüm, hangi edebî akıma bir tepki 

olarak değerlendirilebilir? 

A) Klasisizm 

B) Empresyonizm 

C) Natüralizm 

D) Parnasizm 

E) Empresyonizm 

Her şey görmekten ibarettir. Görmek ama doğru görmek. 

Ustalarının gözüyle değil kendi gözlerinle ve doğru 

görebilmek için daha beklemen lâzım. Bir sanatçının 

orijinalliği, “büyük şeyler”de değil, önce “küçük 

şeyler”de görülür. Şaheserler, basit konular üzerindeki 

ayrıntılardan meydana gelmiştir. 

3. Bu parça edebiyat gözlem yapmanın tek başına 

yeterli olmadığını, gözlemin gerektiğinde "deney" 

boyutuna ulaşması gerektiğini belirten Gustave 

Flaubert'in hangi edebî akıma dâhil olduğu 

söylenebilir? 

A) Realizm 

B) Romantizm 

C) Parnasizm 

D) Klasisizm 

E) Natüralizm 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir edebî akımdan ziyade 

bir edebî okuldur? 

A) Romantizm 

B) Realizm 

C) Parnasizm 

D) Empresyonizm 

E) Fecriati 

 

 

5. Türk edebiyatında edebî akımların gelişimi ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Türk edebiyatını etkileyen Batılı anlamdaki ilk 

akım klasisizmdir. 

B) Batılı edebiyat akımları Türk edebiyatında 

Tanzimat Dönemi’nde yaygınlaşmıştır. 

C) Türk edebiyatındaki ilk realist roman Araba 

Sevdası’dır. 

D) Halit Ziya’nın eserlerinde realizm ve 

natüralizmin etkisi görülür. 

E) Namık Kemal, Türk edebiyatına parnasizmi 

getiren isimlerdendir. 

6. Edebî akımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Akımı oluşturan üyelerin ortak bir amaç ve ülkü 

taşımaları zorunlu değildir. 

B) Her yeni edebî akımın gayesi sanata farklı bir 

bakış açısı kazandırmaktır. 

C) Edebî akımın mensupları koyulan kural ve 

ilkelere her zaman tıpatıp bağlıdır. 

D) Tüm edebî akımların tesiri sadece birkaç yıl 

sürmüştür. 

E) Sanat akımlarının tamamı Fransız kökenlidir. 

7. Çağdaş sanat akımları Türk edebiyatının hangi 

döneminde etkili olmuştur? 

A) Divan edebiyatında 

B) Halk edebiyatında 

C) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatında 

D) İslamiyet öncesi Türk edebiyatında 

E) Tekke-tasavvuf edebiyatında 

Edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatına dayanan tarihsel 

bir yaklaşım ve estetik tutumdur. 1660 okulu olarak da 

bilinir. Bu eğilimin izleri François Rable ve Michel de 

Montaigne'e ve hatta Aristoteles'e kadar uzanabilir. 16. 

yüzyılın sonlarında ortaya çıkmaya başlamış, 17. yüzyılın 

ortalarından 18. yüzyılın başlarına (1660-1700) kadar en 

parlak dönemini yaşamıştır. Ayrıca 18. yüzyılın sonuna 

kadar devam ederek, en mükemmel eserlerini üretmiştir. 

Batı sanat tarihindeki en uzun soluklu akımdır. 

8. Yukarıda özellikleri verilen akım aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Klasisizm 

B) Realizm 

C) Romantizm 

D) Natüralizm 

E) Varoluşçuluk 



 
 

9. Klasisizm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Rönesans'ın ve Reform'un sosyal, politik, 

ekonomik ve felsefi ortamında doğmuştur. 

B) Aristokratlar ve burjuvaziye hitap eder. 

C) Bu akıma bağlı tiyatro metinlerinde üç birlik 

kuralı yoktur. 

D) Ahmet Vefik Paşa, klasisizmin Türk 

edebiyatındaki temsilcilerindendir. 

E) Bu akımda sadece soylu insanlar anlatılır. 

Edebî imgeler, kelimenin doğasında vardır. Bu nedenle 

eski çağlardan beri edebiyatta bir durumu üzeri kapalı 

olarak ifade etmek yaygın olarak kullanılmıştır. 

Sözcüklere ek olarak, hayallerin işlevi, hayvanların, 

doğal olayların, nesnelerin, insan eylemlerinin, 

resimlerin ve heykellerin vb. görüntüleri şiir için derin 

bir mozaik gibidir. 

10. Yukarıdaki sözleri sarf eden bir şairin hangi 

sanat akımına bağlı olduğu söylenebilir? 

A) Realizm 

B) Empresyonizm 

C) Sembolizm 

D) Klasisizm 

E) Parnasizm 

 

11. Parnasizm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Edebiyatın sosyo-politik rolü kabul edilmez. 

B) Romantik eserlerin aşırı duygusallığına karşı 

çıkarlar. 

C) Parnasçılar kusursuz bir şiir işçiliği için 

çabalamıştır. 

D) Duygusal kopukluk işledikleri başlıca 

konulardandır. 

E) İyimser bir felsefesi vardır ve umudu aşılayan 

konular işlenir. 

Sanatsal hakikat, hayatın gerçekliği ile estetik idealin 

birleşmesinde tezahür eder. Gerçeği bulmak için gözlem 

yapmak en iyi çözümdür. Çünkü deney gibi yöntemler 

insanın anlık yaşam pratiğine uymayacak kadar 

detaylıdır. 

12. Yukarıdaki düşünceyi ifade eden bir yazarın 

hangi edebî akımı savunması beklenir? 

A) Realizm 

B) Sembolizm 

C) Empresyonizm 

D) Natüralizm 

E) Sürrealizm 

I. Neden-sonuç ilişkisini edebî eserlerin yapı taşlarından 

biri olarak görürler.  

II. Romantizmin tarihsici ve hayale dayalı yönünü kabul 

ederler. 

III. Gerçeği anlatma noktasında realizmi yetersiz 

görürler. 

IV. Onlar için toplum laboratuvar, insanın incelenecek 

bir nesne gibidir. 

V. Onlara göre kişinin davranışlarını soya çekim ve 

çevre belirler. 

VI. Sanat toplum içindir görüşünü savunurlar.  

 

13. Natüralizmle ilgili yukarıdaki numaralandırılmış 

cümlelerden hangisi veya hangileri yanlıştır? 

A) I-IV 

B) Yalnız II 

C) II-VI 

D) III-IV 

E) Yalnız V 

14. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki 

realist sanatçılardan değildir? 

A) Halit Ziya Uşaklıgil 

B) Mehmet Rauf 

C) Recaizade Mahmut Ekrem 

D) Namık Kemal 

E) Refik Halit Karay 

— Ben bir kürek mahkûmuyum. Ağır hapis cezası aldım. 

Cebinden katlanmış büyük bir sarı kâğıt çıkardı. İşte 

kimliğim. Gördüğünüz gibi, sarı. Gittiğim her yerden 

kovulmamı sağlıyor. Okumak ister misiniz? Okumayı 

zindanda öğrendim. Orada gitmek isteyenler için bir okul 

var. Bakın üzerinde ne yazıyor: Jean Valjean, serbest 

bırakılmış kürek mahkûmu, doğum yeri... Bu sizin için 

önemli değil, on dokuz yıl zindanda kalmış. Beş yıl 

hırsızlıktan, on dört yıl dört kez kaçmayı denediği için. Bu 

şahıs çok tehlikelidir. İşte hepsi bu. Herkes beni kapı 

dışarı etti. Siz beni kabul ediyor musunuz? Burası han 

mı? Bana yiyecek bir şeyler ve yatacak bir yer verir 

misiniz? Ahırınız var mı? 

— Madam Magloire, dedi piskopos, yüklükteki yatağa 

temiz çarşaf koyun. 

Daha önce iki kadının ne kadar itaatkâr olduklarını 

belirtmiştik. 

Madam Magloire talimatı yerine getirmek için salondan 

çıktı. 

15. Yukarıdaki metnin dil, içerik ve anlatım 

özellikleri dikkate alındığında hangi akıma bağlı 

kaldığı söylenebilir? 

A) Realizm B) Romantizm C) Parnasizm 

D) Klasisizm E) Sürrealizm 



 
16. Sembolizm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

B) Şiirde ahenk ve müziğe önem vermiş, anlamı 

geri plana itmişlerdir. 

C) Dış dünyayı semboller aracılığı ile 

anlatmışlardır. 

D) Lirizmin önemsendiği bu tarzda akıl ön 

plandadır. 

E) Türk edebiyatında Cenap Şahabettin, Ahmet 

Haşim, Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairler 

sembolizmin önde gelen temsilcileridir. 

Odanın ortasında dikiliyor ve acılı bir şaşkınlıkla 

çevresine bakınıyordu. Kapıya gitti, açıp dışarıyı dinledi. 

Ama yapacağı şey bu değildi. Birden duvar kâğıdının 

delik olduğu köşeye atıldı, elini delikten sokup yokladı, 

kâğıdı gözden geçirdi. Hayır, bu da değildi yapacağı. 

Sobaya gitti, kapağını açıp külleri karıştırmaya başladı; 

pantolon paçalarından kestiği ipliklerle, yırtık cep astarı 

attığı gibi öylece duruyordu; demek kimse sobaya 

bakmamıştı! Birden, Razumihin’in az önce sözünü ettiği 

çoraplarını hatırladı. Gerçekten de yorganın altındaydı 

çorapları ama o günden beri her ikisi de öylesine 

kirlenmiş, eskimişti ki Zamyotov’un hiçbir şey fark 

edememesi son derece doğaldı. 

17. Yukarıdaki metinde hangi akımın özellikleri daha 

baskındır? 

A) Realizm 

B) Romantizm 

C) Parnasizm 

D) Klasisizm 

E) Empresyonizm 

 

Bu yazarlar nesnel gerçekler yazıp idealleştirmeye karşı 

çıktılar. Eserlerinde, hayatın acımasız ve kaba yönlerini 

de yansıttılar. Ayrıca çevrenin insan üzerinde aşırı bir 

etkisi olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle eserlerinde 

mazlum mekânları, gecekonduları ve yeraltı dünyasını 

belgesel bir dille insanlara aktardılar. 

18. Yukarıda özellikleri verilen akım aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Klasisizm 

B) Realizm 

C) Romantizm 

D) Natüralizm 

E) Varoluşçuluk 

 

 

 

 

19. Romantizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Romantizm hayal, din ve tabiatı önemser. 

B) Yazar eserlerde kişiliğini gizler. 

C) Konu olarak tarihî figürlerden de yararlanılır. 

D) İyi-kötü ve hayal-gerçek gibi karşıtlıklardan 

yararlanılır. 

E) Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

O galiba kötü yola sapmış, yoksul ailelere göre suçların 

en büyüğünü işlemiş, yani birkaç para yemişti. Zenginler 

için eğlence peşinde koşan adam yalnızca budalalık 

etmektedir. O, gülümsenerek söylendiği gibi, hovardanın 

biridir. Yoksullardaysa ana babayı sermayeden yemek 

zorunda bırakan bir oğul kötü kişidir, serseridir, 

haylazdır! Bu ayırt ediş de, iş aynı olmakla birlikte, 

yerindedir. Çünkü davranışların önemini ancak 

sonuçları belirtir. 

20. Guy de Maupassant’ın Jules (Jül) Amcam adlı 

hikâyesinden alınan bu bölümün daha çok hangi 

akımın özelliklerini gösterdiği savunulabilir? 

A) Natüralizm 

B) Realizm 

C) Parnasizm 

D) Romantizm 

E) Postmodernizm 

 

Aşağıdaki kodu telefonunuza okutarak cevaplara 

ulaşabilirsiniz. 

 

 
 

Kodu okutmadan cevaplara ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

Bu testin tüm hakları simitcay.com’a aittir. Çoğaltılamaz, 

neşriyat hâline getirilemez. 
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