
11. SINIF DERS NOTLARI 

 EDEBİYAT TOPLUM İLİŞKİSİ  

Edebiyat; duygu, düşünce ve hayallerin insanlara estetik bir zevk içerisinde sözlü veya yazılı bir 

şekilde aktarılması sanatıdır. Toplumun en temel yapı birimini oluşturan insanların hayalleri, 

duyguları ve düşünceleri de ister istemez ait olduğu toplumun özelliklerini barındıracaktır. Bu 

nedenle ortaya konmuş bir edebi eserin ait olduğu toplumdan ayrı değerlendirmek 

yapılabilecek en büyük yanlış olacaktır. “Edebiyat ve Toplum İlişkisi“sadece bugün değil, 

yüzyıllardır güçlü bir bağ içerisindedir. Herhangi bir dönemde yazılmış edebi eseri 

incelediğinizde ait olduğu toplumun yaşam biçimi hakkında bizlere ipuçları sunacağı şüphesizdir.  

Genel olarak sanatın toplum özelliklerini barındırması, bunu yüzyıllar geçse de yansıtabilmesinin 

yanı sıra aynı zamanda toplum sorunlarını dile getirmesi ve bununla birlikte toplumsal 

değişimde söz sahibi olması da söz konusudur. Edebiyat, toplumun sorunlarına kayıtsız kalamaz. 

Toplumun sorunlarını ele almayan bir edebiyat toplumdan kopmuştur ve ömrü çok da uzun 

olmayacaktır.  

Son birkaç yüzyıl içinde insanoğlu dünyanın seyrini hızlı bir şekilde değiştirmiş ve güçlü bir 

toplumsal kalkınma yaşanmıştır. Artık yeni dünyada edebiyat içerisinde değerlendirebileceğimiz 

yazın gücünün kitleleri etkilemesi ve toplumsal değişimlere katkı sağlaması noktasında çok 

önemli rolü olduğu yadsınamaz. Toplum içindeki değişimler (değişim inancı) hemen edebiyata 

yansır ve edebiyatın sahip olduğu toplum üzerindeki etki gücüyle de bu değişim sürecinin 

çarkları tamamlanmış olur. 

EDEBİ AKIMLAR 

Edebi akımlar, aynı görüşte olan sanatçıların bir araya gelerek, belirledikleri ilkeler 

doğrultusunda yapıt ortaya koymalarıyla ortaya çıkmış edebi anlayışlardır. Edebiyat akımlarının 

oluşmasında toplumsal değişmeler ve gelişmeler, bilimsel ve teknolojik yenilikler, bireysel 

özelliklerdeki farklılaşmalar etkili olmuştur. 

KLÂSİSİZM(KURALCILIK) 

 17. yy.da Fransa'da ortaya çıkmıştır.“1660 Ekolü”diye de bilinir.“Klâsisizm”, kuralcı sanat yolu 

demektir. Eski klâsik edebiyatların yeniden işlenmesi ve yorumlanması sonucu 17. yüzyılın 

ortaları ve 18.yüzyılın sonunda bu akım görülmüştür. 

 Tiyatro ve şiirde başarılı olmuştur. 

 Sanatçılar, Eski Yunan ve Lâtin edebiyatlarını kendilerine örnek olarak seçmişlerdir. Klâsik 

edebiyat, Yunan ve Lâtin edebiyatlarına bağlıdır. İşlenen konular da bu çevredendir. 



 Gerçek, sadece akıl yoluyla bulunur. Duygular aldatıcı ve gelip geçicidir, akıl ise daimi ve en 

değerli şeydir. Bundan dolayı edebiyatta da akıl ve sağduyu ön plânda olmalıdır. Bir edebî eserin 

değeri ve güzelliği akla ve sağduyuya uygun olmasından kaynaklanır. 

 Diğer önemli kavram tabiattır. Sanatçı tabiatı taklit etmeye çalışmalıdır. Tabiat gerçektir; 

gerçekten daha güzel bir şey olamaz. 

 Klâsisizmde dış dünya ve tabiatla değil, insanın tabiatı ve iç âlemi ile ilgilenilmiştir. 

 Bütün insanlarda ortak olan, değişmez davranışlar ele alınmıştır. Bütün insanlarda ortak 

olandavranışlar gerçektir. Bu sebeple eserlerde değişmez tipler ortaya konmuştur. 

 Klâsisizmde taklit önemlidir. 

 Bu edebiyattaki eserlerde özellikle insan ön plândadır. İnsan dışındaki varlıklar, giyim kuşam, 

dekor, dünya ikinci plândadır. 

 Kahramanlar toplumun üst tabakasından, aristokrat kesimden seçilmiştir. 

 Kusurlu, sakat kişilere rastlanmaz. Seçkin ve olgun 

 insanların ruh hâlleri incelenir. Tiyatroda da yüksek zümre hayatı ve mitoloji konu edilmiştir. 

 Sanat eserinde ahlâka uygunluk önemli bir kıstastır. 

 Seçkin bir üslûp, eserlerin biçimce kusursuzluğu dikkat edilen hususlardandır. 

 Üslûp kaygısı ve biçim ön planda olduğu için "sanat için sanat" ilkesi benimsenmiştir. 

 Dil ince ve süzme bir dildir; bayağılıktan, kaba sayılabilecek sözlerden uzaktır. Aydınların 

kullandığı dil esas alınmıştır. 

 Konunun gerçeğe uygun olmasına dikkat etmişlerdir. 

 Konu değil, konunun işleniş biçimi önemli olduğu için aynı konu, başka yazarlar tarafından 

tekrar işlenmiştir.(Divan şiirinde de bu özellik vardır.) 

 Bu dönemde didaktik şiir gelişmiş, lirik şiir duraklama dönemine girmiştir. 

 Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlemişler, duygu ve düşüncelerini açığa vurmamışlardır. 

 Tiyatroda üç birlik kuralına (olayda, mekânda, zamanda birlik)uyulmuştur. 

 Klasisizmin anahtar kelimeleri: Evrensel insan doğası/tabiatı, akıl ve sağduyu, şahsi olmama, 

eski Yunan ve Latin’e dönme, kuralcılık, zevk vererek eğitme, dil ve üslûptur.  



 

Önemli temsilcileri 

Trajedide: Racine, Corneille 

Komedide: Moliere 

Fablda: La Fontaine 

Eleştiride: Boileau 

Romanda: Fenolen 

Denemede: Le Bruyere 

Türk edebiyatında 

Konuların eski Yunan ve Lâtin kaynaklı olması, Türk edebiyatında Batı’ya yönelmenin geç olması 

nedeniyle klâsisizm pek ilgi görmemiştir. La Fonte’den yaptığı çevirilerle Şinasi; Moliere’den 

yaptığı çevirilerle Ahmet Vefik Paşa ve Direktör Ali Bey klâsisizmden etkilenmişlerdir. 

ROMANTİZM (COŞUMCULUK) 

 Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

 Jean Jack Rousseau bu akımın isim babası olup düşünsel temellerini atan kişidir aynı zamanda. 

 Romantizm’in ilkeleri, ilk kez Victor Hugo’nun“Cromwell” adlı dramının ön sözünde 

açıklanmıştır. Romantizm’in Klasisizme üstünlüğü ise aynı yazarın“Hernani” dramının 

sahnelenmesiyle kanıtlanmıştır. 

 Romantizmde duygu, hayal ve coşku önemlidir. 

 Seçilen kahramanlar tek yönlüdür.(Ya çok iyi ya çok kötüdür.) 

 Romantizm zıtlıkların akımıdır. 

 Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemezler. Olayların anlatımında rastlantılara oldukça fazla 

yer verilmiş. 

 Romantizmde her sınıftan insan konu edinilir. 

 Romantizmde görülen insan tipi klasisizmdeki gibi soyut değildir. 



 Klasiklerin önemsemediği din duygusuna geniş yer verilmiştir ve eserlerde kahramanların çoğu 

dindardır. 

 Klasisizmde ihmal edilen doğa Romantizmde önem kazanmış 

 Yunan ve Latin edebiyatları yerine çağdaş edebiyatlar örnek alınmıştır. 

 Kişiler yaşadıkları sosyal çevre içinde ele alınmış, bireyin değil toplumun düzeltilmesi 

amaçlanmıştır. 

 Toplum için sanat ilkesi benimsenmiştir. 

 Romantikler, günlük konuşma dilini kullanmayı benimsemişler, dil ve anlatımda klasikler gibi 

disiplinli ve özenli değildirler. 

 Romantikler, tiyatroda dramı tercih etmişler ve üç birlik kuralına uymamışlardır. 

Dünya edebiyatındaki temsilcileri 

Victor Hugo, Jean Jack Rousseau, Voltaire, Lamartine, Puşkin, Montesquieu, Chateaubriand, 

George Sand, A.Dumas Pere, Alfredde Musset, Alfredde Vigny, Schiller, W.Goethe, Shelley, Lord 

Byron, A.Dumas Fils, Walter Scott, EdgarAllen Poe, Jonothan Swift, Daniel Defoe   

Türk edebiyatındaki temsilcileri 

Namık Kemal, Ahmet Mithat, Abdülhak Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem 

REALİZM (GERÇEKÇİLİK) 

 19.yüzyılın ikinci yarısında Romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

 Realizm, Auguste Comte’nin pozitivizm felsefesinin yani İnsanın sadece gördüğüne inanması 

düşüncesinin edebiyata yansımasıdır. 

 Yaşamı ve doğayı olduğu gibi aktarmak amaçlanmıştır. 

 Gusta ve Flaubert bu akımın kurucusu sayılmaktadır. 

 Realistler eserlerinde kişiliklerini gizlerler. 

 Realizmde betimlemeye geniş yer verilmiştir. 

 Realizmde“fotoğrafçı gerçekçilik” anlayışı benimsenmiştir. 

 Realistlere göre roman, uzun bir yol üzerinde gezdirilen 



 aynadır. 

 Realist yazarların okuyucuyu eğitme gibi bir amaçları yoktur. 

 Biçim güzelliğine önem verilmiş, dilde süsten ve özentiden kaçınılmıştır. 

 Sanat için sanat ilkesi benimsenmiştir. 

 Roman ve hikaye en çok gelişen iki türdür. 

 Yazarların çoğu anket yöntemiyle bilgi toplamışlar, gözlemlerini günlük olarak kaydetmişlerdir. 

Dünya edebiyatındaki temsilcileri 

Stendhal, Balzac, Gusta ve Flaubert,Charles Dickens,Gorki,Daniel Defoe, Ernest 

Hemingway,John Stainbeck,Mark Twain, Jack London, Tolstoy, Dostoyevski, Turgenyev,Çehov, 

Gogol 

Türk edebiyatındaki temsilcileri 

Recaizade M. Ekrem, Samipaşazade Sezai,Halit Ziya, Mehmet Rauf, Sait Faik,Hüseyin Cahit, 

Yakup Kadri,Reşat Nuri, Halide Edip,Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay… 

NATURALİZM(DOĞALCILIK) 

 19.yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkmış bir sanat akımı olup kurucusu EmileZola’dır. 

 Herhangi bir akıma tepki olarak doğmamış, realizmin ileri bir aşaması olarak ortaya çıkmıştır.  

 Natüralizm, doğayı anlatırken deney yöntemine başvurması nedeniyle realizmden ayrılır.  

 Realistlerin gözlem ve anketçiliğine Natüralistler deney ilkesini eklemiş, edebiyatı bilimin bir 

uygulama alanı olarak görmüşlerdir. 

 Natüralizm determiniz(Gerekircilik) 

doğrultusunda oluşturulmuştur. 

 Natüralizmde ana ilke şudur: Sanat doğanın bir kopyası olmalıdır. 

 Natüralistler, insanı soyaçekim ve genetik özellikleriyle ele alırlar çünkü kişinin sahip olduğu 

erdemlerin soylarından geldiğine inanırlar. 

Natüralizmde kişiyi yönlendiren iradesi değil, soyaçekim özellikleri ve sosyal çevredir. 

 Natüralistler eserlerinde kahramanların fiziksel özelliklerini ayrıntılı olarak verirler. 



 Natüralistler; kendilerini bilim adamı, toplumu laboratuvar, insanı da deneme, inceleme aracı 

olarak ele almışlar. 

 Realistlerdeki biçim güzelliği, üslup kaygısı natüralistlerde yoktur. 

 Natüralistlerin eserlerine genel olarak bir kötümserlik havası hakimdir. 

 Natüralizmde yazar oldukça nesneldir, anlattıklarına kişiliğini katmaz. 

 Natüralistler genellikle sorunlu, toplum dışına itilmiş kişileri anlatmışlardır. 

 Natüralizmde roman, öykü ve tiyatro türleri gelişmiştir. 

 Romanlarda ayrıntılı tasvirler yapılmıştır. 

 Argo sözcüklere, küfürlere bolca yer verilmiştir. 

 Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. 

Dünya edebiyatındaki temsilcileri: 

Emile Zola, Alphonse Daudet, Guyde Maupassant, Goncourt Kardeşler, Henrik İbsen, H.Taine, 

A.Çehov, Oscar Wilde 

Türk edebiyatındaki temsilcileri 

Nabizade Nazım, H.Rahmi Gürpınar, Halit Ziya, Beşir Fuat 

PARNASİZM (ŞİİRDE GERÇEKÇİLİK) 

 19.yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak1886’da 

“Çağdaş Parnas” adlı dergisinin yayımlanmasıyla ortaya çıkmıştır. 

 Realizmle natüralizmin şiirdeki sentezinden oluşmuş olup realizmin şiirdeki yansımasıdır.  

 Sanat için sanat anlayışı vardır ve kurucusu Gautier’dır. 

 Parnasyenler, şiirde biçim güzelliğini her şeyden üstün tutmuşlar, kuyumcu titizliğiyle şiirler 

yazmışlardır. 

 Ölçü ve uyağa çok önem verilmiş, en çok “sone” kullanılmış. 

 Parnasizm, duygucu ve hayalci lirik şiire bir tepkidir. 

 Ayrıntılı ve canlı betimlemelere yer verilmiştir. 



 Şiirin görevi; siyasal, toplumsal sorunları anlatmak değil insanlara“güzel”in ne olduğunu 

göstermektir. 

 Eski Yunan ve Latin mitolojisine yeniden dönülmüş olup bu özelliğiyle klasisizme benzer. 

 Şairler, kişiliklerini şiirlerine yansıtmamışlardır. 

 Sanatçılar, şimdiki zaman yerine geçmiş zamanın kişi ve olaylarına yönelmiş, eserlerinde 

egzotik temaları işlemişler. 

 Parnasizm sadece bir şiir akımıdır. 

Dünya edebiyatındaki temsilcileri 

Throphile Gautier, Theodore Banville,Lecontrede Lisle, 

Heredia, François Coppee, S.Prudhomme 

Türk edebiyatındaki temsilcileri 

Cenap Şahabettin,TevfikFikret,Yahya Kemal 

SEMBOLİZM (SİMGECİLİK) 

 19.yüzyılın sonlarında Fransa’da parnasizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

 Sembolizmde dış dünyayı sembollerle anlatmak esas olup şiirde müzik(musiki)unsuruna önem 

verilir. 

 Şiir düşüncelere değil duygulara seslenmelidir. 

 Şiirde anlam kapalılığı esas alınmıştır. 

 Karamsarlık sembolizmin en belirgin özelliklerindendir. 

 Sembolist şairler dış dünyada gördüklerini değil, sezdiklerini yazmışlardır. 

 Sembolist şairlere göre iyi şiir, herkesçe değişik yorumlanabilen şiirdir. 

 Sembolizmde dil; sembol ve mecazlarla yüklüdür. 

 Sanat için sanat ilkesi benimsenmiştir. 

 Sembolizmde şiir ve tiyatro türleri gelişmiştir. Sembolizmin müjdecisi, bu akımın ortaya 

çıkışından önce ölen Baudelaire’dir. 



 Akımın kuramını(teorisini) Mallarme ortaya koymuş, akımla ilgili ilk bildiriyi ise Jean Moreas 

yayımlamıştır. 

Dünya edebiyatındaki temsilcileri 

Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stephane Mallarme,Paul Valery, Paul Verlaine, Jean 

Moreas, Edgar Allen Poe 

Türk edebiyatındaki temsilcileri 

Cenap Şahabettin (ilk uygulayan), Ahmet Haşim(en başarılı) Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip 

Dranas, A.Hamdi Tanpınar 

 

 

 

 

SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK) 

 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Freud’un psikolojide ortaya koyduğu “psikanaliz”den 

hareketle aklın denetimi olmadan “ben”in dışavurumunu ortaya koyan akımdır. 

 Dünyaya dair engelleyici herhangi bir aklın, ahlakın ve estetik kaygının engeli olmadan 

bilinçaltındakini dışarı vurmak esastır. 

 Edebiyata, esere bilinçaltının kaynaklık etmesi gerektiğini savunmuştur. Olağanüstülük, düş ve 

hayal şiirinin konusunu oluşturur. 

Dünya edebiyatındaki temsilcileri: 

Andre Breton, Louis Aragon, Dylan Thomas, Eluard’dır. 

 Türk edebiyatındaki temsilcileri ise I. Yeni (Garipçiler)’den Orhan Veli ve İkinci Yeni 

sanatçılarından Sezai Karakoç, Cemal Süreya, İlhan Berk, Turgut Uyar ve Ece Ayhan’dır. 

 

2.ÜNİTE 

HİKAYE(ÖYKÜ) 



Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların bir yazar tarafından okuyucuda heyecan, zevk 

uyandıracak şekilde kısaca anlatıldığı edebi metinlere hikaye ya da öykü denilmektedir. Orta 

Çağda özellikle Hindistan'da "Binbir Gece Masalları" sağlam bir hikaye geleneğinin varlığını 

bildirmektedir. Bu gelenek, Arapçadan yapılan çevirilerle Avrupa'ya masal, efsane, rivayetler 

şekliyle yayılmıştır. 

Hikâyeye bugünkü anlamda ilk edebi kimlik kazandıran İtalyan yazar Boccacio'dur. XIV. yüzyılda 

Boccacio’nun yazdığı "Decameron" adlı eseriyle ilk öykü örneğini vermiştir. Rönesans'ın etkisiyle 

de 19. yüzyılın en yaygın edebi türü olmuştur. 

Bizde destanlar, halk hikâyeleri, mesnevi ve masallarla eski bir temeli olan bu tür, 15. yüzyılda 

"Dede Korkut Hikâyeleri" ile çağdaş hikâye tekniğine yaklaşmıştır. Giritli Aziz Efendi’nin 

“Muhayyelat” ve Emin Nihat Bey’in “Musameratname” adlı eserleri hikaye türüne geçişin 

önemli örneklerinden olmuştur. 

19. yüzyılda Tanzimat’la gelen yeniliklerle birlikte Batılı anlamda ilk örneğini Ahmet Mithat 

Efendi "Letaifi Rivayet” ( Söylene gelen güzel şeyler ) adlı eserini yazarak vermiş; "Kıssadan 

Hisse" ile bu türü geliştirmiştir. Sami Paşazade Sezai: "Küçük Şeyler" adlı eseri Batılı tekniğe 

uygun ilk eserdir. Bağımsız bir tür olma özelliğini ise Milli Edebiyat Döneminde Ömer Seyfettin'le 

kazanmıştır. 

Hikayenin özellikleri 

Hikaye, olay merkezli bir yazı türüdür.  

Hikayede anlatım kısa, özlü ve yoğundur.  

Şahıs kadrosu romana göre daha azdır. Karakterler belli bir olay içinde gösterilir. 

 İç içe girmiş olaylar örgüsü yoktur. o Kişiler, zaman ve mekanlar ayrıntılı tasvir edilmez.  

Ayrıntıların romana göre daha az olmasıyla bu türden ayrılır. 

Hikâyenin Yapı Unsurları 

 Kişiler: Hikâyede yer alan olaylar, genellikle merkezde yer alan kişilerin çevresinde gelişir. 

Hikâyede kişiler, olay örgüsünde üstlendikleri işlevlere göre önemli hâle gelirler. Kişiler, olay 

örgüsü içindeki tutum ve davranışları ile bireysel veya toplumsal bazı değerleri temsil eder.  

Olay örgüsü: Olaylar, gündelik hayatta her zaman yaşanabilecek gerçek durumlardır. Olay 

örgüsü ise kurgusal olayların edebî metinde sıralanışı ile oluşan bir düzenlemedir. Bu bakımdan 

olay örgüsü, edebî metinlerin kurmaca dünyasının önemli bir parçasıdır.  



Mekân: Hikâyede olayın oluştuğu, geliştiği çevre veya yere “mekân” adı verilir. Edebî 

metinlerde mekân, genellikle kişilerin psikolojik özelliklerini ortaya çıkarmanın bir aracı olarak 

kullanılır.  

Zaman: Hikâyede olayların yaşandığı; an, saat, gün, mevsim veya yıl gibi ifadeler metnin zaman 

çerçevesini oluşturur. Hikâyedeki olayların kendine özgü bir zaman çerçevesi vardır ve tercih 

edilen zaman olayların akışını doğrudan etkiler. Hikâyelerdeki olaylar genellikle çok uzun zaman 

dilimlerine yayılmaz. Özellikle kısa hikâyede olaylar çok kısa zaman dilimlerinde oluşur ve 

tamamlanır.  

Anlatıcı ve Bakış Açısı: Hikâyede, olay veya durumları aktaran, anlatan kurmaca kişilik “anlatıcı” 

olarak adlandırılır. Anlatıcı, yazarın dışında yer alan ve yalnızca o hikâyeye özgü olarak 

kurgulanan bir kişiliktir. Anlatıcının, aktardığı olayla ilgili ayrıntılara hâkimiyeti ve ayrıntıları 

aktarma biçimi “bakış açısı” olarak ifade edilir. Bakış açısı, metinde seçilen anlatıcıya göre 

değişir. Hikâye ve romanlarda üç farklı anlatıcı ve onlarla birlikte gelişen üç bakış açısı vardır. 

Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

A. Hâkim Bakış Açısı( Üçüncü Tekil, O) Anlatıcı (İlahi/Tanrısal bakış açısı): 

Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir, görür ve duyar. Kahramanların gönlü veya 

kafasından geçenleri okumaya kadar uzanır. Anlatıcı, anlattığı olayların dışında durur, gören 

durumundadır. Üçüncü tekil şahıs ağzıyla konuşur. Yazarın dilini kullanır ve bu sebeple ona 

“yazar-anlatıcı” da denilir. 

" Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Ne evde kendisinin dönmesini bekleyen iki 

küçük kardeşi ne de dört saat uzaktaki nahiye merkezinde hizmetçilik yapan anası bu anda 

aklında değildi. Ayranını satıp satamayacağını da düşünmüyordu. Kafasında yalnız bir şey vardı: 

Bu yolu tekrar yürümek, geri dönmek mecburiyeti... 

Uzun bir ağlamanın sonundaymış gibi içini çekti. Maşrapayı tuttuğu sol elinin çatlaklarla örtülü 

üst tarafı ile burnunu sildi. Gözlerini ileri çevirince istasyona yaklaştığını gördü..." (Sabahattin 

Ali, Ayran) 

B. Kahraman Bakış Açısı (Birinci Tekil, Ben) Anlatıcı: 

Kahramanlardan birisidir. Bu anlatıcı, aynı zamanda olay örgüsünün bütün yükünü üstlenen asıl 

kahraman olabileceği gibi, daha da geri planda yer almış kahramanlardan biri de olabilir. Bir 

insanın sahip olduğu veya olabileceği bilme, görme, duyma, yaşama imkânları ile sınırlıdır. 

Her zaman kendi yaşadıkları, bildikleri, duydukları ve hissettiklerini öne çıkarır. Kahraman 

anlatıcının söz konusu olduğu roman ve hikâyeler, çoğunlukla “otobiyografik” karakterlidir.  



Kahraman anlatıcı, kendi dil ve üslubunu kullanır ve birinci tekil şahıs ağzıyla konuşur. Okuyucu 

ile daha sıcak, samimi ve inandırıcı bir diyalog kurmasıyla okuyucuya daha yakındır. Özellikle 

eserin hatıra defteri, günlük, mektup tarzında kaleme alınması, bu etkiyi daha çok güçlendirir. 

“Ben bir ağacım, çok yalnızım. Yağmur yağdıkça ağlıyorum. Allah rzası için kulak verin şu 

anlatacaklarıma. Kahvelerinizi için, uykunuz açılsın, bana cin gibi bakın da size niye bu kadar 

yalnız olduğumu anlatayım." (Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı) 

C. Müşahit/Gözlemci Bakış Açılı (Ben veya O) Anlatıcı:  

Dünyada olup bitenleri, sadece müşahede etmekle yetinir. İkinci aşamada da gözlemlerini adeta 

bir tarafsızlığı ile okuyucuya nakleder. Bir “yansıtıcı” konumundadır. Çok daha az bilgilidir. Onun 

bilme, görme, duyma yetenekleri geçmiş ve geleceğe uzanmadığı gibi, kahramanların ruh 

hallerine de yetişemez. Hem üçüncü tekil hem de birinci tekil olabilir. Anlatıcının bakış açısı 

sınırları ve anlattıkları karşısındaki tutumuna dikkat etmek zorundadır. 

O akşam yağmurlu bir hava vardı. Henüz sonbahar ayları yaşanıyordu. Bekir yemeğini erken 

yemişti ve kitap okumaya çekilmek üzere odasına gidiyordu. Birden kapıya yöneldi, içeridekilere 

“Ben biraz hava almaya çıkıyorum.” diye seslenerek dışarı çıktı. Evlerinin bulunduğu dar 

sokaktan usulca geçerek sahile doğru yürümeye başladı. Ara sıra sokağın kuytu bir köşesinde 

duruyor, aç köpeklerin kavgalarını izliyordu. Uzun uzun yürüdü o akşam. Sahil boyunca, kafasını 

ekseriyetle önünden kaldırmadan yürüdü Bekir. Saatin gece yarısına yaklaştığını fark edince, 

dönüşe geçti. 

 

 

Hikâye ile İlgili Kavramlar: 

Konu: Hikâyedeki duygu veya düşüncenin somut ve özel bir duruma bağlı olarak ele alındığı 

olgudur, temayı sınırlandırır. Tema: Bir eserin ana motifidir. Esere hâkim olan ve okura 

duyurulmak istenen temel düşünce, duygu ya da özdür. Temaları ifade eden kavramlar soyut ve 

geneldir. Örneğin; yalnızlık, aşk, umut, yaşama sevinci gibi kavramlar bir hikâyede tema olarak 

işlenebilir. “Ahmet’in şehirde yaşadığı yalnızlık duygusu” gibi bir ifade ise bir metnin konusu 

olabilir. Dolayısıyla tema daha genel, konu ise daha sınırlandırılmış bir kavramı ifade eder. 

Çatışma: Anlatılarda, farklı düşüncelere, özelliklere sahip olmaktan veya hayat tarzından dolayı 

yaşanan anlaşmazlık durumları “çatışma” terimiyle ifade edilir. Edebî metinlerde çatışmalar 

genellikle birbirine zıt kavramlar, değerler çerçevesinde oluşur. Söz gelişi iyi ile kötü, yoksul ile 

zengin, idealist ile bir amacı olmayan kişiler, kendi özelliklerinden dolayı hikâyelerde karşı 

karşıya gelirler. Hikâyeler genellikle bu çatışmaların sergilenmesi ve sonuçlanmasını anlatır. 



Edebî metinlerde kişiler, kendileri, bir başkası veya doğa ile ilgili bir unsurla karşı karşıya gelerek 

çatışabilir. 

HİKAYE ÇEŞİTLERİ  

1)Olay Hikâyesi: Bir olay merkezinde gelişen ve sonuçlanan hikâyeler “olay hikâyesi” olarak 

adlandırılır. Bu tür metinlerde merak unsuru ön plandadır. Bu tarz hikâyelerin en önemli 

örneklerini Fransız yazar Guy De Maupassant (Mopasan) vermiştir. Bu sebeple bu tür hikâyeler 

“Maupassant tarzı hikâye” adıyla da anılır. Olay hikâyelerinde öncelikle olayın oluşumu 

sergilenir. Daha sonra olayla ilgili bir düğüm noktası oluşur. Sonuç bölümünde ise düğüm 

çözümlenerek başta oluşan merak duygusu giderilir. Türk edebiyatında;  

 Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Sabahattin Ali ve Orhan Kemal bu tarz 

hikâyeleriyle tanınmışlardır. 

 2)Durum Hikâyesi: Olay anlatımına dayanmayan, kişilerin veya hayatın bir kesitinin ele alındığı 

hikâyeler “durum hikâyesi” olarak adlandırılır. Bu tür hikâyelerde merak duygusu geri plana itilir 

ve bir durum veya kişi betimlenir. Durum hikâyelerinin en güzel örneklerini Rus yazar Anton 

Çehov vermiştir. Bu sebeple bu tür hikâyeler “Çehov tarzı hikâye” olarak da anılır. Türk 

edebiyatında; 

Memduh Şevket Esendal,  Sait Faik Abasıyanık,  Tarık Buğra gibi yazarlar bu tarz hikâyenin en 

önemli temsilcileri arasında yer alırlar.  

3)Modern Hikaye: Diğer öykü çeşitlerinden farklı olarak, insanların her gün gördükleri fakat 

düşünemedikleri bazı durumların arkasındaki gerçekleri, hayaller ve bir takım olağanüstülüklerle 

gösteren hikâyelerdir. Hikâyede bir tür olarak 1920’lerde ilk defa Batıda görülen bu anlayışın en 

güçlü temsilcisi Fransız Kafka’dır. Bizdeki ilk temsilcisi Haldun Taner’dir. Genellikle büyük 

şehirlerdeki yozlaşmış tipleri, sosyal ve toplumsal bozuklukları, felsefi bir yaklaşımla, ince bir 

yergi ve yer yer alay katarak irdeler biçimde gözler önüne seren hikaye türüdür. 

ANLATIM BİÇİMLERİ VE TEKNİKLERİ 

Yazarın duygu ve düşüncelerini ya da bir olayı anlatırken kullandığı yöntemlerdir. 

1.AÇIKLAYICI ANLATIM (AÇIKLAMA) 

Bilgi vermek amacı ile oluşturulan yazılarda kullanılan anlatım tekniğidir. Bu tür yazılarda amaç 

okuyucuyu bilgilendirmek, ona bir şeyler öğretmek olduğu için anlaşılır bir dil kullanılır. 

Açıklayıcı anlatımda yazar, duygularına yer vermez, nesnel bir anlatım hakimdir. 



Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, hikâye, 

anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile tanınmaktadır. 

Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha sonra toplumsal konulara 

yönelmiştir. 

2. ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM (ÖYKÜLEME) 

Tasarlanmış veya yaşanmış bir olayın başkalarına sözle ya da yazıyla anlatıldığı anlatım biçimine 

öyküleme (hikâye etme) denir. Öykülemede ise zaman akış halindedir ve olaylar bu akış içinde 

verilir. Buna fotoğraf ve film örneğini verebiliriz: Fotoğrafta zaman, olay ve varlıklar donmuş 

durumdadır. İşte betimleme bu donmuş durumun sözcüklere dökülmüş şeklidir. Oysa filmde 

zaman, olay ve varlıklar hareket halindedir, işte öyküleme de belli bir zaman aralığında geçen 

olayları anlatan film gibidir. 

Örnek: 

Derse geç kalmıştım. Hemen bir taksi tuttum. Taksici beni derse yetiştirmek için biraz hızlı 

sürdü. Önümüzde giden araç ani fren yapınca ona arkadan çarptık. Bereket, taksici hemen frene 

basmıştı da çarpışma hafif oldu. Tabii ben de derse yetişemedim. 

3. BETİMLEYİCİ ANLATIM (BETİMLEME - TASVİR ETME) 

Varlıkların okuyucunun gözünde, zihninde canlanacak şekilde ayırt edici nitelikleriyle resim çizer 

gibi anlatılmasına betimleyici anlatım (tasvir etme) denir. Betimlemede gözlem esastır. 

Örnek: 

Başımızın üstünde her zaman yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çatı var. Dallar öylesine sık 

ki, güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. Ormanın içine doğru kilometrelerce uzayıp giden toprak 

bir yol var. 

 

 

4.TARTIŞMA (TARTIŞMACI ANLATIM) 

Yazarın kendi doğrularına okuyucuyu inandırmak, onu kendi gibi düşündürmek için kullandığı 

anlatım tekniğine tartışma denir. Amaç kendi düşüncesini savunmak, varsa yanlış düşünceyi 

çürütmek olduğundan yazar, düşüncelerini sanki karşısında okuyucu varmış da onunla 

konuşuyormuş gibi ele alır. Bu yöntemde önce eleştirilecek olan düşünce verilir. Yazar, kendi 

düşüncesinin doğruluğunu, eleştirdiği düşüncenin ise yanlışlığını savunur. 



Bazı bilim adamları yanlış, anlaşılmaz bir Türkçe ile yazıyorlar. Üstelik bunlar, edebiyatçı 

olmadıklarını ileri sürerek, hoş görülmelerini de istiyorlar. Ama bu, mazeret olamaz. Çünkü 

onlardan istediğimiz; duygu ve düşüncelerini düzgün bir dille yazmalarıdır. Bunun için de sanatçı 

olmaya gerek yoktur. Her insan ana dilini hatasız kullanacak ölçüde bilmelidir bence. 

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 

Bir metinde anlatılanları daha anlaşılır hâle getirmek, okuyucuyu etkilemek, onun ilgisini çekmek 

gibi amaçlarla bu dört anlatım biçimine ek olarak bazı yardımcı yöntemler de kullanılabilir. 

1.TANIMLAMA 

Bir kavram veya varlığın ne olduğunun açıklanmasına tanımlama denir. Genelde açıklayıcı ve 

tartışmacı anlatım tekniklerinde tanımlamadan yararlanılır. Tanım, “Bu nedir?” sorusuna cevap 

verir. Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı sırasında bir milletin geçirdiği maceraları, 

yetiştirdiği kahramanları; doğa, evren ve toplum olayları hakkında düşündüklerini ve bunlar 

karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve kahramanlık hikâyeleridir. Parçada açıklayıcı anlatım 

tekniği kullanılarak destanlar hakkında bilgi verilmiştir. Ancak bu yapılırken ilk cümlede “Destan 

nedir?” sorusuna cevap olacak şekilde tanımlamadan yararlanılmıştır. 

2. ÖRNEKLEME 

Bir düşüncenin somut hâle getirilerek daha anlaşılır kılınması için anlatılan konuyla ilgili örnekler 

verilmesine örneklendirme denir. Düşüncenin anlaşılır ve akılda kalıcı olması amaçlanır. 

Günümüzde turizmle kalkınan birçok ülke vardır. Sözgelimi İspanya yılda 7-8 milyar dolar net 

turizm geliri elde eder. 

3. BENZETME 

Bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmaya benzetme 

denir. 

“ Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman alevi çabucak tutuşup yine çabucak söner. 

Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan birikimsiz yazarlar da parlamış olsalar bile elbet bir 

gün saman alevi gibi sönüp giderler. 

4.KARŞILAŞTIRMA 

Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak için 

kullanılan anlatım yoluna karşılaştırma denir. 



Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma kalıcı. Konuşma anlıktır, yazma sonsuz. 

Yazıya geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise saman alevi gibi söylendiği anda yitip 

gider.” Bu parçada “konuşma” ile “yazma” karşılaştırılmış, yazmanın konuşmadan üstün olduğu 

belirtilmiştir. 

5. TANIK GÖSTERME 

Yazarın, savunduğu düşüncenin doğruluğuna okuyucuyu inandırabilmek için tanınan ve 

görüşlerine itibar edilen kişilerin sözlerinden alıntı yapılmasına tanık gösterme denir. Kişinin 

sadece ismini yazıda kullanmak, tanık gösterme için yeterli değildir. Bu, örneklendirme olur. 

Tanık göstermede önemli olan, kişinin sözünü destekleyici olarak kullanmaktır. Önce yazar kendi 

görüşünü verir. Daha sonra bu görüşü kanıtlamak inandırıcılığı artırmak için, o alanda tanınmış 

bir kişiden söz edip, o kişinin sözlerine yer verilir. 

Örneğin insan sevgisinden bahseden birisinin Sait Faik’in: “Her şey insanı sevmekle 

başlar.”sözünü destekleyici bir söz olarak kullanması. 

6. SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA 

Düşüncenin kanıtlanabilmesi için istatistiksel bilgilerden, anketlerden ya da grafiklerden 

yararlanılmasıdır. 

Ormanlar, dünyamızın akciğerleri gibidir. Ormanlar olmasaydı yaşadığımız dünya tozdan 

geçilmeyecekti. 1000 m² ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton ve çam ormanı ise 30-40 

ton tozu hüp diye emebilir ve havadaki zehirli gazları da filtre eder. 

ROMAN VE HİKÂYEDE ANLATIM TEKNİKLERİ 

1- Anlatma (Tahkiye Etme): Anlatma (tahkiye), anlatıcı-nın bir takım olayları ve bu olaylar 

çevresindeki insanları, belli bir mekân ve zaman çerçevesinde okuyucuya/ dinleyiciye 

nakletmesidir. Anlatma tekniğinde okurla metin arasında bir anlatıcı söz konusudur. Anlatma, 

zaman zaman özetlemeye dönüşebilir. 

Özetleme: Uzun bir zaman diliminde yaşanmış olayların ayrıntılardan arındırılarak ana hatlarıyla 

kısaca ifade edilmesidir. Özetleme tekniğinde zaman atlamalarından ve olay genellemelerinden 

yararlanılır. 

2- Gösterme: Gösterme, anlatıcının olayı anlatması değil; olayın, hareketin, tavrının, durumun 

dil vasıtası ile gösterilmesi, okuyucunun gözü önünde somutlaştırılmasıdır. Buna, hareketlerin ve 

varlıkların belirgin bir biçimde nitelendirilmesine denir. Gösterme tekniği, hikayedeki şahısların 

sanki sahnede oynuyormuş gibi konuşturulmasıyla oluşturulur. Burada anlatıcı aradan çekilir. 

Anlatılmak istenen diyaloglarla anlatılır. 



3- Diyalog: Hikâyelerde olay içerisindeki kişilerden iki veya daha fazlasının karşılıklı 

konuşturulması tekniğine “diyalog” denir. Diyalog bir gösterme tekniğidir. 

4- İç Monolog (İç Konuşma): Kahramanın sessiz bir bi-çimde içinden konuşmasıdır. Bu teknik, 

daha çok, kişilerin iç dünyasını aracısız bir şekilde okuyucuya sezdirme amacına hizmet eder. Bu 

tekniğin uygulandığı bölümlerde anlatıcının varlığı ortadan kalkar, olay ve durumla ilgili yorum 

ve değerlendirmeler okuyucuya bırakılır. Kendi kendisiyle konuşan kahramanın düşünceleri, 

düzenli ve sistematiktir. İç konuşma, bir gösterme tekniğidir. 

5- İç Çözümleme: Olay örgüsünde yer alan kahramanların iç dünyalarını (duyguları, psikolojileri, 

ruh dünyaları) anlatıcı tarafından bütün derinliği ve çıplaklığı ile irdelenip gün yüzüne 

çıkarılmasıdır. 

6- Geriye Dönüş (Flashback): Hikâye ve romanlarda konunun akışını keserek geriye, konuyla 

ilgili geçmişteki bir olaya dönme tekniğidir. Bu teknikten tiyatro ve sinema da yararlanır. 

7- Leitmotif: Herhangi bir tavır, hareket veya sözün, eserde çeşitli vesilelerle birçok kez tekrar 

edilmesidir. Sanatçılar bu teknikle öncelikle içerikte sürekliliği sağlama amacı güder. Letimotif, 

edebi metne simetrik ve estetik bir değer kazandırır. 

8- Montaj: Sanatçının, bir kişiye ya da anonim bir sözü, metni, kendi eserine derinlik, çağrışım 

zenginliği, üslup çeşitliği sağlamak amacıyla aktarmasıdır. Şiirde kullanılan irsalimesel 

sanatlarına benzeyen bu teknikte eserle montaj metni arasında uyum ve bütünlük bulunur. 

Postmodern romana kadar sınırlı kullanılan bu teknik, postmodern romanla birlikte farklı 

boyutlara ulaşmıştır. 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE HİKÂYEYE GENEL BİR BAKIŞ 

 Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Milli Edebiyat Döneminden tanınan Halide Edip, Yakup Kadri, 

Reşat Nuri, Refik Halit gibi isimler aynı zamanda öykü de yazmışlardır. 

 1930-1940 yılları arasında sanatın toplum üzerindeki etkisini savunan yazarlar, gerçekçi ve 

gözleme dayalı öyküler yazarlar. Sait Faik öyküde giriş, gelişme, sonuç bölümlerini kaldırır.  

 1940'lı yıllarda Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun durumu, İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında ise toplumdaki ahlaki çöküntü ağırlık kazanmış olup toplumsal konuların çeşitliliği 

artmıştır. 1950'li yıllarda küçük memur, işçi, köylü, kasabalı ve şehirlerin kenar mahallelerindeki 

insanların sorunları anlatılır. Birey merkezli psikolojik öyküler yazılır. 

 1960'lı yıllarda yazar sayısı artar ve buna bağlı olarak konular çeşitlenir. Yine işçi, köylü, 

kasabalı ve şehirlerin kenar mahallelerindeki insanların sorunları, Avrupa’ya giden Türk işçilerin 

dramı ve cinsellik gibi konuları öyküye girer. 27 Mayıs Darbesi ve 12 Mart Muhtıra’sını 



hazırlayan olaylar işlenir. Varoluşçuluk akımı öyküyü etkiler. Öykü artık bağımsız bir yazı türü 

olarak kabul edilir. 

 1960'tan sonra gelişen siyasal, anarşik olaylar ve bu olaylar karşısında halkın durumu dile 

getirilir. Küçük insanın yaşam kavgası, kadının toplumdaki yeri, çocuklar için yazılan öyküler 

önem kazanır. 

 1970'li yıllarda siyasal, toplumsal, günlük konular ele alınır. 

 1980 ve 1990'lı yıllarda birey merkezli öykülerin yanında 12 Eylül 1980 Darbesi, Doğu insanın 

sorunları onların politikaya malzeme edilişi eleştirel bir bakışla incelenir. 

CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA HİKAYE (1923-1940) 

 Bu dönemde eser veren sanatçılar gözleme dayalı gerçekçiliğe yönelmişlerdir. 

Sanat akımı olarak realizm ön plandadır. 

 Olay hikayeleri ağırlıkta olsa da durum hikayesi örnekleri de verilmiştir. 

 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar ve hikayeye daha fazla önem veren Reşat Nuri 

Güntekin gibi isimler bu türde eserler vermiştir. 

Bu yazarların yanı sıra Kenan Hulusi Koray, Sadri Ertem, Sait Faik Abasıyanık ve Sabahattin Ali 

gibi önemli isimler de bu dönemde hikaye türünde başarılı örnekler vermiştir. 

Hikaye türünde verilen eserlerde toplumsal sorunların dile getirildiği bir anlayışla “sanat toplum 

içindir.” anlayışı iyice yerleşmiştir. 

Toplumsal işleve uygun olarak eserlerde sade bir dil kullanılmıştır. Psikoloji ve toplumsal temalı 

eserler verilmiştir. 

1940-1960 ARASI HİKAYE 

Bu dönem hikayelerinde ele alınan konuların çeşitliliği bir hayli artmıştır. 

 Daha çok gözleme dayanan gerçekçi hikayeler yazılmıştır. 

Bu yıllarda Anadolu’ya ve Anadolu halkının yaşamına ağırlık verilmiştir. 

Bu dönem hikayelerinde “Toplumcu gerçekçi, milli-dini duyarlılık ve bireyin iç dünyasına ağırlık 

veren anlayış” etkili olmuştur. 

 Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrasında Anadolu halkının durumu ve toplumsal sorunlar gibi 

konuların üzerinde durulmuştur. 



Milli ve dini konular, Doğu-Batı çatışması, milli mücadele, toplumsal sorunlar, ahlaki 

bozukluklar, köylü, kasabalı sorunları, işçi sorunları gibi konular bu dönemde sıkça işlenmiştir. 

Toplumdaki aksakların giderilmesi amaçlanmıştır. 

Toplumsal konuların yanında bireysel konular da işlenmiştir. 

Bu dönemde hikayenin bir tür olarak gelişiminde önemli bir değişim yaşanmıştır. Bu dönem 

hikayelerinde ortaya çıkan bazı eğilimleri şu şekilde sınıflandırabiliriz: 

1)Milli-Dini Duyarlılığı Yansıtan Hikayeler 

Milli edebiyatın bir devamı olarak nitelendirebileceğimiz bu anlayışta; 

 Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Atatürk ilke ve inkılapları, halkın yaşam tarzı, ahlak 

bozuklukları, yanlış Batılılaşma, halkla aydın arasındaki ilişkiler konu edilmiştir. 

 Cumhuriyet’le birlikte siyasi, ekonomik ve toplumsal hayattaki değişimler ele alınmıştır.  

 Anadolu’ya açılma, Anadolu’yu görüp anlatma ve Anadolu insanını konu edinme öne çıkmıştır. 

 Eski-yeni çatışması, köy ve kasaba insanının çelişkileri, tarihi konular işlenmiştir.  Batıl 

inançlar ve hurafeler eleştirilmiştir. 

 Türk mitolojisinden ve destanlarından etkilenen yazarlar eserlerinde bunun izlerini ortaya 

koymuştur. 

 Toplumsal faydayı esas alan eserler yazılmıştır. 

 Doğu-Batı karşılaştırılmaları yapılmıştır. 

 Halkın sıkıntıları, aydın-halk çatışması işlenmiştir. 

 Konuşma diline yakın sade bir dil tercih edilmiştir. 

 Realizm akımının etkisinde kalınmıştır. Temsilcileri Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar Hüseyin Rahmi Gürpınar Aka Gündüz, 

Bahaeddin Özkişi … 

BAHAEDDİN ÖZKİŞİ (1928-1975) 

 Türk edebiyatında hikâyeciliği ve romancılığı ile tanınır. Yazın hayatına öykü yazarak başlar. 

 İnsanın temel meseleleri, modern insanın açmazları, toplumumuzun yapısı ve İnsanın tasavvuf 

terbiyesi eserlerinde işlediği başlıca konuları oluşturur. 



 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın etkisiyle yazarlığa dört elle sarılır. Tanpınar: "Sen on Faik edersin." 

der ve ona cesaret aşılar. 

 Özellikle Haliç Tersanesi'nde çalışırken karşılaştığı farklı karakter ve tipler onun yazarlık 

hayatını etkiler. 

 Eserlerini yalın, açık bir dille kaleme alır. 

 Tarihi konularda yazdığı romanları da vardır. 

 "Sokakta" adlı yapıtıyla Peyami Safa Roman Yarışması'nda başarı ödülü almaya hak kazanır. En 

önemli romanı olarak bilinir. 

Eserleri 

Roman 

Sokakta, Köse Kadı, Uçtaki Adam 

Öykü 

Göç Zamanı, Bir Çınar Vardı 

AKA GÜNDÜZ (1885-1958) 

Hikâye ve roman yazarlarındandır. 

 Servetifünuncular gibi şiirler yazarak yazın hayatına başlar sonra Genç Kalemler hareketiyle 

başlayan "Yeni Lisan" hareketine katılır. 

 "Avni", "Enis Safvet", "Muallim", "Serkenkebin" takma adlarıyla edebi şiirler yazar. 

 Romanlarının konularını gerçek hayattan alır. Kahramanlar da kendi çevresinde olan kişilerdir. 

Romanlarında Milli Mücadele, Atatürk ve Cumhuriyet en çok işlenen konulardır. 

Romanlarında ahlaksızlık, erdem ve toplum sorunlarını anlatır. 

Öykülerinde savaş yıllarının kişilerde bıraktığı etkileri ve Türklük şuurunu işler. Özellikle ilk 

öykülerinde Türkçü ve idealisttir. 

Çocuklara milliyetçilik ve kahramanlık duygularını aşılatmak için milli hikâyeler yazar. 

Yapıtlarında mekân İstanbul ve Anadolu'dur. Romanlarında İstanbul kötülüğü; Anadolu ise iyiliği 

ve temizliği simgeler. 



İmparatorluktan ulusal devlete geçişi eserlerinde anlatır. Özellikle Rumeli'de düşmanda kalan 

topraklarımızdan ötürü çektiği ızdırabı dile getirir. 

Eserlerinin önemli bir yönü de Atatürk ile başlayan yenileşmede modern Türkiye'nin doğuşu ve 

sosyal değişiminin edebiyata yansımasıdır. 

Eserlerinde topluma ders vermeyi amaçladığından sanat kaygısı taşımaz. Üslup açısından 

başarılı olmayan Aka Gündüz, eserlerinin olay örgüsünde de başarı göstermez. 

Saf bir Türkçe ile eserlerini oluşturur. 

Cümleleri oldukça kısadır. 

 Mizahi öyküler yazmıştır. 

 "Dikmen Yıldızı" romanında Aka Gündüz, Kurtuluş Savaşı'nı konu edinir. Romanda Yıldız'ın 

şahsında dönemin Ankara'sı ve Kurtuluş Savaşı yüzeysel bir şekilde yansıtılır. 

Yazın hayatında roman türüyle tanınmışsa da mizah, makale, fıkra, sohbet ve tiyatro türünde de 

eserler kaleme alır. 

Eserleri 

Oyun 

Beyaz Kahraman, Yandım Osman, Mavi Yıldırım, 

Muhterem Katil 

Öykü 

Bu Toprağın Kızları, Kurbağacık, Türk Kalbi, Sarı Zeybek 

Hayattan Hikâyeler 

Roman 

Dikmen Yıldızı, İki Süngü Arasında… 

2)Toplumcu-Gerçekçi Hikayeler  

 1930’lardan itibaren işlenmeye başlanmıştır.  

 Marksist ve sosyalist ideolojiden etkilenmiştir. 

  Sosyal realizm akımının etkisi vardır. 



  Ağa-köylü, imam- öğretmen, zengin- fakir, güçlü-güçsüz çatışması ele alınmıştır. 

  Yazarlar görüşlerini toplumla paylaşabilmek, halkı aydınlatmak için eserleri araç olarak 

kullanır.  

 Halkı aydınlatmak düşüncesiyle belirli bölgeler özellikle konu edilir.  

 Yurt gerçeklerini anlatma, edebiyatçının sorumluluğu olarak değerlendirilir. 

  Anadolu coğrafyası, halkın sorunları, köy hayatı, köylülerin sorunları ele alınır. 

  Büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve sosyalizm üzerinde durulur.  

 Gündemdeki sosyal olaylara ve toplumsal sorunlara yoğunlaşılır.  

 Konuşma dili kullanılır, kahramanları bölgesel ağızlara göre konuşturulur.  

 Kişiler iç ve dış yönleriyle tasvir edilir.  

 Anlatımda yer yer aksaklıklar görülür.  

 Hikayelerde sağlam bir kurgu görülmez.  

 Olaylar ve kişiler bir düşünceyi doğrulamak veya haklı göstermek üzere düzenlenir.  

 “Sanat toplumdur içindir”, anlayışı egemendir.  

 Toplum sorunlarına çözüm önerileri sunulur. Temsilcileri Sabahattin Ali, Fakir Baykurt, Kemal 

Tahir, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sadri Ertem, Samim Kocagöz, Talip Apaydın vb. sanatçılar bu 

tarzda hikayeler yazmıştır. 

SABAHATTİN ALİ (1907 – 1948) 

 Şiir, hikâye, roman yazmış, çeviri yapmıştır. Köy ve kasaba öykücüsü olarak nitelendirilir.  

 Sabahattin Ali, 1930’lu yıllarda öyküye gerçekçi ve yeni bir soluk getirmiştir. 

 Edebiyatımızda Maupassant tarzı hikayeciliğin önemli temsilcilerindendir. 

 Öykülerinde, tanımlamakta güçlük çektiğimiz kimi duyguları ustalıkla anlatmıştır.  

 İnsanın zavallılığını ve gücünü aynı sarsılmaz üslupla, zaman zaman masalsı ve destansı bir 

biçimde yansıtmayı başarmıştır. 

 İlk romanı “Kuyucaklı Yusuf” toplumcu gerçekçi Türk edebiyatının ilk başarılı örneğidir. Bu 

romanda Yusuf’un şahsında Anadolu’daki toplumsal yapı ele alınmıştır. 



 Otobiyografik bir roman olan İçimizdeki Şeytan’da doğruyu bildiği halde savunmaktan kaçınan 

bir aydını Ömer’in kişiliğinde anlatır. Ömer’in yalnızlığı, kararsızlığı, kendini bulma çabası, iç 

çatışmaları anlatılmıştır. 

 Kürk Mantolu Madonna’da uygarlık çatışması içinde bulunan aydının çelişkileri iç konuşma, 

bilinç akışı gibi tekniklerle ele alınmıştır. 

 Şiirlerini halk şiirinden esinlenerek yazmıştır. 

 Leylim Ley ve Aldırma Gönül şiirleri bestelenmiştir. 

 Romanlarında insanın ruhuna ayna tutmuş ve gerçeğe bu aynadan bakmış, okurların gerçekliği 

daha derinden algılamasını sağlamıştır. 

 Markopaşa adlı mizahi dergiyi çıkaranlar arasında (Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz’la birlikte) yer 

almış, bu dergide yazılar yayımlamıştır. 

Eserleri: 

Öykü: Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk 

Şiir: Dağlar ve Rüzgâr 

Roman: Kuyucaklı Yusuf, içimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna 

SAMİM KOCAGÖZ (1916 – 1993) 

 Toplumcu gerçekçi sanat anlayışı doğrultusunda ürünler vermiştir. 

 “İkinci Dünya”, “Yılan Hikayesi”, “Bir Çift Öküz” romanlarında yaşadığı Söke çevresinin toprak 

sorunlarından almış, alışılmış teknik ve anlatıma bağlı kalarak sınıfsal çelişkileri, ekonomik 

nedenlerle değişen düzen ve dünya görüşlerini işlemiştir. 

 “Kalpaklılar” ve “Doludizgin” romanlarında Kurtuluş Savaşını ele almıştır. 

 “Onbinlerin Dönüşü” adlı romanında ise İstanbul Üni. Çevresinde gelişen olaylar ve fikir 

çatışmalarını işlemiştir. 

Eserleri: 

Roman: İkinci Dünya, Bir Şehrin iki Kapısı, Yılan Hikâyesi, Onbinlerin Dönüşü, Kalpaklılar, 

Doludizgin, Bir Karış Toprak, Bir Çift Öküz, İzmir’in içinde, Tartışma, Mor Ötesi, Eski Toprak 

Hikâye: Telli Kavak, Sığınak, Sam Amca, Cihan Şoförü, Ahmet’in Kuzuları, Yolun Üstündeki Kaya, 

Yağmurdaki Kız, Alandaki Delikanlı, Gecenin Soluğu 



3)Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikayeler 

 İnsan realitesinin psikolojik yönleri ele alınır. 

 İnsan gerçeklerini farklı yönlerden anlatma esas alınmıştır. 

 Psikoloji ve psikyatri bilimlerinden yararlanılmıştır. 

 Olay, zaman ve mekan kişileri etkiler 

 Psikanaliz yöntemi edebiyata girmiş. 

 Sanatsal bir dil kullanılmış estetiğe önem verilmiştir. 

 İnsanın iç dünyası, yalnızlık duygusu, bireyin kimlik sorunu, kişi toplum çatışması, doğu batı 

sorunsalı, geçmiş-şimdi, yabancılaşma gibi sorunlar ele alınmıştır. 

 Çehov tarzı durum hikayeleri yazılmıştır. 

 Eserlerde bireysel çözümlemeler önemli bir yer tutar. 

 Dil ve anlatım bakımından seçkin, mükemmeliyetçi bir anlayış hakimdir. 

 Özellikle iç konuşma, bilinç akışı, gibi teknikler kullanılır. 

 Yalın bir dil kullanılır. 

Temsilcileri 

Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra 

Samiha Ayverdi, Mustafa Kutlu, Abdülhak Şinasi Hisar… MEMDUH ŞEVKET ESENDAL 

 Modern Türk öykücülüğünün öncülerindendir. 

 Kendi ifadesiyle topluma ayna tutan bir sanatçıdır. 

 Hayatı ve olayları nesnel bir şekilde yansıtmıştır. “Edebiyatsız edebiyat yapmaktan yanadır.” 

 Türk edebiyatında durum öykücülüğünün ( Çehov tarzının ) ilk temsilcisidir. 

 Öykülerinde günlük yaşamın en sade ve en silik olaylarını ve kişilerini ele aldı. 

 Süsten ve yapmacıklıktan uzak sade bir Türkçeyle eser vermiştir. 

Eserleri 



Öykü: Otlakçı, Mendil Altında, Veysel Çavuş, Temiz Sevgiler, Ev Ona Yakıştı 

Roman: Ayaşlı ve Kiracıları, Vassaf Bey 

TARIK BUĞRA (1918 – 1994) 

 Öykü, roman, deneme ve tiyatrolarıyla tanınır. 

Öykü ve romanlarında Türk toplumunun tarihine yönelmiştir. 

Psikolojik ögelere yer vermiştir. Olaylardan çok iç gerçekleri anlatmaya çalışmıştır. 

Günlük olayları nesnel bir şekilde ele almış, olayların ve eşyanın iç yüzünü çözümlemeye 

çalışmıştır. 

 Maupassant (olay)tarzı hikâyeye uygun hikâyeler yazmıştır. 

Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı “Küçük Ağa” ve “Küçük Ağa Ankara’da” romanlarında Anadolu 

insanını yüksek bir bakış açısıyla ele almıştır. 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlattığı “Osmancık” romanında Osman Bey’in tarih sahnesine 

Osman Gazi olarak çıkışını ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşu anlatılır. 

 “İbiş’in Rüyası”nda ise ünlü tiyatro sanatçısı Naşit’in hayatından kesitler sunar. 

Eserleri: 

Roman: Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da, Osmancık, Firavun İmanı, İbişin Rüyası, Yağmur 

Beklerken 

Öykü: Oğlumuz, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, İki Uyku Arasında… 

Oyun: Ayakta Durmak İstiyorum 

HALİKARNAS BALIKÇISI (1886 – 1973) 

(CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI) 

 Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı’dır. 

 Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu’yla birlikte “Topraklarımızda yeşermiş bütün kültürler, 

bizden önceki bütün uygarlıklar bizimdir, hemşerimizdir.” anlayışıyla yola çıkan “Mavi 

Anadoluculuk” fikrine bağlı Türk hümanistlerinden biridir. 

 Eserlerinde denizi, deniz insanlarını, Bodrum’u, Ege Denizi’nin efsanelerini anlatmıştır. 



 Üsluba ve tekniğe çok önem vermeyen yazarın, şiirsel, destanımsı ve coşkulu bir anlatımı 

vardır. 

 Eski Yunan ve Anadolu uygarlıkları ve mitoloji birikimini de eserlerinde yansıtmıştır.  

Eserleri: 

Öykü: Merhaba Akdeniz, Ege Kıyılarından, Yaşasın Deniz, Egenin Dibi, Gülen Ada, Gençlik 

Denizlerinde 

Roman: Aganta Burina Burinata, Ötelerin Çocuğu, Uluç Reis, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri 

Anı: Mavi Sürgün 

MUSTAFA KUTLU (1947 – ) 

 Bireyin iç dünyasını esas alan hikayeler yazmıştır. 

 Uzun bir süre Dergâh dergisini çıkarmıştır. 

 İlk dönemlerinde Sait Faik ve Sabahattin Ali etkisinde hikâyeler yazmıştır. 

 Bir dönem “sosyal değişim” konulu hikâye kitapları yazdıktan sonra bireylerin içlerinde olup 

bitenlerin aksettirildiği, çocukluk, aşk, çevre, köy varoş hayatı gibi konuları daha çok nostaljik bir 

tarzla işlediği uzun hikayeler yazmıştır. 

 Onun hikayelerinde iç konuşmalar, diyaloglar farklı metinlerden alınmış parçalarla 

zenginleştirilmiştir. 

 “Uzun Hikaye” adlı eseri 2013 yılında sinemaya uyarlanmıştır. 

Eserleri: 

Hikâye: Ortadaki Adam, Gönül İşi, Yokuşa Akan Sular, Yoksulluk içimizde, Ya Tahammül Ya Sefer, 

Bu Böyledir, Sır, Arka Kapak Yazıları, Hüzün ve Tesadüf, Uzun Hikâye, Mavi Kuş 

Deneme: Şehir Mektupları 

SELİM İLERİ (1949 – ) 

 On dokuz yaşındayken yayımlanan “Cumartesi Yalnızlığı” adlı ilk öykü kitabıyla dikkatleri 

çekmiştir. 

 Bireyin zengin iç dünyasını yansıtmaya öncelik veren öyküler yazmıştır. 

 Eserlerinde modernist ögelere yer vermiştir. 



 Romanlarında bireyler arasındaki iletişimsizliği, yakın tarihte yaşamış bazı tanınmış kişilerin 

yaşamlarını vb. işlemiştir. 

 Bazı hikaye ve romanlarında aydınların dramını anlatır. Edebiyatçıları anlatmak, canlandırmak, 

üzeri tozlarla örtülmüş anıları hafızalara yeniden kazmak ister. 

 Deneme, inceleme, anı, senaryo, tiyatro, antoloji vb. alanlarda eserleri de vardır. 

Eserleri: 

Hikâye: Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı, Dostlukların Son Günü, Eski Defterlerde Solmuş 

Çiçekler, Son Yaz Akşamları, Bir Denizin Eteklerinde 

Roman: Destan Gönüller, Her Gece Bodrum, Cehennem Kraliçesi, Ölüm İlişkileri, Bir Akşam 

Alacası, Yalancı Şafak, Saz Caz Düğün Varyete, Yaşarken ve Ölürken, Mavi Kanatlarınla Yalnız 

Benim Olsaydın, Kırık Deniz Kabukları, Yarın Yapayalnız 

İnceleme: Aşk-ı Memnu ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günler, Kamelyasız Kadınlar 

Anı: Annem İçin, Anılar Issız ve Yağmurlu 

Antoloji: İlk Gençlik Çağına Öyküler (2 Cilt), Gençlere Türk Romanından Altın Sayfalar 

Tiyatro: Cahide Sonku Ölüm ve Elmas 

 

 

 

 

4. MODERNİST HİKAYELER 

MODERNİZM 

 Modernizm, Hristiyanlığın doğuşu safhasında eski ile yeniyi birbirinden ayırt etmek için 

kullanılmıştır. Hristiyanlık yeni; yani modern olarak algılanmıştır o dönemde. 

 Modernizm, realizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Realizmdeki dış gerçekliğin olduğu gibi 

kavranabileceği anlayışı modernistlerce kabul görmemiştir. 

 Geleneksel olanı günün anlayışına uydurma, yerleşik ve alışılmış olanı yeni olana tabi kılma 

eğilimi vardır. 



 Geleneksel yapı ve anlatım terk edilmiştir. 

 Olay, karakter, çevre yerine imge ve simgeler ön plana çıkar. 

 Alegorik(sembolik )anlatım benimsenmiştir. 

 Yerleşik uzlaşımlara, modern toplumun bayağılığına isyan vardır. 

 Birey dışındaki toplumsal yapıyı yansıtmaktan kaçınılır. 

 Bireyin bunalımları ve toplumla olan çatışmaları anlatılır. 

 Çağrışıma çok yer verilir. 

 Modernizmde varlıkların göründükleri gibi olmadıklarına, modern toplumun sıradanlıklarına 

isyan söz konusudur. 

 Anlatımda şiire has bir söyleyiş söz konusudur. 

 Kişilerin toplum içindeki yer ve değerinden çok psikolojik özellikleri öne çıkarılır. 

 Diyalog ve hikaye etme yerine bilinç akışı tekniği kullanılır. 

POSTMODERNİZM 

 Postmodernizm II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır. Modernizmin tersine teknolojik 

ve bilimsel kültüre karamsar açıdan değil, yarı alaycı yarı olumlu bakmayı tercih eder. 

Postmodernizm, modern ötesi olarak algılanabilir. Postmodernizm, modernizmin sorgulanması 

gerektiğini ortaya koyar. 

 Eserlerde belirli bir bütünlük aranmaz. Bölümler arasında bağlantılarda kopukluk vardır. 

 Olaylar mantık silsilesi içinde gelişmez. 

 Kahramanı olmayan roman ve hikayeler yazılır. 

 Birbiriyle ilişkili olmayan kahramanlar bir arada verilir. 

 Karşıtlıklardan sıkça yararlanılır. 

 Çoğulculuk vardır, yani çeşitlilik söz konusudur. 

 Masalsı anlatımdan, polisiye öğelerden sıkça yararlanılır. 

 “Parodiye” başvurulur. (parodi: başkasına ait ciddi bir sanat eserini eleştirmek ve onunla alay 

etmek amacıyla eseri yeniden kurgulamak ve gülünçleştirmektir.) 



 Yazar, eserin ne iç ne de dış gerçekliği yansıtabileceğini; yani eserin kurmaca olduğunu 

anlatmaya çalışır. Romanın varoluş süreci bazı söz oyunlarıyla ortaya konur, buna “üstkurmaca” 

denir. 

 Metinlerarasılık: Bir yazarın diğer metinlerden yararlanması ya da farklı türleri bir arada 

kullanmasıdır. 

 Metinlerarası ilişki kurulurken çeşitli teknikler kullanılır. Başka metinlerden alıntı yapmaya 

“kolaj” ya da “montaj”; Bu metinlerin kişi tarafında seçilerek kullanılmasına ise “ekletisizm”; bir 

yazarın veya eserin dil ve anlatım özelliklerine, düşüncelerine öykünmeyi, onlar gibi yazmayı 

üslup olarak taklit etmeye“pastij” denir. 

 İmgesel anlatım benimsenir. 

 Gerçeğin tek ve tartışılmaz olmasına karşı çıkılır. Onalara göre; “yorumdan kopuk gerçek” 

olmaz. 

 Geleneksel sanata ve sanat anlayışına karşıdırlar. 

 Gerçek olanla kurmaca olan bir arada verilir. 

 İroniye yer verilir. Postmodern sanatçı modern dünyayı belli ölçüde kabul eder ancak onunla 

alay eden bir tavır sergiler. 

Modernist ve postmodernist sanatçılar 

Sait Faik Abasıyanık, Adalet Ağaoğlu, Haldun Taner 

Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Rasim Özdenören 

Vüsat Orhan Bener, Fûruzan, Bilge Karasu, Oğuz Atay 

Nezihe Meriç, Orhan Pamuk, Latife Tekin… 

SAİT FAİK ABASIYANIK (1906 – 1954) 

 Çağdaş öykücülüğün öncülerindendir. 

 Hikâyelerinde konu ve olaydan çok zamandan ve insan yaşamından kesitler öne çıkar. 

 Türk edebiyatında Çehov(Durum) tarzı hikâyenin en önemli temsilcisidir. 

 Genellikle gerçekçi olan yazarın bazı öykülerinde gerçeküstü ögeler öne çıkar. 



 İstanbul, deniz, balık, yoksulluk, avare insanlar, doğa yaşama bağlılığın göstergesi olarak 

öykülerinde sıkça yer bulur. 

 “Her şey insanı sevmekle başlar.” Sözü onun insana bakış açısını ortaya koyar. 

 Hikâyelerini sade bir Türkçeyle yazmıştır. 

Eserleri: 

Öykü: Semaver, Sarnıç, Mahalle Kahvesi, Tüneldeki Çocuk, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Havada 

Bulut, Kumpanya, Alemdağ’da Var Bir Yılan, Son Kuşlar, Az Şekerli 

Roman: Medarı Maişet Motoru (Sonraki baskıda adı “Birtakım İnsanlar”), Kayıp Aranıyor 

Şiir: Şimdi Sevişme Vakti 

Röportaj: Mahkeme Kapısı 

RASİM ÖZDENÖREN (1940 – …) 

 Bireyin yalnızlığını, yabancılaşmasını, kuşak çatışmasını, modernlik, gelenek gibi sorunları, 

değerlerinden koparılmış ve modern kentlerin varoşlarında kıstırılmış bireyin veya ailenin 

acılarını 

yerli-İslami bir duyarlılık ve bakış açısıyla öykülerine taşımıştır. 

 Hikâyelerinde varoluşçu felsefeden izler görülür, bireyin bilinçaltına iner, ruhsal 

çözümlemelerde bulunur. 

 Hikâyeleri dışında denemeleri de vardır. 

Eserleri: 

Hikâye: Hastalar ve Işıklar, Çözülme, Çok Sesli Bir Ölüm, Çarpışmalar, İmkânsız Öyküler 

Roman: Gül Yetiştiren Adam 

FÜRUZAN TEKİL (1935-…) 

 Öykü yazarı olarak tanınmıştır. 

 Orta sınıfın acısını, sevgisini anlatır. 

 İstanbul’un kenar semtlerindeki fakir insanların yoksulluklarını, saflıkları yüzünden kötü 

insanların eline düşen genç kadınları, aile içi ilişkileri, kuşak çatışmalarını anlatır. 



 Genellikle göçmenler, kadınlar ve çocuklar üzerinde durur. Kadın konusu da onun ele aldığı 

konulardandır. 

 Genellikle uzun ve ayrıntılı bir anlatım vardır. Olaydan çok betimleme ve çözümlemelere yer 

vermiştir. 

 “Parasız Yatılı” adlı eseriyle Sait Faik ödülünü almıştır. 

Eserleri: 

Öykü: Parasız Yatılı, Kuşatma, Benim Sinemalarım, Gecenin Öteki Yüzü, Gül Mevsimidir, Sevda 

Dolu Bir Yaz, Yedi Öykü 

Roman: 47’liler, Berlin’in Nar Çiçeği 

Gezi-Röportaj: Yeni Konuklar, Balkan Yolcusu, Ev Sahipleri, İşte Bizim Rumeli 

Oyun: Redife’ye Güzelleme, Kış Gelmeden 

Şiir: Lodoslar Kenti 

BİLGE KARASU (1930 – 1995) 

 Anlattığıyla, anlatımıyla özgün bir sanatçıdır. 

 Müziğe felsefeye, sinemaya uzanan geniş bir yelpaze içinde bireyin sorunlarını; sevgi, dostluk, 

yalnızlık odağında ele almıştır. 

 Ben merkezli hikâyeler yazmıştır. 

Eserleri: 

Öykü: Troya’da Ölüm Vardı, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Göçmüş Kediler Bahçesi, Narla 

İncire Gazel 

NEZİHE MERİÇ (1925 – 2009) 

 Toplum içinde bile kendi iç yalnızlığını sürdüren genç kız ve kadınları başarıyla anlatmıştır.  

 Çehov tarzı hikâyeye uygun eserler vermiştir. 

 Öykü, tiyatro ve roman türlerinde eserler yazmıştır. 

Eserleri: 



Öykü: Bozbulanık, Topal Koşma, Menekşeli Bilinç, Dumanaltı, Bir Kara Derin Kuyu, Yandırma, 

Gülün İçinde Bülbül Sesi Var, Çisenti 

 

 

 

VÜS’AT ORHAN BENER (1922 – 2005) 

 Vüs’at O. Bener, eserleri içinde daha çok özyaşamöyküsel nitelik taşıyan öyküleriyle bilinir. 

 Bener, ham gerçekliği edebi bir temele oturtarak ele aldı. Gündelik olaylarla, bilinçaltında 

birikmiş yaşam parçalarını birleştirdi. 

 Okurdan çaba isteyen, ayrıksı bir dili olan Bener’in kişilerinin gündelik hayatın ikiyüzlülüklerini 

dışa vuran bilinç akışlarını, Virgül dergisindeki yazısında, Orhan Koçak “iç konferans tekniği” 

olarak adlandırmıştır. 

 Öykülerinin yanı sıra Vüs’at O. Bener’in şiirleri, kısa dizelerden oluşan, esprili, ironik ve 

şaşırtıcıdır. 

Eserleri: 

Öykü: Dost, Yaşamasız, Siyah-Beyaz, Mızıkalı Yürüyüş, Kara Tren, Kapan 

Oyun: Ihlamur Ağacı, İpin Ucu 

Roman: Buzul Çağının Virüsü, Bay Muannit Sahtegi’nin Notları 

Şiir: Manzumeler 

NAZLI ERAY (1950-…) 

 Fantastik-gerçekçi hikâyeleriyle tanınmıştır. Postmodern bir yazardır. 

 Gerçekle gerçeküstü arasında köprüler kuran, masalsı öğelerle beslenen öyküler yazmıştır.  

 Hikâyelerinde insanların sevgilerini, hüzünlerini işler. 

Eserleri: 

Öykü: Ah Bayım Ah, Geceyi Tanıdım, Kız Öpme Kuyruğu, Hazır Dünya, Eski Gece Parçaları 



Roman: Pasifik Günleri, Orphee, Deniz Kenarında Pazartesi, Ay Falcısı, Yıldızlar Mektuplar Yazar, 

Örümceğim Kitabı, Elyazması Rüyalar Aşkı Giyinen Adam, Sis Kelebekleri 

HALDUN TANER (1915-1986) 

 Öykü ve oyun yazarıdır. 

 Eserlerinde çağının sorunlarını ortaya koymuş, eser kişilerinden hareketle çözümler de 

sunmuştur. 

 Epik tiyatronun, kabare tiyatrosunun bizdeki öncüsüdür. 

 Yazmış olduğu “Keşanlı Ali Destanı” edebiyatımızda epik tiyatronun ilk örneği kabul edilir. 

 Eserlerinde akıcı arı bir Türkçe kullanmıştır. 

Eserleri: 

Öykü: Yaşasın Demokrasi, Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var, Sancho’nun Sabah 

Yürüyüşü, Ayışığında Çalışkur, Konçinalar, Yalıda Sabah 

Tiyatro: Günün Adamı, Dışarıdakiler, Huzur Çıkmazı, Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım 

Vazifemi Yaparım, Fazilet Eczanesi, Zilli Zarife 

Portre / Anı: Ölür İse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil  

 

ÇALIŞMA SORULARI 

1.Cumhuriyet Dönemi’nde görülen toplumcu gerçekçi hikâye anlayışının özelliklerini maddeler 

hâlinde yazınız.  

• Toplumsal sorunlar özellikle 1940’lı yıllardan itibaren edebiyatımızda görülmeye başlanmıştır.  

• Yazarlar realizm akımından etkilenmiştir.  

• Gözleme dayalı bir anlatım söz konusudur.  

• Ağa-köylü çatışması, köy sorunları, imam-öğretmen çatışması, zengin-fakir/ güçlü güçsüz 

karşıtlığı, işçilerin hayatları, üretenler ve sermaye sahipleri, hapishaneler ve darbeler, Anadolu 

coğrafyası ve insanı, köyden kente göçün ortaya çıkardığı sorunlar en sık işlenen konulardır.  

• Roman/hikâyenin sosyal/ahlaki bir amacı olduğu savunulur.  

• Tezli (güdümlü) eserler yazılmıştır.  

• Eserler okuryazarlığı olan halkın kolayca okuyup anlayabileceği bir sadeliktedir. Köylü ağzı 

özelliklerine sıkça yer verilir.  

• Eserlerde sağlam bir kurgu görülmez.  

 

2. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’ nın 1940-1960 yılları arasını kapsayan döneminde hangi 

hikâye anlayışları benimsenmiştir?  



 

Millî ve dinî duyarlılığı yansıtan hikâyeler 

Toplumcu gerçekçi hikâyeler 

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyeler  

Modernist hikâyeler 

 

3. Akımları uygun şekilde doldurunuz. 

 a) 17. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Akla ve sağduyuya değer verilir. Konular eski Yunan ve Latin 

edebiyatından alınmıştır. Kahramanlar seçkin kişilerdir. Konu değil konunun işlenişi önemsenmiştir. Dilde ve 

üslupta kusursuzluk aranmıştır: ………………………………………………………… 

b) 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan bir akımdır. Şiirde belirginleşen bir akımdır. Nesneler, oldukları gibi 

yansıtılmamıştır. Anlam kapalılığını savunmuşlardır. “Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir.” görüşünü 

benimsemişlerdir. Şiirde musikiyi savunmuşlardır: …………………………………. 

4. Aşağıda adı verilen yazar ve şairlerimizin hangi akımın temsilcisi olduklarını yazınız.  

a) Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nabizade Nâzım:………………………………………  

b) Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hamit Tarhan: ………………………………………………….. 

5. Öykü türü ile ilgi olarak aşağıda boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.  

i) Dünya edebiyatında hikâye türünün ilk örneği, İtalyan yazar …………………………………………………. ‘nun 

……………………………………… eseri  kabul edilir. 

ii) Fransız yazar……………………………………. klasik hikâye (olay öyküsü) türünün temsilcisidir. 

iii) Rus yazar …………………………………… ise ………………………………………… nin temsilcisidir 

6. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise cümlenin sonuna (D) yanlış ise (Y) yazınız. 

* Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat Nuri Güntekin gibi Cumhuriyet Dönemi’nin ilk 

yıllarının roman yazarları, hikâye türünde eser yazmamışlardır. (   )  

* 1923 - 1940 yıllarında yayımlayan yazarlardan bazıları Kenan Hulusi Koray, Sadri Ertem, Sabahattin Ali 

ve Sait Faik Abasıyanık’tır. (   )  

* Aka Gündüz, Bahaeddin Özkişi gibi sanatçılar millî–dinî duyarlılığı yansıtan hikâyeler yazmışlardır.(   )  

* Sadri Ertem, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt, Samim Kocagöz, Talip Apaydın gibi 

yazarlar millî edebiyat zevk ve anlaşını sürdüren çizgide eserler yazmışlardır. (   )  

*  Peyami Safa, Memduh Şevket Esendal, Tarık Buğra, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Sabahattin Kudret Aksal 

gibi yazarlar bireyin iç dünyasını esas alan anlayışla insan gerçekliğini psikolojik yönüyle yansıtan 

hikâyeler yazmışlardır. (  )  

7. Öykü türünde yazılmış olan aşağıdaki eserlerin yazarlarını belirleyiniz.  

Ege Kıyılarından, Merhaba Akdeniz, Ege’nin Dibi, Yaşasın Deniz, Gülen Ada, Ege’den, Gençlik 

Denizlerinde, Parmak Damgası, Dalgıçlar, Çiçeklerin Düğünü, Egeden Denize Bırakılmış Bir Çiçek, Mavi 

Zamanlar, Gülen Ada: ……………………………………………………  



Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, Kubbede Kalan Hoş Seda, İzmir’den Bursa’ya:…………………  

Otlakçı, Mendil Altında, Temiz Sevgiler, Ev Ona Yakıştı:………………………………… 

And, Falaka, Kaşağı; Bomba, Beyaz Lale, Tuhaf Bir Zulüm; Forsa, Vire, Başını Vermeyen Şehit, Pembe İncili 

Kaftan, Topuz, Diyet; Yüz Akı, Üç Nasihat, Kurumuş Ağaçlar; Primo Türk Çocuğu, Fon Sadriştayn’ın Oğlu, 

Kızıl Elma Neresi; Perili Köşk, Mahcupluk İmtihanı, Gizli Mabet, Yüksek Ökçeler, İlk Düşen Ak, Harem, Aşk 

Dalgası, Bahar ve Kelebekler: ………………………………… 

Telli Kavak, Sam Amca, Sığınak, Cihan Şoförü, Ahmet'in Kuzuları, Yolun Üstündeki Kaya, Yağmurdaki Kız, 

Alandaki, Delikanlı, Gecenin Soluğu: ……………………………………………. 

 

 

 

8. Aşağıda verilen edebi akımların orijinal adlarıyla Türkçe adlarını doğru şekilde eşleştiriniz.  

• Klasisizm                                           (      ) Dışavurumculuk 

• Natüralizm                                        (       ) Varoluşçuluk 

• Romantizm                                        (       ) Gelecekçilik 

• Sürrealizm                                         (        ) İzlenimcilik 

• Empresyonizm                                  (        ) Kuralcılık 

• Ekspresyonizm                                  (        ) Coşumculuk 

• Fütürizm                                            (        ) Gerçeküstücülük 

• Egzistansiyalizm                               (        ) Gerçekçilik 

• Realizm                                             (         ) Doğalcılık 

 

9. Aşağıda boş bırakılan yerlere bilgice doğru sözcükleri yazınız. 

• Kuralsızlığı kural edinen, her türlü ahlak, dil ve estetik kuralını yıkmayı amaçlayan edebi 

akıma ………………………………… akımı denir. 

• Sanatın bütün dallarında makineyi ve hızı yansıtmak isteyen, geleneksel sanat değerlerini yok 

sayan sanat akımı ……………………………………. Akımıdır. Bu akımın edebiyatımızdaki 

temsilcisi ilk dönemdeki eserleriyle Nazım Hikmet’tir. 

• Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutan,rüyalar,sayıklamalar gibi anlatımlara yer veren 

edebi akıma …………………………………..akımı denir. 

• Kurucusu Emile Zola olan,realizmdeki gözlemciliğin yanında determinist görüşle bilimsel 

deneylerden yararlanmanın esas kabul edildiği ,soyaçekim ve içgüdülerin insan 

davranışındaki öneminin vurgulandığı edebi akım ………………………………..akımıdır. 

• Romantizm akımının diğer adı ………………………………………… 

• 19.yy’da ortaya çıkan sadece şiirde görülen, şairin şiirde kişiliğini gizlediği, gözlemlerini 

nesnel biçimde yansıttığı edebi akım …………………………………akımıdır. 

• Parnasizme tepki olarak doğan bu akıma göre gerçeği olduğu gibi anlatmak imkansızdır.Her 

insan dış dünyayı farklı algılar.Şair şiirde izlenimlerini anlatır.Bu akım 

………………………………………… akımıdır. 



• 18.yy’da klasisizme tepki olarak doğan;hayal ve duyguya büyük önem veren; aşk, ölüm, doğa 

temalarını işleyen edebi akım …………………………akımıdır. 

• Edebiyattaki kurucusu Jean Paul Sartre olan ,insanın karşılaştığı durumlar karşısında en iyiyi, 

en doğruyu aklıyla seçeceğini savunan ancak bunun da bunalımla olacağını kabul eden akım 

…………………………akımıdır. 

 

10. Aşağıdaki parçaların hangisi ilahi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?  

A) İçimde yıllardan beri duymadığım bir heyecan var. Size bu mektubu atacağım. Biz kırk sene evvel de 

böyle mektup atardık. 

 B) Küçük Hasan bir şeyler mırıldandı. Sonra güğümünü alarak istasyon duvarının kar tutmayan bir 

kenarına çömeldi. Kar, adamakıllı serpiştirmeye başlamıştı. 

 C) Kesik kesik öksürmeye başladı. Çatlak elleriyle gözlerini silerek dizlerinin üstüne yuvarlandı. Kalktı 

fakat beş altı adım sonra tekrar düştü. 

 D) Abim sabahları okula gidiyor, öğlenden sonra da babamın yanına uğrayıp akşama birlikte 

dönüyorlardı eve. Babamla abim gittikten sonra komşu kadınlar geliyorlardı bazen.  

E) Hayvan sesleri daha yakınlaşmış, yolun ilerisinde, karların arasında, birtakım karaltılar belirip tekrar 

kaybolmaya başlamıştı. Dizlerinin artık kendisini taşıyamayacağını hissetti. 

 

11. Bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, 

kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. 

Dedemköy, kanalın yakınındadır. Yalnız, sular Beyşehir Gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil 

dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. Yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan 

gözler kurak senelerde buruşur, kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan 

medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. 

 Bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

 A) Duygu ve hayali her şeyin üstünde tutar.  

B) İç konuşmalar ve diyaloglara sıkça yer verir.  

C) Konuşma dilinden uzak, ağır, sanatlı bir dil kullanır.  

D) Olay akışını keserek arada okura gereksiz bilgiler aktarır.  

E) Memleketçi bir anlayışla Anadolu insanının sıkıntılarını ele alır. 

 


