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1.  “Sanat taklit etmektir” diyen Aristoteles; bu düşüncesini 

açıklarken, sanatçının işini kendi ruhunu katarak yapması 

gerektiğini belirtir. Ressam bunu yaparken renklerin en 

güzelini yakalamaya çalışır. Müzisyenin yaptığı notaların 

düzenliliğidir. 

Aristoteles bu görüşleriyle ne anlatmak istemiştir? 

  

 A) Sanatın fayda sağlaması gerektiğini 

 B) Sanat ancak sanatçının ruhuyla anlam kazanır 

 C) Sanatın ahlaki boyutlarını 

 D) Sanatın nesnelliğini 

 E) Sanatın doğayı işlerken serbest olmadığını 

  

 

 

 

 

 

2.  Aşağıdaki sorulardan hangisi sanat felsefesinin yanıt 

aradığı bir soru değildir? 

  

 A) Sanat taklit etmek midir? 

 B) Sanatçı eserini oluştururken topluma hizmette mi 

bulunur? 

 C) Sanatçının eserine ön yargılı yaklaşmak doğru mudur? 

 D) Bilgimin kaynağı idealar mıdır? 

 E) Sanatı sanat yapan şey nedir? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Estetik yargıların öznelliğini tartışmak mümkün değildir. 

“Nedensellik ilkesi bana göre doğru olamaz” şeklinde bir 

yargıda bulunmanın mümkün olmaması gibi... Estetik 

yargılar kişinin algılayışı sonucu dile getirilir. Örneğin; bir 

resme bakıldığında, “bu resim çok güzel” denebilir. Bu 

estetik yargıların mutlak bir nitelik taşımadığının 

göstergesidir. 

Parçadan hareketle estetik yargılarla ilgili olarak ne 

söylenebilir? 

  

 A) Estetik yargıları toplum belirler. 

 B) Estetik tavır özneldir. 

 C) Güzellik, nesne tarafından belirlenir. 

 D) Estetik yargılar evrensellik özelliği taşımalıdır. 

 E) Sanat kişileri hapseder. 

4.  Sanatçının yapıtlarını halk takdir etmek zorundadır. Halkın 

beğenmediği eser sanatçısını başarılı kılmaz. Bu 

bakımdan eser sanatçısı, halkı önemsemeyen bir sanatçı 

yapıtlarında halktan kopuk bir tablo çizer. Bu da sanatçıyı 

ileriye taşımaz. 

Parçada aşağıdaki hangi yargı eleştirilmiştir? 

  

 A) Sanatçının topluma mal olması 

 B) sanatçının özgür olamaması 

 C) Sanatçının ve yapıtlarının halktan kopuk olması 

 D) Halkın hep iyiyi istemesi 

 E) Halkın önyargılı olduğu 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.   Alfred Weber’ e göre; “Güneşin doğuşu bir Çinliyi ya da 

bir Hintliyi de, Bir batılı kadar heyecanlandırır. Oysa 

Bach’ ın bir konçertosunun tadına varabilmek için, eğitim 

gereklidir. 

Buna göre, ulaşılabilecek yargı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A)  Güzel, herkese göre aynı anlamı ifade eder. 

 B)  Güzel, doğadan sanata yansır. 

 C)  Güzel, herkes için aynı anlamı taşımayabilir. 

 D)  Güzel, kişinin dışında var olan bir süreçtir. 

 E)  Güzel, sadece doğada vardır. 

  

 

 

 

 

6.  Platon’ un bilgi anlayışını sanat anlayışında da görmemiz 

mümkündür. Güzel diyebileceğimiz her şey aslında 

güzellik formundan pay almış şeylerdir. Bu yüzden güzel 

dediğimiz şeylerin içerikleri dolu değildir. Dolu olması, 

formundan pay aldığı sürece mümkündür. 

Parçadan hareketle Platon’ un temele aldığı görüş 

aşağıdaki hangi yargıya uymaz? 

  

 A) Doğadaki güzellik yanıltıcıdır. 

 B) Güzellik ideasına uygun olan güzeldir. 

 C) Güzellik formu nesneldir ve ancak düşünceye konu 

olur. 

 D) Güzellik gördüğümüz şeylerdir. 

 E) Güzel olan başka bir yerdedir. 
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7.  Bir duyguyu, kişisel yaratıcılıkla ortaya çıkmasını ifade 

eden bilgi türüdür. Konusu güzellik, hoşluk duygularıdır. 

İnsanın hissedişlerini konu alır. 

Bu parçada anlatılan bilgi türü aşağıdakilerin 

hangisidir? 

  

 A) Romantizm B) Dinsel Bilgi 

 C) Bilimsel Bilgi D) Teknik Bilgi 

 E) Sanat Bilgisi  

  

 

 

 

8.  Sanat, sanat için yapılmalıdır. Öyle ki çoğu zaman 

tüccarlara, çoğu zaman yazarlara hitap eder. Sanat öyle 

bir şeydir ki güzellik hissini uyandırır insanlarda. Bir başka 

algılanır artık doğa, ağaçlar, ormanlar… Öyle ki farklıdır 

her şey. Farklı olduğu kadar da güzeldir. 

Yukarıdaki anlatım aşağıdaki hangi sorunun cevabı 

niteliğindedir? 

  

 A) Sanat nedir? 

 B) Sanatın işlevi nedir? 

 C) Sanat ne için yapılır? 

 D) Sanatı sanat yapan şey nedir? 

 E) Sanatın özellikleri nelerdir? 

  

 

 

 

 

9.  Sanat eseri insana öyle çeşitlilik, değişiklik katar ki; bir 

başka görünür dağlar, çayırlar. Yazlar, kışlar farklılaşır. 

Doğadaki güzelliklerin farkına vardırır. Hem de hiç fark 

etmemişcesine canlıdır, bir o kadar da bizimdir.... 

Yukarıda ki parçadan sanat eserinin hangi özelliği 

vurgulanmıştır? 

  

 A) Öznelliği 

 B) Güzeli yansıtmak zorunda olduğu 

 C) Dünyayı farklı görmemizi sağlaması 

 D) Sanatçının kendi özelliklerini yansıttığı 

 E) Bir akımı yansıttığı 

  

 

 

 

 

10.  Sanat eseri biriciktir. Bir daha aynısı yapılmaz, çünkü 

yapanın kaleminden, duygularından bir kere çıkmıştır. 

Amaç ne sanatçının pratiğini geliştirmesi, ne de toplum 

tarafından ilgi odağı olmak istemesidir. Amaç sadece 

özgün bir eser ortaya çıkarmaktır. 

Parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisi 

söyleyebiliriz? 

  

 A) Sanat nesneldir. 

 B) Sanat evrensel niteliktedir. 

 C) Sanat, topluma uygundur. 

 D) Sanat, bireyin duygularını yansıtır. 

 E) Sanat, başarılı olma kaygısı taşımaz. 

11.  Güzellik, bakanın gözüyle güzelleşir. Bir tablonun 

güzelliği, kimine göre renginde saklıdır, kimine göre 

yapıların çatılarındaki mimariye, kimilerine göreyse 

sadece uçurulan uçurtma figürüne. Öyleyse; “Bu sanat 

eseri güzel midir?” dediğimiz zaman herkes farklı bir 

tarafından bakacaktır tabloya. 

Bu parçayla anlatılmak istenen nedir? 

  

 A) Sanat eserinin nesnelliği 

 B) Bakanın duygusal durumunu yansıttığı 

 C) İnsan aklını zorlaması 

 D) İnsanların düşüncelerine konu olması 

 E) Sanat eserinin güzelliğinin göreceli olması 

  

 

 

 

 

12.  “İki sanatçı aynı ağacı resmetseler bile, çizdikleri ağaç 

kendi dünyalarında yarattıkları ağaçtır.” ifadesinde 

sanatın hangi özelliği vurgulanmıştır? 

  

 A) Öznelliği 

 B) Sanatçının algılanması 

 C) Sanatçının gördüğü ağacı taklit etmesi 

 D) Sezgiye dayalı olması 

 E) Nesnelliği barındırması 

  

 

 

 

13.  Sıcak bir yaz gününde dondurma yemek hoşumuza gider. 

Bu fizyolojik bir hazdır. Leonardo Da Vinci’ nin resimlerine 

bakınca hissettiğimiz haz duygusu ise estetik hazdır. 

İkisini birbirinden ayıran özellik; fizyolojik hazda uyarıcı 

ortadan kalkarsa hoşlanma biter, estetik hazda ise devam 

eder. 

Bu parçada vurgulanan düşünce nedir? 

  

 A) İnsanlarda aynı haz duygusunun var olduğu 

 B) Fizyolojik haz ve estetik hazzın birbirlerinden farklı 

olduğu 

 C) Fizyolojik hazzın, estetik hazzı gerektirdiği 

 D) Uyarıcı ile hazzın birlikte var olduğu 

 E) Fizyolojik hazzın uzun süreli olduğu 

  

 

 

 

 

14.  Platon; “Sanatçının yaptığı sanat taklittir.” diyerek sanat 

felsefesine farklı bir görüş katmıştır. 

Platon’ a göre sanatçı eserini nasıl oluşturur? 

  

 A) Sanatçının yaratma gücü yüksektir. 

 B) Sanat kişisel bir etkinliktir. 

 C) Sanat doğal şeylerin yansıtılmasıdır. 

 D) Sanat hissediştir. 

 E) Sanat duyguyu ve düşünceyi barındırır. 
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