
 
YKS HAZIRLIK – FELSEFE GRUBU 

 Sanat Felsefesi 08.A.22 

 

www.dogruegitim.com 

 

1.  Etrafımızda gördüğümüz nesnelere, muhakkak ki farklı 

tepkiler veririz. Verdiğimiz bu tepkiler dünyaya 

yönelişimizin, estetik tavrımızın farklı olmasından 

kaynaklanır. Ancak bilim için aynı şeyleri söyleyemeyiz. 

Çünkü doğa bilimleri, görecelik anlayışı üstüne kurulmaz. 

Parçaya göre, aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır? 

  

 A) Bilimin akla dayalı olduğu 

 B) Bilime ve sanata insanın benzer şekilde yaklaştığı 

 C) Sanatın topluma uygun olması 

 D) Sanatın öznel, bilimin ise nesnel olması 

 E) Sanat ve bilimin konularının aynı olması 

  

 

 

 

 

2.  Sanatçı kendisini konuşur, kendisini yazar. Öyle bir dünya 

çizer ki; bu ne akıl ne mantık ilkeleriyle denetlenir. Sadece 

duygular vardır içinde, bireyselliği yansıtan duygular. 

Parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

  

 A) Sanatta akla uygunluk aranmaz. 

 B) Sanat öznel bir çabadır. 

 C) Sanat eserinin değeri onun özellikleridir, 

 D) Sanat eseri sanatçının duygularını yansıtır. 

 E) Sanat sanatçının tarzını ortaya koymasıdır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.  Sanat eseri yarar amacı taşımaz. Bu demektir ki, sırf belli 

bir işlevi yerine getirmek üzere yapılmış bir eser, sanat 

eseri sayılmaz. Örneğin Süleymaniye Camii’ ni sanatsal 

açıdan yüce kılan, onun bir ibadet yeri olarak, mimari 

yapısıyla, birlikte, yerine getirdiği işlevlerin bütünündedir. 

Paragraftan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

  

 A) Sanat eseri yararı ölçüsünde değerlidir. 

 B) Sanat eserini değerli kılan yararlılığı değildir. 

 C) İşlevi olan her şey sanat eseri değildir. 

 D) Sanat eserleri aynı zamanda pratik değere de sahip 

olabilirler. 

 E) Süleymaniye Camii’ni sanatsal açıdan değerli kılan 

mimari yapısıdır. 

4.  Fizik bilginleri bir heykeli tartabilir, bir resmin renk tonlarını 

sayabilirler, çünkü onlar için, tartıp saydıkları o dış şeylerin 

ruhsal anlamının bir önemi yoktur. Oysa estetikçi için, 

ölçüleri, tartılan, sayılan şeyler yoktur, yalnızca imgeler, 

yani ruhsal edimler vardır. 

Croce’ nin bu görüşünden hareketle aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

  

 A) Estetik, sanatçının öznelliğine endekslidir. 

 B) Ortak estetik yargılardan bahsedilemez. 

 C) Sanat eserleri belli bir ölçüte göre yapılmalıdır. 

 D) Pozitif bilimlerin işi bir sanat eserinin sanatsal değerini 

belirlemek değildir. 

 E) Sanat, temelde ruhsal bir edimdir. 

  

 

 

5.  Fabrikada yapılmış, son derece karmaşık, dengeli, 

simetrik desenler taşıyan bir halıyı “güzel” bulabiliriz, ama 

ona sanat eseri diyemeyiz. Çünkü bu halıdan, aynı örnek 

üzerinden binlerce üretilebilir. 

Paragrafa göre bir eserin sanat eseri olabilmesi için 

aşağıdaki niteliklerden hangisini taşıması 

gerekmektedir? 

  

 A) Kendine özgü nitelikleri olmalıdır. 

 B) Simetrik desenler taşımamalıdır. 

 C) Güzel olmalıdır. 

 D) Karmaşık yapılı olmalıdır. 

 E) Sanatçı tarafından üretilmelidir. 

  

 

 

 

6.  Sanatın bize gerçekliği değil de, görünüşü verdiğini, 

sanatta söz konusu olanın görüntüler olduğunu savunan 

Platon’a göre, gerçek varlık alanı idealar dünyasından 

oluştuğu için sanat eseri gerçeğin kopyasının kopyası 

olmak durumundadır. Yani sanatın konusu olan nesneler, 

gerçekliği olmayan kopyalardır, zira gerçekten var olan 

yalnızca idealardır. 

Paragrafa göre Platon’un sanata ilişkin düşüncelerini 

aşağıdakilerden hangisi desteklemektedir? 

  

 A) Sanat, doğal olanın yansıtılmasıdır. 

 B) Sanat eseri, içinde doğru bilginin imkanlarını barındırır. 

 C) Sanat, taklidin taklidi olduğundan değersizdir. 

 D) Sanat eseri, gerçekliği taklit ettiği oranda, estetik 

değere sahiptir. 

 E) Sanat, insanı duyular aleminden kurtardığı için 

değerlidir. 
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7.  İster bir sanatçı yetisi, isterse alışkanlığa dayanan bir 

ustalıkla olsun, bazı sanat dalları, renkler ve figürler 

aracılığıyla  taklit eder, bazıları  ise ses aracılığıyla  taklit 

eder. 

Paragrafa göre sanat için aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

  

 A) Sanat, sanatçının nesneleri taklit etmesiyle doğar. 

 B) Sanat, sanatçının yaratmasıdır. 

 C) Sanat, sezgisel bir kavranıştır. 

 D) Sanat, sanatçının madde ve biçimle olan oyunudur. 

 E) Sanat, insan etkinliklerinin hiçbirine benzemeyen, 

özgür bir etkinliktir. 

  

 

8.  Bir tablo yapan ressam, önceden konulmuş kurallara kulak 

asmıyor denilebilir mi hiç? Yapacağı tablonun ne olması 

gerektiği hiç söylenir mi? “Şöyle bir tablo yapacaksın” 

denir mi? Denmez elbette. Yapılacak tablo önceden 

belirlenemez de ondan. Kimse yarın ki resmin ne 

olacağını şimdiden söyleyemez. Ancak önüne konulmuş 

resimler üzerine yargılar verilebilir, yani, yapılacak değil, 

yapılmış resimler üzerine... 

Paragrafa göre sanat için aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

  

 A) Deney öncesi estetik değerler yoktur. 

 B) Sanat, sanatçının ortaya koyduğu bir yaratmadır. 

 C) Sanat, önceden konulmuş kurallara bağlı kalınarak 

yaratılmalıdır. 

 D) Sanatçının oluşturacağı yapıt hakkında öngörüde 

bulunmak imkansızdır. 

 E) Sanatçı, evrenini kendi ölçütlerine göre oluşturur. 

  

9.  Sanatçı zanaatkârdan, sanat eseri de zanaat eserinden 

çok farklıdır. A. Malraux’ un dediği gibi; “Sanatçı formlar 

(biçimler) üretir, kol işçisi (zanaatkâr) ise mevcut formları 

üretir.” 

Paragrafta sanat eserinin hangi özelliği 

vurgulanmaktadır? 

  

 A) İnsan yaratısı olması 

 B) Tek ve biricik olması 

 C) Yarar amacı taşımaması 

 D) İnsana bağımlı olarak ortaya çıkması 

 E) Estetik değer taşıması 

  

 

10.  Delacroix: “Biz romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti.”; 

Kant: “Doğa, bir sanat yapıtı olarak görüldüğü zaman 

güzeldir.”, der. 

Paragrafa göre iki filozofun paylaştığı ortak görüş 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Sanat eseri, insan yaratımıdır. 

 B) Doğadaki güzellik, her şeyden daha değerlidir. 

 C) Sanat, bizi doğadaki güzelliğe yönlendirmez. 

 D) Sanat, doğadaki güzellikleri kavramada insana yardım 

eder. 

 E) Doğadaki güzellik, kendisini sanat eserinde de farklı 

göstermez. 

11.  Estetik’ e göre, sanat deneyi ve sanat heyecanı, bir 

insanın yaşayabileceği en yoğun, en haz verici bir deney 

ve heyecandır. Eğer onun herhangi bir şekilde ahlaki 

değerlerle çatışması söz konusu ise yapılması gereken 

şey, ahlaki değeri feda etmektir. Bu görüşü savunan birine 

şiddet filmlerinin insanlar üzerinde son derece olumsuz 

etkiler bıraktığını, bu yüzden bu tür filmlerin çevrilmemesi 

gerektiğini söylerseniz alacağınız cevap şu olacaktır: 

Önemli olan şiddetin ahlaki sonucu değil, estetik 

görünümüdür. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) Bir sanat eseri, insana ahlaki açıdan da yarar 

sağlamalıdır. 

 B) Sanat ve sanatçı devamlı ahlaki denetim altında 

tutulmalıdır. 

 C) Ahlaki işlevi olmayan bir eser sanat eseri sayılamaz. 

 D) Sanat ve ahlâk, aynı alana hizmet eder. 

 E) Ahlâk, sanatın bir hizmetçisidir ve gerektiğinde 

reddedilebilir. 

  

 

 

 

12.  Rönesans ressamları için bir resim, doğada bulunan bir 

nesneyi temsil eder ve yansıtır. Bir ressam; bir atı, bir 

insanı, bir çiçeği ne kadar aslına uygun bur şekilde 

yansıtırsa o kadar başarılı olur. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) Bir resim doğadaki canlıların eksiklerini kapatacak 

şekilde yapıldığında değer kazanır. 

 B) Bir ressamın amacı, doğadaki nesneleri olduğu gibi 

resmetmektir. 

 C) Bir ressam, yaptığı resime kendinden bir şeyler 

katmalıdır. 

 D) Bir resim, ressamın iç dünyasını yansıttığı ölçüde 

güzeldir. 

 E) Ressam, sanat eserini oluştururken doğanın 

güzelliklerinden yararlanır. 

  

 

 

 

13.  Schiller’ e göre, sanat bir oyundur. Çünkü her ikisi de 

fayda peşinde koşmazlar. Hem sanat hem de oyun insanı 

günlük korku ve baskılardan kurtarır ve özgürlük 

dünyasına götürür. Ona göre, “İnsan, sözcüğün tam 

anlamında insan olduğu zaman oynar ve ancak oynadığı 

zaman tam anlamıyla insandır.” 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Hem sanat hem de oyun, gündelik hayatta pratik fayda 

gözetmez. 

 B) Sanat insanın özgürlük alanını genişletir. 

 C) Oyun ve sanat, insanı toplumsal baskılardan kurtaran 

bir özelliğe sahiptir. 

 D) Oyun, insanı tam anlamıyla insan yapar. 

 E) Sanat ve oyun, birbirinden, farklı kavramlardır ve 

insanda farklı duygular oluştururlar. 
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