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1.  Sofistler, nesnel doğruların olduğu düşüncesine karşı 

çıkmışlardır. Hakikatin tek kaynağı insandır. Yani insanın 

kendi düşüncesidir. Bu yüzdendir ki;  insan her şeyin 

ölçüsüdür. 

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılabilir?  

  

 A) Doğrunun tek kaynağı duyulardır. 

 B) Doğru, zihnimizde yer alan idelerdir.  

 C) Sezgilerimizle edindiğimiz bilgiler doğrudur. 

 D) Her insana göre değişebilen doğruluklardan söz 

edilebilir.  

 E) Bilgi mutlaktır, değişmez. 

  

 

 

 

 

2.   Empiristler, bilginin deneyimler sonucu elde edildiğini dile 

getirmişlerdir. Dolayısıyla, zihinde doğuştan getirmiş 

olduğumuz bir bilgiden söz etmemiz olanaksızdır. Buna 

formel bilimler de dahildir. Eğer aksi olsaydı, çocuklarda 

da bu bilgiler olurdu. 

Buna göre, empirizm aşağıdaki yargılardan hangisine 

karşı çıkmaktadır? 

  

 A) Bilginin kaynağının, sadece akıl olduğu. 

 B) Düşüncelerin değiştiği, sadece değerlerin değişmediği. 

 C) Bilginin kaynağını algılamalarımızın oluşturduğu. 

 D) İnsan bilgisinin göreceli olduğu. 

 E) Her şeyin oluş halinde olduğu.   

  

 

 

 

 

 

 

3.  Herkesten bağımsız olarak üst bir gerçekten bahsetmek, 

Sofistler’e aykırı bir düşüncedir. Sahip olduğumuz bilgiler, 

duyuların sonucunda elde edilen verilerdir. Bundan ötürü, 

duyumsal izlenimlere dayalı değişmez bir gerçeğin elde 

edilmesi mümkün değildir. 

Bu filozoflara zıt düşen düşünce aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Doğru bilginin ölçütünün duyu organları olduğu 

 B) Kesin bilgiye ulaşılamayacağı 

 C) Her şeyin özüne akılla ulaşılacağı 

 D) Doğru bilginin olanaklı olmadığı 

 E) İnsanın her şeyin ölçütü olduğu 

4.   – Bergson’a göre, gerçeklik vardır, bilgisine de ancak       

sezgi ile ulaşılabilir. 

– Hegel’ e göre, gerçek olan akla uygun, akla uygun olan 

da gerçektir. 

– Platon’ a göre, asıl gerçekler başka alemde yer alan 

idealardır. 

Yukarıdaki düşünürlerin ortak özelliği aşağıdakilerden 

hangisidir?     

  

 A) Kesin bilginin olamayacağını dile getirmeleri 

 B) Doğru bilginin olanaklı olduğunu savunmaları 

 C) Hükmü askıya almaları 

 D) Doğru bilginin varlığından şüphe etmeleri 

 E) Doğru bilgiye akıl ile ulaşabileceğini savunmaları 

  

 

 

 

 

 

5.  Dogmatik düşünce, varsayılan ilkelerin eleştirilemeyeceği 

ilkesini benimser. Herkes kendi otoritesini ilan etmiştir. 

Buna göre, herkesin düşünüşü doğrudur. Bu doğruluktan 

kuşku duymak olası bile değildir. Eleştirmek ise 

olanaksızdır. 

Dogmatik düşüncenin sergilediği anlayış, hangi 

düşünceye zemin oluşturmuştur? 

  

 A) Bilimsel yöntemin gelişmesine 

 B) Doğru bilgiden şüphe duyulmasına 

 C) Felsefenin konusunun değişmesine 

 D) Felsefede önemli gelişmeler olması 

 E) Otoritelere bağlılığın artmasına 

  

 

 

 

 

6.   Wittgensten, dil felsefesi üzerinde çalışmıştır. Bunu 

yaparken, dilin gerçekliği ifade edip edemediği üzerinde 

durmuştur. Bu duruş muhakkak ki önermelerin dile getirilişi 

vasıtasıyla gerçekleşecektir. Eğer önermeler olgulara 

uygunsa anlamlı, değilse anlamsız olacaktır. 

Wittgenstein‘in bu yaklaşımıyla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) İnsanın bilgisi olgularla sınırlandırılmıştır. 

 B) Mutlak bilgiye ulaşılamaz. 

 C) Bilginin kaynağı akıldır. 

 D) Kesin bilgiye ulaşmak sezgiyle mümkündür. 

 E) Bilgiye ulaşmada dil bir yöntemdir. 
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7. Phyron’a göre, gerçekliğini kabul ettiğimiz şeyler için ne 

doğru ne yanlış ne de güzel deme hakkına sahibizdir. 

Böyle nitelendirmeler yaptığımız zaman, muhakkak ki 

karşıtının dile getirileceği kaçınılmazdır. Bu yüzdendir ki, 

hükümde bulunmamak gerekir. 

Phyron’un bilgi anlayışına ilişkin olarak, 

aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? 

 

 A) İnsan bilgisi mutlaktır. 

 B) Bilgi iddiası taşıyan her yargıdan uzak  durulmalıdır. 

 C) Pratik yarar sağlayan bilgiler doğrudur. 

 D) İnsan bilgisinin sınırları çizilmelidir. 

 E) İnsanın bilgisinin kaynağı duyumlardır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pragmatistlere göre, mutlak ve sonsuz doğruluktan söz 

edilemez. Doğruluğun, insandan bağımsız olarak var 

olduğunu düşünmek saçmadır. Doğruluk bir yerlerdedir ve 

insanlar onu keşfetmek için çaba gösterirler, şeklinde bir 

anlayış olamaz. Bilgi yarar sağlamalıdır. Başka bir 

yerlerde aramak da yanlıştır. 

Pragmatistlerin düşüncelerini özetleyen yargı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Doğru bilgi yoktur. 

 B) Bilgi deneye konu olmalıdır. 

 C) Doğru bilgi, fayda sağlayan bilgidir. 

 D) Doğru bilgi tutarlı olmalıdır. 

 E) Doğru bilgi, sezgiye dayalı bilgidir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Berkeley, öznel tasarımların ortak doğru olabileceğini 

savunmuştur. Bundan dolayı, maddi varlık tamamen 

zihinde bulunan idelerdir. Doğru diyebileceğimiz şeyler 

yalnızca algılarımızdır. Başka bir deyişle; var olmamız, 

algılanmış olmamıza bağlıdır. 

Parçaya en uygun yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Mutlak doğrunun varlığından bahsedemeyiz. 

 B) Bilgilerimiz deneyimler sonucu oluşur. 

 C) İnsan maddi olan her şeyi bilir. 

 D) Varlığın şartı algıdır. 

 E) İnsan zihni her şeyi bilir. 

10.  Gorgias; “Hiçbir şey var değildir. Olsaydı bile bilinemezdi. 

Bilinseydi bile, bir başkasına aktarılamazdı.” diyerek doğru 

bilginin olamayacağını söylemiştir. Protagoras da; “ İnsan 

her şeyin ölçüsüdür.” diyerek, var olmayı da insana 

bağlamıştır. 

Bu iki görüşün ortak özelliği nedir? 

  

 A) Şüpheyi doğru bilginin yöntemi olarak görmeleri 

 B) Doğruya ulaşmada önyargıyı esas almaları 

 C) İnsan aklının her şeyi yönlendirdiğini düşünmeleri 

 D) Hakikatin kaynağının Tanrı olduğunu düşünmeleri 

 E) Doğrunun göreceli ve değişken bir yapısının olduğunu 

söylemeleri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Karneades duyuların da, aklın da bilgisine güvenmez. 

Çünkü duyular bizi sürekli yanılgıya düşürür. Akıl ise, 

bütün insanlarda aynı değildir. Dolayısıyla, akıl da duyular 

da bizi doğru bilgiye götüremez. İkisinin bir araya gelmesi 

de bunu sağlamaz. 

Karneades’ in bu sözlerle anlatmak istediği düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir?       

  

 A) Doğru bilgiye ulaşılabileceği 

 B) Hiçbir konuda kesin bir yargıya varılamayacağı 

 C) Bir bilginin doğruluğunun  akılla bilinebileceği 

 D) Bize doğruyu veren bilginin sezgiyle kazanılacağı 

 E) Doğrunun kişilere göre değiştiği 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Aristo’ ya göre; “Bir duyusunu kaybeden, bir evren 

kaybetmiş gibidir.” Bu yaklaşıma göre, insanlar nesneler 

dünyası ile, duyu organları aracılığıyla iletişim kurarlar. 

Fakat, kimi zaman duyularımız bizi yanıltırlar. 

Bu paragraf doğrultusunda, aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılabilir? 

  

 A) Doğru bilgi, deneyle elde edilir. 

 B) Doğru bilgi, akılla elde edilir. 

 C) Doğru bilgi, sezgiyle elde edilir. 

 D) Duyu organlarımızın sağladığı bilgiler, güvenilir 

değildir. 

 E) Doğru bilgi, duyularımız bizi yanıltsa da, sadece 

duyularla elde edilir. 
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