
 
YKS HAZIRLIK – FELSEFE GRUBU 

 Bilgi Felsefesi 03.C.09 

 

www.dogruegitim.com  

 

1.  Platon’a göre, doğru bilgiye ancak idealar yoluyla 

ulaşılabilir; çünkü idealar her şeyde ortak olan şeyi 

kendilerinde taşırlar. Örneğin, bir nesneye kırmızı 

diyebilmemiz için, kırmızının ne olduğunu bilmemiz 

gerekir. Çünkü kırmızılığın  kendisi, tüm kırmızı 

nesnelerde ortak olan bir şeyi taşır. Kırmızıyı bilmiyorsak, 

bir nesneye kırmızı deme dayanağımız ortadan kalkar. 

Platon bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini dile 

getirmektedir?  

 A) Salt aklın varlığının kavrayamayacağını 

 B) Evreni anlayabilmek için elimizdeki tek dayanağın 

duyumlar olduğunu 

 C) Doğru bilginin olanaksız olduğunu 

 D) Felsefenin tek yönteminin şüphe olduğunu 

 E) Bilginin kaynağının duyumlar değil, kavramların 

üretildiği akıl olduğunu 

  

 

 

 

 

2.  Dogmatiklere göre, doğru ya da mutlak bilgiye ulaşabiliriz. 

Çünkü her şey değişse de, değişmeden kalan bir şeyler 

de vardır. Örneğin bir mum eridiğinde; rengi, kokusu, şekli 

ve ağırlığı değişebilir; ancak, değişmeden kalan tek şey, 

onun “mum” olmasıdır. O halde o eriyen, kokusu ve biçimi 

değişen nesnenin mum olduğu mutlak olarak bilinebilir. 

Yukarıda dogmatiklerin tartıştığı bilgi felsefesi 

problemi aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Bilginin kaynağı  B) Bilginin gerekliliği 

 C) Bilginin imkânı   D) Doğru bilginin ölçütü 

 E) Temellendirme sorunu  

  

 

 

 

 

 

 

 

3.  Kimi düşünürler için doğruluk, birbirleriyle ilgili bir grup 

tutarlı önermenin sergilediği bir özelliktir. 

Buna göre bir önermenin doğruluğu neye bağlıdır? 

  

 A) Gerçeklikle uyuşmasına 

 B) Pratik ihtiyaçlara cevap vermesine 

 C) Konusunu oluşturan olguyla tutarlı olmasına 

 D) Kendisinden önceki önermelere kaynaklık etmesi 

 E) Akla dayanmasına. 

  

4.  Bilgi obje ile suje arasındaki etkinlikten doğan üründür. Bu 

tanım, felsefe tarafından yapılır. Tüm bilimler olan biten 

üzerine bilgi üretme işiyle uğraşırlarken, bu bilginin ne 

olduğunu ortaya koyacak bir üst uğraşı da gereklidir. 

Felsefe bilgiye ilişkin bir üst bilgi sunar. Oysa bilim, bu tür 

bir çaba içinde değildir. O kendi alanı içindeki bilgileri 

kontrol eder. 

Paragraftan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılabilir? 

  

 A) Bilimin nesnel, felsefenin öznel olması ulaştıkları 

sonuçlarla ilgilidir. 

 B) Bilim, doğru bilginin imkânını soruşturur.  

 C) Obje ile suje arasındaki ilişki tam bir açıklıkla 

bilinemez. 

 D) Doğru bilgi olanaklı değildir. 

 E) Felsefe ve bilim, ele aldıkları problemler ve problemleri 

ele alış biçimi bakımından farklılık gösterirler.  

  

 

 

5.  “Duyumlar, duyumlayan kişinin o andaki durumuna bağlı 

olarak değişir. Algılamalarımız, bizim bir nesneyi nasıl 

algıladığımıza bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu 

nedenle doğru bilgi olanaklı değildir, şeylere ilişkin 

elimizdeki tek tanık, doğru sanıdır.” diyen Protagoras, 

aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?  

  

 A) Hakikatin kaynağının duyu organları olduğunu 

 B) Şüphenin bir araç olarak kullanılması gerektiğini 

 C) Bilginin ancak akıl aracılığıyla ortaya konulabileceğini 

 D) Duyulara dayalı bilginin göreli olduğunu 

 E) İnsanın varlığın temeline inemeyeceğini 

  

 

 

 

6.  Bir şeyin bilgi olması, onun yargı formunda dile 

getirilebilmesine bağlıdır. Bir yargının doğruluğunu ise, 

temellendirme yoluyla soruşturabiliriz. Temellendirme, 

önermenin doğruluğunu verecek sağlam kanıtları bulma 

işlemine verilen addır. O halde, temellendirmesi 

yapılamayan hiçbir şey bilgi değildir. 

Buna göre, bir bilginin doğruluğunun ölçütü nedir?   

  

 A) Kavramlarının açık– seçik olması 

 B) Doğru akıl yürütme 

 C) Sezgi yoluyla kavranabilmesi 

 D) Diğer bilgilerle tutarsızlık taşıması 

 E) Deney ile ispatlanabilir olması 
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7.  Felsefe tarihinde şüphecilere en güzel yanıt, W. James’  in 

ünlü deprem örneğidir. James için, ancak deprem gibi bir 

yaşantı insanı bir dünya olduğundan emin kılar. Eğer 

duyularımız bizi yanıltsaydı, depremin sonuçlarını 

herkesin yaşamaması gerekirdi. 

Parçada James, neyin önemi üzerinde durmaktadır? 

  

 A) Dünyanın anlamı kişiden kişiye değişebilir. 

 B) Bilimin sonuçları evrenseldir. 

 C) Duyular zaman zaman bizi yanıltabilir. 

 D) Şüphecilerin dediğinin aksine, her şey kişiden kişiye 

değişmez. 

 E) Algıların farklılığı insan doğasının değişkenliğini 

gösterir. 

  

 

 

 

 

 

 

8.  Comte’ a göre, insan düşüncesi üç dönemden geçmiştir. 

Birinci dönem olan teolojik dönemde, her şeyin nedeni 

ilahi kaynaklara dayandırılmıştır. İkinci olarak, metafizik 

dönem gelir. Burada, her şey soyut kavramlar yoluyla 

açıklanmıştır. Son dönem ise, pozitif dönemdir. Burada 

her şey neden– sonuç zinciri içinde, deney ve gözlem 

yoluyla açıklanmıştır. Soyut kavramların yerini, somut 

olgular almış ve bu olgulara ilişkin kesin sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

Yukarıda vurgulanmak istenen aşağıdakilerden 

hangidir? 

  

 A) Aklın, bilgi için yeterli olamayacağı 

 B) Bir şey somut olduğu sürece ona ilişkin nesnel bilgiye 

ulaşılabileceği 

 C) İnsan düşüncesinin adım adım ilerlediği 

 D) Doğadaki her şeyin nedensellik zincirine tabî olduğu 

 E) Felsefenin bilime öncülük ettiği 

  

 

 

 

 

 

 

9.  Bilgi felsefesinde, bilginin değerine ilişkin farklı görüşler 

yer almaktadır. Bu görüşlerden birisini, körler hakkındaki 

Hint öyküsü en uygun biçimde betimler. İki kör, 

dokundukları şeyin ne olduğunu bilmeden, bir fille karşı 

karşıya getirilir. Körlerden biri filin ayağını yakalayıp filin 

ağaç gibi olduğunu; diğeri ise hortumunu yakalayıp filin 

yılan gibi olduğunu söyler. 

Paragraftan anlatılmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Bilginin kaynağının akıl olduğu 

 B) Kesin ve güvenilir bilginin duyulardan geldiği 

 C) Mutlak bilginin olanaksız olduğu 

 D) Duyuların bizi yanıltabileceği 

 E) Algılamalarımızın koşullara göre değişebileceği 

10.  Sokrates, hiçbir eğitimi olmayan bir köleye, geometri 

problemi çözdürmüştü. Genç kölenin problemi çözmesiyle 

Sokrates, felsefe tarihine damgasını vuracak olan 

görüşlerini kanıtlamış oldu. Ona göre öğrenme yoktur; 

onun yerine hatırlama vardır. 

Sokrates’in buradaki temel amacı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

  

 A) Duyuların kesin bilgiyi ortaya koyabileceğini göstermek 

 B) Bilginin çok kolay edinilebileceğini göstermek 

 C) Mutlak bilginin olamayacağını göstermek 

 D) Herkesin bir şeyler öğrenebileceğini ispatlamak 

 E) Bilginin doğuştan olduğunu kanıtlamak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   David Hume’ a göre, aklın sağladığı bilgi, sadece hangi 

amaçlara hangi araçlarla ulaşılabileceğini gösterir. 

Mesela, sağlıklı olma amacına ulaşmanın en iyi yolunun, 

spor yapmak olduğu bilgisine sahibim. Fakat amaçların 

değeri söz konusu olduğunda, Hume yorumda bulunmaz. 

Buna göre, Hume felsefesinde akıl bilgisi ne şekilde 

yer alır?  

  

 A) Akıl, herkeste bulunan bir değerdir. 

 B) Akıl, asli değerler söz konusu olduğunda yetersiz kalır. 

 C) Akıl, her şeyi gerçekleştirmemize olanak sağlar. 

 D) Akıl, neden- sonuç ilişkisini belirleyebilmek adına 

kullanılmalıdır. 

 E) Akıl, kendisine ulaşılması gereken son noktadır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Var olan şeylerin bilgisinin insan için olanaksız olduğunu 

dile getiren Timon, insanın görünüşlerin ötesine geçerek 

gerçekliğin kendisine erişemeyeceğini; görünüşleri temele 

alarak erişebileceğini, fakat bilgi söz konusu olduğunda, 

insanın yargıyı askıya alması gerektiğini dile getirmiştir. 

Paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

  

 A) Duyulara ve akla güvenmemek gerekir. 

 B) Nesneler bize gerçekliği vermez. 

 C) Doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir.  

 D) Şeylerin bilgisine ancak sezgiyle ulaşılır. 

 E) Şeylerin gerçekte nasıl olduğunu bilemeyiz. 
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