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1.  Aristoteles’ e göre, tüm bilgi tekil olanların bilgisi ile değil, 

tümel olanla elde edilir. Şöyle ki; cümlelerimizde 

kullandığımız tüm adlar, içlerinde genellik taşırlar. Yani; 

“Bu attır.” ya da; “Ateş sıcaktır” dediğimizde “at” ve “sıcak” 

genel kavramlardır.   

Aristoteles, bilgiye ulaşmada neyin önemi üzerinde 

durmaktadır?    

  

 A) Genellik içeren kavramlar 

 B) Duyular 

 C) Akıl 

 D) Tecrübe 

 E) Nitelik  

  

 

 

 

 

2.  20.yy’ da Mantıkçı Pozitivistler, metafizik olan tüm şeyleri 

bilimin dışına atarlar. Buna göre,  bilimin tüm içeriğini 

deney ve gözlemle ulaşılabilecek olgular oluşturur.  Onlar 

için bilim dışında hiçbir bilgi değerli ve güvenilir değildir; bu 

nedenle tüm bilgi bilimsel bilgiye indirgenir.   

Buna göre pozitivizmin görüşlerine ilişkin 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

  

 A) Felsefe bilim olgularıyla sınırlıdır.   

 B) Metafizik problemleri bilimin dışına atılır.   

 C) Salt felsefeyle bilgiye ulaşmak olanaksızdır.   

 D) Bilim, olgulara dayanan bir etkinliktir.   

 E) Bilimsel bilgi, diğer tüm bilgi türlerine dayandırılmalıdır.    

  

 

 

 

 

 

 

3.  Empricus’ a göre; duyu bakımından her insan farklı 

yaratılmıştır.  Aynı şeyler farklı insanlarda farklı etkiler 

oluşturur.   

Paragrafa göre, filozofun savunduğu ortak görüş 

aşağıdakilerden hangisidir?   

  

 A) İnsanlar, doğru bilgiye duyular yardımıyla ulaşabilirler.   

 B) Doğru bilgiye ulaşmak için duyulardan yararlanmak 

gerekir.   

 C) Her insan duyu bakımından farklı yaratıldığı için 

genel– geçer bir bilgi elde edilemez.   

 D) Gerçeğin bilgisine duyular aracılığı ile ulaşılabilir.   

 E) Her insan, duyu bakımından ortak yaratılmıştır.   

4.  Bilgiye ulaşma konusunda insanın iki yetisi vardır. Birincisi 

düşünme, ikincisi algılama ve gözleme yetisidir. Burada 

önemli olan nokta, bilgide bunlardan hangisinin rolünün 

daha fazla olduğunun belirlenmesidir.  Acaba zihin veya 

akıl, kendi başına bilgiyi elde etme yeteneğine sahip midir; 

yoksa insan sadece duyuları ve algıları aracılığıyla mı bilgi 

elde eder? 

Yukarıdaki paragraf bilgi felsefesinin hangi sorusuna 

cevap aramaktadır?    

  

 A) Bilgi teorisi nedir? 

 B) Doğru bilgi elde edilebilir mi? 

 C) Bilginin kaynağı nedir? 

 D) Bilginin sınırları nelerdir? 

 E) Evrensel bir bilgi mümkün müdür? 

  

 

 

5.  Felsefe; bilgelik peşinde koşmak, bilgeliği sevmek ve ona 

ulaşmak için çabalamaktır.  Dolayısıyla felsefe, insan 

bilgisine sınırlar konulmasından pek hoşlanmaz. Örneğin; 

Platon,  Aristoteles veya Farabî için insan bilgisinin 

sınırları yoktur. İnsan sahip olduğu bilgi yetileri aracılığıyla; 

Tanrı, ruhun özü, evrenin kaynağı gibi sorular da içinde 

olmak üzere, her türlü soruyu felsefî anlamda en uygun bir 

biçimde cevaplandırabilir.   

Paragraftan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz?     

  

 A) Felsefe, her alanda bilgi edinmek için çabalar.   

 B) İnsan, her alanda bilgi sahibi olamaz.   

 C) Felsefe, aklın sınırlarını zorlayan konularda da sorular 

sorabilir.     

 D) İnsan için bilginin sınırları yoktur. 

 E) Bir filozof, her türlü soruyu felsefi standartlarda 

cevaplandırabilir.   

  

 

 

6.  İşte dış dünyanın kanıtı: İşte bir elim ve işte diğer elim! 

Yukarıda verilen düşünce, aşağıdaki felsefi 

yaklaşımlardan hangisine bir eleştiri niteliğindedir? 

  

 A) Duyumlarımız, bizi gerçeğin bilgisine ulaştırırlar. 

 B) Görünüşlerin arkasındaki bir gerçeklikten söz 

edilemez. 

 C) Nesnelerin dışında başka bir gerçeklikten söz 

edilemez. 

 D) Dış dünya yansımalardan ibarettir. 

 E) Gerçeklik, beş duyu organımızla algıladığımızdan 

ibarettir. 
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7.  Zihin bizim için bir aynadır. Zihnin konusu olan her şey 

aynanın dışında, onun önünde bulunan bir nesnedir.  

Şimdi bir düşünün: Bu nesne aynada bir yansıma 

bırakacaktır. Eğer bu yansıma, nesnenin kendisine 

uyuyorsa, biz bu aynanın iyi bir ayna olduğunu veya 

nesneyi doğru bir biçimde yansıttığını söyleyebiliriz.  İşte 

doğru da böyledir.  Düşüncemiz, gerçekle uyuşuyorsa 

doğrudur.   

Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir?  

  

 A) Düşünce, hakkında olduğu nesneye uyuyorsa biz buna 

“doğru” deriz.   

 B) Doğru, nesnenin bize kendisini olduğu gibi 

yansıtmamasıdır.   

 C) Doğru, bizim için imkansızdır.   

 D) Nesne, kendisini zihne doğrudan açmaz.   

 E) Nesneleri olduğu gibi bilmemiz olanaksızdır. 

  

 

 

8.  Descartes’ a göre, gündelik hayatta duyularımızın bizi sık 

sık aldattığına tanık oluruz. Bir rengi başka bir renkle, bir 

nesneyi başka bir nesneyle  karıştırdığımız olur. Görme 

duyumuz suyun içine batırılmış bir çubuğun kırık olduğunu 

gösterirken, dokunma duyumuz onun hiç de öyle 

olmadığını söyler. Dolayısıyla insanın her şeyden şüphe 

etmesi mümkündür. Ancak şüphe eden insanın, şüphe 

ettiği anda, şüphe ettiğinden şüphe etmesinin mümkün 

olmadığı sonucuna varır. Böylece Descartes, kendisinden 

şüphe edilmesi mümkün olmayan, kesin bir ilk bilgiye 

varır: “Düşünüyorum, o halde varım.” 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

  

 A) Duyularımız bizi yanıltırlar.   

 B) İnsan bilgi edinmek için, her şeyden şüphe etmelidir.   

 C) İnsanın şüphe edemeyeceği tek şey, şüphe etmekte 

olmasıdır.   

 D) Descartes için şüphe, ilk bilgiye ulaşmada bir 

yöntemdir.   

 E) İnsan hiçbir şey bilemez.   

  

 

 

9.  Duyusal dünyanın hiçbir şekilde var olmadığını, bu 

dünyanın bir yanılsamadan başka bir şey olmadığını öne 

süren Parmenides’ in tersine Platon, bir yandan gerçekten 

var olanın değişmez, ezeli– ebedî olan ve akıl yoluyla 

kavranabilen idealar dünyası olduğunu kabul ederken; bir 

yandan da, içinde yaşadığımız duyusal dünyanın belli 

şekiller içinde var olduğunu söylemekte ve bu görünüşleri 

idealar aracılığıyla açıklamaktadır.   

Parçaya göre Parmenides ve Platon’ un savunduğu 

ortak görüş aşağıdakilerden hangisidir?   

  

 A) Duyu bilgisi yanıltıcıdır.   

 B) Bilgilerimizin kaynağı akıldır.   

 C) İnsanın doğru bilgiye ulaşması imkansızdır.   

 D) İnsan bilgisi doğuştan gelmektedir.   

 E) Bilginin kaynağı duyularımızdır.   

  

10.     Bergson:  “Bilgilerim sezgilerime dayanıyorsa 

doğrudur.”, der. 

   Hegel : “Akla uygun olan gerçek, gerçek olan akla 

uygundur.”  

Yukarıdaki bilgilere göre, Bergson ile Hegel’in bilgiye 

yaklaşımındaki farklılık aşağıdakilerden hangisidir?  

  

 A) Hegel doğru bilgiyi, Bergson göreli bilgiyi savunur. 

 B) Hegel bilginin kaynağı olarak deneyi, Bergson aklı 

savunur.   

 C) Hegel’ de bilgi doğuştandır, Bergson’ da ise bilgiyi akıl 

üretir.   

 D) Hegel bilginin kaynağı olarak aklı, Bergson sezgiyi 

savunur.   

 E) Hegel’ de ölçüt akılken, Bergson’ da ölçüt duyulardır.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  La Mettrie’ ye göre; bir çocuğu, kendisine hiçbir şey 

öğretmeden tam bir yalnızlık içinde büyütürsek, bu çocuk 

sonunda tüm bilgilerinin duyulardan geldiğini anlayacaktır. 

La Mettrie’ nin, bu yaklaşımında aşağıdakilerden 

hangisini temel aldığı söylenebilir? 

  

 A) Aklın verilerini 

 B) Maddi dünyayı 

 C) Sezgisel yetenekleri 

 D) Fayda sağlamayı 

 E) Doğuştan gelen bilgileri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Bilginin imkanını, sınırlarını inceleyen; ayrıca, bilginin 

değerinin ne olduğunu sorgulayan felsefe disiplinine bilgi 

felsefesi denmektedir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin 

sorularındandır? 

  

 A) İyi herkese göre aynı mıdır? 

 B) Ahlak belirli bir erdem gerektirir mi? 

 C) İnsan doğru bilgiye doğuştan mı sahiptir? 

 D) İnsan ruhu ölümsüz müdür? 

 E) Varlığın özü nedir? 
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