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1.  Parmenides’e göre, gelip geçici şeylerin dünyası iki 

faktörün birlikte çalışmasından meydana gelir: Hafif ve 

aydınlık olan ateş ile ağır ve karanlık olan gece. Bu 

dünyanın bilgisi ikinci derecededir; çünkü gerçek olmayan 

bir dünyanın bilgisidir bu.  

Yukarıda anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Gerçek, gözlem ve deney yoluyla kavranabilir. 

 B) İnsan, onayladığı bilgilerden artık şüphe etmemelidir. 

 C) Kesin bilgiye ancak şüphe ile ulaşılabilir. 

 D) Gerçek, gizemli bir görüş ile sezilebilir. 

 E) Duyu bilgisi yanıltıcıdır. 

  

 

 

 

 

 

2.  William James’ e göre; bilginin değeri ve doğruluğun 

ölçütü, yaşamımızda ve eylemlerimizde yarattığı 

değişikliğe ve yarara bağlıdır. Öyleyse, doğruluğun 

insandan bağımsız olduğunu söylemek anlamsızdır. 

Aşağıdakilerden hangisi W. James’ in düşüncesine 

uygundur? 

  

 A) Doğruluk, bilginin gerçekle uyum içinde olmasıdır. 

 B) Eğer bir bilgi diğer bilgilerle tutarlı bir bağlantı 

kurabiliyorsa doğrudur. 

 C) Bilgi, eğer kanıt göstermeden, kendiliğinden apaçık ise 

doğrudur. 

 D) Bilginin doğruluğu, pratikte yarar sağlayıp 

sağlamadığına bağlıdır. 

 E) Deneyi yapılamayan hiçbir bilgi doğru değildir. 

  

 

 

 

 

 

3.  Platon’a göre, insanlar öğrendiklerini sandıkları şeyleri 

önceden biliyorlardı. Bundan ötürü, kişi bildiği şeyi 

öğrenemez, onu hatırlar. 

Parçaya dayanarak, aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?   

  

 A) Duyularla algıladıklarımız yalnızca aklımızı çalıştırır. 

 B) İnsanlar bildikleri şeyleri öğrenemezler. 

 C) İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır. 

 D) Duyumlar akılda var olan şeylerdir. 

 E) İnsan önceden bildiklerini hatırlar. 

4.  Locke’a göre, bir çocuk ya da bir akıl hastası; “ A,  A’ dır. 

“ önermesini bilemez. Çünkü tüm bilgiler, sonradan deney 

yoluyla kazanılır. Bir çocuk ateşin elini yakacağını ya da 

yağmurun ıslatacağını deneme –yanılma yoluyla öğrenir. 

Yukarıdaki paragrafta, Locke hangi düşünceye karşı 

çıkmaktadır?    

  

 A) Doğru bilgi olanaklıdır. 

 B) Bilginin oluşumunda deneyler rol alır. 

 C) İnsan bilgisi, doğuştan ve akıl yoluyla gelir. 

 D) Duyumlar, bilginin temel taşlarıdır. 

 E) Zihin, doğuştan boş bir levha gibidir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   “Ali bugün okula geldi.” önermesi, ancak Ali’ nin bugün 

okulda bulunmasıyla doğrulanır. Çünkü, Ali’ yi bugün her 

gördüğümüzde, onun okulda olduğunu sınamış ve 

doğrulamış oluruz. 

Parçaya göre doğru bilginin ölçütü nedir? 

  

 A) Düşüncenin tutarlı olması 

 B) Düşünce ile gerçekliğin uyuşması 

 C) Düşünce üzerinde genel uzlaşım 

 D) Düşüncenin akılla sınanabilmesi 

 E) Düşüncenin açıklığı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  “Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir.” diyen 

Sokrates, bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisini 

vurgulamak istemiştir?   

  

 A) Varlığın ancak akıl yoluyla kavranabileceğini 

 B) Deney yapılmadıkça hiçbir bilgiye güvenilemeyeceğini 

 C) Felsefenin öznel olduğunu 

 D) Bilgi edinme sürecinin sonsuz bir yol olduğunu 

 E) Her şeyin bilinebileceğini 
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7.  Kant’ a göre, biz bir nesneyi bilmek istediğimizde, önce 

onu duyumlarız. Duyumladığımızda, nesneden bize bazı 

görüşler gelir ve bunları akıl işleyerek bilgi ortaya koyar. 

Paragrafa göre, Kant felsefesinde bilginin kaynağı 

nedir? 

  

 A) Akıl ve deney 

 B) Sezgi 

 C) Akıl 

 D) Olgular 

 E) Duyular 

  

 

 

 

8.  İnsan, bilgisi sayesinde doğaya ya da tüm evrene 

hükmedebilir. Çünkü evrenin büyüklüğü düşünüldüğünde, 

insan küçük ve acizdir. Bu acizliğinden kurtulup doğaya 

başkaldırmanın tek silahı bilgidir. Bu durum, tıpkı 

fethetmeye gittiği yeri bilmeyen kralın durumu gibidir. 

Çünkü topraklarına yabancı olduğu bir yerde, yenilgi 

kaçınılmaz olacaktır. 

Paragrafta bahsedilen, aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Bilginin kaynağı 

 B) Bilgi türleri 

 C) Bilginin imkânı 

 D) Bilginin neliği 

 E) Bilginin gerekliliği 

  

 

 

 

9.  “Akıl ve duyu bilgisinin, genel– geçer bilgi olduğuna bizi 

inandıracak hiçbir kanıt yoktur. Doğru bilgiler, kökenine 

inildiğinde gerçekten doğru değil, doğruya benzer 

bilgilerdir.” diyen düşünür, aşağıdakilerden hangisine 

ulaşmaya çalışmaktadır?    

  

 A) Akıl ve duyularla doğru 

bilgiye ulaşılamaz. 

B) Bize faydalı olduğu 

sürece bilgi doğrudur. 

 C) Doğru bilginin kaynağı 

akıl ve deneydir. 

D) Bilgiye ancak deney 

yoluyla ulaşılabilir. 

 E) Doğru bilgiye akıl yoluyla 

ulaşılır. 

 

  

 

 

 

10.  •    Gazali’ye göre, mutlak hakikate ulaşmada duyular da, 

akıl da yanıltıcıdır. Mutlak hakikati, apaçık bir biçimde 

kavramanın yolu sezgidir.  

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece Gazali’nin 

savunduğu bir düşüncedir? 

  

 A) Sezgiyle ulaşılan duyu bilgisi, bize gerçeği vermez. 

 B) Sezgi, aklın hiçbir şekilde kavrayamayacağı şeyleri 

kavrar. 

 C) Gerçeği kavramada sezgi tek başına yeterli değildir. 

 D) Sezgi, aklın doğru bilgiye ulaşmasında bir aşamadır. 

 E) Gerçek, sezgi ve akılla kavranır. 

11.  Nietzsche’ ye göre; “Bir insanın kulakları, tecrübesinin 

elvermediği şeyleri duyamaz.” Bir insan, hayatı boyunca 

neleri yaşamış ya da yaşamamışsa, nelere sahip olmuş ya 

da nelerden mahrum kalmışsa, ancak onları bilebilir. 

Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz? 

  

 A) Tecrübe, insanın bilgi edinmesini sağlar. 

 B) Tecrübe, bireyin yaşadıklarına endekslidir. 

 C) Tecrübe,  yaşanılanların tekrar yaşama 

uygulanmasıdır. 

 D) Tecrübe, yaşamın içinde yer alan bir süreçtir. 

 E) Tecrübe, bize hazır bilgi sağlar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Aklını kullanmak; içgüdülere, tutkulara ve duygulara karşı 

koyabilmektir. 

Yukarıdaki paragraftan hareketle, aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

  

 A) Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli 

özelliktir. 

 B) Akıl, önyargılarımızdan kurtulup bilgi edinmeyi sağlar. 

 C) Akıl, insan duygularını dizginlemede her zaman 

yeterlidir. 

 D) İnsan, akıl haricinde başka hükümlerle karar 

vermelidir. 

 E) Akıl, doğanın insana bahşettiği bir ayrıcalıktır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  İnsanın yaşama karşı bir felsefi duruşunun olması; deniz 

kazası geçirmiş birisinin, boğulmaktan kurtulacak bir tahta 

parçasına sahip olması ile aynıdır. 

Yukarıdaki parçadan hareketle, felsefe bilgisinin 

özelliğine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) Felsefe, bilim kadar değerli bir etkinlik değildir.  

 B) İnsan, yaşamı boyunca güven içerisinde olmak ister. 

 C) Felsefe, dinin sağladığı hazları sağlayamaz. 

 D) Felsefe, diğer bilgi türlerinden farklı olarak, insan 

eylemlerinin boyutlarını ölçerek, yaşamı güvenli kılar. 

 E) Felsefe, zihni boş yere kurcalayıp, yaşamı zorlaştırır. 
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