








TYT-2019

Bu parçada Descartes bilgi
felsefesinin hangi temel sorusuna

yanıt aramaktadır?



TYT-2018

Bu parçada aşağıdaki sorulardan
hangisi tartışılmaktadır?

D) Doğru bilgi mümkün müdür?



▪ İnsanın çevresindeki varlıklar hakkında kesin, 

genel geçer bilgi edinmenin olanaklı olup 

olmadığını sorgular.

▪ Doğru bilgiye ulaşılabilir mi?

▪ Doğru bilgi mümkün mü?

DOĞRU 

BİLGİNİN 

İMKANI 

PROBLEMİ

BİLGİNİN 

KAYNAĞI 

PROBLEMİ

BİLGİNİN 

SINIRLARI

PROBLEMİ

▪ Hangi araçlarla bilgiyi elde ettiğimiz, bilgilerimizin 

nereden geldiği şeklindeki sorular üzerinde durur.

▪ Doğru bilginin kaynağı nedir? 

▪ Bilgi doğuştan mı gelir, sonradan mı kazanılır?

▪ İnsan bilgiyi nasıl  elde etmektedir.

▪ İnsan her şeyi bilebilir mi? Neyi ne kadar 

bilebilir? Hangi alanlarda bilgi elde edilebilir? 

Sorulana cevap verir.

▪ İnsanın bilgisi sınırlı mı? Sınırsız mı?



DOĞRU 

BİLGİNİN 

ÖLÇÜTÜ

BİLGİNİN 

GÜVENİRLİĞİ 

PROBLEMİ

BİLGİNİN 

DEĞERİ 

PROBLEMİ

▪ Varlıklar hakkında elde edilen bilginin neye 

göre doğru olduğu belirlenmeye çalışılır.

▪ Bir bilgiye doğru diyebilmemizin ölçütü 

nedir?

▪ Elde edilen bilginin doğruluğu, yaşama 

kattığı fayda gibi durumlar sorgulanır.

▪ Bilginin insan ve toplum yaşamındaki etkisi 

nedir?

▪ Bilginin hangi değerleri vardır?

▪ Hangi bilgiler güvenilirdir?

▪ Güvenilir ve doğru bilginin kaynakları 

nelerdir?







Septisizm (Kuşkuculuk)

Mutlak doğru bilgiye ulaşmanın mümkün 
olmadığını, bütün bilgilerin doğruluğunun 
kuşkulu olduğunu, hiçbir bilgi kaynağının 

güvenilir olmadığını savunan felsefi
anlayışa “septisizm” denir

Doğru bilgi imkânsızdır.
Bütün bilgiler kuşkuludur.

insan, dış dünyanın bilgisini edinemez.
Gerçeğin bilgisini elde etmede insanın 
bilgi yeteneği ve kapasitesi yetersizdir

Bilgi, herkes için geçerli ve aynı olamaz.
Nesnel (objektif), genel geçer, mutlak 

bilgiler yoktur.



DOGMATİZM

Dogmatizm, iki felsefi tutumu ifade eder. Biri; bir inancın, 

hiç eleştirmeden, sorgulamadan, körü körüne, olduğu 

biçimde benimsenmesidir. Bu anlamda “tutuculuk”

olarak da tanımlanır. İkincisi; zihnin varlık hakkında doğru 

ve kesin, nesnel bilgi edinebileceğinin benimsenmesidir. 

Diğer bir deyişle “mutlak doğru bilginin mümkün

olduğunun” kabul edilmesidir.

DOGMATİZMDOGMATİZM

Dogma, doğruluğu sınanmadan benimsenen ve 

bir öğretinin temeli yapılan sava denir. Dogmalar, 

belli bir kişi veya topluluk tarafından benimsenir; 

tartışmadan, sorgulamadan doğru kabul edilir. 

Bu bağlamda dogmatikler, belli bir düşünceyi 

kabul ettikten sonra onun doğruluğuna ilişkin 

kuşku duymayı kesinlikle reddederler.

DOGMATİZM



DOGMATİZM

İnsan, dış dünyanın 

bilgisini edinebilir

Gerçeğin bilgisini elde 

etmede insanın bilgi yeteneği 
ve kapasitesi yeterlidir

Nesnel (objektif), genel 

geçer, mutlak, kesin bilgi 

vardır.

Bilginin kaynakları; akıl, 

deney, sezgi Vb.

Doğru bilgi mümkündür.





SOFİSTLER

SEPTİKLER

TİMON PYRRON



MSÜ-2021

Bu parçada sözü edilen problem 
aşağıdaki felsefi görüşlerden 
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

• Sezgicilik
• Deneycilik
• Eleştiricilik
• Kuşkuculuk
• Akılcılık









TYT-2021

Bu parçadan aşağıdaki yargıların
hangisine ulaşılabilir?

A) Bilmek, sadece bir anımsama
sürecidir.



TYT-2020

Descartes, Meditasyonlar adlı 
eserinden alınan bu örneğinde 

bilginin kaynaklarından hangisini 
eleştirmektedir?

A) Akıl  B) Duyu  C) Vahiy
D) Sezgi E) İlham





TYT-2020

Bu parçada ileri sürülen görüş
aşağıdaki filozoflardan hangisinin

bilgi anlayışına uygundur?

A) Descartes B) Spinoza C) Kant
D) Platon E) Locke



MSÜ-2022

Bu parçadan aşağıdaki 
yargıların hangisine

ulaşılabilir?

Parçada- D.Hume’nin bilgi 
görüşü sorulmuş

SORU

PARÇA







TYT-2022

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
apriori bilgi olarak
değerlendirilemez?

*Saf suyun normal kaynama noktası
100 °C’dir.



«Görüsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür»





MSÜ-2018

Bu parçaya göre aşağıdakilerden 
hangisi anlamsız bir önermedir?







TYT-2022

Bu parça felsefi açıdan ele alınırsa annenin 
düşünceleri aşağıdaki yaklaşımların 

hangisiyle ilişkilendirilebilir? 
• Pozitivizm
• Pragmatizm
• Monizm
• Materyalizm
• rasyonalizm







❑ Ona Göre Doğru Bilgi Test 

Edilebilen Yani Doğrulanabilen 

Bilgidir. 

❑ Dil İle İfade Edilemeyecek Şeyler 

Anlamsızıdır. 

❑ Yani Dilin Sınırları Düşüncenin Ve 

Bilginin De Sınırlarıdır.

❑ Onun İçin Wittgenstein « Üzerinde 

Konuşulmayan Şeyler Hakkında 

Susmak Gerekir» Der.



TYT-2018

Wittgenstein’ın bu ifadeleri onu
hangi felsefi anlayışa dâhil

etmektedir?

A) Çözümleyici Felsefe







Rasyonalizm

Pragmatizm 

Septisizm Sofizm 

Kritisizm

Empirizm

Entüisyonizm

Fenomenoloji

Pozitivizm A.Felsefe

1. Doğru Bilginin Kaynağı Ve Ölçütü Olgulardır.

2. Doğru Bilginin Kaynağı Ve Ölçütü Akıldır.

3. Doğru Bilgi Yoktur. Duyular Ve Akıl Bizi Yanıltır 

Herşeyden Şüphe Edilmelidir.

4. Doğru Bilginin Kaynağı Ve Ölçütü Duyu Ve 

Deneydir.

5. Doğru Bilginin Kaynağı Ve Ölçütü Dildir.

6. Doğru Bilginin Kaynağı Ve Ölçütü Hem Akıl Hemde

Duyudur.

7. Doğru Bilginin Kaynağı Ve Ölçütü Sezgidir

8. Doğru Bilginin Kaynağı Ve Ölçütü Faydadır.

9. Doğru Bilginin Kaynağı Ve Ölçütü Özdür.

10. Doğru Bilgi Yoktur. Bilgi Kişiden Kişiye Ve 

Kültürden Kültüre Değişmektedir.

Rasyonalizm

Septisizm

Pozitivizm

Sofizm 

Empirizm

Fenomenoloji

A.Felsefe

Pragmatizm 

Kritisizm

Entüisyonizm







UYGUNLUK

TUTARLILIK

APAÇIKLIK

YARARLILIK

TÜMEL 

UZLAŞIM

Alınan ilaç bağışımın ağrısını gideriyorsa 

o ilaç ile ilgili bilgi doğrudur.

Karl marx materyalist ve tanrıya inanır 

diyemeyiz çünkü materyalist olan insan 

tanrıya inanmaz bilgiler arasında çelişki 

olur.

Bugün hava yağışlıdır önermesi 

baktığımızda hava yağışlı ise doğru 

değilse yanlıştır.

Dişinin ağrıdığını bilmek açık bilgidir. 

Hangi dişin ağrıdığını bilmek ise seçik 

bilgidir.

Eğer insanların çoğu uzaylılar var diyorsa 

vardır.

YARARLILIK

TUTARLILIK

UYGUNLUK

APAÇIKLIK

TÜMEL 

UZLAŞIM

Aşağıda verilen örneklerin hangi doğru bilginin 
ölçütüne ait olduğunu bulalım.



MSÜ-2021

Bu parçada “Hiçbir sincap kırmızı 
kuyruklu değildir.” önermesi, bilginin 

hangi doğruluk ölçütüne göre 
yanlışlanmıştır?

A) Yarar B) Uygunluk C) Tutarlılık
D) Apaçıklık E) Tümel uzlaşım



AYT-2019

Bu parçada sözü edilen insanlar
bilgilerini oluştururken sırasıyla

aşağıdaki ölçütlerden hangilerine
başvurmaktadır?

C) Tutarlılık - Yarar - Tümel uzlaşım



MSÜ-2018

Bu parçada pragmatizmin eleştirdiği 
doğruluk ölçütü aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Tutarlılık B) Uygunluk C) Apaçıklık
D) Tümel uzlaşım E) Yararlılık





Bilginin sınırı konusunda iki farklı yaklaşım görüyoruz.
1. İnsan aklı ile metafiziksel bilgi dahil yani tanrı ve ruh konularını bilebilir.(Platon, 

Aristo, Farabi ve Hegel)
2. İnsanın her şeyi bilemeyeceğini sadece görünenleri bilebileceği metafizik alanı 

bilemeyeceğini savunanlar(Kant, Comte, Pierce)
Kant bu konuda « akıl, algılamadığı konuda dilediği gibi konuşur ve yanlışa düşer der. 
Kant numenler ve fenomenler dünyası diye bir ayrıma gider. Ona göre biz tanrı ruh gibi 
varlıkları yani numenleri bilemeyiz ancak görünüşler dünyası olan fenomenler 
dünyasını bilebiliriz. Çünkü insanların bilgisi fenomenlerin bilgisiyle sınırlıdır. Ve insan 
bunları gerçek durumlarıyla değil zihninin formlarına göre bilebilir.

Bu problem «Neyi bilebiliriz? İnsan her türlü bilgiye sahip 
olabilir mi? Her şeyi bilmek mümkün mü? İnsanın bilgisinin bir 

sınırı var mıdır? Gibi sorular üzerinde durur.
Örneğin yarının havanın kaç derece sıcaklıkta olacağını yada 

suyun kaynama derecesinin ne olduğunu bilebiliriz. Peki 
ölümden sonra yaşam var mı? Konusunda bu kadar net olabilir 

miyiz.





PRATİK 

DEĞERİ 

YAŞAMSAL

DEĞERİ

ENTELEKTÜEL

DEĞERİ

BİLGİNİN 

DEĞERİ







1. Durun ve düşünün
2.Kaynağınızı kontrol edin
3.Sahte olmadığından emin 
olun
4.Önyargılar hakkında uzun 
uzun düşünün

insan yaşamına doğru biçimde yön verebilmek için 
doğru ve yanlış bilgiyi birbirinden ayırt edebilmelidir. 
Doğru ve yanlış bilgiyi birbirinden ayırt edebilmek için  
ve güvenilir bilgiye erişebilmek için sıkı bir filtreleme 
sürecine tabi tutmamız gerekiyor. O halde tüm bu bilgi 
kirliliğinden kurtulmak için neler yapmak gerekir?
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