
BİLGİ TÜRLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
GÜNDELİK BİLGİ 

 
Günlük yaşamda edindiğimiz bilgilerdir. Görme, duyma, dokunma, tatma, sezgi, rüya gibi günlük deneyimlere dayanır. 
Sistemli deney, gözlem ve araştırmalara dayanmayan düzensiz bilgilerdir. Doğrulukları, kişilerin deneyim ve tecrübeleriyle 
sınırlıdır. İlkel tedavi yöntemleri, koca karı ilaçları, uğursuzluk ve uğur nesnelerine inanç, bu tür bilgilere dayanır. 
 

 
TEKNİK BİLGİ 

 
insanın nesneleri bir amaca yönelik olarak dönüştürme bilgisidir. Kısaca "nesne yapma" bilgisi de diyebiliriz. Üretilen araç ve 
aletlerin insan yaşamını kolaylaştırdığı kabul edilir. Teknik bilgi, elle çalışan aletlerden yakıtla çalışan makinelere, 
makinelerden de elektrikle çalışan elektronik teknolojiye doğru bir ilerleme göstermiştir. İnsan, doğayı, geliştirdiği 
teknolojiyle kontrol altına almaktadır. Bugün teknoloji, kişisel beceri ve tecrübelerden ziyade bilimsel bilgilere 
dayanmaktadır. 
 

 
SANAT BİLGİSİ 

 
Duygu, coşku, sezgi ve hayal gücüne dayanır. Tümüyle kişiye özgüdür. Sanat eserine bağlı olarak ortaya çıkar. Maddi çıkar 
amacı gütmez. 
 

 
DİNİ BİLGİ 

 
Tanrı gibi doğaüstü  varlık inancına dayanan bilgidir,  Doğa üstü bir varlığa dayandığı  için, bu varlığa inananlar (müminler) 
tarafından doğru olduğu  kabul edilir. Semavi dinlerde, vahiy yoluyla insanlara bildirilir. Kutsal kitaplara, örneğin Kur'an-ı  
Kerim’e ve ilmihâle dayanan bilgilerdir. Bu bilgi, insana görev ve sorumluluklar yükler, eylemlerini sevap ve günah olarak 
değerlendirir, toplumsal yaşamı düzenler. 
 

 
BİLİMSEL BİLGİ 

 
Varlığın belli  parçasına ait sistemli gözlem,  deney ve araştırmayla elde edilmiş; akla ve mantığa dayanan; nesnel, genel 
geçer (evrensel), tutarlı, gelişime ve herkesin kullanımına açık olan bilgidir. Olayları, her olayın bir nedeni olduğu ilkesine 
göre, gözlem, hipotez, yasa, kuram gibi işlemlerle açıklar. Bilim insanının kişisel özelliklerinden bağımsızdır. Bugün üç tür 
bilimsel bilgi olduğu kabul edilmektedir: Formel Bilimler, Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler. 
 

 
FELSEFİ BİLGİ 

 
İnsanın düşünme, merak etme ve soru sorma yeteneğine dayanır. Akıl ve mantıkla elde edilir ancak bilimsel bilgi gibi kesin 
değildir; öznel ve eleştireldir. Ayrıca rerleksiftir, kendini üzerine düşünür ve eleştirir. Bilimler gibi varlıktaki hareket ve 
değişimin  yasalarını değil, varlığın özünü kavramayı amaçlar. 

S.Gky 
KAYNAK: Ortaöğretim Felsefe Ders Kitabı, Hakan BAYKAL, Zambak Yay. , İst. 2010 ( s.: 42-43 ) 


