






Bilim ve Felsefe İlişkisi
 Bilim ile felsefe iç içe ve birbirini etkileyerek gelişen alanlardır.

 Başlangıçta tüm bilimler felsefenin içerisinde yer alıyorlardı. Filozoflar aynı 
zamanda bilim adamlarıydı. Bunu en güzel örneği Aristoteles'tir. Aristo hem 
biyolog hem tıp bilgini hem de felsefecidir.

 Modern bilimlerin gelişimi ve bilginin farklı uzmanlık gerektiren alanlara 
ayrılmasıyla zaman içerisinde bilimler felsefeden ayrılmaya  başladı. Ancak 
felsefenin bilimle ilişkisi süreklidir.

 ilk sistemli bilim felsefesi f. Bacon ile başlar. Bacon’a göre bilim kesin net olmalı ve 
metafizik konularla ilgilenmemeli. Buda bilimsel felsefe ile bilim felsefesi 
tartışmalarını başlatmıştır.

 Felsefenin bilimleşmesi demek felsefenin sadece bilimi konu etmesi, Tanrı, ahlak, 
din vb. metafizik konuları incelemeyi bırakması demektir. Oysa insan sadece 
“bilen” bir varlık değildir. Din, ahlak ve sanat değerleri gibi temel insani 
etkinliklerin de felsefenin alanı içinde olması gerekir. Dolayısıyla felsefe, geniş 
araştırma alanı içine bilimi de almalı ama konusu sadece bilim olmamalıdır. 







TYT-2022

Bu parçadan felsefeye ilişkin
aşağıdaki yargıların hangisine

ulaşılabilir?

Parçada—Bilim ve felsefe ilişkisi 
anlatılmış



MSÜ-2021

Bu parçaya göre Modern Çağ’da 
felsefe-bilim ilişkisi

nasıl biçimlenmektedir?



MSÜ-2019

Bu parçada felsefi bilgiyi bilimsel 
bilgiden farklı kılan hangi özellik 

üzerinde durulmaktadır?



BİLİMSEL BİLGİNİN 
ÖZELLİKLERİ



MSÜ-2018

Bu parçada bilimsel bilginin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisi 

vurgulanmaktadır?

A) Nesnel olma 
B) İlerlemeye açık olma
C) Akla dayalı olma 
D) Genelgeçer olma
E) Olgusal olma





• Konusunu doğadan ve doğadaki 
oluşumlardan alan bilimlerdir. 

• Olgusaldır.
• Yöntemi tümevarımdır.
• Genellemelere ulaşmaya çalışır.
• Nedensellik ilkesi temeldedir.
• Öndeyi(öngörü) olanağı sağlar.

• İnsan ve insan topluluklarını 
araştırır.

• Belgelere dayalı araştırma 
yapar.

• Olaylar arasında neden 
sonuç ilişkisi kurar.

• Kavramsal bilgi üretir.
• Bilginin biçimiyle ilgilenir 

içeriğiyle değil.
• Kural koyucudur.
• Ürettikleri bilgi akıl 

yürütmeye dayalıdır.





❖ YÖNTEM: amaca ulaşmak için izlenen yol demektir.

❖ BİLİMSEL YÖNTEM: Bilimlerin evreni betimleme ve açıklamada 

kullandıkları yollardır.

❖ Bilimler konularının özelliklerine göre farklı özel tekniklerde kullansalar da 

her bilimin kullandığı yöntem hemen hemen aynı aşamaları izler.

❖ Bilimsel yöntem, olguların gözlenmesi, olgularla ilgili hipotezin 

oluşturulması, hipotezlerin deneylerle sınanması esasına dayanır.



• Bilim gelişigüzel bir etkinlik olmayıp belli bir düzen içeren bir anlama çabası 

olduğundan, bilimsel çalışma sırasında adım adım ilerleme özelliği gösterir.
• Bilimsel yöntemin bir basamağındaki etkinlik gerçekleşmeden bir üst basamağa 

geçilmez.

• Bilimler genel olarak aşağıdaki basamakları izleyerek çalışmalarını gerçekleştirir.



MSÜ-2020

Bu parçada bilimsel yöntemin aşağıdaki 
aşamalarından hangisine örnek yoktur?

A) Problem oluşturma B) Gözlem yapma C) Deney 
yapma D) Hipotez kurma E) Yasaya ulaşma



❖ Felsefe değer tartışması söz konusu olduğunda tartışılan 

kavramın insan hayatındaki olumlu ve olumsuz etkileri 

gündeme gelir. ve şu sorular gündemdeki yerini alır.

❖ Bilim insanı köleleştiriyor mu?

❖ Bilim silah sanayisinin hizmetinde mi yer alıyor?

❖ Bilim egemen ulusların geri kalmış uluslar üzerinde üstünlük 

kurabilmelerine mi hizmet ediyor?





BİLİMİN 
DEĞERİ

PRATİK 

DEĞERİ

**Bilimin teknoloji üreterek 
hayatımızı kolaylaştırmasıdır.

**Bilim; tıp, sanayi, iletişim, 
ulaşım, uzay ve toplum 
alanında çok önemli 
kolaylıklar sağlamıştır. 

**telefon, uçak gibi

ENTELEKTÜEL DEĞERİ
*İnsanın bilme isteğini ve 

merakını tatmin eder.

AHLAKİ 

DEĞERİ

**Bilim ve teknolojinin iyi veya 
kötü yönde kullanılmasıdır.

**örneğin atom enerjisi/atom 
bombası



 Örneğin atomun kullanıldığı tomografi cihazı, bir hastalığın 

tedavisinde fayda sağladığı gibi yanlış ya da gereksiz kullanımı 

yüzünden alınan radyasyon da ciddi bir hastalığı başlatabilir.

 Bilim insan yaşamında olumlu yada olumsuz önemli yer tutar. 

Kimilerine göre bilim, insanın güvenli yaşamasını sağlamakta, 

kimilerine göreyse insanlığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

getirmektedir.

 Bilimin olumsuz sonuçlarının sorumlusu bilim değil, 

aksine bilimi kötü ve zararlı amaçlarla kullanan 

insanlardır.







TYT-2018

Bu parçada bilimsel bir yasanın 
denetlenmesiyle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi vurgulanmaktadır?

Parçada-Yanlışlanabilirlik ilkesi 
vurgulanmış

SORU

PARÇA





❖ T.Kuhn’un ürün olarak bilimi eleştirir. Bilimin bir etkinlik süreci olduğuna 

inananır.

❖ Kuhn, bilimin nesnellik iddiasına da karşı çıkmaktadır. Ona göre bilim, bilim 

adamlarının kültüründen inançların kişisel kanaatlerin etkilendiği için özneldir.

❖ Bilim ileride herşeyi açıklayamaz çünkü bilinmeyen konu sınırsızdır.

❖ Bilimde kesinlik yok o zaman için geçerli olan vardır.

❖ T.Kuhn felsefesinde paradigma ve bilimsel devrim kavramları öne çıkmaktadır. 

Paradigma: bilimsel çalışmaların kuramsal çerçevesini oluşturan çerçeve yada 

bakış açısıdır. T.Kuhn göre bilim dört evreden geçer.

❖ Bir paradigmadan diğerine geçiş ,toplumsal devrime benzer. Toplumsal 

devrimler nasıl toplumlara damgalarını vururlarsa, bilimsel devrimlerde bütün 

bilimleri rengine boyar. 

❖ Bilim birikimsel bir süreç izlemez, dolaysıyla bilimsel gelişme yada ilerlemeden 

değil, ancak bilimsel değişmeden söz edilebilir.

❖ Bilimsel devrim ihtiyacı karşılamayan yada hali hazırdaki sorunların çözümünde 

yetersiz kalan paradigmanın, yerini yeni paradigmaya bırakmasıdır.

❖ Yeni paradigma eski sorulara cevap veremez. Çünkü o yeni bir pencere yeni bir 

bakış açısıdır.

DEVRİMCİ BİLİM GÖRÜŞÜ



AYT-2020

Thomas Kuhn’un bu parçada 
öne

sürdüğü bilim anlayışının temel 
savı aşağıdakilerden hangisidir?
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