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  #bilmek, anlamak ve anlamlandırmak için felsefe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felsefe bölümünde düşünce geçmişiyle yürür ilkesine bağlı kalarak gelenek 

ve şimdiye konuşur ilkesine bağlı kalarak çağdaş birlikte göz önünde 

bulundurulur. Bilginin bireysel ve toplumsal boyutu beraberce yorumlanır. 

Bölümümüzde felsefi sorgulamayı ve tavır alışı yaşam biçimi olarak tercih 

edecek gençlere, gerekli olan kavramsal düşünce, ifade ediş ve yöntem 

bilgisinin öğretimi amaçlanır. Bireysel ve toplumsal eylemin ifadesini 

bulduğu, dil, ahlak, din, sanat, siyaset, bilim, teknik ve hepsinin geçmişini 

kapsayan tarih gibi sorunları hakkında önerilen kuramlar incelenir. 

Çıkarımsal düşüncenin kavramsal, nedensel, yöntemsel ve eleştirel doğası 

araştırılır. Düşüncenin doğru ve anlaşılır biçimde yazılı ve sözlü olarak dile 

getirilişi, usta-çırak ilişkisi içinde yol alınarak öğretilir. 

Tabiatın ve hayatın her alanında karşılaşılan sorunları, soruya dönüştürerek 

eleştirel düşüncenin konusu kılabilen, kavramsal ve yargısal çerçeveler 

geliştirerek, düşünce dünyamıza katkıda bulunan akademik kadromuzla 

hayatla değer üreterek başa çıkmak için teklif ve temsil sahibi olmak isteyen 

siz gençleri bölümümüze davet ediyoruz.  

Bölümümüzde, Sistematik Felsefe, Felsefe Tarihi, Mantık, İslam Felsefesi ve 

Türk Felsefesi Tarihi ana bilim dallarının her birinde seçmeli ve zorunlu alan 

dersleri verilir. Lisans eğitiminde felsefenin temel disiplinlerinden ontoloji, 

epistemoloji ve aksiyoloji merkezinde tüm filozofların metinleri problematik, 

sistematik ve kronolojik olarak ele alınır. 30 bölüm zorunlu ve 14 bölüm 

seçmeli dersinin yanı sıra klasik diller (Yunanca, Latince ve Arapça) zorunlu 

seçmeli ders kategorisinde yer alır.  İkinci sınıftan itibaren dil derslerinden 

birini seçerek 4 yıllık lisans programını tamamlar. Bölümümüz öğrencileri 

aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Siyaset 

Bilimi, Bilim Tarihi ve Görsel İletişim Tasarımı alanlarında çift ana dal 

yapılabilme hakkına sahiptir. 

 

 

# Bilmek, anlamak ve anlamlandırmak için felsefe 

         PROGRAM HAKKINDA 



 

 
 

 

 
 

Felsefeyi, tüm soru sorma tarzlarının ilkesi 

ve yöntemi olarak gören Bölümümüz, 

öğretim programının yanı sıra, araştırma, 

sorgulama ve tartışma içeren birçok etkinlik 

düzenler. 

 

   Felsefe Bölüm Toplantıları  
Üniversitemizin dışında konusunda uzman hocalarımız 

belirli aralıklarla davet edilir, kendileri ve düşünceleriyle 

tanışma ve tartışma imkânı sağlanır. 

 

  Çağdaş Dönemde İnsan   
21.yy’da insan doğası kavramı çerçevesinde şekillenen 

tartışmaları yapay zeka, üreme teknolojileri, dijital sanat, 

tekillik gibi disiplinler arası yaklaşımla ele aldığımız 

çevrimiçi bölüm semineridir. Ayda bir düzenlenen program 

bölüm YouTube sayfasından takip edilebilir.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgdcieAwbDoY09

AR_Tzy96mkzAWOEuZ4i 

      
 

   Medeniyet Okumaları  
Bilim Tarihi Bölümü ile birlikte medeniyet ve kültür inşa 

eden düşünürler, metinler ve konular hakkında, iki haftada 

bir kamuya açık toplantılar düzenlenir. 

 

   Teoman Duralı Felsefe-Bilim Topluluğu  
Topluluğumuz, yazı ve edebiyat atölyesi, sinema izlence 

ve tartışma programları, gitar kursu, müze ve sanat 

galerileri gezisi gibi etkinliklere imza atar. 

 

   Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları    

Dergisi     
2014 yılından beri, yılda iki kez Türkçe ve İngilizce ayrı 

yayımlanan hakemli ve uluslararası nitelikli bir yayın 

olarak düşünce hayatımıza katkıda bulunur. 

 

NELER YAPIYORUZ? 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgdcieAwbDoY09AR_Tzy96mkzAWOEuZ4i
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgdcieAwbDoY09AR_Tzy96mkzAWOEuZ4i


 

 
 

 

 
 
 

Felsefe Bölümü Lisans Programı’nı başarıyla 

tamamlayan öğrencilerimiz, 

 Felsefenin ana dallarının içeriğini oluşturan temel 

problemlere teorik ve pratik bakımdan hâkim olur, 
 Kavramsal, nedensel, yöntemsel ve eleştirel düşünmeyi 

öğrenir, 
 Bireysel, toplumsal ve tarihsel sorunlara ilişkin eleştirel 

değerlendirmeler yapabilir, çözüm önerileri geliştirebilir, 
 Kültür ve medeniyet ilişkilerinde, genel ve yerel 

bağıntıları çözümleyebilir, 
 Yukarıda anılan ve uzmanlık gerektiren konularda 

bağımsız çalışmalar yürütebilir, metin kaleme alabilir.  

 

 İş İmkanları ve Çalışma Alanları  

Bölümümüzden mezun olan bir felsefeci, bireysel ve 

toplumsal ilişkiler ağı içinde, çıkarımsal düşüncenin 

gerektiği tüm alanlarda, tasarlama, örgütleme ve üretme 

ile sözlü ve yazılı ifade etme aşamalarında görev alabilir. 

Mezunlarımız; 

 Pedagojik formasyon aldıkları takdirde felsefe grubu 

öğretmeni olarak kamu veya özel eğitim 

kurumlarında çalışabilirler. 

 

 Felsefi Danışmanlık yapabilirler. 

 

 Halkla ilişkiler, yetişkin eğitimi, insan kaynakları 

alanlarında çalışabilirler. 

 
 Basın ve medya sektöründe: metin yazarlığı, 

editörlük, redaktörlük, sanat eleştirmenliği, senaryo 

yazarlığı yapabilirler. 

 
 Yerel yönetimlerin kültür ve sosyal hizmet 

birimlerinde çalışabilirler. 

 
 Kamu kuruluşlarında görev alabilirler. 

 
 Bağımsız yazar ve araştırmacı olarak çalışabilirler. 

 
 Üniversitelerde akademik çalışmalarını sürdürebilirler. 

MEDENİYET’TE FELSEFE 

OKUMAK SİZE NE KAZANDIRIR? 



 

 
 

 

 
 
 

 Bölüm Hocalarımız   
 
Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU 

Prof. Dr. Mehmet Oktay TAFTALI 
Doç. Dr. Yaylagül CERAN KARATAŞ 
Doç. Dr. Eşref ALTAŞ 

Doç. Dr. Mustakim ARICI 
Doç. Dr. Mehmet ÖZTURAN 
Doç. Dr. Özkan GÖZEL 
Doç. Dr. Nihal Petek BOYACI 

Doç. Dr. İbrahim Halil ÜÇER 
Doç. Dr. Mehmet Zahit TİRYAKİ 
Doç. Dr. Harun KUŞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YÖNEY 
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Berk ÖZCANGİLLER 
Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖMBE 

Arş. Gör. Dr. Engin KOCA 
Arş. Gör. Dr. Esma KAYAR 
Arş. Gör. Samet BÜYÜKADA 
Arş. Gör. Sümeyra TAŞDEMİR 

Arş. Gör. Eren TAMER 
Arş. Gör. Emre ÇELİKER 
Arş. Gör. Şahan EVREN 

Arş. Gör. Ebubekir Muhammed DENİZ 

Arş. Gör. Salih DOĞU 

 
Bölüm Dışından Ders Vermiş Olan Hocalar    
 
Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI 

Prof. Dr. Ömer Naci SOYKAN (1945-2018) 
Prof. Dr. Yücel YÜKSEL 
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL 

Doç. Dr. İshak ARSLAN 
Doç. Dr. Cahid ŞENEL 
Dr. Öğr. Üyesi Esra KARTAL SOYSAL 
Dr. Ahmet Faruk ÇAĞLAR 

              KADROMUZ 



Bilmek, anlamak ve 

anlamlandırmak için felsefe 
 
 

Bizi insan kılan düşünme eylemi, tabiatı ve hayatı 

bilme, anlama ve anlamlandırma çabamızın bir 

ifadesi olarak değerlendirilebilir. Anlam arayan, 

üreten ve atfeden bir varlık olduğu ilkesinden yola 

çıkıldığında, insanın tarihî süreçte var-olma 

mücadelesini bilgiyle, bilgiyi ise felsefe-bilimle 

taçlandırdığı söylenebilir. Bireysel ve toplumsal 

eylemin ifadesini bulduğu, dil, ahlak, din, sanat, 

siyaset, felsefe-bilim, teknik ve tümünün geçmişini 

kapsayan tarih gibi sorun alanları hakkında 

kuramları incelemek; çıkarımsal düşüncenin 

kavramsal, nedensel, yöntemsel ve eleştirel 

doğasını araştırmak; düşüncenin doğru ve anlaşılır 

biçimde yazılı ve sözlü olarak dile getirilişini 

araştırmak isteyen herkesle birlikte usta-çırak 

ilişkisi içinde yol almayı değerli buluyoruz. Bir teklif 

ve temsil sahibi olmayı önemseyen herkesi felsefe 

bölümüne bekliyoruz.  
 
 

 

 

   Edebiyat Fakültesi, Güney Kampüsü, 

Dumlupınar Mh., D-100 Karayolu No: 98, Kadıköy / İstanbul 

felsefe.medeniyet.edu.tr  

0216 280 2626 

https://twitter.com/MedeniytFelsefe 


