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Felsefe yüksek lisans ve doktora 

programları, tarihsel ile güncel olanı 

birlikte dikkate alırken felsefeyi anlamak 

ve yapmak için temel bilimler, biçimsel 

bilimler, sosyal bilimler, dil bilimleri ve 

ilahiyat alanlarını zemin olarak benimser. 

Düşüncenin kavramsal, nedensel, 

yöntemsel ve eleştirel doğasını bilen, 

tarihsel ile günceli harmanlayan ve 

bilmek kadar yapmayı da önemseyen 

felsefeciler yetiştirmeyi amaçlayan 

Lisansüstü programımızda Felsefe Tarihi 

ve Sistematik Felsefe ile İslam ve Türk 

Felsefesi olmak üzere iki ayrı program 

birlikte yürütülür. 

 

Tabiata ve hayata ilişkin sorunları 

çıkarımsal düşüncenin sınırları içinde 

soru konusu kılan felsefî kavrayışın ve 

tutumun hâkim olduğu lisansüstü 

programımıza teklif ve temsil derdi olan 

her bir talibi davet ediyoruz.

PROGRAM 

HAKKINDA 

      #bilmek, anlamak ve anlamlandırmak için felsefe 

 



Felsefî bilgiyi, bilimsel ve toplumsal 

değişimleri dikkate alarak disiplinler-
arası ve disiplinler üstü bakışla 
yorumlayıp sorgulayabilir, 

 Klasik kaynakları özgün dillerinden 
okuyup anlayabilir, 

 

Klasik kaynakların çağdaş yorumunu ve 
eleştirisini yapabilir, 

 

Felsefî sorunları, çağdaş akademik 
yaklaşımları ve yöntemleri bilir ve 
çözümleyebilir, 

 

Geleneksel ve çağdaş bilgiyi 

yorumlayabilir, 

Uzmanlık alanıyla ilgili kavramları ve 

yargıları dikkate alarak felsefî sorunlar ve 
sorular için modellemeler yapabilir. 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ 
 
 
 

 

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, 

temel kuramsal ve yöntemsel becerileri 

edinir ve uygulayabilirler. 

 
 

 

 



Başvuru tarihleri ve genel kabul koşulları 

için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sitesini 

https://enstitu.medeniyet.edu.tr takip edebilir, 

sorularınızı bize felsefemedeniyet@gmail.com 

adresine yazabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programa herhangi bir disiplinden 

lisans ve yüksek lisans mezunları 

başvurabilir.  

 

2020 yılı güz döneminde Yüksek 

Lisans Programına Felsefe Tarihi ve 

Sistematik Felsefe 15 ve İslam ve 

Türk Felsefesi 15 öğrenci; Doktora 

programına Felsefe Tarihi ve 

Sistematik Felsefe 10 ve İslam ve 

Türk Felsefesi 10 öğrenci alınacaktır. 

 

 

Asgari Koşullar 
Yüksek Lisans 

Programı 
Doktora 
Programı 

 Asgari Puan Etkisi Asgari Puan Etkisi 

Lisans not ortalaması 60 20% 60 20% 

Yüksek lisans not 
ortalaması 

- - - Ön şart 

Yabancı dil sınavı 60 Ön şart 65 Ön şart 

ALES 65 50% 70 50% 

Mülakat / Sınav  30%  30% 

 
 

KONTENJANLAR VE 

KABUL KOŞULLARI 

mailto:felsefemedeniyet@gmail.com
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Prof. Dr. Mehmet Oktay TAFTALI 

Doç. Dr. Özkan GÖZEL 
Doç. Dr. Nihal Petek BOYACI GÜLENÇ 

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YÖNEY 
Doç. Dr. Yaylagül CERAN KARATAŞ 
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Berk ÖZCANGİLLER 

Doç. Dr. Eşref ALTAŞ 
Doç. Dr. İbrahim Halil ÜÇER 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahit TİRYAKİ 
Doç.Dr.  Müstakim Arıcı 
Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖMBE 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTURAN 
Dr. Öğr. Üyesi Harun KUŞLU 

Arş. Gör. Dr. Engin KOCA 
Arş. Gör. Dr. Esma KAYAR 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

   Felsefe Tarihi ve Sistematik Felsefe ile İslam 
ve Türk Felsefesi programlarına dair yüksek 
lisans düzeyinin ders bilgileri için linki tıklayınız. 

 
      https://felsefe.medeniyet.edu.tr/tr/egitim/yuksek-lisans 

 
 
 

YÜKSEK LİSANS 

https://felsefe.medeniyet.edu.tr/tr/egitim/yuksek-lisans


 

 

 

 

 

 
 

   

    
Felsefe Tarihi ve Sistematik Felsefe ile İslam ve 
Türk Felsefesi programlarına dair doktora 

düzeyinin ders bilgileri için linki tıklayınız. 

 

  

  https://felsefe.medeniyet.edu.tr/tr/egitim/doktora 
 

 

 

 
 

DOKTORA 

https://felsefe.medeniyet.edu.tr/tr/egitim/doktora


Bilmek, anlamak ve anlamlandırmak 
için felsefe 

 
 

 
 

 
Hem tarihî süreçte hem de günümüzde tabiata 

ve hayata ilişkin sorular ile yanıtlarını, bilimin 
açıklamalarıyla bilmek; filozofların kaleme aldığı 

metinler içinde anlamak ve bir gelecek 
öngörüsü duyuşu eşliğiyle felsefî tutum 
çerçevesinde anlamlandırmak felsefe lisansüstü 

programının ufuk çizgisidir. Bu bağlamda 
felsefe, hem bilginin hem de eylemin bir ifadesi 

olarak, yalnızca bir öğretim meselesi değil aynı 
zamanda bir tutum, bir tavır ve bir duruştur. Bu 
nedenle hoca-öğrenci konumunun, birlikte 

yürüyüşle bir usta-çırak ilişkisine dönüştüğü bir 
yaşama tarzıdır. Felsefî bilme tutumunu, bir 

tavra, bir tarza, bir duruşa ve bir yaşama 
tarzına dönüştürmeyi göze alanları, bir teklif ve 
temsil sahibi olmayı önemseyenleri felsefe 

lisansüstü programına bekliyoruz. 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
        Edebiyat Fakültesi, Güney Kampüsü, Dumlupınar Mh., D-100 
         Karayolu No: 98, Kadıköy / İstanbul 

Felsefe.medeniyet.edu.tr  

0216 280 2626 

@MedeniytFelsefe 


