
 
FEL501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Etik                   (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Akademisyenlerin kariyerlerinde ilerlemeleri bilgi düzeylerinden çok bu bilgiyi yayınlama becerilerine 

bağlıdır. Bilimsel çalışma yapmak ve yazmak akademisyenin kariyerinde mutlaka öğrenmesi ve 

alışkanlık kazanması gereken bir beceridir. Bu derste felsefede sorunun özelliği, analiz ve 

temellendirme; felsefe araştırmalarında çeşitli yöntemlerin araştırılması ve bu yöntemlerin 

karşılaştırılması yapılır. 

 FEL503 Felsefe Tarihinde Temel Düşünürler I       (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste felsefe tarihinin İlkçağ, Ortaçağ, Rönesans dönemlerinin, Platon, Aristoteles, Stoacılar, 

Farabi, İbni Sina, Augustinus, Aquinas vb. gibi düşünürlerinden biri üzerinde odaklanarak çalışma 

yapılacaktır. 

FEL505 Felsefede Temel Akımlar I       (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste Stoacılık, Yeni Platonculuk, Tasavvuf Felsefesi, Aydınlanma Felsefesi, Alman İdealizmi, Alman 

Romantizmi vb. gibi temel felsefi akımlar ele alınacaktır  

FEL507 Felsefe Tarihinden Karşılaştırmalı Konular                               (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Bu derste felsefe tarihinden farklı dönem, akım veya geleneklerden seçme düşünceler ortak tema veya 

soruları itibariyle ele alınır ve karşılaştırmalı olarak tartışılır. 

FEL509 Eski Hint-Çin Felsefeleri                                                                          (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste Eski Hint Döneminde beliren Veda Düşünceleri ve Buda Felsefesi ile Eski-Çin Döneminde 

beliren Taoizm ve Konfüçyüsçülük gibi düşünceler felsefi perspektifle incelenir ve tartışılır. 

FEL511 Ahlak Felsefesinden Seçme Konular                                              (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste iyi yaşam etiği, deontolojik etik, faydacılık, özgürlük etiği, değerler etiği, varoluşçu etik, 

feminist etik gibi ahlak felsefesinin temel konularını edinmiş öğrencilerle ahlak felsefesinden seçilmiş 

konulardan biri üzerine odaklı ileri seviye çalışmalar yapılır. 

FEL513 Felsefe ve Dünya Sorunları                    (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Derste adalet, eşitlik, özgürlük, insan hakları, demokrasi, otorite, yabancılaşma, ötekileştirme, göç, 

küreselleşme, şehirleşme, ekolojik sorunlar, ayrımcılık ve hoşgörü gibi evrensel konular ve meseleler 

etraflı bir biçimde ele alınmakta, sorunlar tespit edilmekte ve felsefe tarihi boyunca bu konular 

üzerinde durmuş olan filozofların yaklaşımları doğrultusunda çözüm önerileri sunulmaktadır. 

FEL515 İnsan Hakları ve Felsefe                         (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Kavramsal ve tarihsel açıdan insan hakları ile insan hakları kuramının gerçekli temelleri ve boyutları, 

insan haklarının öznesi olarak “insan”ın evrendeki konumu ve doğası, felsefe ve insan hakları, insan 

hakları ve temel özgürlüklerini korumaya yönelik sözleşmeler, belli başlı insan hakları, çağımızda insan 
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haklarının temel sorunları ile çözüm arayışları ve yeni felsefi yaklaşımlar, göç ve kimlik sorunu, 

küreselleşme olgusuyla ilgili filozoflardan seçme metin incelemeleri bu dersin içeriğini oluşturur. 

FEL517 Teknoloji ve Felsefe                      (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu ders İlkçağlardan günümüze teknik ve düşünme ilişkilerini inceler ve tartışır. Özellikle teknolojik 

gelişme ve ilerlemelerin insan ve tabiat ilişkileri ve kavramaları üzerindeki teorik ve pratik felsefe 

kuramları içerisinde ele alır.  

FEL519 Nörobilim                       (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste sinir sistemine dair temel bazı konularla birlikte düşünme, benlik, zihin, bilinç, irade gibi 

konular nörobilimin ışığı altında incelenecektir 

FEL521 Zihin Felsefesi                                     (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu ders bilinç olgusu üzerine odaklanmaktadır. Zihnin doğası, özellikleri, işlevleri, zihin-beden ilişkisi, 

zihnin çalışma ilkeleri, algı-bilinç bağıntısı gibi zihin felsefesinin temel konularını ve sorunlarını ele 

almakta ve felsefe tarihi boyunca bu sorunlara önerilen cevapları soruşturmaktadır.  

FEL523 Mutluluk Etiği                                                  (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste ahlak felsefesinde ortaya çıkan mutluluğa ilişkin farklı kuramları, insan yaşamının temel 

amacının mutluluk olduğunu iddia eden temel iddiaların mutluluğu nasıl tanımladıkları, insan 

eylemleriyle mutluluk arasında ne türden bağlantılar kurdukları, mutluluğun diğer etik kavramlarla olan 

ilişkisi eleştirel bir bakışla incelenecektir.  

FEL525 Duygular Felsefesi                                         (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste felsefe tarihi boyunca duygular konusunda geliştirilmiş düşünceler araştırılıp tartışılır. 

Günümüzde duygularımızın düşünme ve bilme etkinliklerimizle ilişkisini daha kapsamlı inceleyen 

düşünceler ele alınır. 

FEL527 Medya ve Felsefe                                                (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Modern dünyada medya ve sosyal medyada varoluş ve iletişim açtığı bilme ve algılama ilişkilerini felsefi 

perspektifle incelemek ve tartışmak bu dersin içeriğini oluşturur. 

FEL529 Felsefe ve Edebiyat                                                   (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Edebiyat eserlerinde beliren düşünme, hissetme ve sorgulama faaliyetleri ile hakikatle ilişkilenme 

biçimlerinin felsefi bakış açıları ve teorilerle birlikte incelenmesi, tartışılması ve yeni felsefe pratiklerinin 

geliştirilmesi bu dersin içeriğin oluşturur. 

FEL531 Estetik                                                                         (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Estetik ve sanatın tanımı, sanat felsefesi, sanat felsefesinin temel kavramları, sanatların 

sınıflandırılması, sanat felsefesi ve sanat eleştirisi, sanat eserinin farklı değerleri, sanat ve ahlak, sanat 

ve doğru, fenomenolojik-ontolojik estetik, Marksist estetik, estetik yargı gibi temel sorunlar ve 

yaklaşımlar incelenir. 

FEL571 Yüksek Lisans Tez Çalışması                                                  (0+0) Kredi: 0 AKTS: 30    

Bu ders öğrencinin yüksek lisans tez konusuna hazırlanması amacıyla literatür taraması ve araştırma 

çalışması içeriklidir. Öğrenci akademik danışmanından araştırma konusu üzerine literatür çalışması 

desteği alır. 



FEL591 Yüksek Lisans Bitirme Projesi                                         (0+0) Kredi: 0 AKTS: 30    

Proje dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin Felsefe alanında yeni bir çalışmayı sunmalarını 

hedeflemektedir.  

FEL502 Seminer          (1+0) Kredi: 1 AKTS: 1 

Seminer dersi Felsefe alanında öğrencilerinin araştırmalarını düzenli olarak değerlendirmelerini ve 

sunmalarını hedeflemektedir. 

FEL504 Felsefe Tarihinde Temel Düşünürler II                                               (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste felsefe tarihinin 17., 18., 19. ve 20. Yüzyıl dönemlerinin Descartes, Leibniz, Spinoza, Hume, 

Kant, Hegel, Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Husserl, Wittgenstein, Heidegger, Levinas, Derrida, 

Foucault, Deleuze vb. gibi düşünürlerinden biri üzerinde odaklanarak çalışma yapılacaktır. 

FEL506 Felsefede Temel Akımlar II       (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste Pozivitizm, Fenomenoloji, Hermeneutik, Frankfurt Okulu, Varoluşçuluk, Yapısalcılık, 

Psikanaliz, Post-Yapısalcılık, Post-Modernizm vb. gibi temel felsefi akımlar ele alınacaktır.   

FEL508 Türk İslam Düşüncesinde Seçme Konular                                (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Bu ders Türk-İslam düşüncesi ekollerinden kelam, felsefe ve tasavvufun tarihî oluşumları ve ilk 

temsilcilerini ele alır. Derste düşünce tarihi içerisinde Türk düşüncesinin yeri incelenir. Ders, İslamiyet 

öncesi ve sonrası Türk düşüncesini; felsefe, kelam ve tasavvuf ilişkilerini inceler. Örneğin Farabi, İbni 

Sina, Fahrettin Razi, Sadreddin Konevi, Davud el-Kayseri, İsmail Ankaravi, Molla Fenari, İsmail Hakkı 

Bursevi, Yunus Emre, Mevlâna vb. düşünürlerin görüşleri felsefi olarak incelenir ve tartışılır. 

FEL510 Felsefede Güncel Problemler                                                                         (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste Felsefe ve Dünya Sorunları İlişkisi içerisinde Uygulamalı Etik, Çevre Felsefesi, Teknoloji 

Felsefesi, Toplumsal Cinsiyet, Sinema ve Felsefe, Edebiyat ve Felsefe, Nörofelsefe, Duygu Felsefesi, 

Beden Felsefesi, Tıp Felsefesi, Mutluluk Felsefesi vb. gibi alanlarda tartışılan güncel felsefi problemler 

ele alınacaktır.   

FEL512 Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri                                              (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu dersin amacı felsefenin siyasete dair konumunu tespit etmek ve sorunları ele alış biçimini tartışmak; 

siyaset felsefesinin mahiyetini, yöntemlerini ve siyaset felsefesinin siyaset bilimi ile diğer bilimler 

arasındaki farklılıklarını ve benzerliklerini analiz etmek, siyaset felsefesinin sorunları ele alma biçimini 

belirginleştirmek; siyaset felsefesinin temel konularına ilişkin öğrencilerin muhakeme becerisini 

arttırmak; devlet, egemenlik, meşruiyet, siyasal rejimler, adalet, özgürlük, eşitlik, demokrasi ve siyasal 

ideolojiler rejimler konularını tartışmaktır. Bu derste, siyaset felsefesinin temel sorunları ve sorunları 

çalışma usulleri incelenmektedir. Siyaset felsefesinin temel sorunları olan devlet, egemenlik, 

meşruiyet, iktidar, siyasal rejimler, adalet siyasal ideolojiler, demokrasi, özgürlük, eşitlik, hak problemi 

ve insan hakları, yabancılaşma, ötekileştirme ve ayrımcılık konuları tematik bir biçimde tartışılmakta; 

Platon, Aristoteles, Cicero, Seneca, Augustinus, Fârâbî, Thomas Aquinas, Machiavelli, Bodin, Spinoza, 

Hobbes, Locke, Rousseau, Tocqueville, Hegel, Marx, Hayek ve Rawls gibi belli başlı siyaset filozoflarının 

bu sorunlar hakkındaki kuramları tartışılmaktadır. 

 

 



FEL514 Toplumsal Cinsiyet ve Felsefe                                  (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu ders toplumsal cinsiyet kategorisini felsefi olarak ele alır; toplumsal cinsiyetle varoluşumuzu 

ontolojik, epistemolojik ve fenomonolojik boyutlarda anlamaya çalışır ve tartışır. Ayrıca felsefe 

tarihindeki temel varsayımların ve kavramların toplumsal cinsiyet bilinciyle yeniden ele alınması ve 

eleştirel gözle incelenmesini sağlar ve yeni felsefi düşünme olanaklarını açmayı amaçlar. 

FEL516 Çevre ve Felsefe                                       (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Çevre felsefesinin tanımı ve konusu; çevre felsefesinin temel kavram ve ilkeleri, çevre felsefesinin 

temel sorunları; ahlak çevre ilişkisi, doğal dünyaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluklar; çevre etiği 

kuramları; vahşi doğal alanlar, ekoloji ve etik; yeryüzü etiği; çevresel adalet ve toplumsal ekoloji; 

ekofeminizm; çoğulculuk, derin ekoloji, pragmatizm ve sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve insan gibi 

konular bütüncül ve sistematik bir anlayışla ele alınmaktadır. 

FEL518 Bilim ve Felsefe                      (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bilimin tanımı ve nitelikleri, bilimin işleyişi, bilimsel yöntem, teori-olgu ilişkisi, doğrulama ve yanlışlama 

ilkeleri, hipotez-teori-yasa ilişkisi, doğa bilimleri felsefesi, doğa bilimi ve kültür biliminin özellikleri, 

tarihsellik, tarihselci bilim felsefesi, bilim-din ilişkisi ele alınır. 

FEL520 Nörofelsefe                      (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Nörofelsefe altında, nöro-etik, nöro-estetik, nöro-hukuk, nöro-teoloji gibi alt başlıklar altında beliren 

beyin, bilinç ve durumları, karar verme, algılama, dış dünyanın yorumlanması, düşünce süreçlerinin 

değerlendirilmesi, zihin, beyin ve davranış ilişkisinin araştırılması ve tartışılması bu dersin amacıdır. 

FEL522 Sağlık ve Biyoetik                                                 (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Uygulamalı etiğin bir kolu olan biyoetik, sağlık, biyolojik yaşam ve felsefe ilişkisini inceler. Biyoteknoloji 

ve biyomedikal ilerlemelerin sonuçlarını sosyal, hukuki, kültürel ve etik çerçevede ele almaktadır. Bu 

bağlamda ders, salgınlar, klonlama ilaç sanayi, gen teknolojisi, ötenazi, taşıyıcı annelik, öjeni, kürtaj, 

insan deneyleri gibi konularda ortaya çıkan felsefi ve etik problemleri inceler ve tartışır. 

FEL524 Felsefi Danışmanlığa Giriş                                       (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste genel olarak danışmanlıkla, özel olarak felsefi danışmanlığın ne anlama geldiği, felsefi 

danışmanlığın, en yaygın danışmanlık türü olan psikolojik danışmanlıktan ve diğer danışmanlık 

türlerinden farkı üzerinde durulur. 

FEL526 İletişim Felsefesi                       (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

İletişim felsefesinin önemli konularından olan görme ve görsellik konuları işlenir. Günümüz görme ve 

görsellik kültürünün arka planındaki felsefi düşünceler, yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır. Görme ve 

görselliğin tarihsel gelişimi, temel dinamikleri, görselliğin ideolojik ve politik yapılanışı ve anlamı 

tartışılarak örnekler üzerinden de incelenmektedir. 

FEL528 Sinema ve Felsefe                      (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste yedinci sanat olan sinemanın gelişimi ele alınmakta ve sinemanın sanat tarihi içindeki yeri 

konumlandırılmakta; bir filmin felsefî bakımdan nasıl ele alınacağı ve bir film kritiğinin nasıl yapılacağı 

anlatılmak suretiyle öğrencilerin film kritiği yazmaları sağlanmakta; seçilen filmler aracılığıyla insan ve 

doğa, ütopya ve gerçeklik, zaman ve mekân, inanç, devlet, aile, kadın-erkek ilişkileri, savaş olgusu, 

kimlik sorunları, yabancılaşma, modern toplum ve sosyo-kültürel değişim gibi olgular ele alınıp 

tartışılmaktadır. Dersin amacı estetik ve sanat felsefesi bağlamında sinema olgusunu tartışmak; 



sinemanın felsefe, fotoğraf, müzik, edebiyat, psikoloji, sosyoloji, tarih ve diğer alanlarla irtibatlarını 

analiz etmek; seçilen sinema filmleri aracılığıyla felsefî temaları müzakere etmektir. 

FEL530 Sanat ve Felsefe                     (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Sanat eserlerinde beliren düşünme, hissetme ve sorgulama faaliyetleri ile hakikatle ilişkilenme 

biçimlerinin felsefi bakış açıları ve teorilerle birlikte incelenmesi, tartışılması ve yeni felsefe pratiklerinin 

geliştirilmesi bu dersin içeriğin oluşturur. 

FEL572 Yüksek Lisans Tezi                                              (0+0) Kredi: 0 AKTS: 30 

Bu ders kapsamında, öğrenciler Felsefe alanında akademik bir danışmanın denetiminde tez çalışması 

yürütür. 


