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Melike Durgut  

Felsefe okumak benim için bir ‘iyi ki’. 
Bile isteye seçtiğim ve kendime 

yeni amaçlar ve farklılıklar 
kazandırabildiğim bir alan olması 

itibariyle, yaşantımda bir ‘iyi ki.’

Sevan Atakligan

Felsefeden önce dünyaya, insana 
ve doğaya bakan ama onları 

göremeyen biriydim. Felsefeden 
sonra bakmaktan öte görmeye 

başladım.

Batuhan Cebeci

Hakikatin her zaman 
çoğunluğun kabul ettiği şey 
olmadığını öğretti. 
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Merve Bayram

Hayatın zorluğu içerisinde felsefe; 
bir kurtuluş umudu, bir nefestir.

Felsefe okumak; içinde yaşadığımız 
bu dünyada, kendimize bir anlam 

yaratabilmektir. 

Ayşenur Karabacak

Azınlığız ama çok güzel bir azınlığız.

Felsefenin önemli yönü diyalogla 
yapılması ve herkesin sesinin 

duyulabileceği zamanı ve zemini 
sağlaması.

Taha Şen

Felsefe benim mantığımı ve 
perspektifimi genişletti. Eskiden bir 
problemi ve çözüm seçeneklerini 
90° görüyordum. Şimdi 360° 
derece görüyorum.     
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Musa Demirkurt

Büşra Özyay

Felsefe okumak birçok fikir, görüş 
arasından hakikati ayıklama çabasıdır.

Varlığını anlamlandırma gayreti, 
varlığına bir şeyler katma cehdi, 

bazen insana çok da lazım olmayan 
bazen de işte bunun için varım 

dedirtebilen şeylerin yekünüdür.

Felsefe beni daha dingin bir insan 
yaptı. Duygularımı ve kendimi 
daha çok tanımamı sağladı.
Felsefenin bizlere uzak değil 
gündelik yaşantımızın içinde 
mevcut olduğunu öğrendim. 

    Selin Karaman

Felsefe hakikati arayan 
bir yolculuk olduğundan, 

bizlere “aklın araçsallığını ve 
sıradanlığını” bıraktırıp eleştirel 

düşünmesini öğretti.
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H. Simge Narman

Felsefe, benim hayatımda, her 
sorunu birlikte düşündüğüm bir yer, 
bir ARKADAŞ haline geldi. 
Ansızın çıktığım bu yolculuk, 
hayatımın amacı haline geldi.

Saliha Basatemur

Felsefe ruhun nefes alışıdır, 
yokluğu ile yaşam sonlanır. 

Ne mutlu bana, sizinle 
felsefenin içinde yaşıyorum.

   Alparslan Alp

Felsefeyle, ilk dersimde hayatın 
sorgulanmaya değer olduğunu 
öğrendim; hayatı sorgulamak, 

anlam vermeye çalışmak ve farklı 
bakış açılarını görmek büyük bir 

bilgi hazzı yaşattı.
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Sümeyra Bektaş

Felsefe, beni gerçeklerle 
yüzleştirip hayallerle buluşturdu.

    İlyas Karakaya

Böylesine sıcak ve butik bir bölüm 
“bu kubbenin altında geriye kalan 

hoş bir sada imiş” dedirtmeyecektir 
diye düşünüyorum.
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Sizleri de Üsküdar Felsefe’ye 
Bekliyoruz!




