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ÜNİVERSİTEMİZDE FELSEFENİN YERİ 

 

Felsefe bir binanın temelidir.   

Üniversiteler özgür düşüncenin 

tartışıldığı yerlerdir. Felsefenin 

konuşulmadığı bir yerde neyi inşa 

edeceksiniz? 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan 
Kurucu Rektör 

 

 

 

 

Tüm İnsan ve Toplum Bilimleri anlam 

dünyasıyla çalışır.  

Felsefe, anlam ve anlamaya dair tüm 

çalışmalarımızın temelinde yatan en 

kadim gelenektir.  

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan 
İnsan ve Toplum  

Bilimleri Fakültesi Dekanı 

 

 

 

Dört Temel İlkemiz 

• Eleştirilebilirlik   • Özgürlükçülük   • Çoğulculuk   • Katılımcılık 

 

  



FELSEFE BÖLÜMÜ ÇEKİRDEK KADROMUZ 

 

 
Dr. Öğr. Ü.  

Ömer Osmanoğlu 

Dr. Öğr. Ü.  

Baver Demircan 

Prof. Dr.  

İbrahim Özdemir 

Doç. Dr.  

Çiğdem Yazıcı 

Arş. Gör.  

Merve Arlı Özekes 

 

Neden Felsefe? 

Felsefenin öncülerinden kabul edilen Sokrates, Delphi Tapınağı kapısında yazan 

“Kendini Tanı!” sözünden ilham alarak kendini tanımanın kendini 

sorgulamaktan geçtiğini iddia eder ve “sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya 

değmez” der. 

Bundan hareketle Felsefeyi, “hayatı ve dünyayı her boyutta eleştirel düşünce 

pratikleriyle anlama ve sorgulama çabalarının tümü” olarak seçebiliriz.  

  



Yüksek Lisans Programı Öğretim Kadromuz* 

 
Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR 

https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/ibrahim-ozdemir 

 

Prof. Dr. Mehmet Emin CEYLAN 

https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/mehmet-emin-ceylan 

 

Prof. Dr. Sinan CANAN  

https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/sinan-canan 

 

Prof. Dr. Sultan TARLACI  

https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/sultan-tarlaci 

 

Doç. Dr. Çiğdem YAZICI  

https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/cigdem-yazici 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer OSMANOĞLU  

https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/omer-osmanoglu 

 

Dr. Öğr. Üyesi Baver DEMİRCAN 

https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/baver-demircan 

 

Arş. Gör. Merve ARLI ÖZEKES 

https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/merve-arli-ozekes 

 

Arş. Gör. Deniz ATACAN 

https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/deniz-atacan 
 

*Öğrencilerimiz ayrıca Nörobilim Yüksek Lisans Programı Öğretim Kadromuzla 

  ortak yürütülen seçmeli dersler de alabilmekteler. 

Bugünlere Gelmemize Katkı Sağlamış Misafir Öğretim Üyelerimiz: 

 Prof. Adnan ÖMERUSTAOĞLU 

 Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ 

 Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK 

 Prof. Dr. Hakan POYRAZ 

 Prof. Dr. Şafak URAL 

 Doç. Dr. Mahbube Nazlı İNÖNÜ 

 Doç. Dr. Mehmet ŞİRAY 

 Dr. Bergen Coşkun ÖZÜAYDIN 

 Dr. Kaan ÖZKAN 

 Dr. Rabia SOYUCAK 

 Dr. Vedat KAMER 

 Öğr. Gör. Muhammet Maşuk ŞİMŞEK  

 Öğr. Gör. Senail ÖZKAN 

https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/ibrahim-ozdemir
https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/mehmet-emin-ceylan
https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/sinan-canan
https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/sultan-tarlaci
https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/cigdem-yazici
https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/omer-osmanoglu
https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/baver-demircan
https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/merve-arli-ozekes
https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/deniz-atacan


Temel Değerlerimiz ve Amaçlarımız 

• Değişime ve yeniliğe açık olmak 

• Çevre duyarlılığına sahip olmak 

• Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, düşünce farklılıklarında hiçbir ayrım 

   gözetmemek 

 

• Demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulculuğu ve 

  katılımcılığı benimsemek 

 

• Bilimsellik ve eleştirel düşüncenin ön planda olduğu, etik değerlerin ilk sırada 

  yer aldığı, eşitlik, güvenirlilik, akılcılık ilkelerine sahip olmak 

 

• Bilgi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden; araştırmada, üretmede, 

  paylaşmakta ve yaymakta mükemmelliğe ulaşıcı bir yöntem izlemek 

 

• Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği ön planda tutan 

  mezunlar yetiştirmek 

Felsefe Eğitimi Size Neler Kazandırabilir? 

 Eleştirel düşünebilmek 

 Karmaşık sorunları açık ve net analiz edebilmek ve ifade edebilmek, 

 Kendini keşfetmek, kendi düşüncelerinin analizini yaparak kendini tanımak ve 

bilmek 

 Açık ve net olarak yazma ve kendisini ifade etme becerisi kazanmak 

 Farklı insanları ve düşünceleri daha iyi anlamak ve insanlarla daha iyi iletişim 

kurmak 

 Eski çağlardan günümüze tarihteki çeşitli kültürlerin düşüncelerini tanımak ve 

anlamak 

 Evrensel düşünebilmek 

 Önyargılardan bağımsız düşünebilmek 

 Yenilikçi düşünebilmek 

 Asla sıradan biri olmamak. 

Eleştirel Düşünce dersi 2016 yılından bu yana Üniversitemizde tüm 

öğrencilere seçmeli olarak verilmektedir.  

 



Lisans Derslerimizden Örnekler* 

M.Ö. 700’lerden 21. yüzyıla farklı felsefe geleneklerini çoğulcu bir perspektifle 

kapsayarak hem temel tarihsel hem tematik dersler verilmektedir. 

 İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri  

 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Tarihi ve Metinleri 

 17. ve 18. Yüzyıl Felsefe Tarihi ve Metinleri  

 19. Yüzyıl Felsefe Tarihi ve Metinleri 

 Çağdaş Felsefe Akımları  

 Eleştirel Düşünce  

 Felsefeye Giriş  

 Mantık  

 Bilgi Felsefesi 

 Bilim Felsefesi  

 Din Felsefesi  

 Varlık Felsefesi  

 Ahlak Felsefesi 

 Siyaset Felsefesi  

 Sanat Felsefesi 

 Dünya Sorunları ve Felsefe  

 Çevre Felsefesi 

 Biyoetik 

 Zihin Felsefesi 

 Felsefe ve Toplumsal Cinsiyet  

 Felsefe ve Kimlik 

 Edebiyat ve Felsefe 

 Sinema ve Felsefe 

 Nörofelsefe

 

* İsteğe bağlı Bilimsel Hazırlık yapan öğrenciler Lisans Programından dersler alabilmekteler.    

   Detaylar için: https://uskudar.edu.tr/itbf/felsefe 

Yüksek Lisans Derslerimizden Örnekler* 

 Felsefe Tarihinde Temel Düşünürler 

 Felsefede Temel Akımlar 

 Eski Hint-Çin Felsefeleri 

 Felsefe ve Dünya Sorunları 

 İnsan Hakları ve Felsefe 

 Teknoloji ve Felsefe 

 Siyaset Felsefesinin Temel 

Problemleri 

 Duygular Felsefesi  

 Mutluluk Etiği 

 Estetik 

 Nörobilim 

 Nörofelsefe 

 Felsefe ve Edebiyat 

 Çevre ve Felsefe 

 Sağlık ve Biyoetik 

 Toplumsal Cinsiyet ve Felsefe 

 Felsefi Danışmanlığa Giriş 

 Sinema ve Felsefe 

* Detaylar için: https://uskudar.edu.tr/sobe/felsefe-yuksek-lisans-programi 

https://uskudar.edu.tr/itbf/felsefe
https://uskudar.edu.tr/sobe/felsefe-yuksek-lisans-programi


Mezunlarımızın Çalışma Alanları 

 Mezunlarımız yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek devlet 

ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olabilirler. 

 Eğitim kurumlarında öğretmenlik ve eğitim danışmanlığı yapabilirler. 

 Kamu ve özel sektörde felsefi danışmanlık yapabilirler. 

 Basın yayın organlarında ve yayınevlerinde editörlük, yazarlık, 

eleştirmenlik, reklamcılık yapabilirler. 

 Sivil Toplum Kuruluşlarında yöneticilik ve proje direktörlüğü yapabilirler. 

 Medya, sinema ve sanat dallarında ve toplumsal hizmet projelerinde 

çalışabilirler. 

 Hukuk, Tıp, Çevre alanlarında Etik Danışma kurullarında çalışabilirler. 

 
Felsefe Eğitimi Bana Ne Kazandırdı? 

Rasha Shraim, ünlü Nature Dergisinde “Felsefe Beni Nasıl Daha İyi Bir Bilim 

İnsanı Yapıyor” başlıklı bir makale yazdı ve kazanımlarını paylaştı. 

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01103-x  

“New York Abu Dabi Üniversitesi'ndeki 

son yıl biyoloji tezim üzerinde 

çalışırken, felsefenin beni nasıl daha iyi 

bir bilim insanı yapabileceğini 

anlamaya başladım. Doktoramın ilk 

aşamalarında ilerledikçe, felsefe 

okumanın ve çalışmanın şimdiye kadar kariyerimi şekillendirmede ne kadar etkili 

olduğunu ve gelecekteki çalışmalarımda beni ne kadar etkilemeye devam 

edeceklerini görebiliyorum. 

Felsefe, eleştirel ve yaratıcı düşüncemi genişletti. Felsefi argümanlar genellikle 

yaratıcı uç vakalara ve sıklıkla yaratıcı bir şekilde teşvik edici bulduğum 

varsayımların kavramaya yol açtı”. 23 Nisan 2021 

 

 

  

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01103-x


Öğrencilerimiz Anlatıyor: 

 

Felsefe Okumak Bana Ne Kazandırdı? 
 
 

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

 

Felsefe okumak; içinde yaşadığımız bu dünyada, kendimize bir anlam 

yaratabilmektir.  

Merve Bayram 

 

 

 

Felsefe, beni gerçeklerle yüzleştirip 

hayallerle buluşturdu. 

 

Sümeyra Bektaş 

 

 

Felsefeyle, ilk dersimde hayatın sorgulanmaya 

değer olduğunu öğrendim; hayatı sorgulamak, 

anlam vermeye çalışmak ve farklı bakış 

açılarını görmek büyük bir bilgi hazzı yaşattı. 

                                         

    Alparslan Alp 

 

 

 

 

Felsefe ruhun nefes alışıdır,  

yokluğu ile yaşam sonlanır.  

 

Ne mutlu bana, sizinle  

felsefenin içinde yaşıyorum. 

 

Saliha Basatemur 
 

 



 

 

Felsefe, benim hayatımda, her sorunu birlikte 

düşündüğüm bir yer, bir ARKADAŞ haline geldi.  

 

Ansızın çıktığım bu yolculuk, hayatımın amacı 

haline geldi. 

                                     H. Simge Narman 

 

 

 

 

 

 

Felsefe hakikati arayan bir yolculuk olduğundan, bizlere "aklın araçsallığını ve 

sıradanlığını" bıraktırıp eleştirel düşünmesini öğretti. 

               Selin Karaman 

 

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. 

                                         Musa Demirkurt 

 

 

 

 

Felsefe beni daha dingin bir insan yaptı. 

Duygularımı ve kendimi daha çok tanımamı sağladı. 

 

Felsefenin bizlere uzak değil gündelik yaşantımızın 

içinde mevcut olduğunu öğrendim.  
                                                     Büşra Özyay 

 



 

 

 

 

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.’ 

 

Melike Durgut   

 

 

 
 

 

 

Felsefeden önce dünyaya, insana ve doğaya bakan ama onları göremeyen 

biriydim. Felsefeden sonra bakmaktan öte görmeye başladım. 

 

Sevan Atakligan 

 

 

 

 

 

 

Hakikatin her zaman çoğunluğun kabul ettiği şey 

olmadığını öğretti.  

 

            Batuhan Cebeci 



 

 

 

Azınlığız ama çok güzel bir azınlığız. 

 

 

Felsefenin önemli yönü diyalogla yapılması ve 

herkesin sesinin duyulabileceği zamanı ve zemini 

sağlaması. 

                                       

Ayşenur Karabacak 

 

 

 

 

 

Felsefe benim mantığımı ve perspektifimi genişletti. Eskiden bir problemi ve 

çözüm seçeneklerini 90° görüyordum. Şimdi 360° derece görüyorum.      

              Taha Şen 

 

 

 

Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölümü, bu sıcak ve butik ortamıyla, hiç kimseye 

“bu kubbenin altında geriye kalan hoş bir sada imiş” serzenişini söyletmeyecek 

diye düşünüyorum.                                                                                                   

    İlyas Karakaya 

 



 

Hisseden 

İnsan’ın Hikâyesi 

 

Hisseden İnsan insanı 

anlamaya dair bir 

semboldür. 

Hisseden İnsan; mutlu 

olabilmek için düşünen, 

yardım eden, yardım alan, 

duygudaş olmanın önemini 

hatırlatan insani değerlerin 
temsilcisidir. 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan 

 

 

 

 

Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Programı 

ile siz de yeni ufuklara yelken açabilirsiniz. 
 

 

Başvuru Bilgileri: 

Başvuru başlangıç tarihi: 07.06.2021 

Son başvuru tarihi: 06.08.2021 
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