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“Felsefe, bazıları çok zor olabilen teorik ve uygulamalı
problemler hakkında dikkatli ve eleştirel düşünmeyle
ilgilenir; aynı zamanda başarılı bir kariyer için gereken
genel becerilerin geliştirilmesine de yardımcı olur. Felsefe
Bölümü, problemleri tanıma, çok yönlü çözme ve etkili
iletişim yeteneklerine sahip mezunlar yetiştirmektedir.
Diğer bir ifadeyle mezunlar, hızlı değişimler ve teknoloji
ile tanımlanan küresel dünyaya kolaylıkla uyum
sağlayabilmektedir.”
Simon D. Wigley
Felsefe Bölüm Başkanı

Felsefe Bölümü
Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü, TÜBİTAK’ın
verilerine göre, öğretim üyelerinin yaptığı yayınların
ve bu yayınların aldığı atıfların sayıları bakımından
Türkiye’deki felsefe bölümleri arasında birinci sıradadır.

Felsefe, doğru düşünme sanatıdır. Günümüzde
ekonomik ve sosyal dengeler, siyasi gündem, çevre ve
iklim koşulları birçok değişime sahne olmaktadır. Söz
konusu değişimler, beraberinde birtakım problemler
de getirmektedir. Felsefe mezunları, bu problemlerin
çözümünde düşünsel birikimleriyle anahtar rol oynar.

Mezunların büyük bir bölümü lisansüstü eğitime
yönelerek dünyanın seçkin felsefe bölümlerinde
akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Felsefe Bölümü,
çok yönlü eğitim programıyla mezunlarına değişik
alanlarda iş bulma olanağı da yaratmaktadır.

Felsefe Bölümü, sorunlara yönelik karar verme
süreçlerinde doğru yargılara varabilecek, çözüm
aşamasında ise bilgilerin analiz ve sentezini
yaparak yaratıcı fikirler üretebilecek öğrenciler
yetiştirmektedir.

Felsefe mezunlarının önemli bir kısmı sosyal ve
insani bilimler alanlarında çalışmaktadır.Yayıncılık
sektöründe danışman, editör, eleştirmen ve çevirmen
gibi pozisyonlara gelebildikleri gibi; medya, halkla
ilişkiler ve reklamcılık sektörlerine yöneldikleri de
gözlenmektedir. Eğitim fakültelerinde pedagojik
formasyon alanlar, Türkiye’deki ortaöğretim
kurumlarında felsefe öğretmenliği yapabilmektedir.

Bölümde temel felsefi sorunlar ele alınmaktadır.
Öğrenciler, geçmiş felsefi düşünceleri ve tartışma
modellerini inceleyerek farklı düşünce biçimlerinden
oluşan bir altyapı inşa eder. Felsefe dışında edebiyat,
tarih, mitoloji, sanat, fizik, biyoloji, psikoloji, bilgisayar,
matematik, istatistik, ekonomi ve ikinci yabancı dil
gibi alanlar da program çerçevesindedir. Böylece
öğrenciler çok boyutlu bir sorgulama alışkanlığı elde
etmekte, mevcut yorumlar ışığında özgün yaklaşımlar
geliştirebilmektedir. Akademik kadronun metafizik, dil
felsefesi, ahlak bilimi, zihin felsefesi ve siyaset felsefesi
gibi konulardaki bilimsel araştırmaları, eğitim içeriğini
zenginleştiren unsurlardır.
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“Bilkent Felsefe’nin ilk mezunlarındanım. Lisans
eğitimimden sonra akademik kariyerime kıta felsefesi
alanında hem Avrupa hem de ABD’de çeşitli üniversitelerde
devam ettim. Bu yolculuk boyunca Bilkent Felsefe’deki
hocalarım zamanla hem meslektaşlarım hem de
arkadaşlarım oldular. Bilkent’in bana sunduğu en güzel
hediyedir onlar. Umarım Bilkent Felsefe zamanla kıta
felsefesi için de sayılı bölümlerden biri olur ve eleştirel
düşünen daha nice bireyler yetiştirir.”

“Bilkent Felsefe, bana özellikle yurtdışındaki iyi
üniversitelerde akademik kariyerime devam etmem
için gereken felsefe anlayışını kazandırıyor, hem de
mükemmel hocalar eşliğinde. Bilkent sayesinde İngilizceyi
üst düzeyde öğrendim; alanımdaki bilimsel makaleleri
kendi dilinde okuyabiliyorum. Aynı zamanda ikinci yabancı
dil olarak Almancaya devam ediyorum. İlgi duyduğum
iktisat disiplininde de yan dal yapmaktayım. Böylece
yalnız akademik alanda değil, özel sektörde de çok geniş
bir çalışma fırsatı yakalayacağım. Bölümüm, bana felsefi
fikirleri vermekle kalmıyor, bu fikirleri nasıl değerlendirmem
ve sorgulamam gerektiğini, yani bilimin nasıl yapılması
gerektiğini öğretiyor. Burayı sadece meslek edinimi için bir
araç olarak değil, hayata dair bir bakış açısı kazanmanın
anahtarı olarak, kendimizi ve çevremizi geliştirmeye
uğraşan bireyler olmanın bir yolu olarak görmeliyiz.”

Evrim Emir
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“Bilkent Felsefe Bölümü, yoğun ve kapsamlı eğitimiyle
öğrencilerine hem çalışma disiplini hem de pek çok alana
uygulanabilir yetenekler kazandırıyor. Felsefenin psikoloji,
bilişsel bilim, siyaset bilimi, iktisat ve temel bilimlerle olan
bağlarını öne çıkaran eğitim, araştırma ve eleştirel düşünme
kültürü aşılıyor.”
Cem Erkli
Felsefe Bölümü 2017 Mezunu
Simon Fraser Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Öğrencisi
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Mezunu
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