Felsefe:
Merak ve cesaret ile başlayıp tutku ve azimle devam eder,
Kendiliği de dâhil her şey hakkında bir şey söylemiş ve söylemektedir,
Yöntem kurar, yöntem geliştirir, yöntem kullanır, yöntem kaldırır,
Sınırlarını varlıkla ilgili her alanı kapsayacak kadar geniş tutar,
Hakikat arayışıyla her şeyi sorgular,
Hayallerin ötesinin kapısını aralar,
Ve bu bilim, öğrencilerini kendisine aşk ile bağlar.
Felsefe insanın var olduğundan bu yana yaşadığı evreni tanıma ve olayları anlamlandırma çabasının
bir sonucu olarak ortaya çıktığından çok dilli, çok kültürlü, çok görüşlü bir yapıdadır. Yıldız Teknik
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bu zengin bilim alanının sınırlarının genişliğinin
farkındalığı ile öğrencilerine her medeniyetin düşünür ve görüşlerini kapsayan geniş bir yelpazede
eğitim sunmaktadır.
YTÜ Felsefe 2010 yılında kurulmuş görece genç bir bölümdür. Kuruluş amacı, eleştirel düşünceye
dayalı, bilimsel açıdan yüksek düzeyde felsefe eğitim-öğretim ve araştırmalarıyla bu alana katkıda
bulunmaktır. Gelişen ve değişen dünya şartları felsefe bilimini de geliştirmiş ve felsefe dünyanın
büyük üniversitelerinde uygulama ve araştırmaya yönelmiştir. YTÜ Felsefe Bölümü de bu doğrultuda
araştırma ve uygulamaya yönelik felsefe geleneğinin Türkiye’deki öncülerindendir. Birisi emekli iki
profesör, iki doçent, iki yardımcı doçent ve üç araştırma görevlisi akademisyen bulunmaktadır.
Öğretim Üyelerimizin hepsinin yurtdışı deneyimleri vardır. Bölümümüz, hem öğretim üyelerimize
hem öğrencilerimize yurtdışında çalışma ve araştırma olanakları sunmaktadır.
Bölümümüz, metafizik, epistemoloji, ahlak, estetik, mantık, siyaset felsefesi, zihin felsefesi ve bilim
felsefesi gibi felsefenin farklı alanlarında çalışma imkânı sunar. Antik Çağ’dan günümüze felsefe tarihi
alanında metinler üzerinden eleştirel bir okuma yaparak öğrencilerin felsefe kültürüne hâkim
olmasını ve bu sorunları günümüze taşıyıp yeni fikirler üretmelerini, sorgulama ve eleştirme
yeteneklerinin gelişmesini amaçlar.
Felsefe Bölümü mezunlarına bir meslek adı kazandırmaz ancak her alanda çalışabilecek eleştirel
düşünme yapısına sahip bilinçli bireyler yetiştirir. YTÜ Felsefe Bölümü de öğrencilerinin sahip
oldukları ya da olacakları meslek ile mutlu ve anlamlı bir hayat yaşamalarını öğretmeyi ve Türkiye’nin
aydınlık geleceğine düşünen, sorgulayan ve sorunlarına geçerli çözümler üreten kişiler yetiştirmeyi
öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Bu yüzden bölümde akademik programlar, yüksek lisans ve
doktora olmak üzere iki düzeyde verilmektedir. Yüksek lisans öğrencilerimizden mezun olanların bir
kısmı akademisyen olarak yerleşmişlerdir.
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