
Oscar Brenifier, çocuklarla felsefe denildiğinde 

akla ilk gelen isimlerden biri. Dünyaya mâl olmuş 

çalışmaları, onu konusunda uzman yapan fikir, 

görüş ve uygulamaları, yazarın nitelikli eserlerinde 

de kendine yer buluyor. Çocukların, kendilerine soru 

sormalarının önemini vurguluyor sık sık; tam olarak 

bunun farkında olmasalar da ve bunun hakkında 

konuşmasalar da, çocukların da yetişkinler gibi 

varoluşsal kaygıları bulunduğunu belirtiyor. Ve bu 

soruların çocuklara yöneltilmemesi ve üzerinde 

tartışılmaması durumunda, daha sonra patolojik bir 

şekilde geri dönüş yapabileceklerini söylüyor.

Ülkemizi de birçok kez ziyaret eden, çocuklarla 

birlikte atölyelere katılan Brenifier, eğitim sistemimizi 

de kendi açısından inceleyerek, önemli tespitlerde 

bulunuyor: “Türkiye, diğer pek çok ülke gibi 

geleneksel eğitim modelinden mağdur olmaya 

devam ediyor. Öğretmenlerin sadece müfredatı 

uyguladığı, öğrencilerin ise yalnızca anlatılanları 

dinlediği ve tekrarladığı bir eğitim modeli bu. 

Fakat bunu aşmak mümkün. Önemli olan, dış 

kaynaklardan yeterince beslenebilmek...”

Oscar Brenifier 
Edebiyatı

1954 yılında Cezayir’de doğdu. Ottowa Üniversitesi’nde 
biyoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra 
Sorbonne’da felsefe doktorası yaptı. Felsefe öğretimi, 
felsefe uygulaması ve çocuklar için felsefe alanlarında 
uzmanlaştı ve başta Fransa olmak üzere otuzdan fazla 
ülkeden farklı okullar ve seviyeler için (ilköğretim okulları, 
liseler, kolejler, normal okullar vb.) felsefe atölyeleri 
düzenledi. Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde 
ders verdi. 1994’ten beri Uygulamalı Felsefe Enstitüsü 
başkanlığını da sürdürmekte olan yazar, UNESCO 2006 
“Yeni Felsefi Uygulamaları” konferansının da kurucusudur.

Oscar Brenifier

Felsefe kitapları yazmaya başlamanız 
nasıl oldu? Neden özelikle bu alanı 
seçtiniz? 

Felsefeyi herkese ulaştırabilmek, hayatla 
ilişkilendirebilmek ve sadece okul dersi 
kavramından daha ileriye taşıyabilmek 
için bu konuda yazmayı tercih ettim. 
Felsefe sayesinde daha iyi bir yaşam 
sürebileceğimizi ve daha makul bir şekilde 
düşünebileceğimizi savunuyorum.

Kitaplarınızı çocuklar kaç yaşlarında 
okumalılar? Okurken takip etmelerini 
önerdiğiniz bir sıra var mı? 

Farklı yaşlar için birçok kitap kaleme aldım. 
Okul öncesi döneminden yetişkinliğe 
uzanan geniş bir yelpazede okuma 
alternatifleri sunuyorum. Bu serilerden biri 
de anasınıfı öğrencileri için hazırladığım 
kitaplardan oluşuyor. Bunlar, 3 yaş ve 
üzerindeki çocukları temel alıyor. Ama 
tabii ki bu kitaplar için asıl hedeflenen, 
ebeveynlerin bunları çocuklarına okuması 
ve kitaplar üzerine çeşitli tartışma 
konularını gündeme getirmesidir.
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Filozof Çocuk SERİSİ
Hayat hakkında düşünülmesi gereken pek çok önemli sorunu genç yaştaki  

okurlara sunan, çocukların gelişimine katkı sağlayan  
ve düşünmeyi “çocuk oyuncağı” hâle getiren, zihin açıcı bir seri
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