
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

Başvuru, 48 sayfa x 20
2, 3, 4, 5, 6. sınıflar

Etiketler: Merak ve Araştırma, 
Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık, 
Kendini Tanıma, Empati

Yazan: Oscar Brenifier
Türkçeleştiren: Gökçe Mine Ongun, 
Ayşen Türkmen, Büşra Bölükbaşı
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1. Sizce düşünmek önemli midir? 
Düşünmeden yapılan şeyler ile 
düşünerek yapılan eylemler arasında 
sizce ne farklar doğar?

2. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla sık sık 
tartışıyor musunuz? Tartışıyorsanız, 
sonrasında nasıl çözüyorsunuz?

3. Sizce yalnız olmak mı daha iyidir, 
yoksa sevdiklerinizle birlikte olmak 
mı? Neden?

4. Başkalarına yardım etmek gerekir 
mi? İyilik yapmak neden önemlidir? 
Sınıfta tartışın.

5. Bencillik ne demektir? 
İnsanlar neden bencil davranır? 
Arkadaşlarınızla tartışın.

6. Hayal gücü denince aklınıza ne 
geliyor? Ne tür düşünceler hayal gücü 
sayılır? Örnekler vererek sınıfta tartışın.

7. Sizce herkes her şeyi bilmek 
zorunda mıdır? Üstünüzde, birçok şeyi 
bilmeniz gerektiğine dair bir baskı 
hissettiğiniz zamanlar oluyor mu? 
O durumlarda ne düşünüyorsunuz? 
Tartışın.

1. Sizce, istediğiniz her şeyi yapmakta 
özgür müsünüz? “Özgürlük, başka 
insanların özgürlüklerinin başladığı 
yerde biter,” sözünü açıklayan kısa bir 
kompozisyon yazın.

2. Sanat nedir? Ne tür çalışmalar sanat 
sayılabilir? Sanatın sizin için ifade 
ettiklerini düşünün ve kısa bir yazı 
hazırlayın.

3. Kitaplarda bulunmayan farklı 
sorular düşünün ve bu soruları 
yanıtladığınız kısa kompozisyonlar 
yazın. Daha sonra bu yazıları 
arkadaşlarınızınkilerle birlikte derleyin 
ve kendi Filozof Çocuk kitabınızı 
oluşturun.

4. “Kusursuz mutluluk” tanımınızı 
açıklayan kısa bir kompozisyon yazın.

5. İnsanların yaşamları ile hayvanların 
yaşamları arasında sizce ne gibi 
farklar var? Temel ihtiyaçlara yönelik 
bir liste yapın ve iki tarafı karşılaştırın.

Sınıf Etkinlikleri
Öne Çıkan 
Özellikler

• Sorun çözme yolunda 
mantık yürütmeyi, anlamlı 
soru sorabilmeyi, argüman 
üretebilmeyi öğreten, zihin 
açan bir seri. 

• Çocuklarıyla iletişimlerini 
güçlendirmek isteyen 
ebeveynler ve sınıf içi 
etkinliklere yeni alternatifler 
oluşturmak isteyen 
öğretmenler için, zengin bir 
içerik sunuyor, her yaştan 
okur için keyifli bir düşünme 
deneyimi vadediyor.

• Okurların kendilerini ve 
çevrelerini sorgulayarak 
yeni ufukları keşfetmelerini 
sağlıyor, kendi fikirleri 
üzerine düşünmeyi ve 
özeleştiriyi öğretiyor.

• Başkalarına karşı 
kendi görüşlerini 
savunabilmelerine yardımcı 
oluyor.

Tartışma Soruları

Neden varım? Her şeyi bilmem gerekir mi? Mutlu olmak için neye ihtiyacım var? Hayat neden böyle? 
Büyümek zorunda mıyım? Sevgi nedir? Özgürlük ne işe yarar? Hepimiz eşit miyiz? Güzel nedir?.. Bunlar 
ve bunlara benzeyen sorulara yanıtlar arayan “Filozof Çocuk”, gelişme çağındaki çocuklara sorgulama 
alışkanlığı kazandıran, tüm dünyada kabul görmüş, çok önemli bir seri. Küçük okurların akıllarını 
kurcalayan bu büyük sorular, tüm hayatını felsefeye adamış bir filozofun kaleminden, çocukların zihin 
yapılarına özel olarak uyarlanarak yanıtlanıyor ve toplamda on sekiz kitaptan oluşan bir seriye dönüşüyor. 
Düşünme eylemini çocuklar için eğlenceli bir serüvene dönüştüren Oscar Brenifier, dizideki her kitabın 
ismini bütünleyen on sekiz büyük soru yardımıyla, okurlarını düşünceleriyle oynamaya ve görünenin 
ardında yatan gerçeği keşfetmeye çağırıyor. Bu sıradışı başvuru dizisini çocuklar için hazırlanan diğer 
felsefe temalı kitaplardan ayrıştıran en önemli fark ise okurlarına karşı sergilediği “sorgulama odaklı” 
tutum: Hayatı, ucu bucağı olmayan büyük bir oyun alanına benzeten yazar, çocuklara yaşama dair ufuk 
açıcı sorular yöneltiyor ama bunlara yanıt vermekten de kaçınıyor. Sokrates’in “sürekli soru sorma” 
yöntemiyle, genç beyinleri doğru şekilde düşünmeye yönlendiriyor. Türkiye’de düşünme eğitimi veren bazı 
okullarda kaynak kitap olarak önerilen “Filozof Çocuk”, kendileriyle, hayatla ve dünyayla ilgili önemli sorular 
üzerine kafa yoran tüm çocuklar için benzersiz bir düşünme pratiği sunuyor, kalıplaşmış yanıtlar yerine 
eleştirel olanları tercih eden yetişkinler için de değerli bir kılavuzluk görevi üstleniyor.

Konu:
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