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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 Filozof Çocuk Serisi

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?.. Bu ve benzer 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. Düşünme eylemini çocuklar için eğlenceli bir serüvene dönüştüren Oscar Brenifier, serideki her 
kitabın ismini bütünleyen büyük sorular yardımıyla, okurlarını düşünceleriyle oynamaya ve görünenin ardında yatan gerçeği keş-
fetmeye çağırıyor. Bu sıra dışı başvuru serisini 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, çocuk-
lara yaşama dair ufuk açıcı sorular yöneltiyor ama bunlara yanıt vermekten de kaçınıyor. 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. 

1. Sizce düşünmek önemli mi-
dir? Düşünerek ya da düşünme-
den 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 ge-
rekir mi? İyilik yapmak neden 
önemlidir? Sınıfta tartışın. 
5. Bencillik ne demektir? İn-
sanlar neden bencil davranır? 
Arkadaşlarınızla tartışın. 
6. Sizce, istediğiniz her şeyi yap-
makta özgür müsünüz? “Özgür-
lük, başkasının özgürlüğünün 
başladığı yerde biter” sözünü 

•  Çocukların zihinlerini aça-
rak, sorun çözme yolunda 
mantık yürütmeyi, anlamlı soru 
sorabilmeyi ve argüman ürete-
bilmeyi öğretiyor.
•  Çocuklarıyla iletişimlerini 
güçlendirmek isteyen ebeveyn-
ler ve sınıf içi etkinliklere yeni 
alternatifler oluşturmak isteyen 
öğretmenler için, zengin bir 
içerik sunuyor, her yaştan okur 
için keyifli bir düşünme deneyi-
mi vadediyor. 
•  Okurların kendilerini ve 
çevrelerini sorgulayarak yeni 
ufukları keşfetmelerini sağlıyor, 
kendi fikirleri üzerine düşüne-
rek, özeleştiri yapmaya yönlen-
diriyor.

açıklayan kısa bir kompozisyon 
yazın. 
7. Sanat nedir? Ne tür çalışma-
lar sanat sayılabilir? Sanatın 
sizin için ifade ettiklerini düşü-
nün ve kısa bir yazı hazırlayın. 
8. Kitaplarda yer almayan farklı 
sorular düşünün ve bu soruları 
yanıtladığınız kısa kompozis-
yonlar yazın. Daha sonra bu 
yazıları arkadaşlarınızınkilerle 
birlikte derleyin.
9. Hayal gücü denince aklınıza 
ne geliyor? Ne tür düşünceler 
hayal gücü sayılır? Örnekler 
vererek sınıfta tartışın.
10. İnsanların yaşamları ile 
hayvanların yaşamları arasında 
sizce ne gibi farklar var? Temel 
ihtiyaçlara yönelik bir liste ya-
pın ve iki tarafı karşılaştırın.
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• Arkadaşlık Nedir?
• Sevgi Nedir?
• Güzel Nedir?
• Hayal Gücü Ne İşe Yarar?
• Hayat Neden Böyle?
• Sanat Nedir?

• Ben Mutlu muyum?
• Mutlu Olmak İçin Neye  

İhtiyacım Var?
• İstediğim Her Şeyi Yapabilir 

miyim?
• Özgürlük Ne İşe Yarar?

• Nasıl Davranmalıyım?
• İyilik Nedir?
• Her Şeyi Bilmem Gerekir mi?
• Büyümek Zorunda mıyım?
• Başkalarına İhtiyacım Var mı?
• Neden Varım?

• Ben Kimim?
• Hepimiz Eşit miyiz?
• Şiddet Nedir?
• Başkalarına Vurmaya  

Hakkım Var mı?
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