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Oscar Brenifier 
1954 yılında Cezayir’de doğdu. Ottowa Üniversitesinde biyoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sor-
bonne’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, 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, çocuklarla felsefe denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri. Dünyaya mâl olmuş çalışmala-

rı, onu konusunda uzman yapan fikir, görüş ve uygulamaları, yazarın nitelikli eserlerinde de kendine yer buluyor. 
Ülkemizi de birçok kez ziyaret eden, çocuklarla birlikte atölyelere katılan Brenifier, eğitim sistemimizi de kendi açısından ince-
leyerek, 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...” 

Mini Söyleşi: 
Felsefe kitapları yazmaya başlamanız nasıl oldu? Neden özellikle 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. 
Çocuklar kitaplarınızı 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.

Küçük Filozof 
Serisi

1. Filo, dostu Zof ’a sürekli so-
rular sorup duruyor. Sizce soru 
sorması, Zof ’un çeşitli konular 
üzerine düşünsel sürecini nasıl 
etkiliyor?
2. Sizin de Filo gibi, aklınıza 
takılıp cevabını veremediğiniz 
sorular var mı? Neler? Sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşın. 
3. İnsanın her istediğini yapma-
sı mümkün mü? Neden? Sınıfta 

•  Çocuklarla yetişkinler arasın-
daki sözel ve davranışsal ilişkiyi 
geliştiren yapıcı paylaşımlara 
yer veriyor. 
•  Didaktik olmaktan çok uzak. 
Düşünmeyi ve farklı bakış 
açılarını keşfetmeyi okurlarına 
sevdiriyor. 
•  Soru soran ve sorduran içe-
rikleriyle, çocukları düşünmeye 
teşvik ediyor.

tartışın.
4. Arkadaşlarınızla birlikte, 
kitapları canlandırın. Biriniz 
Filo, birinizse Zof olsun ve bir-
birinize ilginç sorular sorarak 
yanıtlamaya çalışın. 
5. Mutluluğun resmini yapabilir 
misiniz? Çok mutlu ve çok mut-
suz olduğunuz anları düşünün 
ve ikisini de resmedin.

Öne Çıkan Özellikler Sınıf Etkinlikleri

“Küçük Filozof ” serisi, 4-7 yaş arasın-
daki miniklere yönelik zihin açıcı kitap-
lardan oluşuyor. Küçük Filo ile arkadaşı 

Zof ’un birlikte hayatı sorgulamalarından oluşan kitaplar, “Neden istediğimi yapamıyorum?”, “Neden varım?”, “Beni neden seviyor-
sun?” ve “Neden okula gitmek zorundayım?” gibi son derece önemli sorulara yanıtlar arıyor. Çocukların öğrenmek için sıraladıkları 
bu sorulara açık uçlu yanıtlar vererek onların hem düşünce süreçlerinin gelişmesine katkı sağlıyor hem de eğlenceli öyküler aracı-
lığıyla kitapları ve kitap okumayı sevmelerine yardımcı oluyor. Seri, eleştirel düşünme yetisinin erken yaşta ele alınması gerektiğini 
vurguluyor.
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Neden Okula Gitmek 
Zorundayım?

Söyle Anne,  
Ben Neden Varım?

Neden İstediğimi  
Yapamıyorum?

Söyle Baba,  
Beni Neden Seviyorsun?




