
Neden istediğimi
yapamıyorum?

Çiçeklere 
basmak 

yasaktır!

Bütün çocuklar gibi Filo da çoğu zaman kendine sorular sorar. 
Yanından hiç ayırmadığı Zof ile yoluna çıkan herkesle konuşarak 

bu soruların cevabını bulmaya çalışır. 

Miniminilerin ilk büyük sorularını ele alan masalsı bir gezinti!

FİLOZOFKÜÇÜK

Neden  
Okula Gitmek 
Zorundayım?

FİLOZOFKÜÇÜK

Söyle Baba 
Beni Neden 
Seviyorsun?

KÜÇÜK FİLOZOF

FİLOZOFKÜÇÜK

Söyle Anne 
Ben Neden 

Varım?

KÜÇÜK FİLOZOF
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Söyle Anne,
Ben Neden 

Varım?

Bütün çocuklar gibi Filo da çoğu zaman kendine sorular sorar. 

Yanından hiç ayırmadığı Zof ile yoluna çıkan herkesle konuşarak 

bu soruların cevabını bulmaya çalışır. 

Miniminilerin ilk büyük sorularını ele alan masalsı bir gezinti!
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Neden istediğimi
yapamıyorum?

Çiçeklere 
basmak 

yasaktır!

Bütün çocuklar gibi Filo da çoğu zaman kendine sorular sorar. 
Yanından hiç ayırmadığı Zof ile yoluna çıkan herkesle konuşarak 

bu soruların cevabını bulmaya çalışır. 

Miniminilerin ilk büyük sorularını ele alan masalsı bir gezinti!
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Söyle Baba 
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Varım?
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Neden  
Okula Gitmek 
Zorundayım?

KÜÇÜK FİLOZOF

KÜÇÜK FİLOZOF

FİLOZOFKÜÇÜK

Söyle Baba 
Beni Neden 
Seviyorsun?

FİLOZOFKÜÇÜK

Söyle Anne 
Ben Neden 

Varım?

Bütün çocuklar gibi Filo da meraklıdır ve sorular sorar.  

Yanından hiç ayırmadığı oyuncağı Zof ile yoluna çıkan herkesle 

konuşarak bu soruların cevabını bulmaya çalışır. 

Meraklı miniklerin ilk büyük sorularını ele alan masalsı bir gezinti!
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FİLOZOFKÜÇÜK

Söyle Anne 
Ben Neden 

Varım?

Bütün çocuklar gibi Filo da çoğu zaman sorular sorar.  

Yanından hiç ayırmadığı Zof ile yoluna çıkan herkesle konuşarak 

bu soruların cevabını bulmaya çalışır. 

Miniminilerin ilk büyük sorularını ele alan masalsı bir gezinti!

Söyle Baba  
Beni Neden  
Seviyorsun?
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KÜÇÜK FİLOZOF

Temalar  
Merak, Hayal gücü, Kararlılık, Keşif, 
Özgürlük, Varoluş, Okul, Sevgi

Ana Temalar
Birey ve Toplum, Yenilikler ve 
Gelişimler, Hayal Gücü

3+ YAŞ / Okul Öncesi ve 1. SINIF

Yazan: Oscar Brenifier
Resimleyen: Delphine Durand
Türkçeleştiren: Sibil Çekmen, 
Özden Tuna
Öykü / 28 sayfa

Oscar Brenifier, çocuklar için 
hazırladığı bu özel dizide, istediğini 
yapamama, var olma, okula gitme 
ve sevgi gibi çocukların yaşamına 
dair kavramlarla ilgili “can alıcı” 
soruları, cevabı kesin olmayan 
sorular eşliğinde gündeme taşıyor. 
Çocukların zihnini karıştıran ve 
hayata bakışlarına yön veren bu 
hayati sorular, böyle bir diziden 
beklendiği üzere eleştirel düşünme 
kabiliyetine de katkı sağlıyor.

Küçük çocukların düşünme 
eğitimine katkıda bulunan 
sıra dışı bir başvuru dizisi:

KüÇüK
fİLOZOf

Neden İstediğimi Yapamıyorum? 
Filo, bazı isteklerini neden yerine getiremediğini sorular eşliğinde arkadaşı 
Zof ile öğreniyor. Bu keşif sürecinde verilen her yanıtla yeni sorular soruluyor.

Söyle Anne, Ben Neden Varım? 
Kitapta ele alınan sorular; nedenini, nasılını, varoluşu sorgulayan içeriğiyle 
masalsı anlatımın harmanlandığı, resimleriyle keyif veren, hayatın içinden bir 
kitap.

Söyle Baba Beni Neden Seviyorsun? 

Filo adlı kahramanımız, bahçeye dökülmüş yaprakları toplayan babasına, 
“Söylesene baba, beni neden seviyorsun?” diye soruyor. Baba kem küm 
ettikten sonra zamanı olmadığını söyleyerek çıkıyor işin içinden. Filo oyuncağı 
Zof’un yardımıyla, karşısına çıkan her şeye neden sevildiklerini soruyor ve 
aldığı cevaplara göre bir çıkarımda bulunmaya çalışıyor.

Neden Okula Gitmek Zorundayım? 

“Söylesenize öğretmenim, neden okula gitmek zorundayım?” sorusunu 
öğretmenine yöneltiyor Filo. Öğretmen beklemediği bu soru karşısında 
meşgul olduğunu söyleyerek, Filo ve oyuncağı Zof’u baş başa bırakıyor bu 
çetin soruyla. Bütün gün okulda karşılarına kim ve ne çıkarsa aynı soruyu 
onlara soruyor Filo. Hepsi konum ve durumlarına göre cevaplıyor Filo’nun 
sorusunu. Ama yanıtlar tatmin edici değil. “Hay şaşkın!” diyen Oyuncak 
Zof’un arkadaşlığı ve yol göstericiliği gene her adımda varlığını gösteriyor. 
Günün sonunda öğretmeni ne diyor acaba Filo’ya?
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“Merak ve soru sorabilme 
becerisi olmasaydı insanoğlu 
hiç ilerleyemezdi. Soru sormalı, 
merak etmeliyiz ki yanıtları 
kovalarken kendimizi bulalım.  
Buyurun 4-8 yaş arası 
çocukların kafasını kurcalayan 
soruları ele alan bir diziye: 
“Küçük Filozof” 

BİR dolAP KİTAP

1954 yılında Cezayir, Oran’da dünyaya gelen Oscar Brenifier, Kanada’daki Ottowa 
Üniversitesi’nde biyoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sorbonne’da felsefe 
doktorası yapmıştır. Felsefe öğretimi, felsefe uygulaması ve çocuklar için felsefe 
alanlarında uzman olan Brenifier, başta Fransa olmak üzere otuzdan fazla 
değişik ülkeden farklı okullar ve seviyeler için (ilköğretim okulları, liseler, kolejler, 
normal okullar vb.) felsefe atölyeleri düzenlemektedir. Dünyanın dört bir yanındaki 
üniversitelerde ders vermektedir. 1994’ten beri “Institut de Pratiques Philosophiques”i 
başkanlığını da sürdürmekte olan Brenifier, Uluslararası UNESCO 2006 “Yeni Felsefi 
Uygulamaları” konferansının kurucusudur.

Yazarın Tudem Yayınlarından çıkan diğer kitapları:
Nasreddin Hoca ile Düşünmeyi Öğrenmek, Başkalarına İhtiyacım Var mı?, Neden 
Varım?, Hayal Gücü Ne İşe Yarar?,  Her Şeyi Bilmem Gerekir Mi?, Büyümek Zorunda 
mıyım?, Ben Kimim?, Arkadaşlık Nedir?, Nasıl Davranmalıyım?, Mutlu Olmak İçin Neye 
İhtiyacım Var?, Ben Mutlu muyum?, Güzel Nedir?, Sevgi Nedir?, İstediğim Her Şeyi 
Yapabilir miyim?, Özgürlük Ne İşe Yarar?, Hepimiz Eşit miyiz?, Hayat Neden Böyle?, 
İyilik Nedir?, Sanat Nedir?

OSCAR BRENIfIER

Çocuklarla yetişkinler arasındaki sözel ve davranışsal ilişkiyi geliştiren yapıcı paylaşımlar 
sunar.

Didaktik olmaktan uzaktır, düşünmeyi ve farklı bakış açılarını keşfetmeyi sevdirir.

Kitaplar soru soran ve sorduran içerikleriyle çocukları düşünmeye teşvik eder.

Dünya çocuklarına felsefeyi sevdiren Fransız filozof Oscar Brenifier tarafından küçük 
çocukların düşünme eğitimi için kaleme alınmıştır.

Filo gibi aklınıza takılıp cevabını veremediğiniz sorular var mı? Sınıf arkadaşlarınızla 
paylaşın.

Kitapların içeriğine uyumlu bir biçimde çocuğu düşünmeye, sorgulamaya ve farklı bakış 
açılarını keşfetmeye yönlendirmek için çocuklar Filo, Zof ve kitaptaki diğer karakterleri 
canlandırabilir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

SINIf ETKİNLİKLERİ

OKUL ÖNCESİ

Bilişsel Gelişimle İlgili Kazanımlar

K1 G2 Dikkatini çeken nesne/durum/

olaya yönelik sorular sorar.

K2 G3 Gerçek durumu inceler.

Dil Gelişimi ile İlgili Kazanımlar

K5 G10 Duygu, düşünce ve 

hayallerini söyler.

K11 G2 Yetişkinden kendisine kitap 

okumasını ister.

Sosyal ve Duygusal Gelişimle İlgili 

Kazanımlar

K3 G1 Duygu, düşünce ve hayallerini 

özgün yollarla ifade eder.

K8 Farklılıklara saygı gösterir.

K12 G1 Değişik ortamlardaki 

kuralların belirlenmesinde düşüncesini 

söyler.

K15 G3 Gerektiği durumlarda farklı 

görüşlerini söyler.

1. SINIF - TÜRKÇE

İlk Okuma

T1.2.3. Hece, kelime ve cümleleri akıcı 

bir şekilde okur.

T1.2.6. Düzeyine ve konuya uygun 

görsel okuma yapar.

Anlama

T1.2.12. Metinle birlikte sunulan 

görsel ögeleri anlamlandırır ve 

ilişkilendirir.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN 
BAZILARI:

“İster çocuk ister yetişkin 
olun, Küçük Filozof serisiyle 
ucu gelmez bir yolculuğa 
hazır olun. Sürekli doğurgan 
bir oyun bu çünkü; insanın 
kendine yolculuğu...”   
Nurduran duman, 
ŞAİR


