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Sonsuz sevgisi ve desteği için Ron’a,

yeni düşünme tarzları geliştirmemde yoluma ışık tutan 
Will’e, David’e ve Jackson’a 

ve dünyayı sorgulamamda beni her zaman cesaretlendi-
ren babam Mel Mohr’un anısına... 



“Felsefe, insanlığın gelişimini desteklemek için muhakeme 
gücü ve etkili argümanlar kullanan bir disiplindir.”

Epicurus
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Teşekkür

2008 yılında, çocuklarla kurduğum felsefi diyaloglar ve 
çocuk kitaplarının felsefi sorguya ilham verme gücünden 
dolayı Wondering Aloud isimli bir blog yazmaya başladım. 
O zamandan beri, çocuklarının felsefi sorgulamalarıyla 
başa çıkabilmek için daha fazla kaynağa nasıl ulaşacak-
larını soran pek çok ebeveyn ile iletişim kurdum. Kendi-
lerini çocukların felsefi benliklerini geliştirmeye adayan 
ebeveynler bu kitabı yazmam için beni motive etti.

Washington Üniversitesi Felsefe Bölümü (özellikle de 
eski bölüm başkanı Ken Clatterbaugh) Çocuklar için Fel-
sefe ve benim çalışmalarım konusunda Northwest Cen-
ter’ı en başından beri desteklemiştir. Çocukları, felsefi 
düşünmeleri konusunda cesaretlendirmeye önem veren 
akademik felsefecilerin oluşturduğu bir kurumun parçası 
olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Özellikle 
de Northwest Center’dan meslektaşlarım Sara Goering’e 
ve David Sapiro’ya bu kadar eğlenceli bir iş ortaya koy-
mamda bana yardım ettikleri için minnettarım çünkü 
onların dikkatli değerlendirmeleri ve düzeltme önerileri 
olmasaydı bu kitap bu kadar iyi olmazdı. Ayrıca, felsefi 
duygusallık ve felsefi benlik ile ilgili derslerimizi alan ve 
bu konudaki fikirlerimiz hakkında görüşlerini belirterek 
kendi fikirlerimi geliştirmemde yardımcı olan öğrencile-
rime de minnettarım. 
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Squire Aile Vakfı’ndan Roberta Israeloff, bu çalışmada 
bilgi ve desteğini benden esirgemedi. Kendi zamanı ko-
nusunda oldukça cömert davranıp kitabın taslağı üzerin-
de çok değerli ve titiz düzeltmeler yaparak, felsefe konu-
sunda eğitimi olmayan bir yazar ve düşünüre yeni bakış 
açıları sundu. Squire Aile Vakfı’nın desteği, Northwest 
Center’daki çalışmamızın gelişimine katkıda bulunarak 
bu alanın ülke çapında ilerlemesini teşvik etti. 

Virginia Üniversitesi’nden Mitch Green ve Memphis 
Üniversitesi’nden Michael Burroughs felsefi duygusallı-
ğın doğasıyla ilgili yaratıcı ve entelektüel fikirler verdi. 

Bu alanda Gary Mathews ve Mat Lipman adında iki 
danışmanım vardı ve geçenlerde ikisini de kaybettim. Bu 
eseri hazırlarken onların çalışmalarından her açıdan fay-
dalanma imkânı buldum. Mezun olduğumda Gary Mat-
thews’in Çocukluk Felsefesi eserini okudum ve bu kitap 
hayatımın dönüm noktası oldu. Gary beni çocuklarla 
ilgili çalışmaya başlamam konusunda cesaretlendirdi ve 
yıllar geçtikçe yaptığım her işte daima destekçim oldu. 
Tanıdığım en nazik insandı. Gary ve Mat, bu alanın ön-
cüleriydi ve felsefeyi çocukların hayatına aşılama ve fel-
sefi düşünmenin akademi dışında gelişimine izin verme 
ihtiyacını yıllar önce fark etmişlerdi. Bana, çocukların 
sorularını dinlemenin ve onların fikirlerine saygı duyma-
nın önemini öğrettiler. İkisini de çok özlüyorum. 

Son olarak, beni sınıflarına davet eden öğretmenlere 
ve düşüncelerini benimle paylaşan tüm çocuklara, bana 
ilham verdikleri için minnettarım. Sizden çok şey öğren-
dim. 



BİR
Felsefi Benlik

“Felsefe hakkında düşünürken hem korkuyor hem de 
heyecanlanıyorum. Bu yüzden düşünmekten kendimi 
alamıyorum.”

Tiffany, 10

En büyük oğlum Will beş yaşındayken, Arnold Lo-
bel’in Frog and Toad hikâyelerini birlikte okumaya bayı-
lırdık. Bir gece Frog and Toad Together’dan ‘The Dream’ 
isimli hikâyeyi okuduk. 

Hikâyede, Toad bir oyunda başrolde olduğunu hayal 
eder ve en iyi arkadaşı Frog da tiyatroda onu izler. Sahne-
de oyunu sergilerken, Frog kimsenin onu göremeyeceği 
ve duyamayacağı kadar küçülmeye başlar. Toad, çığlık-
lar içinde uyanır ve Frog’u yatağının yanında dururken 
görünce; “Frog, gerçekten sen misin?” diye sorar. Frog 
onu kendisi olduğuna ikna ettikten sonra, Toad hemen 
rahatlar ve Frog’la ‘uzun ve güzel’ bir gün geçirir. 

Hikâyeyi okuduktan sonra, Will ile rüyalar hakkında 
konuşmaya başladık. Daha önceden gördüğümüz rüya-
lardan ve Toad’un gördüğü rüyanın ona ne kadar gerçek 
göründüğünden söz ettik. 
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“Uyandığında bu kadar gerçek hissettiğin ve kısa bir 
süre ‘Acaba rüya mıydı, değil miydi?’ diye düşündüğün 
rüyalar gördün mü?” diye sordum. 

“Evet!” diye yanıtladı Will. “Bazen, ‘Acaba uyanıkken 
mi rüya görüyorum.’ diye merak ediyorum. Yani şu an 
aslında bir rüyada olabilir miyiz?”

“Böyle düşünmene sebep olan nedir?”
“Rüya olmadığını nereden biliyorsun?”
“Uyanık olduğunda hissettiklerinle, rüyadayken his-

settiklerin arasında fark olduğunu düşünüyor musun?”
“Rüyalarda olan şeyler gerçek hayatta asla olmadığı 

için, rüyalar genellikle garip hissettiriyor.”
“Ama bu her zaman doğru değil, değil mi? ‘O kadar 

gerçek ki bazen rüya olduğundan emin olamıyorum.’ 
diye sen söyledin.”

“Evet, o zaman şimdi rüya görüyor olabilir miyim?”
Bu tarz sorular dört ya da beş yaşlarındaki çocukla-

rın her zaman sorduğu türden sorulardır. Pratik cevaplar 
bularak rüya görme ve uyanık olma arasındaki farkları 
bilimsel, psikolojik ve diğer terimler aracılığıyla çocuk-
larınıza açıklayabilirsiniz ya da soru üzerinde düşünerek 
karşılıklı keşif yapabileceğiniz bir yolu tercih edebilirsiniz. 

Will, rüyalarına bilimsel ya da psikolojik bir cevap ara-
mıyordu. Aslında benden de bir cevap beklemiyordu. Sa-
dece soru sorarak rüyada ya da uyanık olmak arasındaki 
farkı bilmek ve hangi durumda olduğumuzdan emin ol-
mak istiyordu. Bu yüzden, önemli olan herhangi bir cevap 
vermem değil, araştırmacı bir ruhla cevap vermemdi. 
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ÇOCUKLUKTA FELSEFİ DÜŞÜNME 

Aileler çocuklarının sorularına genellikle felsefi dü-
şünmenin sınırlarını genişletecek türden sorular olarak 
yaklaşmaz. Konuyu ciddi olarak ele almadıklarından, 
çocukların felsefi keşif için yetenekli olmadıklarını dü-
şünürler. Çocuklar felsefi sorular sorabilir mi? Felsefi 
düşünmenin anlamı nedir? Çocuklar bu şekilde düşü-
nebilir mi? Neden bu soruları dikkate almamız gerekir?

Tarihe göz attığımızda, filozofların ya da diğer düşü-
nürlerin çocuklukta felsefi düşünmenin ortaya çıkışıyla 
ilgili neredeyse hiçbir çalışma yapmadığını görürüz.1 Fel-
sefe; matematik, edebiyat ya da bilimin aksine, daha çok 
yetişkinler için uygun olduğu düşünülen bir disiplindir. 
En azından Amerika için durum böyledir. Okulda ders 
olarak alana kadar felsefeyle hiç tanışmayan insanlar, bü-
yük filozofları tanımak için bir giriş çalışması yapmalı-
dır. Bununla birlikte, öğrencilerin sorgulama ve felsefi 
düşünmenin belirlediği anlam arama süreci açısından bu 
giriş çalışması tek başına yeterli değildir. Bu yüzden, fel-
sefeye yabancı olan yetişkinler genellikle, çocuklar için 
‘çok zor’ ve ‘çok soyut’ olduğunu ve çocukların felsefi 
konuları değerlendirecek kapasitede olmadığını düşün-
meye eğilimlidir. Sonuç olarak, çocukların felsefi sorgu-
lama ve derin düşünme yeteneklerini kolayca göz ardı 
etmiş olurlar.

Annesi, dokuz yaşındaki Alvy Singer’ı ‘depresyonda’ 
olduğunu düşündüğü için pedagoga götürür:

Alvy: Evren gitgide genişliyor.
Doktor: Evren gitgide genişliyor mu?
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Alvy: Evrendeki her şey eğer daha fazla büyürse, 
bir gün parçalara ayrılacak ve bu her şeyin sonu 
olacak.
Anne: Bu seni niye ilgilendiriyor?2

Yetişkinler, çocukluğun ve ergenliğin ne kadar önemli 
olduğunu bilseler de çocukların deneyimlerini çok cid-
diye almazlar. Çocukların dertlerinin, ergenlerin ilişkile-
rinin ya da daha genç insanların kendi dünyalarıyla ilgili 
bakış açılarının yetişkinlerinki kadar sürekli ve anlamlı 
olduğunu düşünmezler. Geçmişe döndüğümüzde çoğu-
muz, çocuklukta ya da ergenlikte yaşadığımız olayların 
önemini kabul etsek de gençlerin deneyimlerini ya da 
hislerini genellikle geçici ya da önemsiz görürüz. Yetişkin 
olduğumuzda, çocukken ya da ergenlikte nasıl hissettiği-
mizi hemen unuturuz. 

Çocukların sorduğu derin sorulara çoğu kez ilgisizce 
ya da baştan savma bir şekilde cevap veririz. Yetişkinler 
ne kadar sıklıkla bir çocuğun yaptığı etkileyici bir yoru-
mu dikkate alarak ne kadar güzel ya da eğlenceli oldu-
ğunu söyler? (Bu arada, benzer bir yorum bir yetişkin 
tarafından yapıldığında daha özenli cevap veririz.) Yetiş-
kinler çoğu kez çocukların yorumları altında yatan derin 
soruları fark etmekte başarısız olur. Çocukları genellikle 
hafife alırız ama bence, dünyayla ilgili düşünme kapasi-
teleri oldukça önemlidir.

Filozof Gareth Matthews, yetişkinlerin algılamakta 
çoğunlukla başarısız olduğu noktaları ‘çocuklarda derin 
düşünme anları’ olarak ayrıntılı bir şekilde ele aldı ve 
şöyle bir yorumda bulundu:
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Belki de çocukların yeteneklerinin, özellikle de bi-
lişsel yeteneklerinin gelişimi üzerine çok fazla vurgu 
yapıldığı için otomatik olarak onların düşüncelerini 
ilkel bulur ve yetişkin standartlarına ulaşması ge-
rektiğini düşünürüz. İlkel olduğunu düşündüğümüz 
şey, aslında eğitimin amacı olarak belirlediğimiz, ye-
tişkin normlarından çok daha açık bir düşünce şekli 
olabilir. Bu yorumlardaki felsefeyi ciddiye almazsak, 
varsayımlarımız yüzünden çocuğun fikirlerini filt-
relemiş oluruz. Bu durum, çoğu çocuğun bakış açı-
sındaki ciddiyeti veya mizahı kaçırmamıza neden 
olur.3

Çocukların düşünme şeklinin yetişkinlerin düşünme 
şekli kadar olgun olmadığına inanırız. Bu yüzden çocuk-
ların söylediği şeyler bildiklerimize çok az şey katar ya 
da hiçbir şey katmaz. Ancak çocukluk yetişkin olma yo-
lunda ilerlemekten daha fazlasıdır ve hepimizin dünyaya 
bakış açısını zenginleştirir. Hayatın her aşaması, dünyaya 
karşı kendi bakış açısını oluşturur ve bir sonraki aşamalar 
için hazırlıklara ket vurmaz. Çocukluğunuzda sahip ol-
duğunuz içgüdüler, yetişkin olduğunuzda kaybolur. Bu 
yüzden, çocukları dinlemek, yetişkinlerin kendi düşün-
celerini geliştirebilmesi açısından bu sezgilere ulaşmasını 
sağlayabilir.

 
FELSEFİ BENLİK

‘Kırmızı’ kelimesi nereden gelir? Adil olmak ne demek? 
Neden geceleri rüya görürüz? Ağaçlar düşünebilir mi? 
Sayılar gerçek mi? 
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Felsefe ile ilgili merak çocuklukta başlar. Aristotle; 
“Bütün insanlar, doğaları gereği anlam arayışındadır.” 
demiştir.4 Eğer geri dönüp bakarsak, çoğu yetişkinin fel-
sefi soruları çocuklukta sormaya başladığını görebiliriz. 
(Tabii çoğumuz için kısa bir süre sonra son bulur.) Bu ilk 
yıllarda çocuklar, insan hayatını işgal eden felsefi gizeme 
karşı daha açıktır ve genellikle geceleri “Tanrı gerçekten 
var mı, dünyanın rengi neden böyle, zaman niye böyle 
işler, niçin ölürüz, rüyalar gerçek mi değil mi, hayatın 
anlamı nedir?” gibi konuları düşünerek geçirirler. Bun-
ları zihinlerinde biçimlendirdiklerinde ‘büyük sorular’ 
dediğimiz soruları sormaya başlarlar. Pek çok yetişkinin 
kıymetini bilemediği, dünya ile ilgili merakla dolup ta-
şan çocuklar, insan hayatını ve toplumun temel esasları-
nı keşfetmek için doğal bir kapasite ortaya koyar.

Bu durum, felsefi benlik adını verdiğim şeyin baş-
langıcıdır. Bir kısmımız varlığımızın çoğu yönden de-
rin bir gizemi olduğunun farkındayızdır.5 Herhangi bir 
anasınıfına gittiğinizde, çocukların merak içinde, istekli 
ve hayatlarının hemen hemen her boyutunu keşfetme 
arzusuyla dolu olduğunu görebilirsiniz. Her aile, bir-
çok şeyle ilk kez karşılaşan küçük çocukların ardı arkası 
kesilmeyen “Neden?” sorularına âşinâdır. Bu durumu, 
yetişkinlerin zihninde baskı oluşturan şeylerin yarattığı 
bulanıklığa benzetebiliriz. 

Geleneksel anlamda, çocukların fiziksel, entelektüel, 
ahlaki, sosyal ve duygusal benliklerinin gelişiminin ne 
kadar önemli olduğunun bilincine varsak bile, felsefi 
benliklerinin beslenmesine çok az özen gösteririz. Ben-
liğin bu boyutu, insan deneyimlerinin garipliğine karşı 
hassastır. Deneyimlerimiz ile ilgili düşüncelerimiz hak-
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kında derin sorular sormak için felsefi benliği büyük 
bir arzuyla dışa vururuz. İnsanların soyut düşünme ka-
biliyeti; söylediğimiz, yaptığımız ya da düşündüğümüz 
şeylerin bilincinde olmamız felsefi benliğin temelini 
oluşturur. Bu yetenek, yaşadığımız dünyanın anlamını 
sorgulamamıza ve soruların içinde başka sorular arama-
mıza yol açar. 

Küçük çocukların soruları çoğu zaman derin bir fel-
sefe içerir. The Philosophy and Young Child kitabında 
Mathews öğrencilerine, yedi yaşındaki bir çocukla C.S. 
Lewis’ın, Narnia hikâyeleri hakkında yaptığı bir konuş-
mayı anlattı. Konuşmanın bir bölümünde Michael, evre-
nin sonsuz olma ihtimali ile ilgili endişesinden bahsetti. 

Çocuğun sorusuna bunun neden önemli olduğuyla 
ilgili cevap verirken, Michael oldukça açık ve netti; “Bu-
rada olduğumuzu bilmek çok güzel ama hiçbir şey bil-
memek güzel değil. Umarım (evren) sonsuza dek devam 
etmez. Sonsuza dek devam edeceği fikrinden hiç hoşlan-
mıyorum çünkü bir yere varmayacağı gayet açık.” dedi.6 
Böylece Michael, evrenin sonsuz olma ihtimalinden do-
ğan felsefi sorularla ilgili farkındalık geliştirdi. Bazı yetiş-
kinler Michael’ın garip bir çocuk olduğunu düşünebilir. 
Belki de öyledir. Ama deneyimlerime dayanarak çoğu 
çocuğun bu tarz soruları sormaya çok erken yaşlarda baş-
ladığını söyleyebilirim. 

FELSEFİ SORU NEDİR?

Küçük çocukların “Neden?” soruları sadece sıradan şey-
lerin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili açıklamaları gerektirmez, 
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ayrıca insanın varoluşunun doğası ile ilgili gerçek bir şaş-
kınlığı da beraberinde getirir. Mesela bir çocuk “Zaman 
nedir?” diye sorduğunda bu; “Saat nasıl çalışır?” soru-
sundan farklıdır. İnsan olmak bir bakıma, içinde bulun-
duğumuz durumun tuhaflığı ve bu gezegende sınırlı bir 
süre yaşadığımız üzerine kafa yormayı gerektirir çünkü 
hayatımızın gizeminin bilincinde olmak, insanların do-
ğal bir özelliğidir.

Bir çocuğun felsefi bir soru sorduğunu nasıl anlarsı-
nız? Bu soruya verecek açık bir cevabım yok. Ama aslın-
da bu olumlu bir durumdur. Bakın açıklayayım: 

Felsefenin bir disiplin olarak açık ve yerleşmiş bir 
tanımı yoktur. Filozoflar bile felsefenin tanımıyla ilgili 
fikir ayrılığına düşerler. Genel olarak insanlar felsefeyi 
‘bilgelik aşkı’ anlamına gelen Yunanca kökenli bir kelime 
olarak açıklarlar. Eski zamanlarda, felsefenin bilgi arayışı 
olduğu düşünülse de ‘bilgi’nin kendi başına ne anlama 
geldiği de felsefi bir meseledir. 

Felsefeyi, özellikle de dünya hakkındaki görüşlerimi-
zi ve hayatı yaşama şeklimizi yansıtan; düşündüğümüz, 
söylediğimiz ve yaptığımız şeylerin arkasındaki incelen-
memiş varsayımları ortaya çıkarmayı amaçlayan soruları 
temel alarak düşünmeyi severim. Felsefe özünde bir bil-
gi birimi değil, bir düşünme ve yaşam biçimidir. Felsefi 
yaklaşım; kabul edilmiş cevapların sınırlarını aramak ve 
henüz sorulmamış soruları açık bir şekilde ifade etmeye 
çalışmaktır. 

Felsefe, basit olduğunu düşünerek sorduğumuz soru-
lardan bazılarının, aslında cevaplaması en zor sorular ol-
duğunu gösterir. Bertrand Russel’in bir zamanlar dediği 
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gibi; “Aslında felsefenin değeri, onun belirsizliğinde aran-
malıdır.”7 Felsefi araştırma, bazen olması gerektiği gibi 
olan şeylerdeki belirsizliği aydınlatabilir. Mesela, aileler 
kimi zaman, çocuklarının dürüst, umursayan, hoşgörülü 
ya da sorumluluk sahibi olarak yetişmesinin önemli ol-
duğunu söylerler. Ama bu karakter özelliklerinin gerçekte 
ne demek olduğu sorulduğunda, çoğu kez diyecek bir şey 
bulamazlar. Adalet tam olarak nedir? Sorumluluk sahibi 
olmak ne demek? Hoşgörüden kastettiğimiz şey nedir ve 
çocuklarımız her zaman hoşgörülü olmalı mıdır? (Mesela 
zorbalığa karşı hoşgörülü olmasını ister miyiz?)

Felsefi bir keşif için ilham kaynağı olabilecek soruların 
sınırı yoktur. Bazı sorular, diğerlerinden daha fazla sorgu-
lamaya yol açsa da felsefi sorular, hayatın her bölümünde 
sorulabilir ve özel bir konu ile sınırlandırılamaz. Felsefi 
araştırmayı belirleyen şey onun içeriği değil, daha ziyade 
bir sorunun araştırıldığı yaklaşımdır. Felsefi sorgu, yer-
leşmiş ve koşulsuz kabul edilen cevaplara yol açmayan, 
genel ve soyut sorulara odaklanır. Bu yüzden, deneysel 
olgulara dayanarak çözülebilecek bir sorunun, (Akşam 
yemeği için ne pişiriyorsun?) felsefi bir konuşmaya yol 
açması pek olası değildir. Elbette, “Zihin nedir?” ya da 
“Hayatta olmak ne anlama gelir?” gibi felsefe, bilim ve di-
ğer disiplinleri de kapsayan birçok karmaşık soru vardır. 
Fakat felsefe dünya hakkındaki gerçeklerle tam anlamıyla 
çözülemez, aksine çözülemeyen konuları içerir. 

Bir çocuk soru sorduğunda, ona farklı şekillerde ce-
vap verebiliriz. Çocukla yaptığımız bu soru cevap alışve-
rişi felsefi araştırmaya yol açar ya da açmaz. Eğer karşı-
lıklı soru ve cevaplar derin bir sorgulamaya neden olursa, 
basit bir sorudan felsefi bir sohbet doğabilir. 
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