
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Farklılıkların zenginliği, 
birlikte yaşamak, sınırlar 
gibi konuları ele alan, 
alegorik anlatıma sahip bir 
seri. 

• Mutluluk, mutsuzluk gibi 
soyut kavramlardan oyuncu 
bir edayla bahsederek bu 
duyguların kavranmasını 
sağlıyor.

• Kitabın sonundaki soruları, 
kitabın ele aldığı konuların 
daha da iyi anlaşılmasına 
destek oluyor. 

• Farklı yazın türlerini 
barındıran yapısı sayesinde 
edebiyatın değişik türlerine 
dair farkındalık ve merak 
yaratıyor.

1. Sizce Tombik Balık neden karada 
yaşamak istiyor? Bu düşüncesinde 
haklı mı?

2. Bilge Ahtapot’un ona verdiği öğüdü 
siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

3. Tombik Balık’ı nasıl tarif edersiniz? 
Sizce, kişilik olarak Benli’yle arasında 
nasıl farklar var?

4. Tombik Balık gezdikçe hayatı nasıl 
değişiyor? Neler öğreniyor? Korku, öfke 
ve mutluluk kavramlarıyla nasıl karşı 
karşıya kalıyor?

5. Bilge Ahtapot’un sizce öyküde nasıl 
bir işlevi var? Bilge Ahtapot’un yerinde 
siz olsaydınız Tombik Balık’a neler 
önerirdiniz? Neden?

6. Tombik ve Benli, dayanışmanın 
önemini nasıl kavrıyorlar?

7. Benli ve Tombik, gördükleri 
mültecilere nasıl yardım ediyorlar? Siz 
olsaydınız başka bir yol izler miydiniz?

1. Sizce mutluluk ve mutsuzluk nedir? 
Kendi deneyimlerinizden yola çıkarak 
örnekler verin ve bir yazı yazın.

2. Öfke, korku, üzüntü ve mutsuzluk 
gibi duygular sizce neden birbirine 
benziyor? Bunları açıklayan kısa bir 
kompozisyon yazın.

3. Mülteci ve göçmen arasında sizce 
nasıl farklar var? Bu ikisi aynı kavram 
olabilir mi? Araştırın ve sınıfta tartışın.

4. Farklı veya sıradışı olmak sizce 
korkutucu bir şey mi? Farklı olduğunu 
düşündüğünüz bir özelliğiniz hakkında 
yazı yazın.

5. Dostluk ve sevgi ile mutluluğun 
arasında nasıl bir ilişki var? Dostluk ve 
sevgi olmadan insanlar mutlu olabilir 
mi? Bu konuda bir kompozisyon yazın.

6. Siz de kitabın başındaki gibi “peşrev” 
yazmaya çalışın. Arkadaşlarınızla 
ortaklaşa da yazabilirsiniz.
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Tombik Balık SERİSİ
Suyu sevmeyen bir balığın mutluluğu arayışını anlatan ve  

bu yolculukta karşısına çıkan türlü engellerle mücadelesine odaklanan,  
umut, barış ve yaşama sevinci gibi konuları işleyen bir seri

Meraklı kişiliği ve gözü 
pek davranışlarıyla karada 
yaşamanın yollarını arayıp 
duran Tombik Balık bir gün 
kavak ağacına çıkmaya karar 
verir. Bunun için önce, yol 
göstericisi Bilge Ahtapot’un 
bahsettiği mutluluğun nasıl 
bir şey olduğunu öğrenmesi 
gerekmektedir. Yol arkadaşı 
Benli ile dostluğu, dayanışmayı 
deneyimleyen Tombik Balık, 
Akdeniz’den Ege’ye uzanan bir 
serüvene çıkar.
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