
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Akıcı ve duru üslubuyla 
ön plana çıkan, zarif 
ve naif bir öykü. Kısa 
bir hikâye olmasına 
karşın, barındırdığı tüm 
karakterlerle okuru 
özdeşleştirmeyi başarıyor.

•  Dostluk kurmak ile 
“dostuna sahip olmak” 
arasındaki farkı başarıyla 
irdeliyor. Birisine ya da 
bir şeye gerçekten değer 
vermenin, onu özgür 
bırakmak olduğunu 
vurguluyor.

•  Okurda etkili izler 
bırakmayı başarıyor, 
duygusunu yoğunca 
hissettiriyor.

1. Sirkten kaçan hayvanlarla ilgili 
haberler duymuşsunuzdur. Bu 
haberler size ne düşündürüyor? 
Hayvanların sirkte “çalışması” sizce 
doğru mu?

2. Hiç vahşi bir hayvan gördünüz mü? 
Sizce vahşi hayvanların, bir noktaya 
kadar da olsa evcilleştirilmesi mümkün 
mü? Mümkünse de, doğru mu?

3. Vahşi hayvanlar arasında en 
sevdiğiniz hangisi? Neden? 

4. Kendinizi vahşi bir hayvanla tarif 
etmeniz gerekse, hangisini seçerdiniz? 
Neden?

5. Sara, okuldan sonra, babasına 
yardım etmek için bisikletiyle turta 
dağıtıyor, yani bir nevi yarı zamanlı 
çalışıyor. Sizin de yaz tatillerinde böyle 
işler yaptığınız oldu mu? Olmadıysa, 
ne iş yapmayı isterdiniz?

1. Sınıfınızdaki panoda bir “kolaj 
gazete” oluşturun: İlginç ya da belli 
bir tema altına girebilecek haberleri 
kesin ve panoda toplayın; sonunda da 
bunlarla ilgili bir yorum yazısı yazın.

2. Kitapta “Büyük Buhran” adında 
bir olaydan bahsediliyor. Bunun ne 
olduğunu biliyor musunuz? Araştırın ve 
kısa bir kompozisyon yazın.

3. Kitabın sonunda, öyküyü anlatan 
kişinin Sara’nın torunu olduğunu 
öğreniyoruz. Sizin de büyükanne 
veya büyükbabanızdan dinlediğiniz 
ilginç hikâyeler var mı? Bunların en 
ilgi çekici olanını, tıpkı kitapta olduğu 
gibi öyküleştirmeye ve kurgulamaya 
çalışın. 

4. Sizce Sara’nın yaptığı şey doğru mu? 
Yoksa aslanı görünce hemen yetkililere 
mi haber vermeliydi? Bu konuda, 
tartışma içeren bir kompozisyon yazın.
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1925 yılında New York’tan Toronto’ya giden bir sirk treni kaza 
yapar ve içinde yavru bir aslan taşıyan vagon trenden kopar. 
Aslan kaçar ve Toronto’da bir parka sığınır. Bir süre sonra, 
parktaki sincap ve tavuskuşları ortadan kaybolmaya başlayınca, 
şehrin turtacısının kızı Sara, gördüğü gazete haberini de 
hatırlayarak aslanın orada olduğunu tahmin eder. Bir arkadaşının 
da yardımıyla, aslana orada bir süre bakar. Fakat elbette işler 
çığırından çıkmak üzeredir: Aslanın orada olması büyük bir tehlike 
yaratır. Sara, babasına gerçekleri anlatmak zorunda kalır. Aslanın 
sirkteki eğiticisine ulaşırlar; fakat Sara, aslanın sirke dönmesini 
istememektedir. Neyse ki hayvan terbiyecisi Sam de aynı 
fikirdedir. Aslanıyla birlikte bir çiftlikte yaşayacağını söyler ve yeni 
bir hayat başlar.

Aslan Firarda
Kayıp bir aslanı evcilleştirmeye çalışan iki çocuğun hikâyesi.  

Sahiplenmek ile dostluk kurmak arasındaki ince  
çizgiyi başarıyla vurgulayan bir öykü
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