
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Kurallar, dostluk, 
anlaşmazlık, rekabet ve 
yalnızlık gibi evrensel 
temalara üzerine kurulu, 
görsel yanı güçlü, çoğul 
okumaya açık bir kitap. 

•  Görsel okuma çalışması 
için uygun.

•  Dostluğun değerini 
yücelterek, herhangi bir yaş, 
cinsiyet ve kültürel farklılık 
gözetmeksizin herkesin 
hikâyesine ayna tutan, 
evrensel bir öykü.

• İki çocuğun samimi, sıcak 
dostluğunu arka planına 
alan, tam bir “yaz tatili 
öyküsü.”

1. Kitap, “Bu yaz öğrendiklerim” 
satırıyla başlayıp her sayfada yeni 
bir kuralla devam ediyor. Bu ve 
diğer kurallar size ne ifade ediyor? 
Arkadaşlarınızla bu kuralları tartışın.

2. Neden okulda forma giymeliyiz? 
Neden bu ve benzeri kurallar var?

3. Sizce bu kitapta anlatıcı, iki 
çocuktan hangisi; büyük olan mı 
küçük olan mı? Nasıl karar verdiniz?

4. Kitaptaki karakterler, bulundukları 
çevrede çok küçük kalıyor. Sizce yazar, 
onları neden bu şekilde göstermek 
istemiş?

5. Kitaptaki resimlerde bazen insan 
yapımı “fabrika benzeri yapılar” dikkat 
çekiyor. Sizin çevrenizde de doğayı 
bozan böyle kötü yapılar var mı?

6. Yazın en çok ne yapmayı seversiniz? 
Neden? Tartışın.

1. Toplum içinde kurallar olmadan 
yaşanmaz denir. Peki kuralları körü 
körüne takip edersek ne olur? Kurallar 
her zaman bizim iyiliğimiz için 
midir? Tamamen kuralsız bir dünyayı 
betimleyen bir öykü yazın.

2. Sizin de aileniz ya da farklı arkadaş 
gruplarınız içinde edindiğiniz kurallar 
var mı? Bir liste yapın ve onları gözden 
geçirin: Fazla “saçma” olan bir kural var 
mı?

3. Kitaptaki resimlerin her biri, belli bir 
“kuralı” betimliyor. Siz de kitaptaki gibi 
“asla” sözcüğü ile başlayan bir kural 
uydurun.

4. Uydurduğunuz kurallar için, 
istediğiniz teknik ve tarzda birer resim 
çizin.

5. Hayalinizdeki yazı anlatan kısa bir 
öykü yazın.

Törenlere asla geç kalma. Asla mükemmel bir planı bozma. Şifreyi asla 
unutma. Asla neden diye sorma... İki çocuk, yaz tatilinde kazandıkları 
deneyimler üzerinden kurallar uydurmakta, var olan kuralları 
sorgulamaktadır. Çocuklardan biri kazanana kadar kavga ederler. 
Küçük çocuk, tuhaf bir kulübede kilitli kalır, diğeri de sonunda onu 
kurtarır ve yeniden evlerinin yolunu bulurlar. Shaun Tan’in, çocukken 
ağabeyiyle çıktığı balık tutma maceraları ve yaşadığı şehirlerde 
kendisini etkileyen mimari yapılar gibi kişisel deneyimlerinden yola 
çıkarak yarattığı bu gerçeküstü dünyada, çocuklar çevrelerindeki 
yapı ve yaratıkların yanında minicik kalıyor. Çocukluğun kendine 
has dünyasındaki büyüklük hissi, rahatlatıcı olduğu kadar huzursuz 
edici şeylerin de varlığı ve benzeri özel duygulara yoğunlaşan kitabın 
sayfalarını süsleyen tüm resimler, başlı başına birer hikâye anlatıyor. 

Asla Neden Diye Sorma
Şiirsel imgelerle bezeli, kısa metnine rağmen görselleriyle fark yaratan, 

gizem, macera ve “tatil” dolu, evrensel temalar üzerine kurulu,  
güçlü bir resimli kitap
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