
Bir türlü parıldayıp ışıldayamayan talihsiz kedi Pırıltılı ile etrafı pis 
pis kokutan şansız fare Kokuş’un yolları sokak ortasında tesadüfen 
kesişir. Biri, türünün özelliklerini hiç göstermediği, diğeri ise fazla 
gösterdiği için, ikisi de ait oldukları çevreden dışlanmış ve yaşadıkları 
evden kovulmuşlardır. Normal koşullarda bir araya gelmeleri pek de 
mümkün görünmeyen bu iki kader ortağı, çok geçmeden sıkı arkadaş 
olurlar. Birlikten doğan gücü keşfeden Pırıltılı ile Kokuş, yaralarını 
hızlıca sarıp, hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. 
Korkutucu, endişe verici eski günleri geride bırakıp neşeli, eğlenceli ve 
umut dolu bir geleceğe koşmaya hazırdırlar. Ama önce, halletmeleri 
gereken birkaç küçük mesele vardır: Pırıltılı’yı evden kovan Bay 
Balıkçı’yı, yaptığı şeyden ötürü pişman etmek, ona güzel bir ders 
vermek isterler.

Pırıltılı ile Kokuş
Birbirine tamamen zıt ama aynı zamanda kaderdaş iki ufaklığın,  

bir kedi ile farenin dostluğunu anlatan, hüzünlü hikâyesini mizahla süsleyerek 
bambaşka bir hâle dönüştüren etkileyici bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Sevginin ve 
dayanışmanın, 
arkadaşlığın olmazsa 
olmazları arasında yer 
aldığını hatırlatan kitap, 
farklılıklarımızla barışık 
kalmanın hayatımızı ne 
denli güzelleştireceğine 
vurgu yapıyor.

• Etiketleme, tektipleştirme, 
diğerleştirme ve dışlama 
gibi ayrımcı yaklaşımlar 
üzerine okurlarını 
düşündürüyor, görünenin 
ardında yatan gerçeği 
ince bir mizahla, ustalıkla 
yansıtıyor.

• Minik öykülerden oluşan 
roman kolaylıkla okunuyor.

1. Bay Balıkçı, Pırıltılı’yı evden neden 
kovuyor? Yaptığı şey doğru mu? Ev 
hayvanlarını sokağa atan insanlar 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Tartışın.

2. Pırıltılı ile Kokuş, kedi ve fare 
olmalarına rağmen çok iyi geçiniyorlar. 
Bu durum size ne anlatıyor? Sizce 
insanlar da, çok farklı düşünce ve 
karakterde olmalarına rağmen iyi 
anlaşabilirler mi? Sınıfta ayrıntılı şekilde 
tartışın.

3. Kitaptaki ikilinin başından türlü 
türlü maceralar geçiyor. Siz en çok 
hangisini sevdiniz? Neden?

4. “Dosdoğru bir yolculuğa çıkmak” 
sizce ne anlama geliyor? Böyle bir şey 
mümkün olabilir mi? Pırıltılı ile Kokuş 
bu işe neden kalkışıyorlar?

5. Bir ev hayvanı isteseniz, Pırıltılı’yı mı 
tercih ederdiniz, Kokuş’u mu? Neden?

1. Kitapta pek çok “yeni” hayvan türü 
var; pırılkedi, kokarfare, aksiköpek... 
Siz de bunlar gibi, karakter özellikleri 
ismine yansıyan yeni bir hayvan türü 
yaratın ve özelliklerini ayrıntılı şekilde 
yazın.

2. Hep “kavgalı” bilinen iki farklı 
türün öyküsünün anlatıldığı bu kitap 
gibi başka eserler biliyor musunuz? 
İnternette araştırın ve bir kompozisyon 
yazın.

3. Siz de kendi “zıt karakterli” 
öykünüzü yazın. Örneğin kedi ile 
köpek, karınca ile fil ya da kuş ile 
tırtıl... Karakterlerinizi belirledikten 
sonra, başlarına gelecek olayları da 
düşünün ve kâğıda dökün.

4. Kitaptaki görsellerin içini boyamayı 
deneyin: Sizce Pırıltılı ile Kokuş’un 
renkleri ne olabilir? Neden? Boyadıktan 
sonra arkadaşlarınızınkilerle 
karşılaştırın.
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