
Frip adındaki küçük bir sahil 
köyünde, keçilere musallat olan 
“pırtlak” isimli yaratıklar vardır. 
Becerikli adlı köylü, bunlardan 
kurtulmak için herkesten 
yardım ister ama kimse yardım 
etmez. Becerikli de balıkçılığı 
öğrenmeye başlar. Komşular, 
pırtlaklar keçilerine musallat 
olunca akıllanır. Sonunda 
herkes birbirine yardım etmeye 
başlar ve Frip, mutlu bir balıkçı 
köyü olup çıkar. 

Frip’in Aşırı Israrcı Pırtlakları
Ünlü yazar George Saunders’ın kaleminden, mizahi yönü güçlü bir  
dayanışma öyküsü. Zorluklar karşısında iyimser, dayanışmacı ve  

mücadeleci olmak üzerine keyifli bir anlatı 

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Dayanışma, insan ilişkileri, 
çocukluk ve yetişkinlik 
gibi geniş anlamlara 
sahip felsefi kavramları 
çocuklar için erişilebilir 
kılıyor. Mizahi yönünden 
taviz vermeden, kısacık bir 
öyküyle “büyük” meseleler 
üzerine düşündürüyor.

• Çocukların, yeteneklerine 
ve kapasitelerine duydukları 
inancı pekiştiren ve 
özgüvenlerini tazeleyen 
güçlendirici bir anlatı. 
Sorunlarla başa çıkarken 
dirençli ve iyimser olmaktan 
vazgeçmemek gerektiğinin 
altını çiziyor.

1. Komşunuz, arkadaşınız ya da hiç 
tanımadığınız biri, karşılaştığı bir 
güçlüğü aşmak için yardımınızı istese, 
cevabınız ne olur?

2. Dayanışma sözcüğü sizin için ne 
ifade ediyor? 

3. Üstlenebileceğinden çok daha ağır 
bir sorumlulukla tek başına mücadele 
eden insanlara sırt çevirmek sizce 
doğru bir davranış mıdır? 

4. Kitapta Becerikli’nin komşuları, 
Becerikli’nin yardım isteğini henüz 
kendileri pırtlak işgalinden zarar 
görmedikleri için reddediyor. Siz 
Becerikli’nin yerinde olsaydınız, 
komşuların bu davranışına karşı nasıl 
tepki verirdiniz?

5. İnsanların birbirleriyle kurdukları 
ilişkilerde kişisel çıkar mı önemlidir, 
yoksa herkesin paylaştığı mutluluk ve 
refah mı?

1. Şimdiye kadar karşılaştığınız en 
büyük zorluk neydi? Bu zorlukla nasıl 
başa çıktınız? Bu soruları temel alarak 
kısa bir kompozisyon yazın.

2. Kitabın ana karakteri olan Becerikli, 
pırtlaklardan kurtulmak ve aynı 
zamanda geçimini sağlayabilmek 
için balık tutmayı öğreniyor. Frip 
köyünün koşullarını göz önünde 
bulundurduğunuzda, Becerikli daha 
başka ne yapabilirdi? Kendi aranızda 
beyin fırtınası yapın.

3. Siz de pırtlaklar gibi tuhaf bir yaratık 
hayal edin ve onun çevresinde hayat 
bulan komik veya dramatik bir öykü 
yazın.

4. Kitaptaki pırtlaklara benzer, tuhaf 
bir yaratık çizmeye çalışın. Neye 
benzediğini ve ne gibi özellikleri 
olduğunu hayal ederek üstünde tartışın.

Konu: 

Çağdaş Amerikan 
edebiyatının önde 
gelen isimlerinden 
George Saunders, 

Syracuse Üniversitesi’nde 
yaratıcı yazarlık dersleri veriyor. 
Arafta isimli ilk romanıyla, 2017 
Man Booker Ödülü’nü kazandı. 
Pek çok öykü kitabının da 
sahibi olan yazar, çocuklar ve 
yetişkinler için kitaplar yazmaya 
devam ediyor.
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