
- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ

Özgürlüğünün peşinde koşan, hayalperest bir köpek olan Zıpır, yeni 
bir hayatın eşiğindedir. Birisi sonunda onu sahiplenmiştir, fakat 
Zıpır’ın hiç de beklediği gibi biri değildir. Zıpır’ın umut dolu dünyası 
başına yıkılır. Sürekli sevilip şımartıldığı evi ve annesinden ayrılıp 
yerleştiği bu yeni yerde hem kazığa bağlanmış hem de oyun dostu 
çocuklardan epey uzakta, bir başına kalmıştır. Çaresizce, kaderine 
boyun eğmeye karar verdiği gün karşısına çıkan bilge bir dost, 
kulağına hayatın gerçeklerini fısıldar. Özgürlük hayalleri için sıkı bir 
mücadele vermesi gerektiğini anlayan Zıpır, herkese örnek olacak 
serüveninin sonunda yıllardır aradığı “ruh sahibini” bulur. Gerçek 
bir hikâyeye dayanan bu macerada insanlar ve kadim dostları 
arasındaki güçlü bağ ve paylaştıkça büyüyen sevgi ön plana çıkıyor.

Zıpır Özgürlük Peşinde
Genç ve delişmen bir köpeğin hikâyesi üzerinden bizi biz yapan değerlere 

sahip çıkmanın önemine, hayvanların özgürlük hakkına ve hayallerimiz için 
mücadele etmenin gerekliliğine değinen umut tazeleyici bir roman.

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Hayvan hakları ile ilgili 
duyarlılığı artıracak bir kitap.

• Tüketim toplumu ve 
hayvan sahiplenmek ile ilgili 
önemli konuları eleştiriyor, 
okuru düşündürüyor.

• Özgürlük ve direniş 
arasında sıkı ve gerçekçi 
bağlar kuruyor.

• Empati becerisinin 
önemine değiniyor. 
Empatinin sadece insanlar 
arasında gerçekleşen 
bir şey olmadığına vurgu 
yapıyor.

• Aile bağlarının gündelik 
hayatımıza etkilerine 
değiniyor.

1. Sizce evcil hayvan satın almak  
doğru bir eylem mi? Neden?

2. Zıpır, babasını bulmak konusunda 
neden bu kadar ısrarcı?

3. Hayvanları uzun süre bağlamak, 
zincirlemek, bir yere kapatmak doğru 
mudur? 

4. Zıpır tüm kardeşleri sahiplenildikten 
sonra neler hissetmiş olabilir?

5. Özgürlük belirli bedeller ödenerek 
kazanılan bir şey midir? Tartışınız 

6. Bir evcil hayvanınız olsa ismini ne 
koyardınız?

7. Birinin yalnız hissettiğini ne gibi 
davranışlarından anlayabiliriz? Yalnızlık 
hissi insanda kızgınlık gibi başka 
duygular uyandırabilir mi?

8. Başkalarının mutluluğu için 
olduğumuz kişiden vazgeçmek  
doğru bir davranış mı?

1. Sınıf olarak okula yakın bir hayvan 
barınağına gezi düzenleyin. Bu gezide, 
bir kısmınız barınak yöneticisi ile 
röportaj yapsın, bir kısmınız bol bol 
fotoğraf çeksin ve bir kısmınız da 
videolar çeksin. Daha sonra her grup 
kendi araştırmalarını bir sunum halinde 
sınıfla paylaşsın. 

2. Hayvan hakları size göre hangi 
maddelerden oluşmalı? Bir liste 
oluşturun. 

3. Hayvanların insanlara rehber  
olduğu durumları araştırın. Bununla 
ilgili düşüncelerinizi bir kompozisyon  
haline getirin. 

4. Zıpır ve kitabın sonunda karşılaştığı 
“ruh sahibi” arasında nasıl bir bağ 
oluştu? İkisi ortak olarak hangi 
duyguları paylaştılar? Bir liste 
oluşturun.

Konu: 

Roman, 72 sayfa
2, 3, 4. sınıflar

Etiketler: Arkadaşlık, Cesaret, Hak ve Özgürlükler, 
Hayvan Sevgisi, Mücadele

Yazan: Dilek Yardımcı
Resimleyen: Gül Sarı


