
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Okurun özgürlük, sömürü, 
zorbalık, savaş ve direniş 
gibi kavramlar üzerine 
düşünmesini sağlıyor, baskı 
ve zulüm ile hiçbir kazanç 
sağlanamayacağının altını 
çiziyor.

•  Okurun hayal gücünü 
hayrete düşürecek pek çok 
ilginç bilgiyle harmanlanmış, 
karıncaların dünyasında 
geçen ama aslında bizzat 
insanların hayatını yansıtan, 
macera dolu bir anlatı.

•  Simgesel unsurlarıyla, 
bir yandan fantastik, bir 
yandan da gerçekçi bir 
kurgu yaratmayı başarıyor.

1. Kültürel ve bireysel farklılıklar 
birlikte yaşamaya engel midir? 
Kitaptaki Aylak karakterini göz önünde 
bulundurarak yanıtlayın.

2. Görev ve sorumluluklar ile eğlence 
arasında denge kurmak ne şekilde 
mümkün olur?

3. Bir toplumda bireyler arasındaki 
kişisel ve kültürel farklılıklar hayatı 
zenginleştirir mi, yoksa daha zor 
hâle mi getirir? Nedenleriyle birlikte 
açıklayın. 

4. Kitaptaki kahramanlardan hangisinin 
yerinde olmak isterdiniz? Bunu 
nedenleriyle birlikte açıklayın.

5. Sizce, Köle Karıncalar son anda 
neden Çiftçi Karıncaların yanında 
savaşa girmeye karar verdi? Böyle 
yapmakla ne tür bir kazanç elde 
ettiler?

1. Eğlencenin ve çalışmanın birbiriyle 
çelişmediğini, her ikisinin de 
toplumsal yaşam için aynı ölçüde 
önemli olduğunu vurgulayan bir 
kompozisyon yazın.

2. Dayanışmanın topluma 
kazandıracakları üzerine beyin fırtınası 
yapın ve sonra da bir kompozisyon 
yazın.

3. Sizce yaşantımızı daha çok özgür 
seçimlerimiz mi belirliyor, yoksa 
bizden bağımsız olarak tanımlanmış-
kural, görev ve sorumluluklarımız mı? 
Bu iki farklı görüşü savunan gruplar 
oluşturarak bir tartışma gerçekleştirin.

4. Karıncalar, iş ve işçilik konusunda bir 
tür sembol hâline gelmiş. Peki sizce, 
doğadaki başka hayvanlar da başka 
türlü sembolik anlamlara sahip mi? 
Araştırın ve bir liste yaparak sınıfta 
paylaşın.

Roman, 112 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Üretim ve Tüketim, Dayanışma,
Hak ve Özgürlükler, Cesaret, Mücadele

Yazan: Toprak Işık
Resimleyen: Sedat Girgin

Çalışkanlıklarıyla ünlü karıncaların, sonunda sabrı taşar; çünkü 
bazı karınca kolonileri, çalışmaktansa sömürmeyi tercih etmeye 
başlamışlardır. Köleleşmeyi reddedip özgürlükleri için savaşmaya 
karar verirler. Köleci Karıncalar, kendi hâllerinde yaşayıp giden 
Çiftçi Karıncaların yavrularına ve ürettiklerine göz dikince, 
büyük bir mücadele patlak verir. Hesaba katmadıkları şey, Çiftçi 
Karıncaların da, kararlı olduklarında, son derece sert ve çetin 
olabildikleridir. Direniş ve özgürlük savaşı ile istediklerini elde eden 
Çiftçi Karıncalar, özgürlük uğruna başlatılan, eşine az rastlanır 
türden, şaşırtıcı, ilham verici bir mücadele sayesinde bu sömürü 
düzenine karşı galip gelecektir. Karıncaların “insani” öyküsü, 
doğadaki bilimsel gerçeklerin hayal dünyasında şekillenmesinden 
doğan, heyecan dolu bir macera.

Çiftçi Karıncalar Köleci Karıncalara Karşı
Hayvanların şaşırtıcı dünyalarından esinlenmiş, özgürlük, savaş, barış, 

üretkenlik, sömürü ve farklılıkların zenginliği gibi  
kavramlara ilişkin zihin açıcı bir roman
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