
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Sevgi dolu arkadaşlıkların 
mekân ve zamana karşı 
ayakta durabildiğini 
vurgulayan, birçok dile 
çevrilmiş, evrensel bir 
dostluk romanı.

•  Söz vermenin ve verilen 
sözlerin yerine getirilmesinin 
önemini anlatıyor.

•  Başta atlar olmak üzere, 
okurun diğer canlılara karşı 
ilgi duymasını sağlıyor.

1. Albert’in yerinde siz olsaydınız, 
atınız için cepheye gitmeyi göze 
alır mıydınız? Sebepleriyle birlikte 
açıklayın.

2. Sizce atlar insanları anlayabilirler mi? 
Sizin de iletişim içinde olduğunuz bir 
hayvan dostunuz oldu mu?

3. Kasap Friedrich, savaşı 
benimsemediği için deli taklidi 
yapıyordu. Sizce bu doğru bir davranış 
mı?

4. Savaş sırasında, insanlar dışında 
başka neler etkileniyor olabilir? Doğa ve 
doğal yaşam, savaş yüzünden ne hâle 
geliyor? Tartışın. 

5. Çevrenizde, savaş olmasa da iş 
için kullanılan hayvanlar var mı? Sizce 
onlara yapılan muameleler zaman 
zaman çığırından çıkıyor mu? Tartışın.

6. Bir evcil hayvanınız var mı? Yoksa, ne 
tür bir hayvan isterdiniz? Neden?

1.  Savaş Atı isimli filmi sınıfta hep 
birlikte izleyin. İzleme esnasında, 
gerekli görülen yerlerde notlar alın ve 
bir “film çalışma kâğıdı” oluşturun. 
Film ile kitap arasındaki benzerlik ve 
farklılıklar üzerine tartışın.

2. Yakınlardaki bir at çiftliğine bir sınıf 
gezisi düzenleyin. Daha sonra, bu 
geziyle ilgili düşünce ve izlenimlerinizi 
yazın ve arkadaşlarınızla paylaşın.

3. Sınıfa bir savaş gazisi davet edin 
ve anılarını anlatmasını isteyin. 
Günümüzle geçmiş arasındaki farkları 
tartışın.

4. Kitabı ve izlediyseniz filmi, savaş 
temalı başka eserlerle karşılaştırın. 
Buradaki gibi, bir hayvanın gözünden 
anlatılan başka eserler bulabilir 
misiniz? Araştırın.

5. Geçmişte ve günümüzde, 
savaşlarda yardımlarına başvurulan 
başka hayvanları araştırın.
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Çok güzel bir at olan Joey, daha altı aylık bile değilken sarhoş bir 
adama satılır. Ona iyi bakma niyetinde olmayan yeni sahibinin 
oğlu Albert ise onun en büyük şansı olur. Albert ile sıkı bir dostluk 
bağı kurarlar. Ancak birbirini seven bu iki dostun yolu, Albert’in 
babasının, bankaya olan ipotek borcunu ödemek için Joey’i 
satması ile ayrılır. İngiliz ordusuna satılan Joey, çiftlik atından bir 
süvari atına dönüşür. Birinci Dünya Savaşı sırasında cepheden 
cepheye koşan Joey, Topthorn adında güçlü bir atla yol arkadaşı 
olur. Savaşın hızını azalttığı bir dönemde, Emile adında, tıpkı Albert 
gibi onu çok seven bir sahibe kavuşur fakat bu sakin dönem de 
çok kısa sürer ve Joey tekrar cepheye döner. En yakın dostuna 
kavuşacağına dair umudunu asla yitirmeyen Joey, sonunda bir gün 
Albert’e gerçekten kavuşur. 

Savaş Atı
Mücadele, onur ve dostluk üçgeninde ilerleyen, Birinci Dünya Savaşı’nın  

gölgesinde geçen, ünlü yönetmen Steven Spielberg tarafından  
beyazperdeye de uyarlanan, sıradışı ve dokunaklı bir dostluk hikâyesi
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