
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Yalın dili ve samimi 
hikâyesiyle öne çıkan 
bir kitap. Aile ilişkileri ve 
kardeşlik konusunda derin 
söylemlere sahip. 

•  Hayatın iş ve kariyerden 
ibaret olmadığını, 
sevginin ve huzurun her 
şeyin üstünde olduğunu 
vurguluyor.

•  Merkezindeki, iki değişik 
kültüre ait iki çocuk 
sayesinde, farklı olanın 
ne kadar özel olduğunu 
başarıyla vurguluyor.

•  Okurun matematik, bilim 
ve edebiyat konularına ilgi 
duymasını sağlıyor.

1. Babası Anton’a sürekli, 
“matematikten haberi olmayan, 
hayatta ilerleyemez” diyor. Sizce bu ne 
demek? Ve bu, kesinlikle doğru mu? 
Tartışın.

2. Dilip, özellikle bilim hakkında büyük 
bilgiye sahip. Sizce bunu nereden 
edinmiş olabilir? Kütüphaneye gitmenin 
önemi nedir?

3. Anton’un babasının yaptığı şey 
sizce doğru mu? Böyle büyük bir olayı 
aileden gizlemeye hakkı var mı?

4. Anton’un dedesi, Anton’un babası 
hakkında bazı gerçekleri açıklıyor. 
Bu sizi şaşırttı mı? Sizce, dedesi ile 
babasının arası neden açık?

5. Ailenizde ya da çevrenizde, kendi 
ailesi veya akrabalarıyla araları açık 
olan insanlar var mı? Sizce bu doğru 
bir şey mi? Ailemizle yakın olmanın 
önemi nedir? Sınıfta tartışın.

1. Hint kültürü hakkında bir araştırma 
yapın ve bizim kültürümüzle benzeşen 
ya da farklılaşan yanlarını açıklayan 
bir yazı hazırlayın.

2. Anton, ünlü masalların sonlarını 
değiştirerek “yeni” masallar yaratıyor. 
Siz de benzer şekilde bir masal seçin ve 
ona yepyeni bir son yazın.

3. Anton ve Dilip, birbirlerinin ilgi 
alanlarını öğrenmeye çalışıyorlar. Siz 
de kardeşiniz ya da arkadaşınızla aynı 
şeyi yapın ve böylece ilgi alanlarınızı 
genişletin.

4. Anton’un dedesi, topladığı 
hurdalardan heykeller yapıyor. Siz de 
evdeki basit atıklardan oluşturacağınız 
bir “geridönüşüm heykeli” yapın ve 
sınıfta sergileyin.

5. Siz de Anton gibi bir “sınıf marşı” 
yazın ve sınıfta bir melodi de 
besteleyin.
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Farklılıkların Zenginliği
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Türkçeleştiren: Ayça Sabuncuoğlu

Anton, dokuz yaşında bir çocuktur. Bir gün ailesi, bir çocuk evlat 
edinmeye karar verir ve böylece Anton’un, kendi yaşında bir kardeşi 
olur. Dilip adındaki bu sessiz çocuk Hindistan’dan gelmiştir, ailesi 
yoktur. Önce, aile içinde pek anlaşamazlar, hatta Dilip uzun süre 
boyunca hiç konuşmaz. Fakat zamanla alışır ve dili de çözülür. Dilip, 
tam anlamıyla üstün zekâlıdır. Anton ve Dilip çok farklı iki çocuktur; 
Anton futbolu, Dilip ise bilimi sevmektedir. Ama birbirlerini tanıdıkça 
bu farklarını da sevmeye başlarlar; hayatları zenginleşir. Fakat 
babalarının yeni işi, bütün işleri bozar. Yeni ve büyük bir eve taşınırlar, 
yepyeni bir araba alırlar... ama babası sonunda işsiz kalır ve her 
şey mahvolur. Yine de bu, her şeyin sonu değildir: Yeni komşuları 
onları evlerine alır, anneleri yeniden işe döner ve tüm sorunlar, 
kendiliğinden çözülür.

Kardeşim Bulunmaz Hint Kumaşı
Zorlukların üstesinden gelmek için dayanışmanın ve dürüstlüğün önemini 

vurgulayan, farklılıkların zenginliğinden aldığı gücü ve samimiyetiyle okuru 
kolayca etkileyen, tam bir aile romanı
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