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Yazan: Andreas Steinhöfel
Türkçeleştiren: Suzan Geridönmez

Roman / 224 sayfa

12+ YAŞ / 7 ve 8. SINIFLAR

Temalar  
Birey ve toplum, Bireysel haklar, 
Özgürlükler, Kendini tanıma, Umut

Ana Temalar 
Toplum Hayatı, Hak ve Özgürlükler, 
Kişisel Gelişim, Duygular

Felix Winter oldukça sıradan, içine kapanık bir çocuktu. Baskıcı 
annesi ve oğlunu tanımak için yeterince çaba sarf etmeyen 
babasıyla birlikte 11 yılını geride bırakmak üzereydi. Tam yeni 
yaşına gireceği gün tuhaf bir kaza geçirdi ve komaya girdi. 11 
yıl önce ona gebe kalan annesinin hamileliği gibi tam 263 gün 
komada kaldı ve görkemli bir yaz günü hayata döndü. Ancak o 
artık farklı bir çocuktu. Ona artık Felix ismiyle değil, Farklı ismiyle 
hitap edilmesini istiyordu. Hayatı ve insanları değişik gözlerle 
görmeye başlamıştı. Kendini ise yeni baştan keşfediyor ve kimliğini 
yeniden kuruyordu. Geçmişe dair hiçbir anısı yoktu ve bunun böyle 
kalması için her şeyi yapmaya hazır biri vardı. 

Aile içi ilişkilerin, arkadaşlıkların, farklı olmanın bedellerinin, 
özgürleşmenin, sorumluluk ve hakların,  yarı-polisiye bir kurgu 
çerçevesinde anlatıldığı, çok katmanlı okumalara olanak sağlayan, 
her yaştan okuru etkileyecek bir kitap.

KİTABIN ÖZETİ

Steinhöfel’den özgürlükler, aile içi ilişkiler, iç hesaplaşmalar ve 
bireysel dönüşüm üzerine, yıllarca unutulmayacak özgün ve 
çarpıcı bir roman.

ANDREAS

STEINHOFEL

Andreas SteinhOfel

ALTIN BİR SÖZ, SİYAH BİR MELEK,  
FISILDANAN BİR SIR

Kazadan sonra zaman ve dünya bir süreliğine dengesini 
yitirdi. Felix Winter’in girdiği koma, tıpkı on bir yıl önce 
ona gebe kalan annesinin hamileliği gibi tam 263 gün 

sürdü. Ardından çevresindeki insanlar bir mucizeye şahit 
oldu: Şahane bir pazar günü Winter ailesinin oğlu hayata 
dönüverdi. Felix artık kendini farklı bir şekilde, yani Farklı 
diye adlandırıyor. Farklı’nın kazadan önceki zamana da, 

kazaya dair de bir anısı yok… Ancak bunun böyle kalması 
için her şeyi yapmaya hazır olan biri var.
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Türkçeleştiren: Suzan Geridönmez

ÖdüLLeR 
► 2009 Alman Gençlik Edebiyatı  
    Ödülü 

► 2009 Erich Kastner Edebiyatı  
    Ödülü 

► 1999 ve 2002 IBBY Onur Ödülü   

    (yazar ve çevirmen olarak)

Yazarın Tudem Yayınlarından  
çıkan kitapları:
Rico ve Oscar - Derin Gölgeler (roman)  
Rico ve Oscar - Defolu Kalpler (roman)  
Rico ve Oscar - Çalıntı Taş (roman)
Sıkı Arkadaşlar ve Spagetti  
Canavarı (roman), Çat Kapı (roman)  
Kiralık Canavar (roman) 

Alman edebiyatının en saygın ödüllerini 
alan yazar, güçlü ifade yeteneği ve 
derin konular üstüne yarattığı dikkat 
çekici kurgularıyla tanınıyor. Kitapları 
ilköğretim okullarında okutulan Steinhöfel, 
yazarlığının yanı sıra çevirmenlik ve 
senaryo yazarlığı da yapıyor. İlk kitabı Sıkı 
Arkadaşlar ve Spagetti Canavarı 1991 
yılında yayımlanmıştır. Türkçeye çevrilen 
çok sevilen “Rico ve Oskar” dizisinin yanı 
sıra pek çok dile çevrilmiş ve uluslararası 
ödüller kazanmış çocuk ve gençlik kitapları 
yazmıştır. Yazar, tüm eserleri için 2009 
Alman Gençlik Edebiyatı Yazar Ödülü’ne 
değer görülmüştür.

ANDREAS STEINHÖFEL
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► Büyümenin, özgürlüklerini kazanmanın, sorumluluk üstlenmenin ne demek 
olduğunun sorgulanmasına yardımcı olur.

► Alt metinleri okumanın ve metaforlarla zenginleşmiş bir metni katman 
katman keşfetmenin zevkini hissettirecek bir kitap.

► Değeri yüksek ilkgençlik edebiyat okumalarının yolunu açar.

► Alman çocuk ve gençlik edebiyatının özgün, korkusuz kalemlerinden biriyle 
tanışma ve onun diğer eserlerini keşfetme fırsatı sunar.

Sizce, hafızanızı yitirseniz, hâlâ siz olmaya devam eder misiniz? Tartışınız. 

Sahip olmanız gerektiğini düşündüğünüz bireysel ve toplumsal özgürlükler üzerine 

tartışınız.

Kendimizden farklı olandan neden korkarız? Felix’in yaşamı renklerle ifade etmesi 

neden insanların irkilmesine neden oluyor? Tartışınız.

Çoğunluktan farklı bir niteliğiniz sebebiyle dışlandığınızı hissettiniz mi hiç? Çeşitli 

sebeplerle dışlanan insanların hisleriyle empati kurmaya çalışınız. Dışlayanın ve 

dışlananın gözünden bir öykü yaratmaya çalışınız.

Ortak olduğunuz bir kötülüğün sorumluluğunu üstlenmeye cesaret edebilir misiniz 

yoksa kötülüğü zihninizin derinliklerine atıp ondan kurtulmaya mı çalışırsınız? Kendinizi 

romandaki Felix karakterinin yerine koyarak, işlenen suçun ardından nasıl farklı 

kararlar verilebileceğine dair senaryolar kurunuz.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN 
BAZILARI: 

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

SINIF ETKİNLİKLERİ

7. SINIF - TüRKçe

Okuma
2.3. Okuduklarında yardımcı fikirleri 

belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri 

nasıl desteklediğini açıklar.

2.4. Başlık ve içerik uyumunu sorgular.

2.9. Okuduklarında anlatım biçimlerini 

ve düşünceyi geliştirme yollarını fark 

eder.

2.17. Yazarın metindeki bakış açısını 

belirler.

Yazma
3.1. Hikâye edici metinler yazar.

3.6. Düş gücünü kullanarak şiir veya 

fantastik metin yazar.

7. SINIF - SoSYAL BİLgİLeR

Birey ve Toplum
1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen 

tutum ve davranışları fark ederek 

kendi tutum ve davranışlarıyla 

karşılaştırır. 

Güç, Yönetim ve Toplum
5. İçinde bulunduğu eğitsel ve 

sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri 

demokrasinin ilkeleri açısından analiz 

eder.

8. SINIF - TüRKçe

Okuma
2.3. Okuduklarında yardımcı fikirleri 

belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri 

nasıl desteklediğini açıklar.

2.4. Başlık ve içerik uyumunu sorgular.

2.9. Okuduklarında anlatım biçimlerini 

ve düşünceyi geliştirme yollarını fark 

eder.

2.17. Yazarın metindeki bakış açısını 

belirler.

Yazma
3.1. Hikâye edici metinler yazar.

3.6. Düş gücünü kullanarak şiir veya 

fantastik metin yazar.

“Steinhöfel, tüm karanlıklara karşın karakterlerini asla 
umutsuzluğa terk etmiyor. Çünkü, çevrelerinin duyarsızlığına 
rağmen ya da belki bu yüzden, asıl gücü kendi içlerinde 
buluyorlar. Bu da onları gerçek kahramanlar haline getiriyor!”

Hannes Riffel, amazon.de


