
Julie bir sabah okulda, 
Moğolistan’dan gelmiş iki erkek 
kardeşle karşılaşır. Yepyeni 
bir çevreye uyum sağlamaya 
çalışan bu kardeşler, Julie’yi 
“İyi Rehber”leri olarak seçer. 
Kardeşleri daha yakından 
tanımak isteyen Julie, onları, 
evlerinde ipeklere sarınmış 
hâlde çay içen bir aile zanneder; 
ama gidip gördüğünde, 
hayallerinden bambaşka bir 
gerçekle tanışır.

1959’da İngiltere’de 
doğdu. İlk çocuk 
kitabı Milyonlar 
ile 2004 Carnegie 

Madalyası’nı kazandı. Bu kitabı, 
ünlü İngiliz yönetmen Danny 
Boyle tarafından sinemaya 
uyarlandı ve pek çok ödül 
kazandı. Boyce, eşi ve çocukları 
ile hâlen İngiltere’nin Liverpool 
kentinde yaşıyor.

Benim Adım Hiç Kimse
Moğolistan’dan İngiltere’ye gelen iki kardeşin, yeni okullarında 

tanıştıkları bir kız öğrenciyi kendilerine rehber olarak seçmeleri ve 
yenilikleri keşfetmelerini anlatan bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Chingis neden kardeşini yanından 
ayırmamakta ısrar ediyor? Bunu hangi 
nedenle yaptığını söylüyor? Sizce bu 
doğru mu? Neden?

2. Chingis, Julie’den onlar için ne 
yapmasını istiyor? Sizce okulunuza 
yeni başlayan öğrenciler de aynı şeyleri 
düşünüyor mudur? Yeni öğrencileri 
karşılamak için siz neler yapabilirsiniz?

3. Chingis, Moğolistan’dan ayrılma 
nedenlerini nasıl açıklıyor? Sizce 
ülkelerinden neden ayrıldılar?

4. Chingis ve Nergui’nin kaçtığı iblis 
neyi temsil ediyor?

5. Okulunuza başka ülkelerden gelen 
misafirleriniz oldu mu? Olsaydı 
onlara okulunuzun hangi köşelerini 
gösterirdiniz? Onları rahat ettirmek 
için neler yapardınız?

1. “Dünyanın öteki ucu” tanımı size 
ne ifade ediyor? Haritada İngiltere’yi, 
Liverpool kentini ve Moğolistan’ı 
bulmaya çalışın. Aralarındaki mesafe 
çok mu? 

2. Gruplara ayrılarak, İngiltere ve 
Moğolistan’la ilgili küçük birer 
araştırma yapın. Bu iki ülkenin kültürü 
arasında ne gibi farklar var?

3. Okulunuza gelebilecek yabancı 
öğrencilerin kullanması için, okul 
yaşamını kolaylaştırıcı, küçük bir 
sözlük oluşturun. Sizce, hangi Türkçe 
deyişleri öncelikle öğrenmeliler?

4. Çocuk göçmenler, mülteciler ve 
sığınmacılarla ilgili bir araştırma yapın. 
İstatistikî bilgilerle bu araştırmayı 
destekleyin ve bir kompozisyona 
dönüştürün.

5. Siz de Chingis gibi, yaşadığınız yeri 
farklı gösterecek fotoğraflar çekebilir 
misiniz? 
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• Gerçek bir öyküden 
esinlenilmiş roman, okurun 
farklı yaşamlar üzerine 
düşünmesini sağlıyor.

• Batı ülkelerinin sığınmacılık 
politikalarıyla ilgili 
eleştirilerde bulunuyor.

• “Ötekilik” kavramını 
irdeliyor ve farklılıkların 
zenginliğine yaptığı 
önemli vurguyla, dışlama 
ve içselleştirme gibi 
ciddi konular üzerine 
düşündürüyor.

• Değişik anlatım teknikleri 
sayesinde farklı düşünce 
yapılarının doğmasına, 
edebiyatta çeşitliliğin merak 
edilmesine katkı sağlıyor.
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