
Her derste dinozorların anlatılmasını, yemekhanede hep domates 
soslu makarna olmasını isteyen ama bu “basit” isteklerini bir türlü 
elde edemeyen afacan çocuk, istediklerini yapamamaktan çok 
sıkılmıştır. Sonuçta herkes domates soslu makarna ve dinozorları 
sevmeli, öyle değil mi? Peki öyleyse, hayatta neden sadece ve 
sadece sevdiğimiz şeyleri yapmayalım? Çocuk, bu düşüncelerin 
üstüne, herkesin kendisi gibi olmasını ister ve şaşırtıcı bir şekilde 
istediği olur. Ertesi gün okula gittiğinde kendinden bir tane daha 
bulur. Her geçen gün, kopyalarının sayısı katlanarak artar. İş, baş 
edilemez bir hâle gelmiştir ve hiç de düşündüğü kadar eğlenceli 
değildir. Farklılıklarımızın aslında bir zenginlik olduğunu keşfeden 
çocuk, eski, sıkıcı günlere dönmenin bir yolunu aramaya koyulur. 
Bakalım kendi kopyalarından paçayı kurtarabilecek mi? 

Bir Sürü Ben
Sevilen yazar Guy Bass’ten büyüme sancılarına,  

okul hayatının inceliklerine ve farklılıkların güzelliğine dair  
samimi bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• İstediğimiz şeyleri boylu 
boyunca düşünmemiz 
gerektiğini matrak bir 
kurguya sığdırıyor. 

• Eğlenceli ve akıcı bir kitap. 

• Çocukların empati 
kurabileceği bir konuyu ele 
alıyor. 

• Gerçeküstü yaklaşımı 
ile okurun ilgisini çekmeyi 
başarıyor.  

• Sorgulamanın ve 
düşünerek davranmanın 
önemine değiniyor. 

• Paylaşmanın ve 
ortak fikirler üretmenin 
katkılarından bahsediyor.

1. Herkes bizimle aynı şeylerden 
keyif alıyor olsaydı hayat nasıl 
olurdu? Sebepler sunarak tartışın. 

2. Kitapta en sevdiğiniz bölüm 
hangisi, neden?

3. Sizin de kitabın ana karakterinin 
isteklerine benzer istekleriniz oluyor 
mu? Bunlar neler?

4. Etrafta kendi kopyanızı görseniz  
ne hissederdiniz? 

5. İstediğimiz şeyleri gerçekten 
istediğimizden nasıl emin 
olabiliriz? Bazı isteklerimiz sadece 
heveslerden ibaret olabilir mi?

6. Siz de en sevdiğiniz şeyleri 
yaşayacağınız bir gün tasarlasanız  
bu nasıl bir gün olurdu?  
Sırayla paylaşın.

1. Herkes sevdiği filmlerin, yemeklerin, 
oyunların ve derslerin yer aldığı bir 
liste yapsın ama ismini yazmasın. 
Listelerinizi bir kutuya atın. Daha 
sonra herkes bu kutudan rastgele bir 
kâğıt seçsin ve bir hafta boyunca bu 
listedeki filmleri, oyunları oynasın. Bir 
haftanın sonunda, elinizdeki listenin 
kime ait olduğunu tahmin etmeye 
çalışın. Eğer doğru bilirseniz, o kişiye 
kendi sevdiğiniz bir kitabı okutma 
hakkı kazanacaksınız. 

2. Birkaç gün boyunca sadece yapmayı 
sevdiğiniz şeyleri yapın. Mesela her gün 
aynı yemeği yiyin ve aynı filmi izleyin. 
Bu sürecin size neler hissettirdiği ile 
ilgili bir sunum yapın. 

3. Yapmak istediğiniz şeylerin bir 
listesini çıkarın. Daha sonra bu listeyi 
inceleyerek, bunlardan hangisini 
gerçekten yapmak istediğinize karar 
verin. İç sesinize kulak verin.
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