
Ali, işitme engelli, küçük bir 
çocuktur. Hayatı, ellerindeki 
kelimelerle anlamaya ve 
anlatmaya çalışmaktadır, 
yaşama sevinci tamdır. Bir 
gün, resim öğretmeni onlara 
bir proje verir: otoportre çizimi. 
Ali’nin resmi herkesinkinden 
farklı olacaktır; o yalnızca 
ellerini kullanacaktır. Sonunda 
Ali’nin yeteneği de ortaya çıkar: 
Sessiz sinema oyununda 
herkesi yener.

Fransa’da 
yaşayan yazar, 
işitme engelliler 
için yaptığı 
psikologluğun 

yanı sıra romanlara ve çizgi 
romanlara büyük bir tutku 
duymaya başladı. Düz 
yazı olarak kaleme aldığı 
çalışmalarını çizgi roman 
senaryosuna adapte etmesiyle 
duygu yüklü pek çok esere 
imza attı.

Ellerimdeki Kelimeler
İşitme engelli bir çocuğun, arkadaşlarıyla iletişim kurma şekline 

odaklanan ve anlaşmak için kelimelere ihtiyaç olmadığını vurgulayan, 
cesur, duyarlı ve samimi bir çizgi roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Kitabın adı, size ne ifade ediyor? 
Kelimelerin elde durması mümkün 
mü? Bununla ne kastedilmiş olabilir?

2. Ali’nin yerinde siz olsaydınız, 
hayatınızda ne gibi değişiklikler olurdu? 
Mesela, şu an arkadaşınız olan kişilerle 
yine arkadaşlık ediyor olur muydunuz?

3. Kitapta Can, maç sırasında Ali’ye 
çok kızıyor. Sizce bu davranışı doğru 
mu? Ali’nin bu konuda elinden gelen 
bir şey var mıydı?

4. Ali, engelli de olsa, özel bir okula 
gitmiyor. Sizce neden böyle bir şeyi 
tercih etmiş olabilir?

5. Öğretmenleri Ali ve 
arkadaşlarından, bir “otoportre” 
yapmalarını istiyor. Otoportre nedir? 
Daha önce hiç duydunuz mu?

6. Engelli bir tanıdığınız var mı? 
Hayatında ne gibi zorluklar yaşıyor?

1. İnsan ilişkilerinde anlayış ve 
sevginin önemini açıklayan bir 
kompozisyon yazın.

2. Siz de sınıfta kendi otoportrenizi 
yapın. İstediğiniz türde boyaları 
kullanarak yaptığınız resimleri de 
sonunda ailenize armağan edebilirsiniz.

3. Engelli olmak, sizce nasıl bir şeydir? 
Bunu hayal ederek, başrolde sizin 
olduğunuz kısa bir öykü yazmaya 
çalışın. Kendinize atayacağınız engele 
gerçekten sahipmişçesine düşünün ve 
öyle yazın.

4. Bu kitabı kendinizce yeniden 
uyarlayın: Resimlerdeki konuşma 
balonlarını değiştirin, yeni cümleler ve 
diyaloglar yazın. Hikâye çok değişti 
mi? Sizce resimlerin gücü, öyküyü de 
etkiliyor mu?

Konu: Bénedicté 
Gourdon

• Öyküdeki işitme engelli 
ana karakter, okur 
tarafından içselleştiriliyor; 
böylelikle toplumsal 
anlamdaki ötekileştirme 
ve eşitsizlik kavramlarının 
önüne geçilmesi daha 
mümkün hâle geliyor.

• Çizimlerindeki güçlü 
unsurlar ve hareketlilik, 
öykünün yazınsal 
bütünlüğüyle mükemmel bir 
şekilde örtüşüyor.

• Özgün senaryosuyla, 
okuru derinden etkiliyor 
ve empati kurmanın, 
hayattaki belki de en önemli 
şeylerden biri olduğunu 
vurguluyor.
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