
1958 yılında 
Taipei’de doğan 
Jimmy Liao, güzel 
sanatlar alanında 
eğitim gördü. 

Yıllarca reklam şirketlerinde 
çalıştıktan sonra, tamamen kitap 
yazıp resimlemeye koyuldu. 
Kullandığı şiirsel dil ve yaratıcı 
çizimleriyle öne çıkan sanatçının 
eserleri yirmiden fazla dile 
çevrildi.

Bir Dileğim Var
Farklı kültürlerden ve ailelerden gelen çocukların dileklerini şiirsel 

bir anlatım ve hayal gücüyle anlatan, her yaştan okurun kalbine 
dokunacak, şiirsel, iyimser ve dokunaklı bir hikâye

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. İnsanlar neden dilek dilerler? Dilek 
dilemeden, hayal kurmadan yaşanan 
bir yaşam, sizce ne ifade eder? 
Dilek dilemek, dileğinizin mutlaka 
gerçekleşmesini gerektirir mi?

2. Bir dilek hakkınız olsaydı ne 
dilerdiniz, neden? 

3. Kitapta en yaratıcı ya da farklı dilek, 
sizce hangi karaktere ait? Neden?

4. Sizce dilekleri, insanların 
yaşamlarına dair neler söyler?

5. Hayal gücü ve dilekler arasında 
sizce nasıl bir ilişki olabilir?

6. Kitapta doğa, çevre ve hayvanlarla 
ilgili dilekler de var. Çevrenizle ilgili siz 
nasıl bir dilek tutardınız?

7. Sizce kitabın görselleri mi daha 
etkili, yoksa metni mi? Neden? Eğer 
ikisinden biri çıkacak olsaydı, hangisi 
daha az etki yaratırdı? Sınıfta tartışın.

1. Gerçekleşmesini istediğiniz bir 
dileği küçük bir not kâğıdına yazın ve 
diğer arkadaşlarınızınkilerle birlikte, 
bir sepette toplayın. Ardından, 
çekilişle herkes kendisine çıkan dileği 
resimlesin. 

2. Arkadaşlarınızı tanıdığınız kadarıyla, 
resimlediğiniz dileğin kime ait olduğunu 
bulmaya çalışın.

3. Dilekler, insanların yaşamlarına dair 
ipuçları sunar. “Dileğini söyle, sana 
kim olduğunu söyleyeyim” adlı etkinlik 
için kitaptan bir karakter seçin ve 
tuttuğu dileğe göre hikâyesini yazın. 
Nasıl bir geçmişi var? Nasıl bir ailede 
yaşıyor? Başına ne gelmiş de bu dileği 
dilemiş?

4.  Alaaddin’in Sihirli Lambası adlı 
masalı okuyun ve onun günümüzde 
geçen bir uyarlamasını yazın.

Konu: Jimmy  
Liao

•  Dilek dilemek ile yaşam 
arasındaki kuvvetli 
bağa dikkat çektiği için 
çocukların ve yetişkinlerin 
severek okuyacakları 
evrensel bir öykü.

•  Kitapları pek çok dile 
çevrilmiş, sinemaya, 
tiyatroya ve müzikale 
uyarlanmış olan Jimmy Liao, 
Uzakdoğu’nun en sevilen ve 
en üretken sanatçılarından 
biri. Türkçede yayımlanan ilk 
kitabı Bir Dileğim Var.

•  Çok farklı bir kültürün 
yapıtı olması dolayısıyla, 
çocukların ufkunu 
genişletme potansiyeline 
sahip bir kitap. 

Küçük bir oğlan, bir 
gün deniz kıyısında 
bir demlik bulur. 
Birlikte çok güzel 
vakit geçirirler. Hava 
kararınca oğlanın eve 
dönmesi gerekir; demlik 
onun gidişine çok 
üzülür, çünkü ilk defa 
biri onun sihirli lamba 
olduğunu düşünmemiştir. Dışarıda bulduğu şeyleri eve getirmesi 
yasaktır; çocuk da sihirli bir lambayı kimsenin reddedemeyeceğini 
düşünür ve sorun çözülür. Her yeni dilekle hayal dünyası gelişen farklı 
farklı insanlar ise mutluluğu hayal etmekte bulur. 
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