
ELLERİMDEKİ 
KELİMELER

Yazan: Bénédicte Gourdon
Resimleyen: Malika Fouchier  
ve Le Gohan

Türkçeleştiren: Özden Tuna  
Çizgi roman / 32 sayfa

7+ YAŞ / 1, 2 ve 3. SINIFLAR

Temalar  
Aile, Arkadaşlık, Empati, Engelli 
olmak, İletişim, Okul hayatı, 
Olgunlaşmak, Önyargı, Özgürlük, 
Özgüven, Paylaşım, Saygı, Sevgiyi 
ifade etme biçimleri, Yaşama sevinci

Ana Temalar 
Birey ve Toplum, Hayal Gücü

Ali, sıradan bir çocuk gibi görünse de farklıydı. Tüm engellere rağmen hayatı 
ellerindeki kelimelerle anlamaya ve anlatmaya çalışıyordu. Bu, altı yaşında 
işitme engelli bir çocuk için oldukça zor olsa da, Ali için dünyayı elleri ve 
gözleriyle keşfetmekten daha mutluluk verici ne olabilirdi ki?

Renkli çizimleri ve özgün senaryosuyla içinizi ısıtacak bu etkileyici çalışma, 
Ali’nin karşılaştığı tüm engellere rağmen keyif almaktan hiç vazgeçmeyerek 
yaşadığı sıradan bir okul gününü anlatıyor okurlarına. Annesi oğlu için 
sürekli üzülse veya en iyi arkadaşı Can kimi zaman onun işitme engelli 
olduğunu unutuyor olsa da tüm bunlar Ali’nin yaşama sevincini olumsuz 
yönde etkilemiyor. Kim bilir, belki de Ali’nin dediği gibi bu his, duymanın 
nasıl bir şey olduğunu hiç bilmediğinden kaynaklanıyordur. 

***

Ali için keyifsiz biten bir maçın ardından resim öğretmenin verdiği otoportre 
çizim çalışması sınıf içerisinde büyük heyecan yaratmıştı. Ali’nin resmi 
herkesten farklı olacaktı. Bir tüp mavi guaj boya, bir adet fırça ve iki adet 
el. Güzel bir resim için her şey hazırdı…

Yayımladığı kitaplarla adından övgüyle bahsettiren, Türk çocuk ve gençlik 
çizgi roman yayıncılığına yeni bir boyut kazandıran Desen Yayınları’ndan 
duygu yüklü sımsıcak bir çalışma…

KİTABIN ÖZETİ

Anlaşmak için kelimelere ihtiyacımız olduğunu kim söylemiş ki! 

Ellerimiz yeter de artar bile!

Günümüzde Bordeaux, 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.

BéNéDICTE  
GOURDON

“Edebiyatta, engellilik konusunu 
başarıyla işleyen bir kitap: 
Ellerimde Kelimeler. İşitme engelli 
kahramanları konu ediyor, meseleyi 
içeriden bir bakışla anlatıyor.” 

Banu Aksoy, İYİ KİTAP
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3. SINIF-TÜRKÇE

Okuma, 2.31. Okuduğunu 

anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Okuma, 2.32. Metin içerisindeki renkli, 

altı çizili, koyu vb. ifadelerin önemli 

noktaları vurguladığını bilerek okur.

Okuma, 4.1. Görsellerden yararlanarak 

söz varlığını geliştirir.

3. SINIF-HAYAT BİLGİSİ

B.3.8. Farklılıkların doğal olduğunu kabul 

eder ve farklı özelliklere sahip kişilere 

hoşgörüyle yaklaşır.  

B.3.44. Aralarındaki benzerliklere ve 

farklılıklara karşın bütün insanların aynı 

gezegeni paylaştıklarını fark ederek, daha 

iyi bir dünya yaratmak için her bireyin 

üzerine düşen görevler olduğunu kavrar.

B.3.33. Kaybetme veya başarısız olma 

olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme 

cesareti gösterir ve bundan zevk alır.

A.3.5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla 

ilişkilerinde duygularını uygun biçimde 

ifade eder.

1. SINIF-TÜRKÇE

T1.1.5. Düşüncelerini ve duygularını daha 

iyi ifade edebilmek için uygun yerlerde 

çizimler, resimler vb. görselleri kullanır.

T1.2.6. Düzeyine ve konuya uygun görsel 

okuma yapar.

T1.2.12. Metinle birlikte sunulan görsel 

ögeleri anlamlandırır ve ilişkilendirir.

2. SINIF-TÜRKÇE

Sözlü İletişim 

T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır 

ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı 

açıklar.

T2.1.12. Dinlediği/izlediği bir okuma 

metni, sözel sunum veya medya içeriği 

hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara 

cevap verir.

Okuma, T2.2.10. Okuduğunu 

anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

2. SINIF-HAYAT BİLGİSİ

Ben ve Okulum, 2.1.1. Kendini farklı 

özellikleriyle tanıtır.

Ben ve Okulum, 2.1.2. Bireysel 

farklılıklara saygı duyar.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 

ÖNE ÇIKAN 
ÖZELLİKLER
Öyküdeki işitme engelli ana karakter 

okuyucu tarafından içselleştirilir, böylelikle 

toplumsal anlamdaki ötekileştirme   

ve eşitsizlik kavramlarının önüne geçilir.

Çizimlerindeki güçlü öğeler ve hareketlilik, 

öykünün yazınsal bütünlüğüyle mükemmel 

bir şekilde örtüşür.

SINIf ETKİNLİKLERİ
Ali’nin yerinde olsaydınız, hayatınızda ne 

gibi değişiklikler olurdu? Mesela şu an 

arkadaşınız olan kişilerle yine arkadaşlık 

ediyor olur muydunuz? 

İnsan ilişkilerinde anlayış ve sevginin 

önemini tartışın.

Sınıftan Ali ve arkadaşı Can yerine 

geçecek iki öğrenci seçiniz. Seçtiğiniz 

öğrencileri özellikle belirli özellikleri göz 

önünde bulundurarak seçin. Mesela Can 

için sessiz sakin, Ali yerine de konuşkan 

bir öğrenci seçmek, çocuklarda empati 

kurma duygusunu geliştirecektir.

Gösterilen fotoğrafların/resimlerin hangi 

sosyal olaya ait olduğunu nedenleriyle 

tahmin etmeleri istenebilir. (MEB 2. ve 3. 

Sınıflar, 1.5. kazanımıyla ilişkilidir).

Resimli sözlük, resim, fotoğraf vb. 

görsellerden yararlanarak söz varlığını 

geliştirme çalışmaları yapılabilir. (MEB 3. 

Sınıf, 4.1. kazanımıyla ilişkilidir).

“Resimli Bulmaca” (Resmin altında yer 

alan kutucuklara/balonlara kelimeyi/

cümleyi yazması istenebilir) etkinliği 

yapılabilir. (MEB 3. Sınıf, 4.1. kazanımıyla 

ilişkilidir).


