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“EDEBİYATIN BUGÜNÜ, YARINI” 
SÖYLEŞİ 

11 OCAK 2022, SALI 

DR.NAZİRE GAMZE ILICAK 

ARŞ.GÖR. KEMAL ÇİNKO 

"EDEBİYAT VE YAPAY ZEKA" 

 

 “Yapay Zekânın Yarattığı Masal: Prenses ile Tilki” 

Dr. Nazire Gamze Ilıcak ve Arş. Gör. Kemal Çinko, yapay zekâ ve edebiyat bağlamında 

toplumsal ve dijital kültürün geleceği konusunda oldukça etkileyici ve güçlü öngörülerini 

paylaşmak üzere bizlerle olacaklar. 

 

 

 

 

 

 

 



SÖYLEŞİ 

11 OCAK 2022, SALI 

MAVİSEL YENER 

ŞİİRDE İMGE 

  

Kuş Uçunca 

Şiirimizi yazmadan önce, 

kuş uçmaz, kervan geçmez 

bir sayfaydı bu... 

Sözcüklere can verdik. 

Dize dize 

kuşlar uçtu. 

Çağıl çağıl 

ırmaklar aktı. 

Sayfamızdan 

kervan bile geçti... 

Bizleri şiirsel bir yolculuğa çıkaracak atölyesi ile Mavisel Yener bizlerle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SÖYLEŞİ 

11 OCAK 2022, SALI 

TOLGA GÜMÜŞAY 

GENÇ KARELİ ÖYKÜLER 

 

“Roman yazmak gibi uzun ve zahmetli bir yolculuğa çıkmayı göze alması için insanın sevdiği, 

en azından merak ettiği bir coğrafyaya gidiyor olması gerekir. Başlangıçta ulaşmak istediği yeri 

tam olarak kestiremeyebilir ama güçlü bir dürtü ile belirli bir yöne doğru sürüklenmesi esastır." 

diyen Tolga Gümüşay, 7. sınıf öğrencilerimizle gerçekleştireceği söyleşide öğrencilerimize 

ilham kaynağı olmak için yazma yolculuğunu paylaşacak. 

Kitaplarınızı alın ve bu yolculuğa katılın.  

 

ÖYLEŞİ  

11 OCAK 2022, SALI 

KARİN KARAKAŞLI 

DÖRT KOZALAK 

Hayata gençlerin sorgulayıcı gözleriyle bakan, eserlerini severek 

okuduğumuz, 1998 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü’nün sahibi Karin 

Karakaşlı 31. Edebiyat ve Kitap Günleri’nde aramızda… 

“Ben beş yaşındayken annem bana hep, mutluluk hayatın anahtarıdır, 

derdi. Okula gidince bana büyüdüğümde ne olmak istediğimi sordular. 

Ben de deftere ‘mutlu’ diye yazdım. Bana soruyu anlamadığımı 

söylediler. Ben de onlara hayatı anlamadıklarını söyledim.” 



SÖYLEŞİ  

11 OCAK 2022, SALI  

AYLA ÇINAROĞLU 

ALTI MASAL ÜSTÜ MASAL             

      Edebiyatımızın yaşayan çınarlarından Ayla Çınaroğlu:“Altı üstü 

masal canım,” deyip geçmeyin,/Düş ekmeden sakın ola niyet 

biçmeyin./Gelin masalımıza kulak verip, şerre düşmeyin,/Siz siz olun 

“var”ın “yok”tan doğduğu masallardan şaşmayın!’’ diyerek bizlere 

yaratıcılığının ve hayal dünyasının kapılarını açacak. 

 

 

 

USTALARA SAYGI- SOKAK AÇILIŞI  

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE İÇİN 

12 OCAK 2022, ÇARŞAMBA 

DR. HABİB TEKİN   

Filozof, şair, yazar, politikacı ve doğa bilimcidir. Düşünsel, kuramsal, sanatsal ışığını başta kendi 

ülkesi olmak üzere tüm Avrupa’nın Orta Çağ karanlığına yansıtmış; “hayat üzerine 

söylenebilecek olan her şeyi söyleyen biri“ olarak tanımlanmış; eserlerinin felsefi derinliğiyle 

dikkat çekmiştir. Modern ve aydınlanmış Batı kültürünün ve felsefesinin evrimsel sürecinde 

birçok sanatçıya ilham kaynağı olarak aydınlanmacı, duygusal bir akım olan romantizmin 

Almanya’da kurucusu kabul edilmiştir. Dünya edebiyatının ölümsüz eseri Faust’tan bir 

sahnenin de canlandırılacağı anma etkinliğimizde ve merkez kütüphanemizdeki sokak 

açılışında sizleri de aramızda görmekten kıvaNç duyarız.   



SÖYLEŞİ 

12 OCAK 2022, ÇARŞAMBA 

HABİB BEKTAŞ 

DEYİMLER- ATASÖZLERİ 

 

 

 Yazar ve Şair Habib Bektaş, “Söz Kulağa Yazı Uzağa” adlı kitabı ile 

atasözü ve deyimlere eğlenceli bir bakışla yaklaşmamızı 

sağlamaktadır. 5. sınıf öğrencilerimizle gerçekleştireceği söyleşide, 

öykülerin sonlarında yer alan etkinliklerle sözlü kültürü ve dilimizin 

zenginliklerini genç okurlar için akılda kalıcı hale getirecek. 

 Keyifli ve kaliteli bir zaman geçirmek için bu söyleşiyi kaçırmayın.  

 

 

 

 

 

 

SÖYLEŞİ 

12 OCAK 2022, ÇARŞAMBA 

AYDIN ILGAZ 

“ANILARLA HABABAM SINIFI” 

Türk edebiyatının büyük ustası; şair, romancı ve öykü yazarı Rıfat Ilgaz’ın oğlu yazar Aydın Ilgaz, 

hepimizin hayatına dokunan “Hababam Sınıfı” eserini ve eserin yazılış serüvenini anlatmak için 

aramızda olacak. 

“Babam toplumcu edebiyatı savunurdu. Hababam Sınıfı'nda da bunu gerçekleştirdi. Toplu bir sınıf... 

Karakterler Türkiye’nin her tarafından gelmiştir ama bir sınıftadırlar. Birlikte güler ve ağlarlar, 

zorluklara ve zorbalığa karşı dayanışma içindedirler, birlikte yemek yerler ve uyurlar." 

 

 

https://www.hurriyet.com.tr/lezizz/yemek-tarifleri/


 

 

SÖYLEŞİ-İMZA 

13 OCAK 2022, PERŞEMBE  

BUKET UZUNER 

“UYUMSUZ DEFNE KAMANIN MACERLARI- HAVA” ÜZERİNE  

 

   Buket Uzuner, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Kuruluş yılında  
Türkiye üniversiteleri, basını, meslek kuruluşları ve 81 ilin 
valiliklerinden  oluşturulan jürinin oylarıyla ‘Cumhuriyetin 75 
Başarılı Kadını’ndan biri olarak seçilmiştir. 
 

  “Hava, ülkemizde ve gezegenimizde kanser dahil birçok ölümcül hastalığın ve ani seller, büyük 
kuraklıklarla gelen felaketlerin nedeni iklim değişikliğine odaklanan “Tabiat Dörtlemesi”nin 
üçüncü romanı. Defne Kaman’la bu kez Kayseri ve Kapadokya’ya giderken, hem Tabiat Ana’ya 
yaptığımız kötülükleri hem de binlerce yıllık özümüze ait kadim Kam geleneğindeki tabiat 
sevgisini hatırlayacağız.” diyen Buket Uzuner ile özümüzü hatırlamaya davetlisiniz… 
 

SÖYLEŞİ 

13 OCAK 2022, PERŞEMBE  

BAGER AKBAY 

YAPAY ZEKA İLE ŞİİR UYGULAMALARI  

 

  

Teknolojinin sınırlarını zorlayan yapay zekâ, önümüzdeki 

dönemde sanatı bambaşka bir boyuta taşıyacak. Yeni ifade 

biçimlerini beraberinde getirecek. Sanatın, edebiyatın hiçbir 

dönemde dünyadaki gelişmelere tepkisiz kalmadığı çağımızda 

dijital sanatın nereye doğru gideceği konusunda zihinlerimize 

ışık tutmak için Bager Akbay’la bir arada olacağız.  

 

 



"BİR KİTAP OKUDUM…" 

11 OCAK 2022, SALI 

(6 ve 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ) 

 ‘’ Bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti.’’ 

Okuduğumuz kitaplar bütün hayatımızı değiştirebilir mi 

bilinmez ancak okuduğumuz her kitapla biraz daha 

değiştiğimiz, dünyaya daha farklı pencerelerden bakabildiğimiz kesin.  

6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz kendilerini etkileyen kitapları tanıtarak biz dinleyenleri kahramanların 

büyülü dünyasına götürecekler. 

Türk ve dünya yazınının birbirinden güzel örneklerinin sunulacağı etkinliğimize sizleri de bekliyoruz. 

 

11 OCAK 2022, SALI 

“MASAL KAHRAMANLARI ARAMIZDA” 

5. SINIFLARDAN GÖREVLİ ÖĞRENCİLERLE  

 

 

Masallar her kültürün geçmişten bugüne kültürel ve sosyal özelliklerini aktaran, anlatıcının ve 

dinleyicinin dil gelişimine, düş gücüne katkı sağlayan büyülü diyebileceğimiz anlatılardır. Bu 

etkinlikte 5. sınıflardan gönüllü öğrencilerimiz, masal kahramanlarının kostümlerine bürünüp 

anaokulu ve ilkokul sınıflarını ziyaret edecekler. Onlarla birbirinden güzel masalları ve masal 

kahramanlarını paylaşacaklar.  

 

 



11 OCAK 2022, SALI 

“ROMAN  KAHRAMANLARI ARAMIZDA” 

 10. SINIFLARDAN GÖREVLİ ÖĞRENCİLERLE 

Romanların sayfalarına sığmayan başkahramanlar, ete 

kemiğe bürünerek aramıza karışacaklar. 

Türk ve Dünya edebiyatında başyapıt hâline gelmiş romanların başkahramanlarına hayat 

verecek olan öğrencilerimiz, sınıflara misafir olacaklar. Romanları, kahramanları odağında  

tanıtacak, kültürel ve edebi birikimimize katkıda bulunacaklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


