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7-8 0CAK 2020 

“EDEBİYAT VE MÜZİK” 

 

 SÖYLEŞİ-İMZA 

7 OCAK 2019, SALI  

“Senaryo gibi kurgulayıp içini doldurmak yerine 

içimden gelerek, biraz şiirsel, cümlelerin sesine bile 

çok dikkat ederek yazıyorum.”  

Ülkemizin  en çok satan kitaplarına imza atan, 
müziğe olan tutkusu, çok yönlü ve renkli kişiliğiyle 
dikkat çeken Kürşat Başar 7 Ocak Salı günü, 
okulumuzda gerçekleştireceği söyleşide bizlere  
ilham kaynağı olacak. 

 

 

 SÖYLEŞİ 

7 OCAK 2020, SALI 

FUAT SEVİMAY 

ÇAĞDAŞ EDEBİYATIMIZIN GÜÇLÜ BİR YAZARI VE  ÇEVİRMENİ 

 “İyi bir edebiyat eserinde yazarın, neyi amaçladığını 

ve bu amaç doğrultusunda, elindeki karakter, mekân, 

dil, motif, ritim, olay örgüsü, zaman vesair öğeleri iyi 

kullandığını görmek isterim.  

İyi bir eser yazmak aslında mimarlığa benzer. Yapının 

malzemesi usta ellerde nasıl şekilleniyorsa, iyi bir 

roman veya öykü de öyle şekillenir. İşte bu mimari 

bakış açısı benim en çok aradığım.’’ diyen Fuat 

Sevimay 7 Ocak Salı günü, sanatını, satırlarının 

senfonisini, edebiyat ve müzik ilişkisi üzerine 

düşüncelerini anlatmak için bizlerle olacak. 

 



 

USTALARA SAYGI - SOKAK AÇILIŞI 

“FRANZ KAFKA”  

8 OCAK  2020, ÇARŞAMBA 

“Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, 

kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu.”   

 “Müzik onu bu kadar etkilediğine göre, kendisine bir 

hayvan gözüyle bakabilir miydi?”  

Dönüşüm”den 

Bu programda, Eyüboğlu Hall’deki Franz Kafka’yı anma 

programının ardından Merkez Kütüphanemizdeki bir 

sokağa modern edebiyatın öncü yazarlarından Franz 

Kafka’nın adını veriyoruz.   

Bizlerle olmanız dileğiyle…  

13.40 / E-Hall ve Merkez Kütüphane 

 

 DİNLETİ 

EZGİLİ ŞİİRLER 

7 0CAK 2020, SALI 

E.Hall, 14.20 

Seni düşünmek güzel şey, 

ümitli şey,  

Dünyanın en güzel sesinden 

En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey... 

Fakat artık ümit yetmiyor bana, 

Ben artık şarkı dinlemek değil, 

Şarkı söylemek istiyorum... 

                                 Nâzım Hikmet 

Öğrencilerimizin, usta şairlerin büyülü sözlerini ezgilerle 

buluşturduğu dinletimizde bizlerle olmanız dileğiyle… 

LH-10 -11-IB 1-2. SINIFLAR 

Büyülü sözlerin buluştuğu dinletimize hepinizi 

bekliyoruz… 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi16o7GotXmAhUK26QKHfjGAUQQjRx6BAgBEAQ&url=https://russellingsofthespirit.com/2016/12/13/sounds-of-music/&psig=AOvVaw12bYpsF_14_OEpEPAMIh5H&ust=1577516837381413


 

ATÖYLE/ 8 OCAK 2020, ÇARŞAMBA 

ÇİZGİ ROMAN ATÖLYESİ 

AKADEMİSYEN- NECMİ YALÇIN 

ÇAMLICA İLKOKULU 5. KAT  

 

“Tılsımlı bir çizgi roman buluşması” 

 
Kazu Kibuishi’nin büyük beğeniyle okunan “Tılsım” dizisinden 

hareketle illüstratör Necmi Yalçın rehberliğinde, öğrencilerin basit 

çizim uygulamaları yaparak çizgi roman sanatı hakkında pratik bilgi 

edinecekleri interaktif bir atölye çalışması. 

 

 

 

SÖYLEŞİ-İMZA /8 OCAK 2020, ÇARŞAMBA 

TOLGA GÜMÜŞAY 

 “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. 

 



 

SÖYLEŞİ – İMZA 

8 OCAK 2020, 

ÇARŞAMBA 

KARİN KARAKAŞLI 

 

Hayata gençlerin sorgulayıcı 

gözleriyle bakan, eserlerini 

severek okuduğumuz, 1998 

Yaşar Nabi Nayır Gençlik 

Ödülü’nün sahibi Karin 

Karakaşlı 29. 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.” 

 

 

 7 OCAK 2020, SALI 

KÜÇÜK TİYATRO SALONU 

“BİR KİTAP OKUDUM…” 

‘’ 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. sınıf öğrencilerimiz kendilerini etkileyen kitapları 

tanıtarak biz dinleyenleri kahramanların büyülü dünyasına 

götürecekler. 

Türk ve dünya yazınının birbirinden güzel örneklerinin 

sunulacağı etkinliğimize sizleri de bekliyoruz. 

 

 

 

 



 

MASAL KAHRAMANLARI 

ARAMIZDA… 

7 OCAK 2020, SALI 

5.SINIF ÖĞRENCİLERİ  

Anlatılır, dinlenir; masal olur, 

dillenir… 

Masallar her kültürün geçmişten 

bugüne kültürel ve sosyal 

özelliklerini aktaran, anlatıcının 

ve dinleyicinin dil gelişimine, düş 

gücüne katkı sağlayan büyülü 

diyebileceğimiz anlatılardır. 

“Sevdiğin Masal Kahramanını Anlat” diyerek 5. sınıf öğrencilerimiz, kendilerini ifade etme, 

hayal kurma ve kurgulama becerilerini geliştirmek amacıyla masallar anlatacaklar.    Festival 

tadında geçen bu günde öğrencilerimiz masal kahramanı kostümleriyle anaokulu ve ilkokul 

sınıflarını ziyaret edecek. Onlarla birbirinden güzel masal ve masal kahramanlarını 

paylaşacaklar. Öğrencilerin bu masalları tahmin etmesi ve sürece dâhil olması beklenecek. 

Masalları unutmuyoruz ve işte yeniden anlatıyoruz. 

 

 

 

7  OCAK 2020, SALI 

ROMAN KAHRAMANLARI ARAMIZDA… 

Bu etkinlikte ete kemiğe bürünen roman kahramanları 

aramıza karışacak…  

Roman kahramanlarını canlandıracak olan öğrencilerimiz, 

Türk ve Dünya edebiyatının öne çıkan klasik romanlarının 

ana kahramanlarını sınıflarda canlandırarak eseri ve 

kahramanı tanıtacaklar.  Böylece hem kültürel 

zenginleşmeye hem de edebiyat alanındaki bilgi birikimimize 

katkıda bulunacaklar. 

 


