
mavisel  
Yener
Ege Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesinden 
mezun oldu. Çocuk 
romanı, şiir, öykü, 
masal, tiyatro oyunu, 
radyo oyunu türlerinde 
yüze yakın eser verdi. 
Edebiyat alanında pek 
çok ödülü bulunan 
Yener, radyo programları 
da hazırlayıp sundu. 
Çocuk ve gençlik 
kitapları için inceleme ve 
eleştiri yazıları yazıyor. 
Öykü, masal ve şiirleri 
ilkokul ders kitaplarında 
yer alıyor. Çocuklar 
için yaratıcı yazma 
ve okuma atölyeleri 
gerçekleştiriyor. Yazar, 
aynı zamanda Hans 
Christian Andersen 
Ödülü Türkiye’nin 2018 
yılı adayıdır.

“mavi Zamanlar’ın 
İzinde”

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Son on yılın en beğenilen ve en 
çok okunan gençlik romanlarından 
birinin arka planını öğrenme 
fırsatına erişirler. 

  Eğlenceli, sürprizlerle dolu 
ve ilham verici bir yazar-okur 
buluşması deneyimi yaşarlar.

  Antik Allianoi kentinin 
büyüleyici geçmişi ve tarihsel 
gelişimi hakkında bilgi  
sahibi olurlar.

  Mavi Zamanlar’da ucu açık 
bırakılmış soruların yanıtlarını 
öğrenme imkânı bulurlar.

  Edebi bir eserin yazılış 
aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi  
sahibi olarak, okudukları veya 
okuyacakları diğer edebi eserlere 
farklı bir bakışla yaklaşma 
yetilerini geliştirirler. 

mavisel Yener’le

2003 Tudem Edebiyat Ödülleri Roman Yarışması’nda 
birinciliğe değer görülen Mavi Zamanlar yapıtının, 
yazarın zihninde kurgulanma ve kaleme alınma 
süreçlerini gözler önüne seren, çeşitli görsellerle 
renklendirilmiş bir söyleşi - tartışma etkinliği.

5, 6 VE 7. 
sınıflAr

sÖYlEŞİ
tArtıŞmA



Etkinliğin Akış Programı

Mavisel Yener külliyatında apayrı bir yerde duran Mavi Zamanlar, yakın 
geçmişimizde büyük bir felaketle karşı karşıya kalan Allianoi antik kentinin 
başına gelen hazin sonun sessiz bir çığlığı… Allianoi gerçeğini gençler için 
kaleme alınmış heyecan dolu bir serüvenin merkezine taşıyarak yaşanan 
trajediye kayıtsız kalamadığını gösteren Yener, maviliklerle bezeli eşsiz bir 
okuma deneyimi sunuyor.

  Aşağıdaki konular ve sorular çerçevesinde 
bir söyleşi gerçekleştirilir. 

  Mavisel Yener’i Mavi Zamanlar’ı yazmaya 
yönlendiren Antik Allianoi kentine bakış…

  Çağdaş bir gençlik edebiyatı klasiğinin 
doğuşu: Adım adım Mavi Zamanlar’a doğru… 
(Esinlenme, araştırma, fikir geliştirme, hayal 
kurma, gerçekleri değerlendirme, kurgulama 
ve düşünceleri kâğıda dökme süreçlerinin 
paylaşımı…)

  Söyleşi-tartışma sürecinde aşağıdaki sorular 
üzerinde durularak yanıtları aranacaktır:

  Mavi Zamanlar’ın esin kaynağı ne, kim(ler)?
  Mavisel Yener romanı kaleme almadan  

önce yaptığı araştırmalarda hangi  
gerçeklerle karşılaştı?

  Kahramanların romanda yer almayan, 
anlatılmamış öyküleri var mı?

  Paris’in yüreğinden Bergama’ya uzanan 
haritanın sırrı ne?

  Yeraltı dehlizlerinin yeryüzündeki  
anlamları neler?

  Dolunay Masalcısı gerçekte kim?
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