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 “Dünyamızın Geleceği 
Üzerine” 

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Toplum tarafından dayatılan 
düzenin dışına çıkmanın, bir amaç 
uğruna mücadele etmenin ve 
kendi inandığı gerçeğin peşinden 
koşmanın önemini kavrarlar.

  İnsanlığın doğaya hükmetme 
çabasının yarattığı tehdidi ve 
tehlikeyi fark ederler.

  “Ütopya” ve “distopya” 
kavramları üzerine düşünme ve 
görüş paylaşma fırsatına erişirler.

  Bilim ve teknolojideki 
gelişmelerin insan hayatına olumlu 
ve olumsuz yansımaları hakkında 
fikir yürütürler.

  Daha yaşanılabilir bir dünya 
için doğaya sahip çıkmanın ve 
onu korumak için çeşitli tedbirler 
almanın gerekliliğini anımsarlar.   

  İçinde yaşadıkları topluma hem 
içeriden hem de dışarıdan bir gözle 
bakmayı denerler.

Ferda İzbudak Akıncı’yla

Bilimi ve teknolojiyi insanlığın yararına kullanma yoluna 
giden hayali bir ülkenin çocuklarını masal tadında bir 
serüvene çıkaran Kış Ülkesi Çocukları kitabından 
hareketle, dünyanın bugünü ve yarını üzerine 
düşündüren bir tartışma.



Merak duygusunu diri tutan olay örgüsü ve düşle gerçeği yarıştıran 
sürükleyici hikâyesiyle Bilgi Çağı çocuklarına yeni ufuklar sunan bu 
sürükleyici bilimkurgu romanı, insan eliyle yaratılan teknolojinin hangi 
amaçlarla geliştirilebileceğini olağanüstü bir ütopik yaklaşımla ele 
alıyor. Yaşadıkları toplumun kendilerine dayattığı düzenin dışına çıkmak 
isteyen gözü pek bir çocuğun düşleri uğruna giriştiği kaçış macerasını 
sayfalarına taşıyan kitap, başka bir dünya yaratmanın mümkün 
olabileceğini, ama en önemlisinin buna inanmak olduğunu dile getiriyor.

Etkinliğin Akış Programı
  İlgili etkinlik, kütüphane ya da çok amaçlı 

salonda, her oturumda en fazla 80-100 
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilir. Aynı gün 
içerisinde en çok iki etkinlik düzenlenebilir.

  Yazar, üç ayrı başlık altında topladığı soruları 
ile doğa-insan ilişkisini irdeleyen, hem bilgilendirici 
hem düşündürücü bir tartışma yürütür.   

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMİN KENDİSİDİR
  Yaşadığımız dünyanın sürekli bir değişim ve 

devinimin halinde olduğunun farkında mısınız? 
Eğer imkânınız olsaydı, yerine nasıl bir dünya 
kurardınız?

  Başka bir iklim, başka bir doğa parçası 
seçebilseydiniz nasıl bir yerde yaşamak 
isterdiniz?

  Hayatınızda değiştirmek istediğiniz, daha iyi 
olmasını istediğiniz bir şey var mı?

DOĞANIN SESİNE KULAK VERİN
  İklimlerin hayatımızı nasıl biçimlendirdiği 

hakkında bir fikriniz var mı?
  İnsanlık doğanın bir parçası olduğunun 

yeterince bilincinde mi, yoksa bunu unutmayı 
mı yeğliyor?

  İyi niyetle bile olsa, doğanın düzenine 
müdahale etmek doğru mudur? Neden?

  Covid-19 salgının doğayla, onu yanlış 
kullanmakla bir ilgisi olabileceği hiç aklınıza 
geldi mi?

  İnsan doğası gereği hayatta kalabilmek 
için besine ihtiyaç duyar. Peki, bize yiyecek 
sağlayan birileri olmasa ne yapardık? Nasıl 
yaşardık? Önceliklerimiz neler olurdu? Zorunda 
kalsanız, kendi yiyeceğiniz ürünleri yetiştirebilir 
miydiniz? 

EVRENİN GİZLERİNİ KEŞİF ZAMANI
  Geceleri gökyüzüne bakar mısınız? 

Baktığınızda gördükleriniz ilginizi çeker mi?
  Yıldızların çeşitli şekiller alarak gökyüzüne 

nasıl serpiştiğine hiç dikkat ettiniz mi? Bunun 
neden ve nasıl olduğunu merak ettiğiniz oldu 
mu?

  Dünyamızın güneş sistemi içindeki yerinin, 
güneş sisteminin galaksimizdeki yerinin, 
galaksimiz Samanyolu’nun evrendeki yerinin ne 
olduğu hakkında bir fikriniz var mı?
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