




Temel KARADENİZ
Küçükçekmece Belediye Başkanı

Kıymetli Kültür Sanat dostları,
2016 – 2017 Kültür sanat sezonuyla yine sizlerin huzurundayız. Sezon kapanışından 
bugüne değin ülke olarak maalesef oldukça yoğun bir gündem yaşadık. Bunlardan 
en önemlisi 15 Temmuz darbe teşebbüsüydü. Bu çirkin teşebbüsle milletin iradesi 
ipotek altına alınmaya çalışıldı ve millet olarak hepimizi derinden yaraladı. Neyse ki, 
milletimiz derin ferasetiyle büyük bir milli birlik ve beraberlik örneği göstererek bu 
hain teşebbüse karşı koymayı başardı. Devlet ve millet olarak bundan sonra bu tarz 
hain girişimlerle karşılaşmamayı temenni ediyorum. 
Yeni dönemde sizler için hazırlamış olduğumuz kültür ve sanat etkinlikleriyle ya-
şadığımız badireli dönemin etkisinden bir nebze olsun sıyrılmayı ümid ediyoruz. 
Tiyatrodan konsere, sergiden söyleşiye birçok alanda birbirinden renkli ve eğlen-
celi etkinlikler hazırlamaya gayret ettik. Bu etkinlikleri belirlerken toplumun bütün 
katmanlarına, her eğitim düzeyine ve her görüşe eşit mesafede durmaya çalıştık. 
İnanıyoruz ki, seçilen etkinlikleri beğenecek ve ilgiyle takip edeceksiniz. 
Sezonu 19. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali’yle açıyoruz. Bu festival çerçeve-
sinde Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek ekipler festival boyunca 
hazırlamış oldukları gösterilerini bizlerle paylaşacaklar. Bu gösteriler yanında yine 
festival çerçevesinde Karagöz’ün Dünyası adıyla bir sergi ve Dilek Türkan ve Bekir 
Ünlüataer’in gerçekleştireceği Karagöz Şarkıları adlı konser de sizlerin beğenisine 
sunulmuş olacak.
Ekim ayı içerisinde hepinizin malumu olduğu üzere Hicri yılbaşı… Yine Kerbelâ Ha-
disesi’nin de yıldönümü… Hadisenin yaşandığı tarihten bu yana ehl-i beyt sevdalıları 
bu günü mah-ı matem ayı olarak anmaya devam ediyor. Bu vesileyle İstanbul Ce-
mevi ve Kültür Merkezi’yle birlikte YKB’de “Mah-ı Matem - Muharrem” özel etkinliği 
de Muharrem ayına özel hazırlanan etkinlikler arasında yer alacak. Muharrem ayına 
özel olarak hazırlanan bir diğer etkinlikte ise; “Zeynel Abidin ve Cem” adıyla Erkan 
Oğur ve İsmail Hakkı Demirci Hak Nefesleri’ni sizler için seslendirecekler. 
Bu etkinlikler dışında tiyatrodan konsere, sergiden söyleşiye onlarca etkinlik sizlerin 
ilgi ve beğenisine sunulmuş olacak. Bütün bu etkinliklerimizi beğeneceğinizi umuyoruz.
Yeni kültür sanat sezonunu sağlık, mutluluk içinde geçirmenizi temenni ediyor, 
esenlikler diliyorum.





yazan
Orhan Kemal
uyarlayan
Mustafa Gültekin   
yöneten
Elif Erdal
Oyuncular: Özlem Güveli Türker, Ozan Uçar, Hülya Çelik Kalebayır, Fikret 
Urucu, Zeliha Güney, Serap Eyüboğlu, Fatma Öney, Gılman Kahyaoğlu, 
Seval Gökçe, Ayla Baki Yücesoy, Melek Gökçer, Nurhayat Boz, Jale Çiçek, 
Suna Selen, Yıltan Kahraman, Çiğdem Aygün, Deniz Gürzumar, Lalizer 
Kemaloğlu, Tilbe Taşlı, Eda Şahin, Merve Çağla Kuru, Hakan Dülger,  
Vehbi Akıntürk, Doruk Ordu, Meriç Akay,  Ezgi Baykal, Füruzan Çokol, 
Onur Erolus, Nevzat Cengiz,  Alparslan Aydın,  Özen Çağla Akın

Tüm mahalleliye yaka silktiren Bitirim Leyla yine bir gece yarısı naralar 
atarak mahalleye girer. Neye uğradığını bilemeyen mahalle halkı öfkeyle 
uyanır ve ortalık karışır. Olaya mahalle bekçileri el koyar. Bu kez yakayı 
kurtaramayan Bitirim Leyla, mahalle bekçisine hakaretten içeri atılır. Bitirim 
Leyla içerideyken, namuslu bir ev erkeği olan kocasını ve delikanlı oğlunun 
namussuz kadınların eline düşmesini dert eder. Cezaevinden çıkıp 
merakla mahalleye dönen Bitirim’in başına bakalım neler gelecek... Orhan 
Kemal’in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan Oyunda kadın-erkek 
kimlikleri tersine çevrilerek sistemin çarpıklıkları ortaya konuyor.. Biletinizi 
gişemizden temin edebilirsiniz.



yazan
Kayra Şenocak
yöneten
İrfan Kangı
oyuncular: Ceyhun Fersoy, Özgür Özgülgün, Bengi 
İdil Uras, Sibel Tomaç, Arzu Oruç
Hafta sonunda en fazla ne olabilir? Gece üçte kapınız 
çalınıp elinde silah, hiç tanımadığınız bir kadın karşı-
nızda, zorla içeri girmek isteyebilir mi mesela? Peki ya 
o kadını en yakın arkadaşınıza, sevgilinizin arkadaşı 
olarak tanıtmak zorunda kalabilir misiniz? Fakat bu 
arada sevgiliniz de onu en yakın arkadaşınızın sevgilisi 
zannediyorsa ne olacak? Ha unutmadan, anneniz ise o 
kadını sevgilinizin kuzeni diye biliyor. Ama o kadın, bu 
söylenenlerin hiçbiri değil. Çok mu karıştı kafanız? Bu 
daha başlangıç... Devamını merak ediyorsanız, “Tuhaf 
Bir Pazar Günü” adlı oyuna gelmelisiniz.



yazan ve yöneten
Barbaros Uzunöner
oyuncular:  Sevil Uyar, Barbaros Uzunöner

Cansu ve Baran bir vapurda tanışırlar. Baran görür 
görmez Cansu’ya âşık olur ve tekrar vapurda 
karşılaşmak için elinden geleni yapar. Her karşı-
laşmalarına tesadüf havası veren Baran, kendisini 
olduğundan çok başka tanıtır. Evlilik konusuna dair 
ayrıntıların son derece mizahi bir şekilde işlendiği bu 
oyun, ailece izlenebilecek samimiyete ve sıcaklığa 
sahip. “Seninle Evlenir miyim?” perdeyi aralıyor. Bu 
düğünü kaçırmayın.



yazan
Clement Michel
uyarlayan ve yöneten
Levent Ünsal
oyuncular: Volkan Ünal, Fulden Akyürek, 
Levent Ünsal

Paul, karısı Sophie’nin son günlerde ken-
disini sinir ettiğini düşündüğü için ayrılma 
formülleri aramaktadır. Bu yüzden arkadaşı 
Martin’den yardım ister ve eve gelip bir hafta 
kendileri ile yaşamasını teklif eder. Martin 
kabul etmeyince Sophie’ye söylediği ‘Martin’in 
annesini Kamyon ezdi!’ yalanıyla, Martin’i 
mecbur bırakır. İki erkeğin oynadığı bu oyun, 
zeki bir kadın olan Sophie tarafından çileden 
çıkartan bir sınava dönüşür.



yazan ve yöneten
Yunus Emre Obut
oyuncular: Kayhan Binnetoğlu, Yunus Emre 
Obut, Kürşat Karaman, Soner Göleli,
Ufuk Karakavak

 İflas etmiş bir fabrikatör olan Muhsin  haciz ve 
davaların etkisinden uzaklaştırmak için kızı ve 
karısını memlekete yollar. Fakir bir semtte tek 
oda bir ofis tutup işlerine devam etmeye çalışır. 
Arkadaş bildikleri kişiler işleri bozulunca ondan 
uzaklaşırlar. Fabrika müdürü İlyas ve Çaycı Hayri 
her şeye rağmen Muhsin’i yalnız bırakmaz. Muh-
sin derin bunalımdan intihar ederek kurtulmayı 
planlarken gelen iki davetsiz misafir ile  her şey 
değişir.



yazan
Anthony Horowitz
yöneten
Emre Yurttakalın
oyuncular: Emre Yurttakalın, Ali Büyükkartal, 
Nazife Oğlakçıoğlu, Sezgin Özteke
“Halı” biz ona bu adı verdiğimiz için halıdır. Algı 
yönetimi mühendisleri bir gün ona, sözge-
limi “günah” derlerse halıyı günah olarak mı 
adlandırmalıyız? Kaotik bir dünyada yaşıyoruz. 
Kavramlar birbirlerine karışmaya, anlam 
değiştirmeye başladı. Ermişler, günahkârlar sık 
sık yer değiştiriyorlar ve bir dolu etken gündeme 
oturtuluveriyor, kavramların yeni anlamlarına 
benzememiz için. Bu kaosta kazançlı çıkan 
kimdir? Doğruyu, iyiyi nasıl bulacağız? Yanıt 
seyircide... Oyuna böyle bakılmalı.



yazan
Kristof Magnusson
yöneten
Saydam Yeniay
oyuncular: İlkay Akdağlı, Süleyman Atanısev, 
Burak Karaman, Ali Çelik
Eşlerinin alışveriş tutkusundan bunalan üç arkadaş, 
bir alışveriş merkezinin kazan dairesinde her 
cumartesi buluşarak kafa dağıtmaya çalışır. Çok 
geçmeden aralarına bir acil  güvenlik elemanı da 
katılınca bulundukları yer tam bir erkek mahzenine 
dönüşür. Dört evli erkeğin eşlerini, eşlerinin alışveriş 
tutkuları ve onlardan nasıl sıkıldıklarını dillendirdikleri 
bu korunaklı mekanda bir süre sonra erkek dünya-
sının da ne menem bir şey olduğunu gözler önüne 
sermeyi başarırlar. Pizza, bira ve futbol tutkularının 
keyfini sürerlerken  erkeksi hırsları yüzünden işler 
karışır. Bakalım bu dört mutsuz evli erkek, eşlerin-
den kaçıp sığındıkları mahzende aradıkları huzuru 
yakalayabilecekler mi?



ISTANBUL
KARAGÖZ
PUPPET
FOUNDATION



Mascots and Puppets Specialists adlı kukla grubu 
2004’te Frankie Malachi tarafından kuruldu. Grup 
kurulduğu günden beri birçok uluslararası festivale 
davet edildi. Katıldığı festivallerde hazırladıkları kuklalar 
ve kukla oynatımındaki üstün yetenekleri birçok 
ödüle layık görüldü. Hatta 2009 yıllında Singapur’da 
düzenlenen Gençlik Olimpiyatlarının açılış töreninde 
grubun hazırladığı dev kuklalar bütün seyircileri bü-
yüledi. Singapur dünyadan birçok kültürü kendi içine 
almış küçük bir ülke. İşte bu kadar zengin, değişik 
kültür yapılarını esprili bir anlatımla Singapur’un yaşa-
yan bütün insanlarını bu oyunda hareketli ve neşeli bir 
tempoda izliyor olacağız.

ISTANBUL
KARAGÖZ
PUPPET
FOUNDATION



ISTANBUL
KARAGÖZ
PUPPET
FOUNDATION

18. ve 19. yüzyıl oyunlarından yola çıkarak hazır-
lanmış yepyeni ve dinamik bir oyun… Klasik bir 
Karagöz oyununda görebileceğimiz her ayrıntıyı 
bu oyunda da bulabiliyoruz. Özellikle Karagöz 
oyunlarının Şamanizm etkisi altındaki özelliklerini 
epik bir yorumla bir araya getiren bu gösteri 
hareket ağırlıklı olarak planlandı. Yani söz en az 
seviyede kullanılıyor. Karagöz’ün otantik çalgıları 
‘nareke’ ve ‘def’, oyunun örgüsü içinde dramatik 
gerilimi sağlamak üzere etkin bir biçimde yer aldı. 
Otantik bir Karagöz oyunu hakkında genel bir fikir 
edinmek istiyorsak mutlaka bu oyunu izlemeliyiz.





Siz denize çöp attınız mı? Peki denizlere 
atarken hiç aklınıza gelmedi mi, bu çöpler 
ne oluyor? Denizleri temizlemekten 
sorumlu bir balık var. Bu balık o kadar çok 
çöp yemiş ki, bir canavara dönüşmüş; ama 
iyi yürekli… Bütün çöpleri büyük bir iştahla 
yiyor. Yalnız pet şişeden nefret ediyor. 
Onları denizlere atanlara çok kızıyor. O da 
ne! Karagöz bir pet şişe atıyor denize. Bir 
hışımla fırlıyor, denizin dibinden “Çöp Ca-
navarı” ve Karagöz’ün karşısına dikiliveriyor. 
Devamı oyunda…
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Hindistan en renkli ülkelerden biridir. 
Tabii ki kuklası da… Özellikle Rajastan 
bölgesinin ipli kuklaları oldukça 
hareketli, renkli ve neşeli bir atmosfer 
sunar seyirciye. İşte MarkusZinhaz 
kukla tiyatrosu da Jaisalmer’in  bütün 
renklerini bize sunuyor: Anarkali’nin 
dansözü, at üstünde numaralar yapan 
kahraman, yılan ve oynatıcısı, iki 
kafalı adam, jonglör, sihirbaz... Hepsi 
bu oyunda!
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Mascots and Puppets Specialists adlı kukla grubu 
2004’te Frankie Malachi tarafından kuruldu. Grup 
kurulduğu günden beri birçok uluslararası festivale 
davet edildi. Katıldığı festivallerde hazırladıkları kuklalar 
ve kukla oynatımındaki üstün yetenekleri birçok 
ödüle layık görüldü. Hatta 2009 yıllında Singapur’da 
düzenlenen Gençlik Olimpiyatlarının açılış töreninde 
grubun hazırladığı dev kuklalar bütün seyircileri bü-
yüledi. Singapur dünyadan birçok kültürü kendi içine 
almış küçük bir ülke. İşte bu kadar zengin, değişik 
kültür yapılarını esprili bir anlatımla Singapur’un yaşa-
yan bütün insanlarını bu oyunda hareketli ve neşeli bir 
tempoda izliyor olacağız.
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yazan
Kerem Gökçer
yöneten
Duygu Gökhan
Oyuncular: Damla Kaya, Gülin Sezen Aray,
Fırat Demir, Ayça Zeynep Genç, Gökhan Doğrusoy, 
Deniz Çakır, Özlem Karataş, Reyhan Kaçmaz, Umut 
Külen, Fatih Zenginoğlu, Veysi Sivrikaya, Metin Avcı

Kelebek çok sevdiği çiçeğinin yaşamasını ister. 
“Kış Kralı” soğukları biraz daha geciktirir mi aca-
ba, ne dersiniz? Oyunumuzda çocukları “dostluk 
ve doğa sevgisine” çağırıyoruz. Davetlisiniz.





konuşmacı
Nermin Taylan
Orta Asya’dan Balkanlara kanıyla suladığı top-
raklar üzerinde bir vakıf medeniyeti kuran şanlı 
ecdadımız, hükümdarından sultanına, paşasından 
kölesine kadar kendi harc-ı rahından kurmuş 
oldukları vakıflarda ilmin ve medeniyetin gelecek 
nesillere taşınabilmesi adına kütüphaneler 
oluşturmuş ve asırlara ışık olmuştur. Bir vakıf me-
deniyeti olan ecdadımızın camii ve kütüphanelere 
verdiği önem bu seminerde ele alınacak. 



konuşmacı
Aslı Karasaç
Travma; birey üzerinde aşırı stres, şok yaratan, 
korkutan olaylar, korku, dehşet, çaresizlik 
duygularına yol açan olaylar, tanık olundu-
ğunda, duyusal uyarılarla tetiklenen olaylar 
sonrasında oluşan bir ruhsal durumdur. 
Programda çocuklara travmatik olayların nasıl 
anlatılması gerektiği inceleniyor. Asıl amaç 
etkilendikleri travmatik olaylarda ilk müdahale 
nasıl olmalıdır? Ebeveyn olarak kendilerine 
düşen görevler nelerdir? Uzmanlar tarafından 
merek edilen konular ele alınıyor.

Katkılarıyla...



konuşmacı
Dr. Zekeriya Gür
Metabolik sendrom; sağlıksız beslenme 
sonucu ortaya çıkan bir çok sağlık sorununu 
ifade için kullanılan bir hastalık grubunun 
toplu adıdır. Temel sebep sağlıksız beslen-
medir. Ama sağlıksız beslenme sadece çok 
yemek olarak anlaşılmamalıdır. Aşırı kiloları 
netice veren sağlıksız beslenmede, intolerans, 
insülin direnci,kişisel hormonal bozukluklar 
çok yemekten daha önemli faktörlerdir. Dr. 
Zekeriya Gür ile Metabolik Sendrom ve Sağlıklı 
Beslenme konulu söyleşiye davetlisiniz.

Katkılarıyla...



konuşmacı
Op. Dr. Deniz Özgen
İdrar kaçırma, en ciddi sorunlardan biridir. 
Kaçırma öksürme, gülme gibi durumlarda 
olabildiği gibi ani bir sıkışma hissi sonrası da 
ortaya çıkabilir. İdrar kaçırma her yaşta ortaya 
çıkabilmekle birlikte daha çok ileri yaşlarda 
görülür. Bu problem ve tedavi yolları hakkında 
bilgilerin verileceği söyleşiye davetlisiniz.



konuşmacı
Doğan Cüceloğlu
Aynı çatı altında yaşayan aile içinde, eşler ara-
sında veya ebeveynlerle çocuklar arasında 
iletişim kopukluğundan kaynaklanan birçok 
sorun yaşanıyor. Hayatı bir arada sürdü-
rüyor olmak ise gerçek bir aile bütünlüğü 
oluşturmaya yetmiyor. Oysa toplumun en 
küçük hücresi ve bireylerin ilk sosyalleşme 
alanı olan ailede ilişkiler ne kadar olumlu 
ve bireyleri geliştirici olursa, topluma da 
aynısı yansıyor. Elbette, bunun tam tersi de 
düşünülmeli. Doğan Cüceloğlu ile Aile ve 
İletişim üstüne gerçekleştirilecek söyleşiye 
davetlisiniz.



konuşmacı
Prof. Dr. Muhittin Serin
İslâm Medeniyetinde dinî ve ictimaî ihtiyaçların 
bicimlendirdigi sanat dallarında hat sanatının, 
islâm’ın sembolü ve en güçlü ifade vasıtası olması 
bakımından ayrı bir yeri vardır. Osmanlı hat sana-
tında üslup arayışı ve ilk yenilik hareketleri Fâtih 
Sultan Mehmet devrinde ve II. Bayezıt’ın yirmi altı 
yıl süren Amasya Valiliği zamanında başladı. Hat 
Sanatında Osmanlı Üslubu konusunun değerlen-
dirileceği sohbet programına davetlisiniz.



Geleneksel sanatlarımızın
büyük ustaları

Alparslan Babaoğlu, Davut Bektaş,
Dürdane Ünver, Latife Aktan Özel,

Nevzat Kaya, Saadet Gazi,
Semih İrteş, Selçuk Mülayim,
Taner Alakuş, Tahsin Kurt,
İslam Seçen, Hüsrev Subaşı

Muhittin SerinMuhittin Serin

Hat Sanatında
Osmanlı Üslubu

22 Ekim Cumartesi
Saat: 16.00

Prof. Dr. 

Hat Sanatında
Osmanlı Üslubu

Prof. Dr. Muhittin Serin ile
Hat Sanatı derslerimiz devam etmektedir.



konuşmacı
Umut Ünlü
Sosyal medya üzerinden ürün satmak isteyenler, 
evinde kullanmadıklarını satmak isteyenler, bir 
dükkanla anlaşıp onların ürünlerini satmak iste-
yenler, kendi dükkanındaki ürünlerini internetten 
satmak isteyenler, el işi yaptığı ürünleri satmak 
isteyenler; evde, işte, vapurda, sokakta, tatilde 
ürün satmak isteyenler, nerede olursanız olun 
bütün dünya sizin dükkanınız olsun. Sizleri herkes 
için e-ticaret konulu seminere bekliyoruz.



konuşmacı
Celal Tahir
Dünya sineması, Türk Sineması özellikle de 
eski Yeşilçam sinemasından ve bazı dizilerden 
hareketle sinema filmleri ve bazı tv dizilerinin 
arka plan okumaları ve karakter tahlillerinin 
yapılacağı Celal Tahir ile Sinema Söyleşilerine 
davetlisiniz.



konuşmacı
Prof. Dr. Cihan Uras
Telaffuz edildiğinde bile insanın tüylerini diken 
diken eden bir hastalık kanser. Bir yandan 
sağlıksız beslenme, yiyeceklerde katkı maddeleri, 
hareketsizlik, stres ve genetik faktörlerle görülme 
sıklığı hızla artarken diğer yandan erken teşhis 
edilip tedaviye başlandığında bazı kanser türle-
rinde yüzde yüz başarı sağlanabiliyor.
 Kiminin ‘şeytan kulağına kurşun’ diyerek, kiminin 
‘tahtaya vurarak’, kiminin de ‘bu gidişle yakalan-
mamak mümkün değil’ sözleriyle tepki verdiği, 
modern çağın korkulu rüyası kanserden nasıl 
korunabiliriz? Ne tür önlemler alabiliriz? Peki ya 
kapımızı çaldıysa, nasıl bir tedavi süreci bekliyor?



konuşmacı
Neil Serem Gülenay
Kalbim sıkışıyor, galiba kalp krizi geçiriyorum. 
Galiba aklımı kaçıracağım, aniden kaygılanmaya 
başlıyorum. nefesim daralıyor, nefes alamıyorum. 
Her şeyi kafama takıyorum, çok unutkanım, 
hiçbir şeyi aklımda tutamıyorum. Eğer siz de bu  
belirtileri yaşıyorsanız, sık sık  kaygılanıyorsanız, 
ani  kaygı ataklarınız varsa tüm bunları konuş-
mak ve neler yapılabileceğini gözden geçirmek  
için sizi de seminerimize bekliyoruz. 

Katkılarıyla...



























Geleneksel Türk Müziğimiz ve
Klasik Batı Müziği ile tanışmaya ne dersiniz? 

Küçükçekmece sınırlarındaki
anaokulu ve ilkokul öğrencileriyle

“Eğitici Müzik Atölyesi” ve
“Müzik Kültürü Çalışmaları”

başlıyor!

Temel müzik bilgileri edinip,
enstrümanları tanıyacağımız ve eğitici olduğu

kadar eğlenceli, birçok farklı unsurlarla
zenginleştirilmiş uygulamalar ile siz küçük 

arkadaşlarımızın katılımıyla kaliteli müziğin
tadına varacağımız atölye çalışmalarımızda 

çok güzel dakikalar geçireceğiz.

Hep beraber
“Yaşasın müzik!”

diyebilmek için, sizleri atölyelerimize
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konuşmacı
Recep Ali Topçu
Tüm canlılar sudan yaratılmıştır. Canlılara 
gönderilmiş en büyük nimetlerden biri olan su 
hayatın kaynağıdır. Varlığı ile dünyamızı yeşertmiş, 
yıkamış, temizlemiş, canlılığın sebebi olmuştur. 
Suyu çektiğimizde evrende canlılık adına bir şey 
kalmamaktır. Biyolojik olarak bu kadar önemli 
olan su aynı zamanda kültür ve medeniyetlerin 
kaynağı olmuştur. Köklü medeniyetler hep su 
kıyıları etrafında kurulmuştur. Hayatın akışını su 
belirlemiştir. Gelin birlikte görünenin ötesine geçip 
suyun ruhunu anlamaya çalışalım. Özümüzü, ken-
dimizi konuşalım. O’nu tanımaya, bilmeye, sudan 
yaratılmışlarla ilişkilerimizi geliştirmeye, anlamaya, 
anlamlandırmaya çalışalım.



konuşmacılar

Prof. Dr. Erhan Afyoncu
Yrd. Doç. Dr. Coşkun Yılmaz
Türkiye’nin yakın tarihinde darbeler önemli bir 
yer tutmaktadır. Ne yazık ki, dış güçlerin destek 
ve yönlendirmesiyle hayata geçirilen bu darbeler 
tarihimizin akışını etkilemiş, milletimizin ve devletimi-
zin hayatında derin izler bırakmıştır. Sultan III. Selim, 
Sultan Abdülaziz, Sultan II. Abdülhamid’e karşı ger-
çekleştirilen darbe ve suikast girişimleri başta olmak 
üzere, Adnan Menderes’e karşı yapılan 1960, 1972, 
1980, 28 Şubat darbeleri bu toprakların ve milletimizin 
tarihinde acı hatıralarla doludur. Ve en son 15 Temmuz 
darbe teşebbüsü... Bilinmeyen yönleri, tarihi arka planı, 
sebep ve sonuçlarıyla yakın tarihimizin darbelerini ve 
15 Temmuz darbe girişimi bu söyleşide ele alınıyor.
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konuşmacı
Erol Erdoğan
“Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek” mede-
niyetimizin ve inancımızın temel değerlerinden 
olduğu halde çoğu kere belli bir dönemden sonra 
okuma ve öğrenme serüveni kesintiye uğramak-
tadır. Erol Erdoğan, “Sürdürülebilir Öğrenmenin Tek 
Kelimelik Sırrı” başlıklı söyleşisinde ilahiyat ve sos-
yolojinin yardımıyla son nefese kadar öğrenmeyi 
devam ettirebilmenin sırrını dinleyicilerle birlikte 
keşfetmeye çalışıyor.



konuşmacı

Mehmet Konuk
Hedef belirleme hizmetlerinin yalnızca iş süreciyle 
ilgili olduğu şeklinde genel bir düşünce vardır. 
Oysa iş aramaya başlamadan önce öğrencilerin 
geleceklerini planlamaları için yapmaları gereken 
çok şey vardır. Dikkat edilmesi gereken ilk şey 
gerçekten neyi niçin istediğimize karar vermektir. 
Kendi kendimize yapacağımız değerlendirmelerin 
yanı sıra, çevremizde bize yakın olan insanlar da 
çok yardımcı olacaktır. Ancak bundan daha önemli 
olanı ise içinde yaşadığımız topluma ve evrene 
anlam katma isteği olmalıdır.



konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Abdülhakim Beki
Ülkemizde lise öğrencilerinin üniversite seçimlerin-
de tercih edebilecekleri en önemli mesleklerden biri 
de hiç şüphesiz sosyal hizmet mesleğidir. 4 yıllık fa-
külteler bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
yürütüldüğü sosyal hizmet bölümleri mezuniyetle 
beraber ciddi iş imkânlarına sahip olan bölümlerden 
biridir. Abdulhakim Beki’nin konuşmacı olduğu 
“Meslek Seçiminde Niçin Sosyal Hizmet?” konulu 
söyleşiye davetlisiniz.





konuşmacı
Mehtap Altan
Mehtap Altan’ın edebiyat yolculuğunun mihenk 
taşlarındandır, okul programlarında “aydınlatmak” 
cezaevi programlarında “arındırmak” amaçlı attığı 
edebî adımlar. Beyaz Ağıt, Çivi, İmgenâr Sokağı 
kitaplarının yazarı Mehtap Altan, kalplere doku-
nacak yepyeni bir çalışması ile 15 Temmuz temalı 
bir program gerçekleştiriyor.  Şiir ve öykülerinden 
sonra bu kez denemeleriyle okurlarını selamla-
yan Altan yeni kitabı Def’te; insana, birliğe, iyiliğe, 
emeğe, hakikate dair denemeleriyle karşınızda 
olacak. Öğrenciler ile şiir okumaları gerçekleş-
tirecek olan Altan, program sonrası kitaplarını 
imzalayacak.
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AKSM
Atakent Kültür  ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda Ekim ayın-
da düzenlediğimiz iki farklı sergide yağlı boya malzeme kullanıla-
rak yapılmış olan manzara ve natürmort çalışmalarını inceleyece-
ğiz. Ayrıca 29 Ekim tarihinde düzenleyeceğimiz “Karagöz yapım 
atölyesine” katılımınızı bekliyoruz.
 

CKSM
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’muzda ilgiyle izle-

necek olan “Karagöz’ün Dünyası” başlıklı sergimize hepinizi da-

vet ediyoruz. Aralık ayına kadar devam edecek sergi ile birlikte 
sürekli atölye çalışmalarımız da olacaktır.

SKSM
Sefaköy  Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda Dünya yaşlılar 
haftası kapsamında düzenlediğimiz “Hayat Ağacı” başlıklı sergi-
miz ile yaşlılarımızın hayata dair bakışları gençlere yön verecektir.
Sergi süresi boyunca Fotoğraf ve Portre üzerine atölye çalışma-
larımız düzenlenecektir. Ayrıca 16 Ekim Pazar günü “Karagöz ya-

pım atölyesine” katılımınızı bekliyoruz.
 



Hepimizin güvenliği ve seyir kalitesi açısından önemli olan
bu kurallara uyduğunuz için teşekkür ederiz.

Özel Tiyatrolar 
Yetişkin Oyunları Tam Bilet : 4.00  
Yetişkin Oyunları İndirimli Bilet : 2.00  
Çocuk Oyunları Bilet : 1.00 

İstanbul Devlet Tiyatrosu Oyunları 
Yetişkin Oyunları Tam Bilet : 6.00  
Yetişkin Oyunları İndirimli Bilet : 4.00  
Müzikal Oyunlar Tam Bilet : 7.50  
Müzikal Oyunlar İndirimli Bilet : 5.00  
Çocuk Oyunları Bilet : 2.00 
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi 
iletişim numarası 0212 424 24 19

Konserler 
Tam Bilet : 2.00  
Öğrenci Bileti : 1.00  

Sinemalar 
Tam Bilet : 2.00  
Öğrenci Bileti : 1.00  
Çocuk Bileti : 1.00 

• Tiyatro oyunları, konserler ve sinemalar dışında bütün etkinliklerimiz 
ücretsizdir. Biletinizi tiyatrolar, konserler ve sinemalar için haftanın her günü 
gişeden ve bilet.kucukcekmece.bel.tr adresinden temin edebilirsiniz.
• Etkinlik başlamadan 10 dk. önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini 
almaları gerekmektedir. Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmaz, 
geç kalan seyirciler 2. perdeyi izleyebilirler.
• Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması 
gerekmektedir.
• Tiyatro salonuna yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır.
• Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. 
• Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması 
önemle rica olunur.
• Çocuk tiyatrolarımız ve çocuk sinemalarımızda izleyici yaş sınırı 3; diğer 
tiyatro, sinema ve konser etkinlikleri için izleyici yaş sınırı 10’dür. 





www.kucukcekmece.bel.tr


