


“Sahip olunması zorunlu tek şey var;
ya yaradılıştan ince bir ruhtur bu,

ya da bilim ve sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh...”



Temel KARADENİZ
Küçükçekmece Belediye Başkanı

Kıymetli Kültür Sanat dostları,
Yeni kültür sanat sezonuna girerken ilginizi çekeceğini umduğumuz faaliyetlere yer 
verdiğimizi belirtmiştik. Sezon açılış programından başlayarak ay boyunca birçok 
etkinliğimize olan yoğun ilginiz, verdiğimiz çabanın karşılıksız olmadığını gösterme-
si açısından bizim için büyük önem taşıyor. Bu anlamda sizlerin ilgisi bizi fazlasıyla 
memnun etti. 
Kasım ayı’nda da tiyatrodan konsere, sergiden söyleşiye onlarca etkinlikle kültür 
ve sanatın bütün renklerine yer vermeye gayret ettik. Elbette bunu yaparken yine 
sizlerin ilgi ve beğenilerini dikkate aldık. Etkinlik bültenimizi incelediğinizde bize bu 
anlamda hak vereceğinizi ümid ediyoruz. 
Kendilerine büyük bir sorumluluk yükleyerek ülkemizin geleceği çocuklarımızı ve 
gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da unut-
madık. Öğretmenler Günü münasebetiyle Eda&Metin Özülkü ve Gurup Vokaliz öğ-
retmenlerimize özel konserle güzel bir akşam yaşatacaklar. Bu vesileyle kıymetli 
öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyoruz.
Anadolu’nun kadim kültürü ve modern kültürün harmanlanmasıyla bir araya gelen 
“Anadolu Cazı” adıyla yeni ve özgün bir müzik kültürü oluşturan Arfana topluluğu 
ilgi çekici konseriyle Kasım ayında bizlerle olacak. Bununla beraber Balkan kültürü-
nü ve ezgilerini yansıtan Ayde Mori topluluğu ve daha birçok konser de sizlerin yine 
beğenisine sunuluyor.
Kasım ayı söyleşi ve sergilerin de yoğun olduğu bir ay… Prof. Dr. Turan Koç “Medeni-
yet ve Sanat” kavramlarını irdeleyecek. Selahattin Yusuf “Türkiye’nin Kültür Kavgası” 
ve İnci Ayal Birol & Taner Alakuş “Minyatür Sanatı” üzerine bir söyleşi gerçekleştire-
cekler. Söyleşilerin yanında, “Usta Fotoğrafçıların Gözünden Türkiye”, “Öğretmenler 
Günü Karma Sergisi” başta olmak üzere Kasım ayı boyunca önemli sergileri görme 
imkânı da yakalayacağız.
10 Kasım milli kurtuluş hareketimizin lideri ve Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün vefat yıldönümü… Kendisini minnet duygusuyla anıyoruz. 
Kültür ve sanatla dolu, mutlu ve sağlıklı bir ay geçirmeniz temennisiyle…





yazan
Hilal Çelenk
yöneten
Savaş Özdural
oyuncular:  Zeynep Gülmez, Yosi Mizrahi, Buket 
Dereoğlu, Fatih Gülnar 
Bakışlar birleşti, düşünceler kesişti, dünya durdu. 
Adı, aşk oldu. Geriye bir tek adım kaldı, evlilik… Nikah 
masasında son kez aynı fikirde olup ‘evet’ dediler. 
Ne olduysa ondan sonra oldu, her şeyi şeytan aldı 
götürdü. Amaaaa !  Satamadan da geri getirdi. Ne 
Seninle Ne Sensiz evli, bekar, genç, yaşlı herkesin 
kendini sahnede bulacağı kahkaha dolu bir ilişki 
komedisi… Oyun çıkışında gülmekten yorulmuş, 
yaşadıklarınızın komedisine şaşırmış olacaksınız.



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 ve yöneten
Gerard Lauzier
yöneten
Tarık Şerbetçioğlu
oyuncular: Binnur Şerbetçioğlu, Tarık Şerbetçi-
oğlu,  Ömer Gecü,  Nermin Koçak, Yavuz Topoyan, 
Hande Akken, Berk Gülen, Tuncay Vicnelioğlu, 
Cem Özoktay,  Ezgi Altıkulaç

Jan, Paris’te yaşayan bir ressamdır. Bir gün saat 
beş ile yedi arasında sosyetenin en önemli şah-
siyetlerinden Bayan Florance’yi evine davet eder. 
Ancak talihsiz Jan’ın aksiliklerle başı derttedir. 
Olaylar öyle bir gelişir ki Jan için son derece 
zor bir gün olacaktır. Yıllarca Fransa’da kapalı 
gişe oynayan muhteşem komedi yeni sezon da 
sizlerle…



yazan
Çisel Ceylan
yöneten
Selahattin Taşdöğen
oyuncular: Selahattin Taşdöğen, Belma 
Mamati, Mihriban Er, Erkan Tura, Vural Yayan, 
Irmak Bayrakdaroğlu

Sakarlıklarından bıktıkları babalarını huzur 
evine göndermek isteyen aile, babanın küçük 
bir oyunuyla ne yapacağını şaşırır. Baba huzur 
evine gitmektense evlenmeye karar verir ve 
çocuklarından düğün hazırlıkları için borç para 
ister. Çocukları her ne kadar istemeseler de  ba-
banın tarlalarından gelecek paranın hatırına 
borç alarak babalarına destek olurlar. Fakat işler 
oldukça ters gider ve baba, evleneceği kadın 
tarafından dolandırılır. Sonra ne mi olur? Sonrası 
oyunda…



yazan
Ray Cooney
yöneten
Cenk Hakan Köksal
oyuncular: İsmail Sağır, Tuna Gürcoşkun, Doğuş Yılmaz, 
Sibel Şişman, Serap Ağalar, Yiğit Çelebi, Cem Arslan, 
Kerem Yılmaz, Cenk Hakan Köksal, Ali Nadir Birim

 Düşünsenize, işinizden evinize giderken metroda çan-
tanız bir başkasının çantasıyla karışıyor. Karışan çantada 
tam yediyüz otuzbeş bin pound var. Ne yaparsınız? Çan-
tayı polise mi teslim edersiniz? Yoksa hayatınız boyunca 
o kadar parayı bir arada görme şansınızın olamayacağını 
düşünerek ülkeden mi kaçarsınız? Peki ya işin içine polis 
ve çantanın esas sahibi mafya da karışırsa! İşin içinden 
çıkabilmek için söyleyeceğiniz yalanlar nereye kadar 
devam eder? Dünya çapında ün kazanmış Usta yazar 
Ray Cooney’nin kaleme aldığı ve Haldun Dormen’in 
çevirisini yaptığı oyun, ustaca kurgulanmış ve kahkaha 
garantisi veriyor.



yazan
Haluk Yüce
yöneten
Hakter Balaban
oyuncular: Meral Konrat, Hakter Balaban, 
Haluk Yüce, İhsan Önal, Doğa Can, Selen Sarı

Rıfat Ilgaz’ın yaşamını konu alan oyunda, 
yazarın dünya görüşü, yaşam mücadelesi 
anlatılıyor. İzleyici, Rıfat Ilgaz’ın en tanınan 
eseri Bababam Sınıfı’nı kaleme alışını ve 
amacını öğrenip hiç bilinmeyen yönlerine 
şaşırırken, şiirleriyle de adım adım duygusal 
bir yolculuğa çıkıyor. Söz konusu Rıfat Ilgaz 
olunca gülmece olmadan olur mu? O da var 
tabii…  



yazan
İskender Pala
yöneten
Hidayet Erdinç
oyuncular: Fatih Kahraman, Nihal Tercan, Göker Ersivri, Erdoğan 
Aydemir, Rezzak Aklar, Hakan Onat Peynirci, Işıl Keskin, Bahar 
Yanılmaz, Can Sözeri Cenk Dinçsoy, Eray Cezayirlioğlu, Metehan Kuru, 
Emre Akarsu, Özcan Akgöz, i. Cem Tek, Ozan Uz, Zekayi Metin, Hakan 
Güngör, Mehmet Pala, Emre Avşar, Mehmet Konu, Özden Dindar, 
Mehtap Gündoğdu, Büşra İlay Tiryaki, Merve Akaydın, İpek Şen, Burçin 
Yıldırım, Aslı Büşra Sarınç, Arda Kaptanlar, Murat Ceylan, Arif Mustafa 
Güney, Bulut Mesci
Bizanslı tekfurlar, gittikçe güçlenmekte olan Osman Bey’i Bizanslı 
tekfurlar, Osman Bey’i ortadan kaldırmak için hain bir plan 
yaparlar. Osman tuzağı tersine çevirecek zekice bir plan yapar. 
Kadın kılığına sokarak düğüne getirdiği askerleri sayesinde pusu-
yu bertaraf eder. Aynı anda hem Bilecik Kalesinde, hem düğün 
alanında başlayan savaş Osman Bey’in zaferiyle sonuçlanır.



yazan
Özcan Ünlü
yöneten
Mehmet Esendemir
oyuncular: Özcan Ünlü, Volkan Kantoğlu, Gül 
Korkmaz, Sevil Uyar, Barbaros Uzunöner
Oyunda aşka dair her ayrıntıyı bulmak mümkün, 
ama tabii nitelikli ve seviyeli bir üslup ile… 
Oyunun içinde yer alan anlatımlarda bizler için 
değerli olan kişilerin sözlerinden de çeşitli hatır-
latmalar yapılıyor ve skeçlerde de mizahın gücü 
gözler önüne seriliyor. Skeçlerdeki interaktif 
bölümler sayesinde tiyatro severlerin de oyuna 
katılabileceği Gel Gör Beni, seyircilere “Bunu ben 
de yaşadım.” dedirtecek durumları sahneliyor. 
Müzikler, anlatımlar, komedi dozu yüksek 
skeçler… Hepsi bu oyunda… Gülmeye hazır olun, 
aşk ile gülmeye…



yazan
Kosta Kortidis
yöneten
Shyqyri Caushaj
oyuncular: Reha Özcan, Kemal Başar

Tiyatro Keyfi’nden oldukça gerilimli, nefes 
kesici, yeni bir oyun “78/53 Ted Bundy”!
Dünyanın gördüğü en acımasız seri katil, 
kurbanlarına öldürdükten sonra tecavüz eden 
Ted Bundy’nin celladıyla geçirdiği son saatini 
konu edinen bu oyun metni dünyada ilk kez 
Tiyatro Keyfi tarafından sahnelere taşınıyor. 
Ted Bundy rolünde Reha Özcan... Ona Kemal 
Başar eşlik ediyor.



yazan
Sandy Wilson
yöneten
Ebru Kara
Oyuncular: Ali Ersin Yenar, Gülben Başer, Yeşim Alıç, Barış Arman, 
Çiçek Üstün, Merve Gizem Berger, Halil İbrahim Irklı, Aykut Söyük, 
Nezahat Seza Yeğin, Ayça Akça, Aydan Güneş, Yağmur Şimşek, 
Tunahan Çilingir, Melih Şengider, Kasım Yıldırım Vardar, Cem Çelik, 
Alper Aksoy, Fuat Mert Başol, Başak Ova

Madam Dubonnet, asil kişiliği ile Villa Caprice’de çağın öncüleri 
kız öğrenciler yetiştirme uğraşındadır. Okulda, o günlerde bir kar-
naval balosu hazırlanmaktadır. Baloya katılmak isteyen kızlarda 
amansız bir yarış görülür. Oyun, farklı sınıftan insanların bir araya 
gelebilmesi ve farklı hayatların kesişmelerini yansıtır. Kendilerine 
evlilik teklifi edilen kızların, cevap sürecine gitmesi yolundaki eğ-
lenceli olaylar, müzikli ve danslı söylencelerle sahneye aktarılıyor. 
Biletinizi gişemizden temin edebilirsiniz.



yazan
John Steinbeck
uyarlayan ve yöneten
Onur Atacan
oyuncular: Merve Sevi, Murat Makar, Murat Ilgar, 
Cüneyt Vural, Soner Enmutlu, Ubeyd Ünal, Cengiz Gül, 
Umut Yasar

George sert, sabırlı ve zeki bir adamdır. Lennie ise 
zihinsel engellidir. Son derece kuvvetli olmasına rağ-
men çocuksu bir karaktere sahiptir ve fare saplantısı 
vardır. Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm 
umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şans-
ları dostlukları ve hayalleridir.  Bu hayaller, çiftlikteki 
diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine 
çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, 
planlar yapılır ve sonunda gitme zamanı gelir.





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.



yazan ve yöneten
A. Murat Akdağ
Oyuncular: Kaya Erdaş,  Alparslan Çağlar,  Cengiz 
Gül, Cemre Tansu Aydoğan, Muhammet Durmuş, 
Coşkun Uğur

Nasreddin Hoca’nın; oğluna, eşeğine ve seyir-
cilere yaptığı şakayla oyun başlıyor. Nasreddin 
Hoca’nın yaptığı şakaları, komşusuyla atış-
malarını, eşeği ve oğluyla olan konuşmalarını 
zevkle izleyeceksiniz. Şakalarla dolu komik bir 
Nasreddin Hoca macerasına hazır mısınız?



yazan ve yöneten
Ünsal Sicilli
Oyuncular: Dilara Akan, Didem Aksoy,
Mehmet Onur, Alper Yaman,  Hüseyin Yıldırım

Annesi ve babasına verdiği sözü, ormanda 
karşılaştığı kurnaz kurdun kendisini kandır-
masıyla tutamayan Kırmızı Başlıklı Kız, Büyük 
annesine ulaştığında her şeyin farkına varmış 
olur. Oduncu ile Avcı’nın, Kırmızı Başlıklı Kız ve 
Büyük anneyi kurtarmasıyla tamamlanan, eğitici 
olduğu kadar eğlenceli bir oyun da olan “Kırmızı 
Başlıklı Kız”  temposu, kurgusu, müzikleri ve 
diğer sürprizleriyle minik seyircileri bekliyor.



yazan ve yöneten
Murat Turhan
Oyuncular: Kerem Tanık, Hasan Can Türkkanı, 
Çağatay Dörtyıldız, Yılmaz Calayır, Emre Gümüş, 
Güner Elmas

Peşinden koşulan hayallerin sımsıkı tutunduğu bir 
fikir ve Türk tarihinin değerli isimlerinin izdüşümü 
üzerinden eğlenceli bir hikaye… Hürcan, Gökçe 
ve Cihan’ın kendi aralarında keşfettikleri oyunlar, 
birbiriyle yaptıkları paylaşımlar ve sevgi dolu ortam-
larından doğan kuvvetli arkadaşlık bağları… Sürprizle 
dolu bir oyun… Çocuklar, bu maceraya davetlisiniz.



yazan
Günay Ertekin
Handan Ergiydiren Doğan
yöneten
Handan Ergiydiren Doğan
oyuncular: Selda Özler, Aybüke Eryiğit, Barış 
Tuğsan Gür, Selvin Konuk, Muzaffer Demirel, Huri 
Gonca Gümüşayak, Begüm Mısırlı, Sezen Ünal
Güzeller güzeli Hint prensesi Purnima, Wenteka 
dağlarının ardındaki Indra nehrinin suyundan içerek 
sonsuz güzelliğe kavuşulabileceğini öğrenir. Hemen 
yollara düşer ve sırlarla dolu ormandan geçerek 
Indra’ya ulaşmaya çalışır. Bu yolculuk sırasında bir 
sürü hayvan dostu olur, onlardan bir sürü ibret hikâ-
yesi dinler ve sonunda Indra nehrine ulaşır. Bakalım 
Purnima sonsuz güzelliğe kavuşabilecek mi?



yazan
Özlem Durmaz
yöneten
Deniz Yeşil Mavi
Oyuncular: Aykut İspir, Çağla Buldak, Deniz Özbay, 
Mukaddes Kurrmuş, Gamze Özyol, Cihan Ayhan
Berfu’nun yemekle ile arası iyi olmadığından sağlığı için tak-
viyesi alması gerekmektedir. Bu konuda inatçı olan Berfu’yu 
babası bir gece uyumadan önce türlü diller dökerek ikna 
etmeye çalışır. Fakat Berfu tam ikna olmuşken babası balık 
yağını gidip getirene kadar uykusuna yenik düşer ve gördüğü 
rüyanın peşine takılır. Gizemli yolların sonunda şifalı suların 
hapsedildiği, ağaçların su almak için ayaklandığı, iyi yürekli 
canavarların küstürüldüğü, babaların çocuklarından ayrı dü-
şürüldüğü, kötülerin hakimiyet kurmaya çalıştığı mutsuz bir 
diyarda; Berfu rüyasının kahramanı olmaya karar verir.  Tıpkı 
babasının da gerçek hayatta kendi kahramanı olması gibi...



yazan
Nilbanu Engindeniz
yöneten
Birol Engeler
oyuncular: Erhan Temiz, Giray Ayla, Murat 
Akçay, Özge Ceylan Koruklu, Sinem Akar
Kötü kalpli biri olan sirk patronu, sirkte çalışan Pal-
yaço’ya yeterli para vermemektedir. Bir gün Palyaço, 
gösterinin ortasında açlıktan bayılınca, sirkin patronu 
onu işten kovar. Bu yetmiyormuş gibi bir de kırmızı 
burnunu alıp çok uzaklara atar. Bu durumda tam 
palyaço olunamayacağından, bizim palyaço burnunu 
bulmak için yola koyulur. Yaki adındaki çocuk ona 
burnunu bulması için yardım edecektir. Bir tesadüf 
sonucu burnun Komik ve Komik Yamağı’nda oldu-
ğunu öğrenirler. Sonra eğlenceli bir macera başlar.



yazan
Yunus Emre Obut
yöneten
Ezgi Ergün
Oyuncular: Eyüp Bayşi, Ercan Şekerci, Dilara Yiğit, 
Sevgi Bayar, Çağlar Demir, Meryem İşgör
Oyun,  çocukların eğlenceli vakit geçirmek, ebevey-
nlerinin ise rahat bir nefes almak için gittikleri şirin bir 
parkta geçer. Parkı temiz tutmak için asılı olan uyarı 
levhaları, temizlik görevlisinin uyarıları ve çabaları parkı 
temiz tutmaya yetmez. Bu durum parkı evi olarak 
kullanan kedi ve köpeği oldukça rahatsız eder. Kedi 
ve köpek parkta arkadaş oldukları Umut ile parkı eski 
haline getirmeye çalışırlar. İnterakrif oyunda eğlenceli 
sürprizler sizleri bekliyor.



yazan ve yöneten
Merve Köse
oyuncular: Ferit Hantal, Fatih Alkan, 
Merve Köse, Gizem Demirtürk

Çılgın Arılar, heyecanlı hikâyesiyle 
seyircileri hemen etkisi altına alacak 
bir oyun… Saray Patı ve arkadaşla-
rının fantastik yolculuğu sırasında 
çocuklar, hem gülecekler hem merak 
edecekler hem de eğlenecekler. Hep 
birlikte şarkı söylemek, dans etmek 
ve eğlenmek istiyorsanız hepinizi 
oyunumuza bekliyoruz. Unutmayın; 
Saray Patı’nın kötülerle mücadele 
ederken sizlerin de yardımına ihtiyacı 
var.



yazan ve yöneten
Barış Can Çelik
Oyuncular: Ahu Seda Akbaş, Burak Aydın, Furkan 
Yurt, Rukiye Gül, Ömer Faruk Yıldırım, Şahin Kantemir

Farklı bir iklime ait olan bu sevimli misafirimiz 
köyde büyük bir paniğe neden olur fakat bu misa-
firimizin yardıma ihtiyacı vardır. Köy halkı yabancı 
oldukları bu misafire henüz alışamamışken hiç 
beklemedikleri bir durumla daha karşılaşırlar. 
Küresel ısınma… Bakalım kahramanlarımız küresel 
ısınmayla nasıl baş edecekler? Siz de bu masa-
lı merak ediyorsanız “Kutup Masalı”nın sevimli ve 
eğlenceli dünyasına tanıklık edin.



yazan ve yöneten
Musa Yüzgüleç
oyuncular: Şahin Sancak, Can Yaman, Musa 
Yüzgüleç, Mustafa Bektaş, Binnur Işık, Bükem Uğur

İnsanların ve kocaman binaların arasında, azılı 
Köpşef’e eşlik ederek yaşayan Kuçu ve Hap-
çu’dan oluşan köpekler ve birbirinden hırslı Cipsi 
ile Pisi’ye eşlik eden Bayan Misi’nin oluşturduğu 
kediler, mahallenin liderliği için amansız bir yarışa 
girerler. Birbirlerini yenip mahallenin lideri olmaya 
çalışırken aralarındaki sorunların üstesinden 
gelebilecekler mi?





konuşmacı
Opr. Dr. Mehmet Ertuğrul Gür
Tiroid bezinin az çalışması durumunda vücudun 
tamamı etkilenir. En belirgin özellikleri saç dökül-
mesi, ciltte kuruluk, uyku hali, unutkanlık, halsizliktir.  
Tiroid bezinin fazla çalışmasına  halk arasında zehirli 
guatr denir.  Zehirli guatrda ise çarpıntı olur. Yüksek 
tansiyon krizleri, zayıflama, uykusuzluk, titreme, 
bulantı vb. sorunlar yaşanabilir. Tiroid hastalığı ile 
ilgili bilinmesi gereken bütün konular bu söyleşide... 
Davetlisiniz.



konuşmacı
Yücel Sirkeci
Ergenliğin tanımı, ergenlik dönemleri, 
ergenlik döneminde yaşanan korkular, 
ergenlikte yaşanan biyolojik değişimler, 
ergenlikte yaşanan sosyal değişimler ve 
buna benzer birçok konuya değinilecek 
olan söyleşiye davetlisiniz.



konuşmacı
Prof.  Dr. Turan Koç
Günümüz insanının hayatı ve mekanı ken-
di medeniyet dairesinde anlamlandırma 
çabası... Eski değerlerden vazgeçemeyen 
ama bir yandan da gönlünde Batı’ya ait 
kavramları barındıran insanın sanata bakı-
şı, medeniyet ve sanat perspektifi Prof. Dr. 
Turan Koç ile Medeniyet ve Sanat konulu 
söyleşide... Davetlisiniz.



konuşmacı
Bünyamin İrak
İnsanlar, yakın zamanlarda ortaya çıkan büyük 
değişimler; aşırı stres, öfke patlamaları, kişilik 
özellikleri, bıkkınlık, şiddete maruz kalma, 
çaresizlik duygusu, terk edilme ve redde-
dilme kaygıları, kendisine zarar verileceği 
algısı, aşırı güç, başarı kazanma isteği ya da 
yoğun alkol kullanımı vb. nedenlerden ötürü 
saldırgan davranışlar sergileyebilirler. Saldırgan 
davranışların aile içindeki etkileri, nedenleri, 
sonuçları ve çözümleri üzerine konuşacağımız 
seminerimize davetlisiniz.



konuşmacı
Esra Şüheda Hatipoğlu
Türkiye’de 7 milyondan fazla diyabet 
hastası olduğu bilinmektedir. Diyabet 
(şeker Hastalığı) nedir? Risk faktörleri 
ve belirtileri nelerdir? Kaç çeşit diyabet 
tipi vardır? Antidiyabetik ilaçlar ve 
insülin kullanımında dikkat edilmesi 
gereken noktalar nelerdir? Evde diyabet 
kontrolü nasıl yapılmalıdır? Bütün bu 
soruların cevabı “Diyabetle Yaşam” 
konulu söyleşide… Davetlisiniz. 



Yöneten
Yusuf Özkan Özburun
Konuk
Ahmet Taşgetiren
Modern zamanların çocuklarıyız. Her yönden, her açıdan 
bir saldırı altındayız. Asit yağmuru gibi üstümüze yağan 
gereksiz bilgi, ihtiyaçsız tüketim, duygusuz tutku yara-
lanmalarına karşı ilim ve irfanın harmanlandığı, kalpten 
kalbe köprüler kurulan, önce ve bizzat insan olduğumuzu 
bize tekrar be tekrar hatırlatan paylaşımlara ihtiyacımız 
var. Yaralı akıl ve bilinç, kırık kalp ve duygularımıza Söz’ün 
gücü ile şifa aramak durumundayız. İşte İnsanı Onaran 
Konuşmalar kendi sahasında ön plana çıkan, söyleyecek 
sözü sürecek merhemi olan kanaat önderlerini sizinle 
buluşturmayı hedefliyor...  Önce Söz vardı, şimdi de Söz 
var, her şey bir Söz’den ibaret belki de... 



konuşmacılar
İnci Ayan Birol
Taner Alakuş
Sanat; bir anlatış, bir ifade ediş şeklidir. Anlatılan 
ise sanatkarın iç ve dış dünyasıdır. Her sanat 
eserinin temelinde onu var eden bir mana ve 
duygu mevcuttur.Sanatkar çizgi, şekil, renk veya 
ses aracılığı ile estetik bir düzen içinde duygularını, 
düşüncelerini, kendine ait bir üslupta anlatabil-
menin arzu ve arayışı içindedir.Minyatür Sanatında 
Üslup konusunun değerlendirileceği söyleşiye 
davetlisiniz.



konuşmacı
Selahattin Yusuf
Kültürel bölünmüşlüğümüzün bir 
maliyeti veya avantajı var mıdır? Kültür 
kavgasının temellerinde yatan nedenler 
nelerdir? Türkiye’de yeni bir “Kültür 
İnkılabı” mümkün mü? Yazar Selahattin 
Yusuf, bu ve benzeri konular etrafında, 
okurlarıyla söyleşiyor. 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.





Akustik

 444 4 360 / 8850







"Anadolu Cazı " temalı  müzik topluluğu Arfana, 
halk müziğimizin son dönemde çıkış yakalayan 

güçlü seslerinden Vokalist İsmet Aydın'ın, piyanist/
besteci Kaan Bıyıkoğlu ile 2016 yılında kurdukları 
bir etnik caz müziği grubudur. Grup Anadolu’nun 

çeşitli yörelerine ait değişik stillerdeki ezgi ve 
türküleri çağdaş caz müziğinin ritmik dokuları ve 
tınılarıyla birleştirerek yeni ve güncel bir müzikal 

deneyim ortaya koymak ve Anadolu Cazı olgusunu 
yeniden gündeme getirmek amacıyla bir araya 

geldi. Arfana, geçmişte Anadolu’da yapılan müzikli 
toplantılar anlamında kullanılan eski ve geleneksel 
bir kelimedir. Yaptıkları müzik bir araya gelip meşk 

etmek, birikim ve paylaşımlar üzerine düşünmek 
ve yorumlamak ile oluşturulmuş bir proje olduğu 

için grup üyeleri bu kelimeyi ad olarak kendilerine 
uygun buldular.

Vokal
İsmet Aydın

Piyano ve Tuşlu Çalgılar
Kaan Bıyıkoğlu

İstanbul Kemençesi
Canfeza Gündüz

Kontrbas
Matthew Hall

Davul
Ekin Cengizkan



24 Kasım Perşembe - Saat: 20.00





Nağme Yarkın & Baturay Yarkın



Sumru Ağıryürüyen
[ vokal, mandolin ]

Muammer Ketencoğlu
[ akordeon, vokal, bendir ]

Brenna MacCrimmon
[ vokal, makedon tamburası, ukulele ] 

Orçun Baştürk
[ perküsyon ]



Sumru Ağıryürüyen
[ vokal, mandolin ]

Muammer Ketencoğlu
[ akordeon, vokal, bendir ]

Brenna MacCrimmon
[ vokal, makedon tamburası, ukulele ] 

Orçun Baştürk
[ perküsyon ]





















Sefaköy Anadolu Lisesi



konuşmacı
Adem Özbay
Millet olarak istediğimiz zaman büyük 
başarılara imza atabiliyoruz. Tarihin akışını bile 
değiştirebiliyoruz. Çünkü Türk milleti gerçek-
ten çalışkan ve zeki bir toplum. Peki neden  
hala dünyada istediğimiz yerde değiliz? Neden 
hala bilimde, eğitimde, kültürde dünyayla 
yarışamıyoruz? En önemlisi tüm bunları nasıl 
başarabiliriz?



konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Şeref Akbaba
“Gençlerin yoluna işaret taşları döşemek, okumak, 
okuduğunu hayata tatbik edebilmek ve aksiyoner 
bir insan olabilmek, kalemin ve kelâmın gücüne 
inanmak... Bütün bu kavramların ne anlama geldiği, 
okumak ve aksiyoner olmak arasındaki kuvvetli bağı 
anlamak için Ay Vakti dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
Yard. Doç. Dr. Şeref Akbaba ile “Okumak ve Aksiyo-
ner Olmak” konulu söyleşiye davetlisiniz.”



konuşmacı

Adnan Özer
Şiir serüveni hakkında başlangıçtan 
bu güne takip ettiği yolu anlatacak 
olan şair, sanata, edebiyata ilgi duyan 
gençlerin izlemesi gereken yol haritası 
hakkında da tavsiyelerde bulunuyor.  
Ayrıca yazı ve şiir serüveninde okuma 
biçimleri ve bunun önemini de vurgu-
luyor. Adnan Özer ile “Şiire Giden Yolda” 
konulu söyleşiye davetlisiniz.



konuşmacı
Kamil Çakır
Hakka yakınlıkta, hakikat iklimine girebilmenin bir 
yoludur şiir. Hiç beklemediğin bir anda doğarlar. 
Biriken duyguların söze yansımasıdırlar. Kendi 
içinde bir dünya gibidirler. Ciltlere sığmayan ma-
nayı dizelere sığdırma becerisini isterler. Kolayca 
okunduğu gibi kolayca yazılmamışlardır. Belki bir 
kıvılcım, belki de bir olaydır başlangıçları. Özlemleri 
ve güzellikleri dillendirir şairler. Kalbinden kaleme,  
kalemden kâğıda dökülür duyguları şairin. Ama 
herkes o şiirde  kendini veya kendinden bir 
şeyleri bulur. Yazıldığı dili bile aşan bir lisanı vardır 
ama başka bir dile de çevrilemez şiirler. İçindeki 
kelimelerden çok başka kelime ve cümleleri 
anlatırlar. Şiire yazıldığı lisanın ruhu siner, o ruhu 
başka dilde hakkıyla anlamlandıramazsınız.





konuşmacı
Ayşegül Zorlu
Çocuklara iyilik, doğruluk vs. kavramlar 
zamanında en doğru şekilde verilmez-
se sonraki dönemlerde beklenmedik 
durumlarla karşılaşmak bizim için hiç de 
sürpriz olmaz. O bakımdan bu konuları 
çocuklarımıza zamanında öğretmekte 
fayda var. “Şakrak ile İyilik Yolunda” konulu 
etkinlikte bu kavramlar üzerinde duruluyor 
ve çocuklarla eğlenceli vakit geçiriliyor.



konuşmacı
Onur Günal
Okul, sosyal yaşam, iş hayatı… Hayatımızın her 
alanında fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz, eksikliğini 
gidermek uğruna eğitim alma zorunluluğu doğu-
ran etkili iletişim teknikleri… Beden dili ile kendisini 
yeterince ifade edemediğini düşünen, çevresi ile 
iletişimi zayıf olan, iş ve sosyal hayatında temsil 
ettiği gerek kişisel gerek kurumsal markaları ve 
imajlarını daha etkili yönetmek isteyen katılımcılar… 
Liderlik becerilerini edinmek veya kendini keşfet-
mek isteyenler… NLP İçeren, başarı ve motivasyonu 
nasıl sürdürülebilir hale geleceğinin modellerini 
gösteren bir eğitim programı… Davetlisiniz.







konuşmacı

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.



konuşmacı
Lokman Yıldız
Modernizmin hayata hızlı girişi ile manadan 
uzaklaşıldığı şu günlerde insandaki  özü anlam-
landırmak için ne yapmak gerek? İnsanı mutlu 
kılan “özü”nerede ve nasıl almak gerek? Arayışı 
unuttuğumuz günümüz dünyasında tek çare “öze 
dokunarak” yaşamın kodlarını fark etmek ve ona 
yeniden dönmektir. Dönüşmek insanın ruhunda 
ve vicdanında unuttuğu şeylere dokunmak ile 
başlar. O halde vakit manayı anlamlandırmak için 
unuttuğumuz şeyleri “öze dokunuş” ile yeniden 
hatırlama vaktidir.

















* Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkez’imize başvurabilirsiniz.
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* Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkez’imize başvurabilirsiniz.





AKSM
Atakent Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda 5 Ka-
sım  da açılışını gerçekleştireceğimiz Halil Kahraman’ın “Tu-
valimden Geçenler”  adlı yağlıboya sergisi sanatseverlerle 
buluşacak. Tablolarında gerçekçiliğin hâkim olduğu çalış-
malar görmeye değer bir sergi teşkil ediyor.
Sergi süresi boyunca atölye çalışmalarımız tüm hızıyla de-
vam edecektir. Sergi açılışına ve atölye çalışmalarına her-
kes davetlidir.

 CKSM
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda başla-
yan “Karagöz’ün Dünyası” başlıklı sergide, bu önemli göl-
ge oyununun tarihçesinden günümüze dek yolculuğunu 
sanatsal açıdan inceleyeceğiz. Bu sergi seyircinin bu ge-
leneksel sanatımızı yakından tanımasına imkan sağlaya-
caktır. Sergi bitimine kadar birbirinde verimli ve eğlenceli 
atölyelerimiz devam edecektir. Sizin de atölyelerimize katı-
lımınız bekliyoruz. Haydi Karagöz’ün dünyasını keşfedelim.

SKSM
Sefaköy    Kültür  ve  Sanat  Merkezi Sergi Salonu’nda 24 
Kasım – 15 Aralık tarihleri arasında “Küçükçekmece Öğ-
retmenleri Karma Sergisi”nde ise Küçükçekmece’de görev 
yapan sanatçı öğretmenlerimizin farklı teknik ve üsluplarda-

ki çalışmaları yer alacaktır.



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. 
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