




Temel KARADENİZ
Küçükçekmece Belediye Başkanı

Kıymetli kültür sanat dostları,
Küçükçekmece kültür merkezlerimiz başta olmak üzere ilçe sınırları içinde yer alan 
bütün merkezlerde, açık alanlarda birbirinden farklı ve renkli festivaller, gösteriler, 
konserler, sempozyumlar vb. etkinlikler gerçekleştirmeye gayret ettik. Bütün bu et-
kinliklerle yalnızca siz Küçükçekmecelilerle değil, komşu ilçelerden vatandaşlarımızla 
da sevinç, heyecan ve mutluluklarımızı paylaşmaya gayret ettik. Bitmez tükenmez 
çalışma arzumuz ve ilk günkü heyecanımızla yeni yılda da etkinliklerimize hız kesme-
den devam edeceğiz.
Yavaş yavaş 2016 yılını geride bıraktığımız bu son ayda yine ilgiyle takip edeceğinizi 
umduğumuz etkinliklerle karşınızda olacağız. 
Hz. Mevlâna’nın Hakk’a vuslatının 743. Yıl dönümümde her yıl olduğu gibi bu yılda 
büyük bir organizasyonla Hakk dostu Mevlâna Celaleddin Rumî’yi anıyoruz. T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile gerçekleştirece-
ğimiz Mevlevî Mukabelesi ve Ömer Tuğrul İnançer hocamızın doyumsuz Mesnevi 
sohbetiyle bu akşam daha bir anlamlı hale gelecek.
Anadolu Türk Halk Müziği’nin ve son dönem Abdallık geleneğinin önemli temsilci-
lerinden Muharrem Ertaş’ı vefat yıldönümünde yine onun bozlaklarıyla “Bozkırdan 
Yükselen Avaz, Muharrem Ertaş” adlı programla yâd ediyoruz. Bu önemli etkinlikte 
Abdal müziğiyle ilgili araştırmalarıyla tanınan kıymetli üstad Prof. Dr. Erol Parlak, Mu-
harrem Ertaş ustanın bozlaklarından örnekler sunacak ve hayatıyla ilgili ilginç anek-
dotlara yer verecek.
Bu etkinliklerimiz dışında İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu, Özlem Özdil, Buzu-
ki Orhan Osman konserleri de Aralık ayında bizlerle olacak.
Aralık ayı söyleşi ve konferanslar yönünden de oldukça zengin bir ay… Darbenin 
Ayak Sesleri konulu söyleşiyle Hanefi Avcı ve Nevzat Çiçek, İnsanı Onaran Konuş-
malarla Ahmet Kekeç, Türk Sanat Tarihi’yle Selçuk Mülayim Küçükçekmece’de bilgi 
ve deneyimlerini paylaşacaklar.
Bütün bu etkinlikler dışında sergiden konsere, çocuk ve yetişkin tiyatrolarından söy-
leşi ve özel etkinliğe varıncaya kadar onlarca etkinlik yine sizlerin ilgi ve beğenisine 
sunulmuş olacak. Ümid ediyoruz, bütün bu etkinlikleri ilgiyle takip edeceksiniz.
2016 yılını geride bırakırken Küçükçekmeceli siz hemşerilerimin yeni yılını tebrik edi-
yor, sağlık, mutluluk ve huzurla dolu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum.





yazan
Niyazi Gezer
yöneten
Nami Esatgil
oyuncular:  Murat Parasayar, İpek Tanrıyar, Nami 
Esatgil, Sibel Gökçe, Deniz Salman, Efsane Geçen, 
Kalust Şalcıoğlu

Kadın kılığında bir otelde temizlik görevlisi olarak iş 
bulabilen Özden, çılgın bir ailenin çılgın düğün or-
ganizasyonu içinde kendini bulur. Damadın bir gece 
önce yaptığı çapkınlığı örtbas edebilmek için Özden 
ve damadın çocukluk arkadaşı Olgun Portakal olaya 
dahil olunca işler içinden çıkılamayacak bir hal alır. 
Seyirciyi her anında kahkahaya boğan oyunumuzun 
tamamı işitme engelliler için bir işaret dili eğitmeni 
tarafından işaret dili ile tercüme edilmektedir.



yazan
Ali Cüneyd Kılıçoğlu
yöneten
Elif Erdal
oyuncu: Berkay Tulumbacı
Bir Cumhurbaşkanı, Başbakan’ın kafasına anayasa kitapçığı 
fırlatırsa, tesadüf bu ya, siz de o gün askerden dönmüş 
bir üniversite mezunu olarak iş aramaya başlasanız 
nasıl bir sürecin içinde bulurdunuz kendinizi? Güzide 
memleketimizin insan kaynakları uzmanlarının “modern 
metotlarla” hazırladığı başvuru-eleme-cevap bekleme 
badirelerini aşmaya çalışmak bir yandan, eşe dosta, aileye 
karşı işsiz konumunda olmak öte yandan, kendi başvuru 
kriterlerinizi tabana vurdurmak ters kroşeden gelirken nasıl 
olur da sağlıklı, ilkeli, tuttuğunu koparan bir vatan evladı 
olarak kalırsınız? Ya da kalabilir misiniz? Durum bu kadar 
tuhafken doğal olarak yaşananlar da absürd olacaktır. Hem 
keyifli, hem de canınızı yakacak bir kara komedi…

9 Aralık Cuma
Saat: 20.00

10 Aralık Cumartesi
Saat: 15.00  ve 20.00

11 Aralık Pazar
Saat: 15.00



uyarlayan ve yöneten
Musa Gönüllü
oyuncular: Elif Seçgin, Fatih Küçük, Duygu 
Gönüllü, Zafer Tanrıöven, Zafer Ayaz, Nagihan 
Yıldız, Musa Gönüllü, Muhammet Sarmış, Damla 
Doğan, Murat Kocacık

Seferberlik emri sonrası askere çağrılan 1315 
doğumlular arasında bey oğlu Hüseyin de vardı. 
Ardında gözü yaşlı kalan Hediye ne olacaktı? Hey 
Onbeşli türküsünün hikayesini anlattığımız oyunu-
muzda o yıllarda yaşanan zorlukları, buna rağmen 
gösterilen birlik, beraberliği ve Hediye kızın hazin 
hikayesini izleyeceğiz.



yazan
Funda Özşener
yöneten
Metin Belgin
oyuncular: Yeşim Gül, Ebru Aytürk

1922 yılı İzmir’inde, “Amane” kahvelerinde şarkı 
söyleyen Eleni ile sokaklarda yaşayan Lena’nın 
hayatları kesişir. İki kadın savaşın kaosunda, 
‘gitmekle kalmanın’ sanrıları arasında kendi 
yazgılarına sürüklenir. Toprağından sökülüp 
atılanların kültürüne, müziğine ve trajedisine 
farklı bir bakış…



Uyarlayan
Gökçe Biçer
yöneten
Hakan Altıner
oyuncular:  Can Gürzap, Tayfun Yılmaz, Sadi Özen, Efe 
Yeşilay, Can Türkdoğan, Metin Hasgül, Mekin Sezer, Berkay 
Şanveren, Emre Çoldur, Enes Daniş, Onur Yaldız, Alev Sezer, 
Gökhan Dost, Hande Djvadi, İrem Uğural, Banu Batur

Öğrencilerin, ailelerinin onlar için seçtiği geleceği yaşa-
makla kendi istediklerini yapabilmenin önündeki engeller 
ve bunlarla başa çıkma yöntemleri anlatılıyor. Okula yeni 
atanan John Keating, önlerine yeni bakış açıları sunarak, 
şiir dünyasına girmelerini, günü en iyi şekilde değerlendi-
rebilmeleri ve Walt Whitman’ın dediği gibi hayata “kendi 
dizeleri ile katılabilmeleri” için farkındalıklarını artırmaya 
çalışmaktadır.



yazan
Hüseyin Rahmi Gürpınar
uyarlayan
Metin Arslan
oyuncular: Sitare Bilge, Nurhan Damcıoğlu, 
Elif Nutku, Adnan Yiğit, Ali Fuat Çimen, Funda 
Eskioğlu, Hakan Güneri, Fırat Demir,
Kerem Gökçer

Cinlerin ve perilerin cirit attığı söylenen köşke 
hizmetçiliğe giden saf ve temiz yürekli Muhsine, 
kendisini ahlaksız bir oyunun içinde bulur. Yanlış 
öğretilerin, cehaletin ve geleneklerin girdabın-
dan kendini ve beraberindeki diğer kadınları 
kurtarmaya çalışır.



yazan
Lev Nikolayeviç Tolstoy
yöneten
Sami Gülbaba
oyuncular: Seyfullah Kartal, Sami Gülbaba, 
Eşref Seyitoğlu, Enis Çağlar, Musa Çağırgan,
Hande Çubuklu, Mehtap Şamiloğlu

İnsanın kalbine hükmeden nedir? İnsanın 
kalbine ne verilmemiştir ? İnsan ne ile yaşar ? 
Simon, Matryona ve Michael’in yaşadıkları küçük 
kulübede bu üç hayati soruya, samimi inanç 
izleriyle ve her birinde kendimize dair yaşanmış-
lıklara tanık olacağımız ibretlik hikayelerle cevap 
bulmaya çalışıyoruz.



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?







yazan
Burhan Gün
yöneten
Abdullah Gün
Oyuncular: Abdullah Gün, Sacide Soylu, Hasan Gün-
doğdu, Mesut Erdemir, Ümit Aydın, Hakan Gün

Büyükannesi hasta olan Kırmızı Başlıklı Kız, annesinin 
isteğiyle ona şifalı bitkileri ve yiyecekleri götürmek 
için yola çıkar. Yolda kanadı incinmiş kuş ile karşılaşır 
ve ona yardım eder. Kuş ile ayrıldıktan sonra annesini 
dinlemediği için ormanda kaybolur. Bakalım, Kırmızı 
Başlıklı Kız evin yolunu bulabilecek mi?



yazan
Aristide Christian
Charpentier
yöneten
Ebru Kara
Oyuncular:  Abdulhamit Mutlu, Melek
Tanker, Oğuzhan Özcan, Melih Pamukçu

Dostluk, sevgi, paylaşım, emek ve aile bağları 
sıcak bir dille anlatılıyor. Müzik ve danslarıyla 
oyun, seyircisini; bir ayakkabı ustası olan 
babasının mesleğini devam ettirmekle 
hayallerinin peşinden gitmek arasında kalan 
genç Jacques’ın yaşantısına ve renkli hayal 
dünyasına davet ediyoruz.



yazan ve yöneten
Bilal Aydoğdu
Oyuncular: Bilal Yılmaz, Fatih Cömert, Andrei 
Gritcu, Lale Uzel, Yusuf Melikşah Demiröz, 
Zahide Küçükkaya

Alıngan Sincap, diğer minik sincaplar tarafından 
istenmediğini düşünüp Sincap köyünden ayrılır, 
ormanda karşısına Karanlık‘ın kedisi Arsız ve 
Cadı çıkar. Arsız, Alıngan Sincap’ı kandırır ve 
Karanlık’a götürür. Karanlık onu kafese kapatır, 
cadı da onları takip etmektedir. Cadı, Karanlık’ı 
kandırır, onu bir kokarcaya dönüştürür ve sihirli 
palamutun yerini öğrenmek için diğer sincapları 
yakalamayı planlar. Karanlık da normale döne-
bilmek için sincaplardan yardım istemeye gider.



yazan
Sevgi Sakarya Cengiz
yöneten
Ece Okay
Oyuncular:  Engin Delice, Bengisu Karahan, 
Merve Çağla Kuru, Yiltan Kahraman, Vehbi 
Akıntürk, Alparslan Aydın, Handan Ölçener, 
Dinçer Simsar, Hakan Dülger, Ezgi Baykal, 
Meriç Akay, Lalizer Kemaloğlu, Tilbe Taşli, 
Erdem Sazak, Gökçe Aktaş

Genç besteci yaptığı bestesinden bir türlü 
memnun kalmaz. Çok çalışıyor olduğunu 
düşünmesine rağmen istediğini ortaya 
dökememesinin nedenini anlayamaz. Bes-
tesini teslim etmesi gereken tarih gelmiştir. 
Notalar kendi içlerinde ayrı bir dünya olarak 
karşımıza çıkar.



yazan ve yöneten
Hikmet Gökhan Öztek
Oyuncular:  Alim Dedei,  Baran Deniz,  Selin 
Selçuk,  Esra Tuncer,  Elif Furkan Atalay

Çok iyi arkadaş olan Tolga, Ahmet ve Merve,  
her zamanki gibi terk edilmiş tren yollarında 
rayların üzerinde seyahat ederlerken tren 
tekerleklerinin arasına birden bir şey sıkışır 
ve trenleri aniden durur. Ne olduğunu 
merak edip trenden indiklerinde aslında 
farkında olmadan Mistik ormanın içinde 
olduklarını fark ederler ve treni durduran 
şeyin aslında onların masallarını başlattı-
ğından haberleri yoktur.  Sizce bu hikaye 
nasıl biter? Gelin bu oyundaki üç arkadaşla 
hayallerinize renk katın.



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?



yazan
Birce Semercioğlu
yöneten
Abdullah Semercioğlu
oyuncular: Özgür Aygün, Elif Kurgun, Abdullah 
Semercioğlu, Birce Semercioğlu,
Ayı, Tavşan, Geyik ve Aslan dostça oyunlar oynayıp 
eğlenirken Tilki sürekli yaramazlık yapmaktadır. 
Arkadaşlarının oyunlarını bozar, yalan söyler, dış 
görünüşleriyle alay eder. Sonunda Tilki’nin bu yara-
mazlıklarına daha fazla dayanamayan arkadaşları 
ona küçük bir oyun oynar ve Tilki yaptıklarının 
yanlış olduğunu anlar.  Biletinizi gişemizden temin 
edebilirsiniz.
.



yazan
Şebnem Güler Karacan
yöneten
Burcu Taş
oyuncular: Adnan Mehmet Ali Aslan, Efe Teker, 
Melis Çalgı, Betül Özkaya, Vedat Arıcan

Sebzeler Ülkesi’nde yaşayan sebzeler, bir gün 
tersliklerle karşılaşmaya başlarlar.
Elektrik ve su kesintileri ile başlayan olaylar zinciri, 
Sebzeler  Sultanı’nın olaya el koyması ile son 
bulur. Sebep nedir ? İşte bu oyunda…



yazan ve yöneten
Mehmet Mayda
Oyuncular: Hilal Tosun, ZekiYalçın,Ufuk Türkmen, 
Kenan Kaya, Selvi Madenoğlu, Z. Ceren Alp

Acaba alfabe nasıl bulundu? Taş devrinde bilgiye 
ilme ulaşmak günümüz kadar kolay mıydı? Hikâ-
yemizin kahramanı küçük bir mucittir ve alfabeyi 
bulur. Lakin babası ve diğer köylüler Taşdemir gibi 
sorgulamıyor ve merak etmiyordur. Araştırmak,  öğ-
renmek yerine köydeki büyücünün söylediklerine 
inanmayı daha sağlıklı ve güvenilir bulmaktadırlar. 
Bakalım Taşdemir karşısına çıkan bütün engelleri 
aşıp dağların arkasına ulaşabilecek mi?



yazan
Yasin Çetin
yöneten
Tolga Çelik
oyuncular: Merve Topraklı, Fırat Bozan, 
Erdem Öner, Ahmet Uğur Gürleyen

Murat dede: “Sağlıklı bir ömür için çocuk yaşta 
sporumuzu seçmeliyiz. Hem bir spor dalı ile uğraşıp 
hem de hedeflediğimiz mesleğin sahibi olabiliriz. “
Efe: “Ama ben çok kiloluyum dede! Ben spor 
yapamam ki! 
 Murat dede: Öyle deme Efe’cim herkesin yapa-
bileceği bir spor dalı vardır. Mesela sen de güreş 
yapabilirsin. Sürekli fast food beslenen ve kilolu 
olduğu için hep mutsuz olan Efe’nin yapabileceği 
sporu arıyoruz. Sizler de bu süreçte bizimle olur 
musunuz?









konuşmacı
Op. Dr. Ahmet Fatih Öğüç
Tüp bebek tedavisi kısaca; anne adayından alınan 
yumurta hücrelerinin, baba adayından alınan 
sperm hücreleri ile döllendirilmesi ve oluşan 
embriyonun anne adayının rahmine transfer 
edilmesidir. Kısırlık sorunları çok çeşitli olduğu 
için her çifte aynı tüp bebek tedavisi uygulan-
ması mümkün değildir. Bu sebeple de tedaviye 
başlamadan önce kısırlık sebeplerinin doğru 
şekilde tespit edilmesi ve çifte en uygun tedavi 
yöntemine karar verilmesi oldukça önemlidir.





konuşmacı
Zehra Dural
Sınır ve kural koymanın özellikle erken 
çocukluk döneminde çocukların 
hayatındaki gerekliliğine dikkat 
çekme ve doğru ebeveynin tutumları 
hakkında bilgilerin verileceği söyleşiye 
davetlisiniz.



konuşmacı
Erol Erdoğan
Türkiye’nin ilk darbesi 27 Mayıs 
1960’dan son darbe girişimi olan 15 
Temmuz 2016 tarihli işgalci ve terörist 
darbe girişimine kadar olan süreçte 
darbe karşıtlığı nasıl gelişti?
ARGETUS Araştırma Danışmanı 
İlahiyatçı Sosyolog Erol Erdoğan darbe 
karşıtlığı kültürünün gelişimini siyaset, 
sosyoloji, eğitim ve halk refleksleri 
açısından analiz ediyor.



konuşmacı
Nazan Ilgaz
Kayıp Türk Çinileri konulu tez araştırma-
sında yurt dışında müze veya müzayede-
lerde ülkemizden çıktığı saptanmış, fakat 
yerleri tam olarak bulunamamış çiniler 
incelenerek bilgiler raporlandırılmıştır. Ta-
şınır veya taşınmaz kültür varlıklarımızın 
bu hazin öyküsünde Türk Çini sanatımız-
daki yüzyıllardan günümüze gelen eser 
kayıplarının ancak küçük bir kısmı tespit 
edilebilmiştir. Kayıp çinilerimiz hakkında 
farkındalık oluşturacak söyleşimize 
davetlisiniz.



yöneten
Nevzat Çiçek
konuk
Hanefi Avcı
Dersane tartışmalarıyla başlayıp 17 - 25 
Aralık kriziyle gerçek yüzünü gösteren
FETÖ’nün Türkiye’nin istikrarına karşı giriş-
miş olduğu planın perde arkası...Yapılanma-
ya başladığı günden bu yana devletin kılcal 
damarlarına varıncaya kadar sızma çabası 
ve kadrolaşmada uyguladığı sinsi metotlar 
Nevzat Çiçek ve Hanefi Avcı’nın konuşmacı 
olarak katılacağı”Darbenin Ayak Sesleri” 
konulu söyleşide... Davetlisiniz. 



konuşmacı
Uzm. Klinik. Psk. Hande Soykan
Oyun; çocuğun zeka, beden ve model alma 
yoluyla kişilik gelişimine katkı sağlayan,  en 
ideal ortamdır. Oyun oynamanın çocuğa nasıl 
bir katkısı vardır? Çocuklarla ebeveynlerin oyun 
oynaması neden önemlidir? Çocuk yeterince 
oyun oynamazsa zararı ne olur? Oyunun 
sosyalleşme üzerindeki etkisi nedir? Bütün bu 
soruların cevaplarını merak eden ebeveynleri-
mizi seminerimize davet ediyoruz.



Yöneten
Yusuf Özkan Özburun
Konuk
Ahmet Kekeç
Türkiye gündemi son derece değişken ve 
fırtınalı. Sosyal bir varlık olarak her an, her 
yönüyle etkileniyoruz. Bazen,  hatta sık sık yıkıcı 
etkilere maruz kalabiliyoruz. Akıl ve kalbimiz, 
iç ve dış alemimizin tamiri için ilme, irfana, 
sağlam siyaset okumalarına ihtiyaç var. İşte bu 
ay gazeteci-yazar Ahmet Kekeç ile Türkiye’nin 
siyasal gündemini analiz ediyor, Türkiye nereye 
koşuyor diye soruyoruz.



konuşmacı
Uzm. Dr. Edip Hatipoğlu
Varis her ne kadar sadece kozmetik ve 
estetik amaçlı bir sorun olarak görülse 
de; gerçekte bacakta dolgunluk, şişkinlik, 
ağrı hatta bacak yaraları gibi ciddi sağlık 
sorunları da doğurabilen önemli bir damar 
genişlemesi problemidir. Daha eski dönem-
lerde varisler sadece ameliyat gibi hastane-
de uzun yatış süresi gerektiren tedavilerle 
çözülmekteyken günümüzde lazer veya 
köpük tedavisi dediğimiz tedavilerle hasta-
nın aynı gün hastaneden taburcu olmasını 
sağlayan tekniklerle tedavi edilebilmektedir.



konuşmacılar
Semih İrteş
Sevgi İrteş Yoldaş
Yüzyıllar boyunca toplumun sanat zevkini, 
estetik anlayışını, günlük hayattaki yerini ve 
önemini ifade eden sanat dallarından birisi 
de tezyinattır. Sanat bir ifade ediş şeklidir. 
Sanatkâr kendisini ifade ederken duyguları-
na, hayallerine, heyecanlarına verdiği biçim 
üslûptur. Tezhip Sanatında Üslup konusunu 
ele alacağımız söyleşimize davetlisiniz.



konuşmacı
Uzm. Dr. Dursun Eryılmaz
Kansızlık çocukların gelişimi açısından ciddi 
bir soruna dönüşebilir. Kansızlık yazın bile 
üşümenize neden olabilir. Kansızlık sıklığı belirli 
yaş gruplarına ve nedene göre değişmekle 
birlikte ülkemizde büyük çoğunluğu 0-1 yaş 
grubunu da içeren fizyolojik anemi dediğimiz 
kansızlık türü görülmektedir. Kansızlık demir 
alımında eksiklik, demir emiliminde azalma ve 
kanamalara neden olur. Çocuklarda anemiyle 
ilgili merak ettiğiniz soruların cevabı için söyle-
şiye davetlisiniz.

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
bekliyoruz…

Eğitmen:
Hakan Dedeler

444 4 360 /8870
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Ülkemizi uluslararası perküsyon ve müzik 
alanında başarıyla temsil eden üç Türk 
sanatçımız; Farklı enstrüman ve müzik 

tarzlarıyla açıklamalı konserde bululuşarak 
ortak projelerini sunar: “ World Percussion“. 

Bu proje, ünü sadece Klasik Batı Müziği ile 
sınırlı kalmayan perküsyon sanatçısı besteci 

ve  eğitmeni Engin Gürkey ile 13 yaşında 11 
ödül  ile Vibrafon ve Marimba kategorisinde 

dünya çapındaki genç yıldız Beste Gürkey 
yanında el davullarında büyük bir vurmalı 

çalgılar ustası olarak tanınan ve Almanyada 
yaşayan, müzikal çalışmaları ile ülkemizi ba-

şarıyla temsil eden Murat Coşkun arasındaki 
heyecan verici açıklamalı müzikal dialoglar 

üzerine kuruludur.



“Fräulein Hona”  Johanna Schmid, Kerstin Eckert, Judith Pireler ve Melanie 
Künz’den oluşmaktadır. Dörtlü müzikal yolculuklarına 2013 yılında yayımlanan 
“The Ground Beneath Our Feet” adlı albümleri ile başladı. Dilerseniz dört kadın 

müzisyenden oluşan “Fräulein Hona”  adlı POP grubunu CKSM’de dinleyebilirsiniz.

Avusturya Kültür Ofisi ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek 
konserde yer alan grup Avusturya Dışişleri Bakanlığı’nın NOSAM (New Sound of 

Austrian Music) programında yer almaktadır.





Derviş Abdallar soyundan, ömrü ga-
riplik ile bülbüllük arasında geçmiş, 
son nefesinde; “sazımın emaneti” 
diyerek yarattığı gönül mirasını tes-
lim eden, bozkırın kalbinden  fışkıran 
avazın sahibidir Muharrem Ertaş. 
Onu yüzlerce hatta binlerce saz ça-
landan ayıran  nedir? Sazının ve se-
sinin insanı büyüleyen sırrı nereden 
gelmektedir? Temsil ettiği o güçlü 
geleneğin neresindedir? Sazının ve 
yorumunun arka planında neler 
ve kimler vardır?  Muharrem Ertaş’ı, 
onun müziğiyle beslenen, halk mü-
ziği ve teknikleri üzerine yaptığı ça-
lışmaların  yanı sıra Abdal müziğiyle 
ilgili araştırmalarıyla da tanıdığımız 
sanatçı Prof. Erol Parlak ile bir kez 

daha hatırlıyoruz.
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Minyatür sanatının yaşayan en 
önemli üstadlarından Ülker Erke’nin 
Mevlâna yorumlarına tekke objeleri 

eşlik edecek. Sufi kültürünü 
anlatacak olan sergi izleyenleri 

mistik bir yolculuğa davet ediyor.





konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Avcı
Kendinizi nasıl tanıyabilirsiniz? Öğrenilmiş 
çaresizlikten nasıl kurtulabilirsiniz? Doğru ve 
ulaşılabilir hedefler nasıl belirlenir? Belirledi-
ğiniz hedefe nasıl kilitlenebilirsiniz? Verimli ve 
etkili çalışma tekniklerini nasıl kazanabilirsiniz? 
Severek ve zevk alarak nasıl ders çalışabilirsi-
niz? Zamanı nasıl yönetebilirsiniz? Sınav kaygısı 
ve stres ile nasıl başa çıkabilirsiniz? İradenizi 
güçlendirerek, kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? 
Hayatın içinde başarı ve mutluluğu nasıl elde 
edebilirsiniz? Cevapları bu söyleşide...



konuşmacı
Deniz Yeşil Mavi
Oyunculuk eğitimi nasıl olmalı? Türkiye’de 
oyunculuk eğitimi, oyunculuk için eğitim ne 
kadar önemlidir? Oyuncu olmak isteyenler 
neler yapabilir? Günümüzün en popüler 
mesleği hakkında her şey bu söyleşide...



Meksika’nın yağmur ormanlarında yaşayan 
Manu ve Racha’nın beraberliklerinin önünde 
büyük bir engel vardır. Manu’nun yaptığı bir 
yaramazlık sonucu kabilelerinin en önemli 
heykeli kırılır ve Sacha’nın da babası olan kabile 
reisi Manu’yu kabileden gönderir. Manu artık 
ormanda yaşamak zorundadır. Bir süre sonra 
süper tavuk yapmaya çalışan insanoğlu çeşitli 
hayvanların DNA’larını toplamak için hayvanları 
avlarken Sacha’yı kaçırır. Bunun üzerine Manu, 
prensesi kurtarmak için büyük bir maceraya 
atılır. Manu’nun kendini ispatlama görevi 
başlamış olur. Manu, Sacha’yı kurtarmak ve 
bu sayede kabileye geri dönebilmek için yola 
koyulur.



konuşmacı
Recep Garip
Şiir, edebiyatın has dilidir. Şiirin hası, 
hayatı tanzim etmekle kalmaz, hayatın 
en dinamik enerji kaynağıdır. Süreklilik 
arz eden şiirin verdiği güç, yani şiirin 
kalıcı ve etkili gücü, bizatihi kelimelerden 
müteşekkildir. Şairin, kelimelere yüklediği 
anlam zenginliği, şiir okuyanı fakirlikten 
korur, esirger ve zengin kılar. Düşünce 
zenginliği, sınırsız zenginliktir. Düşünceye 
hükmeden şiirin soy ağacıdır. Çünkü 
hikmetin dili şiirde mevcuttur.





Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

8 Aralık Perşembe Saat:13.00



Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi
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konuşmacı
Mustafa Özçelik
İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, yaşadığı dönemde  
örnek bir gençlik hayal etmiş ve bu gençliği Asım’ın nesli 
olarak nitelemiştir. Bu sebeple onun şiir kitaplarından biri 
de Asım adını taşır. Akif’in böyle bir gençlik tasavvuruna 
sahip olması o yıllarda ülkenin bulunduğu zor durumla 
ilgilidir. Bu zorluk kısaca ülkenin işgali ve geri kalmışlığıdır. 
İşte Asım’ın nesli olan bu gençlik önce vatanlarını kurta-
racak, bunun için şehit ve gazi olmayı göze alacak, savaş 
kazanıldıktan sonra da kendilerini bilgi yönünden yetiş-
tirerek ülkenin kalkınması için çalışacaktır. Buna göre bu 
gençliğin temel özellikleri vatanseverlik, çalışkanlık, bilgili 
ve erdemli olmaktır. Akif, şiirlerinde ve Asım kitabında 
işte böyle bir gençliği anlatmıştır. Diğer yandan ise onun 
eğitim hayatı, güzel sanatlara ve spora ilgisi, yabancı dilleri 
öğrenme azmi daha da önemlisi yüksek ahlaki özelikleri 
Akif’i Asım’ın neslinin örneği olarak görmemizi gerekli 
kılmaktadır. Buna göre söyleyecek olursak Asım aslında 
Akif’in kendisidir. Yahut Asımlar Akif gibi olan gençlerdir.



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
Dursun Ali Taşçı
Varlığa karşı sevgi duymayan insanın, 
varlığı Yaratan’a karşı sevgi duyabilmesi 
mümkün müdür? 
Hz. Mevlâna’ya göre; “İnsan bir üçgendir: 
Ruh, akıl ve sevgi.”
Yüzyıllardır insanlığı etkileyen hoşgörü-
nün öncü isimlerinden olan Hz. Mevlana 
ve onun insanlığa bıraktığı bu mirası 
yeni nesillere aktarabilmeyi şiar edinmiş 
Edebiyatçı-Yazar Dursun Ali Taşçı
“Hz. Mevlana ve Gönül Yolu” konulu 
söyleşiyle öğrenciler ile buluşuyor.







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.
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Dorothy Gale, eski evinin bulunduğu Kansas 
şehrine gittiğinde devasa bir kasırganın her 
yeri yıkıp geçtiğini ve kasabalıların evlerini 
terk etmeye başladıklarını görür. Dorothy ise 
Oz’un büyülü evrenine bir yolunu bularak 
geri dönmeyi başarır ve başı belada olan Oz’a 
yardım etmek için uğraşacaktır. Zira The Jester, 
Oz’u hapsetmeye ve insanları cansız varlıklara 
çevirmeye çalışmaktadır. Dorothy ortadan yok 
olan arkadaşlarını ararken Tin Man ve Lion 
gibi yeni arkadaşlar edinir ve birlikte büyük bir 
maceraya atılırlar..



yöneten
Hakan Dağlı
konuk
Uğur Taşatan
Kökleri Orta Asya’ya dayanan Ebru bir 
kâğıt süsleme sanatıdır. Doğal malzemeler 
kullanılarak su üstünde yapılan bu sanat 
için “Renk Cümbüşü” denilebilir. Rengâ-
renk laleler, karanfiller, battallar izleyenleri 
başka âlemlere sürüklerler. Ebru sanatında 
kullanılan renklerin ve sembollerin kapısının 
aralandığı söyleşimize davetlisiniz.



Free Birds, özgürlükleri için mönülerden hindi 
yemeğini kaldırma amacıyla bir araya gelen ve za-
manda yolculuk yapan iki hindinin eğlenceli öykü-
sünü konu ediniyor. Reggie son derece mutlu ve 
sorunsuz bir hayat sürerken kendini Şükran Günü 
yemeği için Beyaz Saray’da hazırlanırken bulur. 
Bir gün Jake isimli başka bir hindi tarafından 
kaçırıldığında ise orada bulunmasının asıl nedenini 
öğrenir. Reggie, yemek masasının onur konuğu 
olmaktan ziyade masanın sıradan yemeklerinden 
biri için kullanılacaktır. Reggie ve Jack kafa kafaya 
verip devasa binadan kaçmaya karar verirler, bu 
sırada da evin bir köşesinde yer alan hükümete ait 
gizli bir laboratuvarla karşılaşırlar. Laboratuvarda 
bulunan zaman makinesi onları 1621 yılına, Şükran 
Günü yemeğinin ilk kez yapıldığı tarihe götürür.



Yaşadığı olaylardan dolayı içinde 
bulunduğu ortamdan artık hoşnut 
olmayan yaramaz sincap Surley, biraz 
da meraklıdır. Meraklı kahramanımız 
arkadaşı ile yeni bir maceraya atılır. 
Dışarıda yaşamın nasıl olduğunu me-
rak eden kafadar iki arkadaşın şehir 
hikâyelerini izleyeceksiniz. İzlerken 
maceralara katılacak, beklenmedik 
olaylar ile karşılaşacaksınız.











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



*Bilgi ve kayıt için Bilgi Evlerimize başvurabilirsiniz.
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 CKSM
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’n’da baş-
layan Kukla Festivali Cengiz Özek yapımı Karagöz figür-
leri, koleksiyon ve arşivinden oluşan ve daha birçok ünlü 
sanatçının Karagöz çalışmalarının yer aldığı “Karagöz’ün 
Dünyası” başlıklı sergimiz 10 Aralığa kadar devam edecek.  
Bu sergi seyircinin geleneksel sanatımızı yakından tanıma-
sına da imkan sağlayacak. Sergi bitimine kadar birbirinden 
verimli ve eğlenceli atölyelerimiz devam edecek. Atölyele-
rimizde sizin için de bir koltuk ayırdık. Haydi Karagöz’ün 

dünyasını tanımaya !
15 aralık 17 Ocak tarihleri arasında da Küçükçekmece Be-
lediyemizin düzenlediği “15 Temmuz Darbe Girişimi” konu-

lu fotoğraf yarışması sergisini izleyebilirsiniz.

SKSM
Sefaköy  Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda 24 
Kasım – 15 Aralık tarihleri arasında “Küçükçekmece Öğ-
retmenleri Karma Resim Sergisi”nde Küçükçekmece’de 
öğretmenlik yapan öğretmenlerimizin farklı teknikteki ve 
farklı üsluplardaki çalışmaları yer alacaktır. 20 Aralık’ta ise 
Hz. Mevlâna’nın yolculuğunun belgesel olarak sunulacağı 

sergimiz ve atölyelerimiz sizlerle buluşacak.



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


