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Kültür ve sanat;
Geçmişin geleceğe, geleceğin geçmişe
en içten selamı...
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Değerli Hemşehrilerim,
Bizlere gönülden vermiş olduğunuz desteklerinizle Küçükçekmece’de yeni bir döneme adım attık. Sizlerle birlikte, ilçemize ve
şehrimize kazandıracağımız güzelliklerin sevinciyle, daha güzel
yarınlara doğru yola koyulduk. Bu kapsamda öneri ve istekleriniz
doğrultusunda projelendirdiğimiz, kültür ve sanat etkinliklerimizi
daha fazla vatandaşımıza sunmak adına hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla daima sizlerin huzurunda olacağız.
Geçmişten geleceğe, gelecekten de geçmişe bir selam mahiyetinde uzanan kültür ve sanat köprüsünü daha da sağlamlaştırabilmek
için, Küçükçekmece Belediyesi olarak büyük bir özveri ve kararlılıkla etkinliklerimize devam ediyoruz. Bu etkinliklerimizin başında, 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlayacağımız ve gençlerimiz için bir şölen havasında gerçekleşecek olan
“gençfest” festivalimiz geliyor. Festival kapsamında, tüm yıl boyunca
Kültür ve Sanat Merkezlerimizde eğitim gören gençlerimizi ustalarıyla aynı sahnede izleme imkânı bulacak ve gerçekleşecek birçok
önemli etkinlikte, gençlerimizle unutulmaz anlar paylaşacağız.
Ayrıca birbirinden değerli isimlerin konuk olacağı söyleşilerimiz,
konserlerimiz, sergilerimiz, atölyelerimiz ve birbirinden özel etkinliklerimizle, yine dopdolu bir etkinlik ajandası ile siz değerli kültür-sanat dostlarıyla birlikte olacağız.
Mayıs ayı vesilesiyle, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) buyurduğu
“Cennet, annelerin ayaklarının altındadır.” hadis-i şerîfinin sırrı ile
kıymetleri sonsuz, kendilerine olan borçlarımızı ne yapsak ödeyemeyeceğimiz muhterem annelerimizin “Anneler Günü”nü de en
içten saygı ve sevgilerimle kutlarım.
İlçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için daha güzel ve daha mutlu zamanları hep birlikte, muhabbet ve paylaşımla kuracağımız nice güzelliklerde buluşmak, siz kıymetli hemşehrilerimizle kültür ve sanatın birleştirici ve bütünleştirici selamını daima paylaşmak dileğiyle…

Temel KARADENİZ

Küçükçekmece Belediye Başkanı
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Kızılırmak
DEVLET TİYATROLARI - TEK PERDE

YAZAN

Tuncer Cücenoğlu
YÖNETEN

Galip Erdal
OYUNCULAR

Macit Sonkan, Hakan Güneri, Hakan Şahin, Enver Necmettin
Amaç, Alayça Öztürk, Bestemsu Özdemir, Hakan Dülger,
Serdar Akülker, Ezgi Bektaş

Hüseyin Ağa’nın genç ve güzel karısı Zehra, aklını sürünün çobanı olan
Selim’e takmıştır. Ağa’nın kızı Hatice ise Selim’in tek aşkı ve gözünün tek
gördüğüdür. Aynı şekilde Hatice de Selim’e âşıktır. Hüseyin Ağa’nın borçlarını erteleyen Ali Ağa, oğlu Mehmet’le birlikte yemeğe gelir. Amacı Hatice’yi
oğlu Mehmet’e istemektir. Ağalık adına Selim’e hayır diyemeyen Hüseyin,
tüm sürüye bir gün boyunca tuz yedirdikten sonra sürüyü Kızılırmak üzerinden su içirmeden geçirme hünerini, kızıyla evlenmesi için Selim’e şart
koşar. Gerçekleşmesi imkânsız görünen bu istek, Selim’in ve Hatice’nin,
aynı zamanda aşkın kaderine konulmuş bir şerhtir. Gerçekleşmesi ise Selim’in hünerine kalmıştır. Ancak iş, bu isteğin gerçekleşmesiyle elbette ki
bitmeyecektir.

2 Mayıs Cuma Saat: 20.00
3 Mayıs Cumartesi Saat: 15.00 - 20.00
4 Mayıs Pazar Saat: 15.00
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Son Tahlilde
BİRLİK SAHNESİ - İKİ PERDE

YAZAN

Mehmet Emin Kazcı
YÖNETEN

Ulvi Alacakaptan
OYUNCU
Ulvi Alacakaptan
Modern zamanların popüler ikonlarıyla ve figürleriyle dalga geçen, onlara yüzeysel değil derinlemesine bir eleştiriyle yaklaşan
ve insanımızı bir hayal dünyasında yaşatan, kandırmacaları gözler
önüne seren “Son Tahlilde” sadece Türkiye’de değil, yurt dışındaki
gurbetçilerimiz arasında da oldukça beğeni topluyor. Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı “Cumhur Hoca” karakteriyle gönüllerde
taht kuran, canlandırdığı karakterin dilinden düşmeyen “son tahlilde” sözüyle hafızalara kazınan Ulvi Alacakaptan, gençlerin dilinde
slogan hâline gelen bu sözü isim olarak seçtiği tek kişilik gösterisinde popüler kültür eleştirisi yapıyor.

9 Mayıs Cuma - Saat: 20.00
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Hasta Etme
Adamı
SÜHEYL & BEHZAT UYGUR TİYATROSU- İKİ PERDE

YAZAN - YÖNETEN

Aksel Bonfil
OYUNCULAR
Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Tuncay Kaynak, Önder Keskin,
Kahraman Sivri, Desen Uygur, Duygu Paracıkoğlu, Nurten İnan
Hasta Etme Adamı, hastanelerimizde doktorlarımızın ve sağlık
personellerinin başına gelen trajikomik olayları işliyor. Güncel bir
sorun hâline gelen sağlık personelinin yaşadığı şiddet konusunu
da içinde barındıran, ayrıca gelen hastaların onlara yaşattığı zorlukları anlatan bir komedi oyunu. Hasta Etme Adamı, hastane girişinden ameliyathaneye, acil servisten morga kadar birçok kapıyı
aralıyor ve sizleri gözlerinizden yaşlar gelinceye kadar güldürmeyi
vadediyor.

9 Mayıs Cuma - Saat: 20:00
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Kayıp Ruhlar
Kıraathanesi
TİYATRO TEMAŞA - İKİ PERDE

YAZAN

Erkan Gündüz
YÖNETEN

Uğraş Atay
OYUNCULAR
Ercüment Balakoğlu, Alper Selan, Uğraş Atay,
Sevim Erdoğan, Taner Tunçay, Sena Karaman
Oyun, otuzlu yaşlarının ortalarına gelen ve işlettiği kahvehane ile
yaşamını devam ettirmeye çalışan Kahveci Mustafa’nın hayatını
anlatıyor... Mustafa, yaşamı boyunca hep kazanan tarafta olmak
için mücadele etmiştir ve bu uğurda bütün yolları denemiştir fakat
sonunda kendisini bir kahvehane köşesinde bulmuştur. Mustafa
için böyle bir durumu hazmetmek kolay değildir. Bir günün sabahında bir müşteri kahvehaneden içeri girer. Bu sıra dışı müşteri,
Kahveci’yi yakından tanıyordur ve onun hayatı hakkında derin bilgilere sahiptir.

9 Mayıs Cuma - Saat: 20.00
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Âmak-ı Hayâl, dönemin hercaî genci Raci’nin, bir mezarlıkta
karşısına çıkan Aynalı Baba lâkaplı kişinin rehberliğinde çıktığı hayalî yolculuğunu anlatıyor. Raci bu yolculukta, Cennet’in uzağına
düşen bir âdem olarak çıkıyor karşımıza… Ve Hindistan’da Buda’dan, Zerdüşt ile yüzleşmesine, Ejderha ile savaşından, Çin’e
uğrayıp Zümrüdüanka’nın üzerinde uzayın derinliklerine yol alışına uzun bir yolculuğa çıkıyor. Son olarak Hürmüz ile Ehrimen’in,
“iyi” ile “kötü”nün ezelî kavgasına tanık olan, Hikmet olarak savaşa katılan Raci, bu savaşın ardından, aradığını babasının dizinin
dibinde, evinde buluyor.

11 Mayıs Pazar Saat: 15.00
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Aspava
BEŞİKTAŞ SAHNE - İKİ PERDE

YAZAN - YÖNETEN

Osmantan Erkır
OYUNCULAR

Osmantan Erkır, Mutlunur Lafçı, Sinan Mutlu,
İsmail Nuri, Yılmaz Sütçü, Burcu Tokuç
Aspava, hayatlarımızı “bir film şeridi gibi” izlememizi sağlayan bir
doğaçlama komedi. Gösteride 5 oyuncu, bir moderatör ve bir de
konuk var. O gün sahnede neler olacağını hiçbiri bilmiyor. Seyircilerin arasından seçilen bir konuk, moderatörün sorduğu sorulara verdiği cevaplarla hayatının ilginç anlarını bizlerle paylaşıyor.
Oyuncular ise, hepimizin kendinden bir şeyler bulduğu bu anıları
sahnede canlandırıyorlar. Acı tatlı tüm anılarımızı, geçmişimizi ve
hayatımızı gülerek izliyoruz.

16 Mayıs Cuma Saat: 20.00
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Göğe Bakan Adam
CİBALİ OYUNCULARI - İKİ PERDE

YAZAN - YÖNETEN

Şerafettin Kaya
OYUNCULAR
Hacı Ali Konuk, Gül Gülsün Yıldız, Sena Arcın, Defne Gürsoy,
Ömür Ak, Tuğba Zambak, Gülşah Pekpak, Emel Ovalı,
Dilara Hocaoğlu, Hayrettin Özdemir
Göğe Bakan Adam, hayatının bir döneminde insanları aldatıp,
duygularını kullanmış, kendi nefsi için her şeyi yapan, yapmış korkak, sıkıntılı, amaçsız, yalnız, bunalımlı, öz güvensiz, işsiz güçsüz
tam bir dağılmadır. Kadınların yaşadığı olumsuzlukları, dertleri,
güçlükleri, sosyal durumlarını ele alır. Sorunlarını çözemeyen, takıntılarından kurtulamamış farklı kadın karakterlerin hikâyelerini,
psikolojik bir derinlikle anlatır. Göğe Bakan Adam, sıradan hayatların takıntılı, kaygılı, endişeli iletişimsizliklerini, iç konuşmalarımızı,
panik atak hâllerimizi tebessüm ettirerek anlatırken aynı zamanda
bu hayatları sorgular.

16 Mayıs Cuma - Saat: 20.00
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Baba
OYUNCU TAYFASI - İKİ PERDE

YAZAN

Tayfa Kalem
YÖNETEN

Volkan M. Sarıöz
OYUNCULAR
Kerem Yılmaz, Doğuş Yılmaz, Cenk Hakan Köksal, Halil İbrahim
Kaplan, Canan Umur, Sibel Şişman, Deniz Yavuz, Beyza Birgen
“Ne yapmalı ne etmeli bu işi kan dökmeden çözmeli?” Baba,
babasına verdiği yemin sonucu ahlaklı ve temiz bir adam olmaya
çalışan Adnan Kazancıoğlu’nun trajikomik hikâyesini gözler önüne
seriyor. İlle de slogan diyorsanız işte size slogan: “Geçmişine sünger çek! Çekebiliyorsan!”

16 Mayıs Cuma Saat: 20.00
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Yaslıada
SANAT 3 TİYATRO - İKİ PERDE

YAZAN

Fatih Gülbaba
YÖNETEN

Sami Gülbaba
OYUNCULAR
Seyfullah Kartal, Eşref Seyitoğlu, Alper Türedi, H. Fehmi Gökdeniz,
Sinan Mordağ, Seyit Korkmaz, Enis Çağlar, Okan Kalip
“27 Mayıs 1960 Cuma / Saat: Sabaha karşı 05:25”
Radyo’dan darbe anonsu duyulur; “Ordu yönetime el koymuştur.” Bu anons tüm radyolardan arka arkaya yankılanır. İşte her şey
bu anonsla başlar… Yassıada’da ağır işkencelerden geçirilen, her
türlü hakarete maruz bırakılan ve hunharca katledilen, görünürde
Adnan Menderes ve arkadaşları olsa da gerçekte milletin kendisi
olmuştur. Bu oyun, milletin çok sevdiği ve on yıl iktidarda tuttuğu
bir Başbakan’ı ve iki arkadaşını idam edenlerin, bu gücü nereden
aldığını, buna cüret etmelerine sebep olan asıl şeyin ne olduğunu,
neye ve kime güvenerek ve kim adına bu suçu işlediklerini bütün
yönleriyle bir kez daha düşündürmek için sahnelenecektir.

23 Mayıs Cuma Saat: 20.00
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PELİNSU PİR
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Canım Arkadaşım
ADEN SANAT ATÖLYESİ - TEK PERDE

YAZAN

Ender Korkmaz
YÖNETEN

Halil Küreş
OYUNCULAR

Yunus Temiz, Ufuk Dağaşan, Nilgün Mutlu, Ekin Ulaş
Canım Arkadaşım, pedagojik bir sorun olarak “akran zorbalığı”
kavramını ele alan ve muhatap kitlesi olan çocuklarda bu sorunsalın çözümüne dair davranış modelleyen bir çocuk oyunudur.
Oyun, bedensel gelişiminin hızlılığı nedeniyle arkadaşlarına karşı
fiziksel üstünlük kazanan ve bunu diğerlerine karşı tacizkâr davranışlar geliştirmekte kullanan Hasan karakterinin doğru davranış
edinme sürecini ele almaktadır. Canım Arkadaşım oyunu arkadaşlık mefhumu üzerine yazılan sıcacık bir drama…

4 Mayıs Pazar Saat: 12.00
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Hayal Kutusu
YENİ BİR FİKİR TİYATROSU - TEK PERDE

YAZAN

Sena Işıldar, Dilara Akın,
İsmail Kavrakoğlu
YÖNETEN

Dilara Akın, Sena Işıldar
OYUNCULAR

Erdem Kaynarca, Ayça Zeynep Genç, Başak Kara,
Dilara Akın, Ömer Güneş
Bilgisayarın hayal âlemine açılan dünyası ve bir çocuğun gözünden,
çocukların en çok ilgisini çeken masal karakterleriyle farklı bir yolculuk…
Canlı müzik eşliğinde çocuklarımızın hem eğleneceği, hem de teknolojinin
yararlarını ve zararlarını öğrenebilecekleri eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor...

4 Mayıs Pazar Saat: 15.00
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Sınıf Başkanı
Kim Olacak
ADEN SANAT ATÖLYESİ - TEK PERDE

YAZAN

Sacit Ünal
YÖNETEN

Halil Küreş
OYUNCULAR

Gökhan Çetin, Fatih İngeç, Özlem Şahin,
Beste Koçak, Sabia Alganer
Sınıf başkanı kim olacak? Sınıf, başkanını nasıl seçecek? Minik
öğrenciler hangi adayı niçin destekleyecek? Başkanlık yarışı minikler arasındaki arkadaşlığın önüne geçecek mi? Sınıf Başkanı Kim
Olacak, okul çağındaki çocukların birbirleriyle ilişkilerini ele alan ve
arkadaşlığın önemini vurgulayan sıcacık bir çocuk oyunu...

11 Mayıs Pazar Saat: 12.00
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Güneşe Yolculuk
UYGUR ÇOCUK TİYATROSU - TEK PERDE

YAZAN

Serhat Kahveci
YÖNETEN

Birol Engeler
OYUNCULAR

Alper Yaman, Deniz Telek, Gamze Bakkal,
Müge Gündemli, Özlem Basumlu
Dünya giderek kirlenmektedir. Güneş, bu kirlenmeye daha fazla
dayanamaz, Dünya’ya ve bu kirliliğe sebep olan tüm insanoğluna
küser ve ışıklarını göndermeyi bırakır. Acilen bir şey yapılmazsa, Güneş’in Dünya’ya küsmesi çok kötü sonuçlar doğuracaktır. Dünya yok
olmakla karşı karşıyadır. İnsanoğlu çok pişmandır ama Güneş bir türlü
insanlarla barışmamakta, onlarla iletişim bile kurmamaktadır. Güneş’in,
çocukları çok sevdiğini bilen insanlar, uzaya içi çocuklarla dolu bir uzay
gemisi yollamaya karar verirler. Tam o esnada Doğa adında bir çocuk,
kendisinden daha küçük çocukları uzayda gezdiren bir gemide çalışmaktadır. Gemi kalkmak üzeredir. Bu yüzden dünya büyükleri Doğa’yı
ve tüm yolcu çocukları elçi olarak seçip Güneş’e yollarlar. Doğa ve tüm
çocuklar, uzay gemisi ile Güneş’in yanına çıkarlar ve onu Dünya ile tekrar barışması için ikna etmeye çalışırlar.

18 Mayıs Pazar Saat: 15.00
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AĞACIN ŞARKISI

Ağacın Şarkısı
YENİ BİR FİKİR TİYATROSU - TEK PERDE

YENİ BİR FİKİR TİYATROSU
Tek Perde

YAZAN-YÖNETEN

Emin Olcay
OYUNCULAR

Eylem Gülter Olcay, Evrim Bağcı, Cansu Aykaç,
Gülnara Golovina, Emrah Olcay
Müziğin ve dansın estetiğiyle bezeli, çocuklarımızın hayâl gücünü
harekete geçirebilmek için anlatımında kuklaları tercih eden güzel
bir oyun: Ağacın Şarkısı. İlköğretim ve okul öncesi çocuklarımıza
hitap eden oyunumuz, çocuklarımıza kardeş sevgisinin kıymeti, adil paylaşımın nasıl olabileceği ve yardımlaşmanın önemi gibi
birçok değeri öğretirken onları eğlendirmekten de geri kalmıyor…

18 Mayıs Pazar Saat: 12.00
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Merhaba
Çocuklar…
Bu cıvıl cıvıl bahar
günlerinde renkleri
daha farklı tanımak,
şekilleri kavramak
için sizlerle
Küçükçekmece
Belediyesi Kültür
Merkezlerimizde
düzenlediğimiz
birbirinden önemli
sergilerimizi
gezmeye tüm
hızımızla devam
ediyoruz. Yine
oldukça neşeli
ve eğitici atölye
çalışmalarımıza
bekliyoruz.
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Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda; “Bir Garip Orhan Veli” başlıklı sergimizi gezmeye davet ediyoruz. Orhan Veli’nin
şiirlerini, notlarını ve kitaplarını tanırken yaşamından kesitler sunan
fotoğraflarını da inceleme fırsatı da bulacağız. Mayıs ayında sizleri
bekleyen bir diğer sergimizde bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz “Küçükçekmece Belediyesi Resim Yarışması 4” ödül töreni
ve sergisine bekliyoruz. Yarışma sonucu, farklı şehirlerden katılan
sanatçıların pekçok eseri arasında yapılan bir değerlendirme ile
belirlendi. Bu sergide birbirinden farklı konu ve teknikteki eserleri
inceleme fırsatını bulacağız.
Çarşamba, Perşembe, Cuma
10.00 - 12.00 ; 13.00 - 15.00 ; 15.00 - 17.00
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda; “Bir Dervişin
Notları” başlıklı sergisiyle Tosun Bayrakoğlu’nu 5 Mayıs’a kadar
misafir etmeye devam ediyoruz.. Mayıs ayı ortalarında “Yaklaşımlar”
adlı sergiyle Küçükçekmece Belediyesi resim kursiyerlerinin bir yıl
boyunca ürettikleri farklı ölçü ve konulardaki eserlerini izleme fırsatı
bulacağız. Daha sonra Bilgi Evleri’nden arkadaşlarınızın hazırladıkları
“Fen Bilimleri Şenliği” sergisi ile bilimsel meraklarının sonucunda bir
yıl içinde oluşan bilimsel çalışmaları görme imkânımız olacak. Bilgi
Evleri’nden sonra üniversite öğrencilerini konuk edeceğiz. Aydın
Üniveristesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım
Bölümü ile Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin yıl içinde yapmış
oldukları çalışmaları inceleme şansını bulacağız.
Salı 10.00 - 12.00 ; 13.00 - 15.00 ; 15.00 - 17.00
Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda; “Düş Sekmeleri” başlığıyla Asuman Savuk atölyesinin karma resim
sergisi bizlerle olmaya devam edecek. Mayıs ayı ortalarına
yaklaşırken “Renkler Ve İnsanlar” adlı sergi ile Küçükçekmece Belediyesi Fotoğraf Atölyesi öğrencilerinin çekimlerini
göreceğiz. Bu sergide ışık kullanımının yanı sıra renk vurgulamalarının ustalığını da görmüş olacağız. Bu sergiyle bağlantılı olarak yapacağımız fotoğraf workshoplarına katılmanızı
tavsiye ederiz.
Pazartesi 10.00 - 12.00 ; 13.00 - 15.00 ; 15.00 - 17.00
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Eyvah Eyvah 3
SÜRE 105’

YÖNETMEN

Hakan Algül
OYUNCULAR

Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon,
Tarık Ünlüoğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Serra Yılmaz, Meray Ülgen
Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan’la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan’ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla
mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin daha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekânlarında bile klarnetini
çalmaya devam etmektedir. Bu sırada Hüseyin’in yol arkadaşı
olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını
tırmanmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikili, yolları ayrılıp başka
hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de
hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden
geçmektedirler.

10 Mayıs Cumartesi Saat: 12.00 - 15.00
11 Mayıs Pazar Saat: 15.00
13 Mayıs Salı Saat: 15.00
14 Mayıs Çarşamba Saat: 15.00
15 Mayıs Perşembe Saat: 15.00
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Kuşlar Şehrinde
Macera
SÜRE 83’

YÖNETMEN

Wayne Thornley
Bu animasyon filmine orijinal ismini veren Zambezia, bir kuş şehri
olarak biliniyor, film ise bu kuş şehrinin Majesterleri Victoria Falls
döneminde geçiyor. Saf ve derin bir ruha sahip olan genç şahin
Kai, hayatını aşırı korumacı bir karaktere sahip olan babası Tendai’nin gözetimi altında yaşamaktadır. Babası onun her daim evine
yakın yaşamasını istese de Kai’nin hayali ‘gerçek hayat’ı tanımak
ve özgür olabilmektir. Bu hayal, Zambezia adlı kuş cennetini öğrenmesi ve oraya giden kuş sürüsüne katılmasıyla birlikte gerçek
olur. Hayalleri gerçek olmaktadır ancak kendisini bekleyen hayat
derslerinden bihaber olan Kai, geçmişiyle yüzleşecek ve dâhil olduğu bu toplulukla birlikte şehri için savaşacaktır.

17 Mayıs Cumartesi Saat: 12.00 - 15.00
20 Mayıs Salı Saat: 12.00 - 15.00
22 Mayıs Perşembe Saat: 12.00 - 15.00
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Kültür ve Sanat Merkezlerimizde
açılışlarından bugüne kadar

1.106.584
birmilyonyüzaltıbinbeşyüzseksendört

Küçükçekmeceli
kültür ve sanatla buluştu.
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“İyi bir filmin,
kusurlarının da
olması
gerekir:
Hayat gibi,
insanlar gibi...’’
Federico Fellini

31

32
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Küçükçekmece Belediyesi

Bilgi Evleri

Anneler Günü
Özel Etkinliği

Şef: Erdal Şahin
Küçükçekmeceli 56.124 Bilgi Evi öğrencisi arasından seçilerek oluşturulan Bilgi Evleri Çocuk Korosu,
Anneler Günü’nü özenle seçilmiş türkü ve şiirlerden
oluşan bir etkinlikle kutluyor.

11 Mayıs Pazar Saat: 15.00
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III. UNİÇEK KÜÇÜKÇEKMECE

SU SPORLARI FESTİVALİ

BASLIYOR!
YARIŞLAR
Yıldızlar ve Gençler Bahar Kupası Kürek Yarışları
Veteranlar Deniz Küreği Yarışları
Üniversiteler Arası Kürek Türkiye Şampiyonası
Küçükçekmece Durgunsu Kano Gençlik Kupası Sürat Yarışları
Üniversiteler Arası Dragon Boat Türkiye Şampiyonası

Tüm Halkımız Davetlidir.
Temel KARADENİZ
Küçükçekme Belediye Başkanı
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Küçükçekmece
Gösteri Sanatları Akademisi
Yıl Sonu Özel Etkinliği

2012 yılından beri faaliyette olan Gösteri Sanatları Akademisi bu yıl ikinci
mezunlarını veriyor! Alanında isim yapmış deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleşen yoğun iki yıllık eğitimin sonunda, mezun olmaya hak
kazanmış öğrenciler bu gece sergileyecekleri performansla sertifikalarına
kavuşacaklar. Öğrencilerimiz; Şan eğitmenimiz Onur Turan’ın yönetiminde üstat Cemal Reşit Rey’in sahne müziklerinden oluşan bir seçkiyle Şan
alanındaki yeteneklerini ve Sahne Sanatları eğitmeni Bora Seçkin’in yönetiminde ise “Kuğunun Şarkısı” adlı kısa bir oyunla da oyunculuklarını sergileyecekler. Sizi öğrencilerimizin heyecanına ortak olmaya davet ediyoruz...

20 Mayıs Salı Saat: 20.00
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Geçmiş Bahar Mimozaları
			
Sunan: Hakan Eren
Yorumlayan: Bekir Ünlüataer

Konuklar
Belkıs Özener
Barkın

20 Mayıs Salı Saat:19.30
37
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Mîrâciyeler

Konuk: Adem Tay
Kanun: Emin Esen
Ney: Mesut Ekici
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) miraç hadisesini konu alan ve Türk Mûsıkîsi’nin en değerli
formlarından biri olan “Mîrâciye”leri Emin Esen’in
kanunu ve Mesut Ekici’nin neyi eşliğinde Adem
Tay’dan dinleyeceğiz.

21 Mayıs Çarşamba Saat: 15.30

41

27 Mayıs Salı Saat: 19.30
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Çanakkale Gezisi Kayıtları Yeni Belediye Binası
A Kapısında 2 Mayıs Cuma Günü Başlayacaktır.
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Müziği
duyuyor musun?
Danışman Hocalar

Genel Sanat Yönetmeni / Keman:

Prof. Dr. Cihat Aşkın
Klarnet:

Serkan Çağrı
Bağlama:

Çetin Akdeniz
Piyano:

Prof. Cana Gürmen
Gitar:

Behzat Cem Günenç
Ritim – Perküsyon:

Engin Gürkey

Geleceğin Sanatçıları
Küçükçekmece Müzik Akademisi’nde
Yetişiyor

İTÜ TÜRK MÜZİĞİ
DEVLET KONSERVATUARI
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Bir Dervişin Notları
Tosun Bayraktaroğlu

Tosun Bayraktaroğlu, neredeyse yarım asırdır Amerika’da yaşayan bir sanatçı, bir derviş. 1960’ların sonu 1970’lerin başında
New York’ta, happening ve performans çalışmaları ile Amerika’nın
o dönem Vietnam politikasını eleştiren, insanları şaşırtarak farklı düşünceler gelişmesini sağlayan etkinliklere imza attı. Bayraktaroğlu,
eski bir ressam ve bir sûfî, aynı zamanda Amerikan üniversitelerinde
sanat tarihi ve İslâm sanatı okutmuş bir hoca. Tasavvufa ve dine
verilen 30 yılın ardından içindeki sanat yapma isteği ile çalışmalarına devam eden Bayraktaroğlu’nun, İstanbul Modern, Smithsonian
Instutite, New Jersey State Museum, Guggenheim Museum, Rose
Art Museum, Riverside Museum, Fordham University, Newark Museum, Montclair Museum, Trenton State Museum, Fairleigh Dickinson University, Monmouth College gibi önemli kurum ve müze
koleksiyonlarında eserleri bulunmaktadır. Türkiye’de ilk kez açılacak
kişisel sergisinde Tosun Bayraktaroğlu’nun kırk civarında tuval resmi
sergilenecek.

10 Nisan - 5 Mayıs 2014
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Bir Garip Orhan Veli
Küratör

Erkan Doğanay
Türk Şiiri’nin önemli şairlerinden Orhan Veli 1941 yılında, arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Garip adlı şiir kitabı ile “Garip” adını
verdikleri akımın doğmasına sebep oldu. Bu akım özellikle 19401950 yılları arasında Cumhuriyet dönemi şiirinde büyük etki bıraktı. Garip şiiri hem yıkıcı hem de yapıcı özelliği ile Türk Şiiri’nde bir
mihenk taşı kabûl edilir. Her ne kadar Garip döneminde yazdığı
şiirleriyle öne çıksa da Orhan Veli “tek tür” şiirler yazmaktan kaçınmıştı. Durmadan arayan, kendini yenileyen, kısa yaşamı boyunca
uzun bir şiir serüveni yaşayan Orhan Veli’nin edebiyat hayatı farklı
aşamalardan oluşmaktadır. Orhan Veli, doğumunun 100. yılında
yaşamı, şiirleri ve çalışmaları üzerine bir sergiyle edebiyat ve sanatseverlerle buluşuyor. Sergide kısa yaşamının belgelendiği fotoğraflar, şiirleri, kitap ve çeviri çalışmaları üzerine hazırlanmış bir
dokümantasyona yer verilmekte.

11 Nisan - 10 Mayıs 2014
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Düş Sekmeleri
Asuman Savuk

Asuman Savuk’un atölyesinde resim çalışmalarına devam
eden kursiyerlerin yıl içinde yapmış oldukları çalışmalar “Düş Sekmeleri” başlıklı bir sergide buluşuyor. Uzun süredir devam eden resim çalışmaları ile sanat yaşamına hazırlık yapan kursiyerler eğitim
süreçleri boyunca yapmış oldukları üretimleri izleyiciye sunuyorlar.
Sergi 8 Mayıs’a kadar HKSM Sergi Salonu’nda izlenebilir.

17 Nisan – 8 Mayıs 2014
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Yaklaşımlar

Küçükçekmece Belediyesi
Resim Kursiyerleri Yıl Sonu Sergisi

Nilüfer Tunaboylu

Resim yapan kişi, zihninin en derin tabakalarında yer alan ve
kendine özgü bir biçimde yeteneğini yüzeylere aktaran kişidir.
Sergide toplumun farklı yerlerinden gelen ama sanatın birleştirici
gücü ile resimle tanışan ressam adaylarının işleri yer almaktadır.
Bir yanda en temel resim türleri olan manzara, natürmort ve portre
örnekleri, diğer yanda ise kübik, izlenimci ve dışavurumcu modern
yaklaşımlara kadar geniş bir skalada eserler görülebilecek. Cennet
Kültür ve Sanat Merkezi ile Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi resim
sınıflarının yıl boyu ürettikleri resimler, SKSM Sergi Salonu’nda izlenebilir.

9 Mayıs - 20 Mayıs 2014
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İnsan sadece meyve ve sebzeden beslenen bir varlık değildir.
Işıktan, ışığın gösterdiği renklerden de yaşam enerjisini alır. Gökyüzünün mavi olmadığı bir dünya başka hangi renkte olursa olsun
biraz kasvetli ve ürkütücü değil midir? Sarı ayvayı, kırmızı gülü,
beyaz kar’ı, yeşil biberi, turkuaz denizleri düşünün. İnsan ‘renksiz’
yaşayamaz ve her rengin hayatın bir yerinde hatırası, unutulmaz
bir tarafı bulunmaktadır. Küçükçekmece Belediyesi Fotoğraf Atölyesi öğrencileri, objektiflerini renklere ve insanlara odakladı.

51

Küçükçekmece Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “Benim Küçükçekmecem” başlıklı resim yarışmasında ödül kazanan çalışmalar birçok değerli eserin arasından seçildi. İstanbul genelinde ilk,
orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında, öğrencilerimiz yine Küçükçekmece’ye dair beklentilerini, hayallerini renkler
ve çizgilerle anlattı.

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı
6 Mayıs Salı Saat: 11.00
Sergi: 6 Mayıs - 7 Mayıs 2014
52

Genç sanatçılarla koleksiyoner, galerici, sanat yazarı ve küratörleri
buluşturmayı hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi Resim Yarışması
şimdiye kadar pek çok sanatçıyı desteklemesinin yanı sıra onları sanat
ortamına da kazandırmış oldu. Başladığı ilk yıldan bugüne, yoğun ilgi
gören yarışmamız, Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde önemli bir
resim koleksiyonunun ilk tohumlarını atmış oldu. Küçükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel hâle getirilen resim yarışmasının bu sene
dördüncüsü düzenlendi. Jüri üyelerinin değerlendirmelerine göre ödül
kazanan ve sergileme ile ödüllendirilen resimler bir sergi ile ilan edilecek.

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı
17 Mayıs Cumartesi Saat: 17.00
Sergi: 17 Mayıs-20 Haziran 2014
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Küçükçekmece Belediyesi
Bilgi Evleri Bilim Şenliği
Öğrencilerimizde bilimsel merakın uyandırılması ve yeni fikirlerin
üretilmesi amacıyla yıl içinde yaptığımız bilimsel çalışmaların sergilenmesine imkân sağlayan “Bilim Şenliği” bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecektir. Günlük hayatın içindeki ayrıntıların bilimsel yöntemlerle açıklanabileceğini ispat ederek öğrencilerimize yeni bakış
açıları kazandırmak, onların gözlem yaparak “Neden?” ve “Nasıl?”
sorularını sormalarına ve kendi projelerini gerçekleştirmelerine ve
sergilemelerine fırsat vermek amacıyla gerçekleştirdiğimiz şenliğimize davetlisiniz…
Şenliğimizde yer alacak etkinlikler:
Fen deneyleri standları
Slayt gösterileri
Bilim adamlarının hayatları
Mikroskop gösterileri
Ok atışları
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21 Mayıs - 26 Mayıs 2014
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Grafik Tasarım Bölümü
Mezuniyet Projeleri Sergisi
İstanbul Aydın Üniversitesi Grafik
Tasarım Bölümü Öğrencileri

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin tasarımlarından oluşan karma sergide 2013
- 2014 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde yapılan çalışmalar, Sefaköy Kültür ve
Sanat Merkezi’nde beğeninize sunuluyor. Bölüm Başkanı Doç. Fuat Akdenizli sorumluluğunda, genç grafik tasarımcılarımızın amblem-logo, afiş,
bilboard, basın ilanı vb. pek çok parçadan oluşan kurumsal kimlik çalışmalarının sunulduğu bu keyifli etkinlik ziyaretçileri bekliyor.

27 Mayıs - 15 Haziran 2014
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Ritim

İstanbul Aydın Üniversitesi
Güzel Sanatlar Bölümü Öğrencileri
İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğrencileri, Bölüm Başkanı Doç. Sefa Çeliksap ve Proje Danışmanı Öğr. Gör. Sevim Zabunoğlu’nun sorumluluğunda hazırlamış oldukları
“Ritim” temalı özgün giysi tasarım projelerini beğeniye sunuyorlar.

27 Mayıs - 15 Haziran 2014
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kucukcekmecegelenekselsanatlarakademisi
kucukcekmecemuzikakademisi
arenamega
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ikitellibilgievim
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GELENEKSEL SANATLARIMIZIN
ÜSTADLARI

Alparslan Babaoğlu, Erkan Nezir,
Etem Çalışkan, Davut Bektaş, Dürdane Ünver,
Hassan Aly Hassan, Hülya Korkmaz, İslam Seçen,
Latife Aktan Özel, Nevzat Kaya, Saadet Gazi,
Semih İrteş, Taner Alakuş

44 44 360
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Çocuklar ile Uzlaşabilmek
Psikolog Berfe Gündüz

Çocuğunuz,
“Hayır”dan anlamıyorsa,
Sözünüzü dinlemiyor ve size cevap veriyorsa,
Kardeşiyle geçinemiyorsa,
İstediği olmadığı zaman saldırganlaşıyorsa,
onunla uzlaşma yollarını aramanın vakti gelmiş demektir. Çocuğunuzun asi ve dik başlı davranışlarının olası nedenlerini keşfedip
anne baba olarak neleri değiştirebileceğimizi anlayabilir ve onlar
için daha uzlaşmacı bir ortam sağlayabiliriz. Günlük didişmelerden
uzaklaşıp çocuğunuz ile nasıl işbirliği yapabileceğinizi ve çocuğunuza hangi yollar ile daha uyumlu bir dünya oluşturabileceğinizi
gelin birlikte konuşalım.

Katkılarıyla
6 Mayıs Salı Saat: 14.00
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Adım Adım
Başarı Semineri
Ömer Faruk Öndağ

Hızlı akan hayatta yetiştirilmesi gereken işler, hedeflediklerimiz ile
başarabildiklerimizin arasına giren engeller, insanoğlunun bedenini
ve beynini sağlıklı kullanmasına engel olur. Kişide tedirginlik, yetememe, başaramama ve uyumsuzluk sorunları baş gösterir. Bu
yoğun baskı altında, genellikle de aktif çalışan insanlarda, yapılan
işe yoğunlaşamama ve belli belirsiz unutkanlıklar baş gösterir. Öğrenme psikoloğu Ömer Faruk Öndağ’ın hazırladığı bu seminerle,
hayatımızın her aşamasında beyinlerimizi en sağlıklı şekilde kullanabilmenin yollarını öğreneceğiz…

7 Mayıs Çarşamba Saat: 14.00
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Celal Tahir ile
Yakın Tarihin Bilinmeyenleri
Konuk

Avni Özgürel
Yakın tarihimizin özellikle karanlıkta kalmış kritik anlarının açığa
çıkarılması hedefini gözeten bu program, Türkiye’nin siyasi açıdan
farklı toplumsal kesimlerinin kanaat önderleri ve akademi dışında
da fikirleriyle temayüz etmiş akademisyenleriyle gerçekleştirilecek
söyleşilerden oluşacaktır. Bu usulün benimsenme sebebi, farklılıklarımızın çatışma ve çöküşün değil, zenginliğimizin ve gelişmemizin temeli olduğunu ve bir üst bağlamda tek bir sentezin unsurları
olduğunu/olabileceğini, göstermektir. Ünlü gazeteci ve yazar Avni
Özgürel’in konuk olacağı söyleşide bu ay, 27 Mayıs ekseni çerçevesince modern ve postmodern darbeler konuşulacak.

8 Mayıs Perşembe Saat: 19.30
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Dijital Darbeler ve Demokrasi
Necip Fazıl Kurt

II. Dünya Savaşı’nın hemen ardından savaşın galipleri yeni bir
dünya düzeni tasarladılar. Siyasi ve ekonomik açıdan kamplara
ayrılan dünya, uzun süre Soğuk Savaş denilen düşük yoğunluklu
bir gerginlik dönemi yaşadı. Bu sürecin en önemli siyasi olaylarından birisi de, çeşitli ülkelerde birbirini andıran şekilde gerçekleşen
“darbe”lerdi. Soğuk Savaş bittikten ve dünya farklı kampların kısıtlayıcı sınırlarından kurtulduktan sonra darbeler çağının kapanacağı düşünülüyordu. Fakat öyle olmadı. Küreselleşmenin en temel
unsurlarından sayılan internet ve dijital devrim, yeni tür bir darbe
çeşidinin önünü açtı. Necip Fazıl Kurt, Batılı olmayan ülkelerin siyasetini belirlemenin yeni bir yolu olan “Dijital Darbeler” üzerine bir
“demokrasi” okuması gerçekleştirecek…

13 Mayıs Salı Saat: 19.30
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Âşıklar Gecesi

Âşık Maksut Feryadi, Âşık Fikret Ünal,
Âşık Taner Öztürkoğlu, Âşık Necdet Kuyumcu
Kadim Anadolu toprakları, meşk mesleğinin ustaları âşıkların sazı
ile yeniden dile geliyor! Gevherî’den Dadaloğlu’na, Köroğlu’ndan
Karacaoğlan’a, Âşık Veysel’den Mahsunî Şerif’e kadar süregelen
âşıklık geleneği, sözlü kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasındaki en önemli köprü görevini üstlenmeye devam ediyor. Maddi ve
manevi mirasıyla yüzyılların hikmet, irfan, sanat ve düşünce ikliminde gelişen âşıklık geleneği yolculuğunun vazgeçilmez temsilcilerinden olan saz üstadı âşıklarımız, türkü ve deyişleri ile bu yolculuğa
bizi de davet ediyor, sazın ve sözün kadim muhabbetini yeniden
paylaşmak üzere özel bir programla sizlerle buluşuyor...

14 Mayıs Çarşamba Saat: 19.30
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İskender Pala
Fuzulî Okumaları
Puşkin, Dante, Shakespeare...
Hepsi tarihî, millî ve edebî birer misyona sahiptiler.
Türk milleti için ise Fuzulî, onların hepsidir.
Çünkü bir güzel, onun dizelerinde yeniden
güzelleşince, her âşık orada kendi sevdiği güzeli
bulur; kendi aşk serüveninin acılarını, ayrılıklarını,
hasretlerini hisseder. Aşk için gelinen dünyada,
yine aşk ile yaşanır...

14 Mayıs Çarşamba Saat: 19:30
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Söz Hakkı
Moderatör

Furkan Çalışkan
Konuklar

Gökdemir İhsan, Selahattin Yusuf, Tarık Tufan
Furkan Çalışkan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Söz
Hakkı” isimli söyleşilerin Mayıs ayı konukları sevilen kültür-sanat
programı “Kafa Dengi” ekibi. Tarık Tufan, Selahattin Yusuf ve
Gökdemir İhsan’ın her cumartesi günü gerçekleştirdikleri keyfili
sohbetler Küçükçekmece’ye taşınıyor. Edebiyattan müziğe, felsefeden sinemaya kadar geniş bir yelpazede yapılacak olan söyleşi,
Kafa Dengi müdavimleri için de merak ettikleri konular hakkında
soru sorabilme şansı tanıyor.

15 Mayıs Perşembe Saat: 19.30
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Medeniyetin
Estetik Tezahürleri
Prof. Dr. Turan Koç

İslâm medeniyeti, her tezahürüyle, İslâm’ın hakikat anlayışı ve
varlık tasavvurunun tarihteki bir açılımıdır. İslâm medeniyetine ait
eserler ilhamlarını, her şeyden önce bu medeniyetin kurucu kaynağı olan Kur’an’dan alırlar. Bu eserler, temsil ettikleri örneklerinde,
İslâm imanının tarih ve mekânla buluşma tarzını yansıtır. Kısaca,
bunlar iman tecrübesinin zaman ve mekân kavşağındaki estetik
görünümleridir. Bu eserlerin kalıcılığı, bizim onları ve onların arkasında yatan düşünsel, estetik ve etik değerleri anlamlandırmamızla
doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla, bunlar her zaman yeniden yorumlanmayı ve hayatla buluşturulmayı bekler bizden. Prof. Dr. Turan
Koç ile İslâm medeniyetinin estetiği üzerine önemli bir hasbihale
davetlisiniz…

17 Mayıs Cumartesi Saat: 14.00
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Yûnus senin gözlerinde çok hâl var
Önünde uğrayup geçecek yol var
Gice gündüz dur da Mevlâ’ya yalvar
Ağladursa Mevlâm yine güldürür

Yunus Emre; kendisinden sonra gelen tüm şairleri asırlardır derinden etkileyen, büyük mutasavvıf şair… Sadece şairleri değil; tüm
dünyayı ve insanlığı etkilemiş, Türkçe ustalığı ve derin hikmet
birikimi ile “ufuk şahsiyet” olarak adını tüm zihinlere, gönüllere
yazdırmıştır. Anadolu’nun birçok yerinde adına makamlar, türbeler bulunan Yunus Emre herkesin, her kesimin teveccüh ve
sevgisine mazhar olmuştur. Şahsiyeti ve şiirleri üzerine sayısız
çalışmalar yapılmış olan Yunus Emre konusunda ülkemizdeki en
yetkin ve teferruatlı çalışmanın sahibi olan Mustafa Tatçı’nın eşsiz değerlendirmeleri ile önemli bir hasbihale davetlisiniz…

22 Mayıs Perşembe Saat: 19.30
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Hayatımıza
Değer Katan Sohbetler
Cüneyd Suavi

Hayatın farklı anlarından kesitleri, hayal gücünün kıymetli süzgecinden geçirerek okurla buluşturan bir yazar Cüneyt Suavi. Değerlerimizi yaşanmışlıklardan alınacak öğütler ve yüzünüze yayılacak
samimi bir tebessüm ile buluşacaksınız. Çocukların ve gençlerin
toplum ile uyum içinde, değerlerinin bilincinde yetişmesi için düzenlenecek olan seminer, sohbet eşliğinde gerçekleşecektir.

25 Mayıs Pazar Saat: 14.00
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Teoman Duralı ile
kültür ve medeniyet
Prof. Dr. Teoman Duralı, kültür ve medeniyet
kavramlarına, tarih ve felsefe bağlamında ışık tutan
dersini halka açıyor. İstanbul Üniversitesi’nde onyıllardır
sadece felsefe öğrencilerinin değil, farklı bölümlerden,
hattâ farklı fakültelerden gelen öğrencilerin de ilgiyle
takip ettiği “efsane” ders, yıllar içinde hep yeni veri, bilgi
ve perspektiflerle zenginleşti.

Teoman Duralı felsefe ve tarihin yanı sıra, bir diğer
uzmanlık alanı olan biyolojiden de yararlandığı derste,
“big bang”ten başlayan ve en önemli insan başarısı saydığı
“felsefe-bilim”in ortaya çıkışına uzanan macerayı, “kültür
ve medeniyet” kavramlarını merkeze alarak anlatıyor.

26 Mayıs Pazartesi Saat: 19.30
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Çocuklarda Kural ve
Sınır Koyma
Merve Karabiber

Çocuklar onaylanan davranışın ne olduğunu, kendilerinden neyin beklendiğini, nereye kadar gidebileceklerini ve nerede durmaları gerektiğini bilmek
ister, bu yüzden sınırlara ihtiyaç duyarlar. Aslında kurallar ve sınırlar, sanıldığının aksine çocukların alanlarını kısıtlamaz, kendilerini gerçekleştirmek ve keşif yapmak adına onlara alan tanır. Sınır ve kurallar her yaşta farklı yöntemlerle çocuğa öğretilir. Bunun için her yaş dönemi çocuğunun gelişim özelliklerini
bilmek ve uygun iletişim tekniğini seçmek önemlidir. Bu seminerle, çocukla
iletişim kurmada aileleri rahatlatacak yöntemler, çatışma çözme ve müdahale teknikleri hakkında bilgilendirme yapılarak, çocuğun yetişkinlik hayatında
“sorumluluk sahibi” bir birey olmasına rehberlik etmelerinde ailelere yardımcı
olmak amaçlanmaktadır.

Katkılarıyla
27 Mayıs Salı Saat: 14.00
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Çocuklarda
Duygu Eğitimi
Mehmet Teber

Her anne baba çocuğunu iyi eğitmek ister. Çocukta karakter
eğitimi, özgüven eğitimi, sorumluluk eğitimi, mahremiyet eğitimi,
mülkiyet eğitimi gibi birçok alandan söz etmek mümkündür. Uzman Pedagog Mehmet Teber bu söyleşisinde çocukların duygu
eğitimine değiniyor. Çocuğunuzun duygularını tanımasını, onları
kontrol etmesini ve kendini daha iyi ifade etmesini istiyorsanız sizi
seminerimize davet ediyoruz.

28 Mayıs Çarşamba Saat: 14.00
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Fatih ve Fetih

Yavuz Bahadıroğlu
Ceddimizin kurduğu Osmanlı Devleti iki ana hedefe kilitlenmiştir:
Biri dinî, ikincisi millî hedeftir. Dinî hedefe ‘‘İ’lây-ı Kelimetullah’’, millî
hedefe “Kızıl Elma” dediler. Padişahlar, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu günden beri bu iki hedefe ulaşmaya çalıştılar; tüm “bey”ler
ve “padişah”lar İstanbul’a yöneldiler. Fatih Sultan Mehmed, bu
“fetih zinciri”nin son halkasıdır ve yetiştirilme tarzında günümüz
terbiyecilerine (annelere, babalara ve öğretmenlere) son derece
önemli öğretiler vardır. Bunlardan yararlanarak “Fatih yürekli çocuklar” yetiştirmek mümkündür. Fatih’i gerçekten keşfedebilmek
için şu sorulara cevap aranmalıdır: Fatih’in anne ve babası nasıl
bir anne ve babaydı? Fatih’i nasıl eğittiler, Fatih nasıl bir çocukluk
yaşadı? Çocukların yetişmesinde muhitin ve mimarinin önemi nedir? Babası neden en verimli çağında saltanattan çekildi, sonra
saltanata neden döndü? Osmanlı tarihindeki ilk askerî darbe bu
yüzden mi çıktı? İstanbul fethedildi de ne oldu, fethedilmeseydi ne
olurdu? Ayasofya, Osmanlı insanının nazarında nasıl bir mabettir?
Fatih zehirlenerek mi öldürüldü? Daha sonra kabri açıldı mı, neler
yaşandı? Programda bu tür sorulara cevap aranacaktır.

28 Mayıs Çarşamba Saat: 19.30
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Şiirle bu meydanda buluşun!

Abdürrahim Necip Fazıl
Karakoç Kısakürek

Moderatör: Adnan Özer
Sunum: Hüseyin Köroğlu
Şairler: Suat Engüllü, Ari Çokona
Rüstem Aslan, Özcan Ünlü
Şiir Meydanı, büyük bir buluşma yeri. Her ay, konuları ve konuklarıyla
şiir ateşinin başında toplanmanın adı. Türk Şiiri’nin önemli isimleriyle
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde tanışacak, kendilerinden şiirlerini
dinleyeceksiniz. Şiir Meydanı, etkileşimli tarzına bir yenilik katıyor: Her yaştan
şiir yazanlara açık ve sembolik ödülleri olan bir yarışma düzenliyor. Etkinliğe
katılan şairlerin değerlendirmesiyle ödüller sizi bekliyor!

katkılarıyla...

29 Mayıs Perşembe Saat: 19.30
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Farklı coğrafya ve iklime sahip olan Anadolu’da
günümüzden on bin yıl öncelerine kadar uzanan dans
geleneğimiz, tüm çesitliliği ile bir kültür emaneti olarak
günümüze kadar ulaşmıştır. Modern Dans Topluluğu,
Küçükçekmece Belediyesi’nin bu kültür devamlılığına
katkıda bulunmak için attığı önemli bir adımdır. Türk
halk danslarının modern ve özgün bir tarzla sahnelendiği
projede, çocukların kendi kültürlerini yakından tanıyarak
keyifli zaman geçirmeleri sağlanacaktır.

79

Türk Halk Müziği, içerisinde taşıdığı yöresel
enstrümanlar, yöresel ağızlar, yöresel tavırlar, farklı
karakterdeki halk oyunları vb. zenginlikleri ile âdeta
yaşamın kendisidir.
Kalabalık grubun bir türküyü aynı anda tek sesmiş
gibi birleşerek icra etmesi oldukça zordur. Bu durum
enstrümanlar için de geçerlidir. Bağlama virtüözü
Çetin Akdeniz yönetimindeki bu atölye çalışmamızda
toplu icranın önemi öğrencilerimize anlatılacak ve
bunlar uygulamalı olarak dile getirilecektir.

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezlerine başvurabilirsiniz.
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Halk Oyunları

Anadolumuzun tüm renkleri;

doğudan batıya, kuzeyden güneye...
Bilgi ve kayıt için
Kültür ve Sanat Merkezlerine
başvurabilirsiniz.
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Yazarlığın kapısını ısrarla çalanlara,

yazmak kadar yırtmayı göze alanlara söyleyeceklerimiz var.
Seçkin bir edebiyat atmosferinde ağırlamak istiyoruz sizi.
Sözcüklerdeki saklı manaları bir şairle keşfetmeye

hazır mısınız? Yazarlık eğilimlerinin belirlenmesi ve

desteklenmesinden yola çıkılarak oluşturulan program, aynı
zamanda okuma bilincini de kazandırmayı hedefliyor.

A. Ali Ural

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezlerine başvurabilirsiniz.
83

Fotoğrafçılık Atölyesi
Halit Ömer Camcı
Mehdi Öztürk

Bu yüzyılın belki de en evrensel sanatlarından biri hâline gelen
fotoğrafçılıkla ilgili iyi bir eğitim almaya ne dersiniz? Fotoğraf Atölyesi - Giriş Seviyesi Dersleri, fotoğrafçılığın temel ilkelerini, fotoğraf
makinesiyle ahbap olmayı, ışıkla yazı yazmayı öğrenmeniz için iyi
bir fırsat. “Ben her şeyi biliyorum, artık usta olmak istiyorum!” diyorsanız da, Gezi Belgesel Fotoğrafçılığı, Doğa ve Portre Fotoğrafçılığı gibi derslerin verileceği Fotoğraf Atölyesi - Ustalık Atölyesi’ne
katılabilirsiniz. İki kategori başlığı altında fotoğraf sanatçısı Halit
Ömer Camcı ve Mehdi Öztürk’ün tecrübelerini aktaracakları Fotoğrafçılık Atölyesi sizleri bekliyor.

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezlerine başvurabilirsiniz.
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Kamera Önü Oyunculuğu
Ayla Algan

Türk tiyatrosunun ve sinemasının en önemli isimlerinden Ayla
Algan, gerek yurt içi gerekse yurt dışında yaptığı çalışmaları ve
alanında birbirinden önemli isimleri yetiştirmiş eğitimci kimliği ile
Küçükçekmece’de kamera oyunculuğunu kapsayan önemli bir
atölye çalışmasına imza atacak. Sahne oyunculuğunun günümüz
sanat dünyasında artık sinema ve televizyon gibi yaygın teknolojik
araçlarla da desteklendiği gerçeği ile kamera önü oyunculuğunun ayrıntılarını ve değerlerini, konunun uzmanlarından olan usta
oyuncu Algan, katılımcılarla yapacağı pratiklerle de destekleyerek
oyunculuğun püf noktalarını anlatacak.

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezlerine başvurabilirsiniz.

85

Ritim Atölyesi
Mısırlı Ahmet

Küçükçekmece Belediyesi, Mısırlı Ahmet ile hayatın ritmini çalmaya devam ediyor. Mısırlı Ahmet, hemen hemen tüm Avrupa
ülkelerinde ve dünyanın diğer birçok ülkesinde konserler, atölye
çalışmaları ve seminerler verdi. 2004 yılında sponsorluğunu Avrupa Birliği’nin yaptığı Euro Med Medimusses Projesi kapsamında
Tunus’ta yapılan ve Akdeniz ülkeleri perküsyonistlerinin katıldığı
festivalde Türkiye’yi temsil etti. Ardından, Akdenizli Büyük Müzik
Üstatları onuruna yapılan albüm serisinde, perküsyon dalında sadece Mısırlı Ahmet’e onursal albüm yapıldı ve kendisine “Üstat”
makamı verildi.

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezlerine başvurabilirsiniz.
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Türk Müziği Atölyesi
Ayşe Sağyaşar

İlk müzik çalışmalarına Muzaffer Arkan’dan Şan ve Solfej dersleri alarak başlayan Ayşe Sağyaşar, Ankara Radyosu Çocuk Korosu’na da devam etti. 1971 yılında İstanbul’a gelen sanatçı burada
Muammer Sun, Timur Selçuk ve Güher Güney’den Şan ve Solfej
dersleri aldı. Türk müziği alanında Alaaddin Yavaşça, Ferit Sıdal,
Fethi Karamahmutoğlu, Necdet Varol, Erol Sayan ve aynı zamanda babası olan usta sanatçı Mustafa Sağyaşar’dan da dersler aldı.
1983 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti’ne sanatçı öğretim elemanı olarak ve 1986 yılında da
İstanbul Radyosu’na sözleşmeli sanatçı olarak katıldı.

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezlerine başvurabilirsiniz.
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Tulum Atölyesi
Nahit Akdemir

Karadeniz yöresiyle özdeşleştirilen tulum çalgısı 17. yüzyılda yaşayan ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin de dikkatini çekmiş ve meşhur eseri Seyahatname’de “Sazende-i Dankiyo Düdüğü” olarak
adlandırmıştır bu çalgıyı. Türk kültürünün en eski çalgılarından biri
olan tulum, ne yazık ki unutulmaya yüz tutmuştur. Tulumu yeni
nesillere tanıtmak ve yeni tulum sevdalıları yetiştirmek için açılan
atölyemiz sizleri bekliyor…

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezlerine başvurabilirsiniz.
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Engelliler Ritim Atölyesi
Nail Aksoy

Yeryüzünde her şeyin ritmi vardır; hayatın ritmi daha anne karnında minik bir kalbin atışıyla başlar. Sonra insan, yaşadığımız dünyanın ve doğanın kendine özgü ritmiyle tanışır. Bu ritimle varolmayı
öğreniriz. Ya kendi ritmimiz? Bugüne değin kendi ritmimizi keşfedebildik mi? Perküsyonların dansı ritim atölyesinde vurmalı çalgılarla kendimize özgü ritmimizi keşfederken, aynı zamanda terapi
niteliğinde bir çalışmayla hayatın getirdiği sorunlardan uzaklaşıp,
keyifli bir yolculuğa çıkacak, hayatınızı müzikle renklendireceksiniz. Atölye bitiminde oluşturulacak ritim grubu içinde kendi yerinizi
aldığınızda da hem eğlenecek hem de sizi izleyenlere keyifli anlar
yaşatacaksınız. Can sıkıntısı bitiyor, gösteriler sizi bekliyor. Ritmi
yakalayın!..

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezlerine başvurabilirsiniz.
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Org
Atölyesi

Engelliler Org Atölyesi
Gürsel Yurtseven

Müziğin ve hayatın farkına varmak için tüm engelleri aşmak yine
sizlerin elinde! Her an iç içe olduğumuz müziğin farkına varabilmek
için elinizdeki fırsatları değerlendirmeye nasıl başlayabilirsiniz peki?
Bir müzik aleti çalabilirsiniz örneğin, neden olmasın? Parmaklarınızdan tuşlara, oradan da tüm dünyaya yayılacak sesiniz! Böylece
hem bedeninizin, hem de ruhunuzun ahenk ve ritmini de kolaylıkla
tanıyabilecek, gündelik hayatın getirdiği sorunlardan uzaklaşıp hayatı renklendirebilecek ve tüm engelleri ortadan kaldırarak, müziği
kendiniz için eğlenceli bir terapi hâline dönüştürebileceksiniz…
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Gürsel Yurtseven’in yönetimindeki Engelliler Org Atöyesi de
sizleri müzikle ve hayatla tekrar tanışmaya davet ediyor!

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezlerine başvurabilirsiniz.
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Özel Tiyatrolar

Yetişkin Oyunları Tam Bilet
: 4.00 TL
Yetişkin Oyunları İndirimli Bilet : 2.00 TL
Çocuk Oyunları Bilet
: 1.00 TL

İstanbul Devlet Tiyatrosu Oyunları
Yetişkin Oyunları Tam Bilet
Yetişkin Oyunları İndirimli Bilet
Müzikal Oyunlar Tam Bilet
Müzikal Oyunlar İndirimli Bilet
Çocuk Oyunları Bilet

: 6.00 TL
: 4.00 TL
: 7.50 TL
: 5.00 TL
: 2.00 TL

İstanbul Devlet Tiyatrosu
Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi
iletişim numarası 0212 424 24 19

Konserler
Tam Bilet
Öğrenci Bileti

Sinemalar
Tam Bilet
Öğrenci Bileti
Çocuk Bileti

: 2.00 TL
: 1.00 TL
: 2.00 TL
: 1.00 TL
: 1.00 TL

• 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 8’dir.

Hepimizin güvenliği ve seyir kalitesi açısından önemli olan
bu kurallara uyduğunuz için teşekkür ederiz.
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Küçükçekmece Belediyesi’nin
yeni online bilet satış sitesi ile
etkinlik biletlerine ulaşmanız
artık çok daha rahat!
Bilet satış ve ayrıntılı bilgi için
sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
bilet.kucukcekmece.bel.tr

bilet.kucukcekmece.bel.tr
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HALKALI CAD.

ATATÜRK BULVARI
MAHMUTBEY ÇIKIŞI

AVRUPA OTOYOLU (TEM)

KENT BULVARI

İKİTELLİ
KAVŞAĞI

FA
TİH

CA

D.

GÜNEŞLİ
KAVŞAĞI

DEĞİRMEN BAHÇE CAD.

SEFAKÖY
KAVŞAĞI

MERKEZ CAD.

REYHAN CAD.

YAHYA KEMAL B. CAD

MASLAK ÇEŞME CAD.

HALKALI GÜMRÜK YOLU

BASIN EKSPRES YOLU

HÜRRİYET CAD.

YAN YOL

E-5 KARAYOLU (D100)
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HAVAALANI
KAVŞAĞI
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www.kucukcekmece.bel.tr
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