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Hz. Mevlana’nın 741. Vuslat 
Yıldönümü Anma Töreni
Şeb-i Arûs
Mehmet Akif Ersoy Güfteleri ile 

Aşiyan Konseri

Okur - Yazar Buluşması
Ahmet Ümit

Şiir Dinletisi
İbrahim Sadri
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Sevgili Hemşehrilerim;

İnsanlık arasında barış ve kardeşlik duygusunun kültür 
ve sanat vasıtasıyla oluşturulacağına ve bu duygunun 
nesilden nesile eğitim yoluyla aktarılacağına inanıyoruz. 
Bu amaçla hazırladığımız Aralık ayı etkinliklerimizi 
ilginize sunuyoruz.

Bu ay da birçok kıymetli yazar ve sanatçımızı konuk 
edeceğimiz tiyatro, sinema, konser, söyleşi, şiir, 
sergi ve atölyeler vasıtasıyla sizlerle olmaya devam 
ediyoruz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma 
programında Erkan Mutlu ile “Âşiyân”, İbrahim Sadri 
şiir dinletimiz, “Söz Saz İstanbul”,  Serkan Çağrı ile 
Müziğe Dair” ve birçok konserimiz yanında; Polisiye 
romanın günümüz usta yazarlarından Ahmet Ümit de 
Aralık ayında sizlerle olacak. 

Ayrıca; bu ay, tüm dünya için barış, huzur, kardeşlik, 
birlik ve ilâhî aşkın sembolleşmiş ismi olan Hz. 
Mevlânâ’nın Hak ile vuslat günü olan “Şeb-i Arûs”un 
741. Sene-i devriyesi münasebetiyle artık geleneksel 
hale getirdiğimiz “Şeb-i Arûs” özel etkinliğimizle Hz. 
Mevlânâ’yı hep birlikte yâd edeceğiz. 

Birbirinden güzel etkinliklerle yeni bir yıla girerken yeni 
yılın hepimiz için barış, huzur ve mutluluk getirmesini 
diliyorum.

Temel KARADENİZ
Küçükçekmece Belediye Başkanı





20:00

aralık

4
Perşembe

20:00

aralık

5
Cuma

15:00

aralık

6
Cumartesi

20:00

aralık

6
Cumartesi

‘’Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır, yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda 
olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal 
olur kalırız.’’ der Fasulyeciyan o ünlü tiradında…İşte sahnede göründüğü anda yok olmaya başlayan 
tiyatroya sahip çıkma çabasıdır Ahmet Vefik Paşa’nın Bursa’ da yaptığı…Ahmet Vefik Paşa’nın Bur-
sa’ya atanıp Fasulyeciyan’ın tiyatrosunu sahiplenmesi ve ardından gelişen olayları anlatan bu oyun 
aslında o günü olduğu kadar bugünü de hicveder.

Paşa Paşa Tiyatro
Yahut Ahmet Vefik Paşa

YAZAN
Gökhan Erarslan

YÖNETEN
Mutlu Güney

Murat Sarı, Ahmet Somers, Ali Çelik, Halil Doğan, Cengiz Daner, Altay Özbek, Ahmet Taşdemir,
Cem Zeynel Kılıç, Emir Tayla, M.Coşkun Ülgen, Gökhan Türkal, Burcu Gül Kazbek, Aybanu Aykut,

Cihan Ayhan, Mehmet Cem Sürgit, Doruk Ordu, Ömer İvedi, Emin Gökhan Eroğlu,
Eray Abdullah Pekcan, Nevzat Cengiz, Nesrin Sütçü, Beliz Sözer, Seda Gün, Müge Gülgün, 

Zeynep Anacan, Mehtap Gündoğdu, Nilay Gök, Eda Şahin, Onur Erolus, Tuğrul Ozan Tuğrul, Kazım 
Semih Varol, Ali Murat Altunmeşe, Murat Demirtop, Oğulcan Kayacan 

Devlet Tiyatroları - İki Perde

aralık

tiyatro



Toplum içinde bencilliğin ne denli sorunları beraberinde getirdiğini ironik bir dille anlatan 
oyunda, şehir yaşamının getirdiği sorumlulukları da göreceksiniz. İnsanların birbirleri ile 
olan iletişimlerini komik bir dille anlatırken oyun, bir yandan da çevre temizliğine dikka-
ti çekiyor. Kalabalık kentlerde çevre temizliğinin hassasiyetine komik bir dille değinen 
oyun, insanlar arası sorumluluklar konusunda da farkındalık yaratıyor. 

Görgüsüz Görgüsüzler
YAZAN

Eyüp Bolat
YÖNETEN

Yavuz Ünlütürk
Avrasya Sanat Tiyatrosu - İki Perde

20:00

aralık

5
Cuma

aralık

tiyatro

4



Zengin bir işadamı olan mümtaz İşbilir, otoriter karısı ve saf kızıyla mutlu mesut yaşamaktadır. Bir 
gün sabahın ilk ışıkları ile yanında çalışan Fethi Güven tarafından uyandırılan Mümtaz İşbilir, “Şu 
an kazandığım para evleneceğim kızı mutlu etmeye yetmez” diyen Fethi Güven’in zam isteme 
niyetini anlayınca işler fena karışır. Bu sırada evin hizmetçisi Natasha’nın da Mümtaz Bey için 
önemli planları vardır. Mümtaz Bey’in otoriter karısı Fikret, Nam-ı diğer Fifi, dönen dolapları öğre-
nince adeta çileden çıkar. Evin kızı Ceren ise biran evvel evlenip ailesinin baskısından kurtulmak 
için dahice planlar yapar ve bu planların ne kadar dahice olduğu tartışılır. Sonunda işler öyle bir 
karışır ki, içinden çıkılmaz bir hal alır.

Karman Çorman
YAZAN

Claude Magnier
UYARLAYAN ve YÖNETEN 

Tarık Şerbetçioğlu
Binnur Şerbetçioğlu, Ömer Gecü, Yavuz Topoyan, Gizem Maraşlı, Tuba Aşıcı,
Tuncay Vicnelioğlu, Songül Bayoğlu, Kaan Şahin, Deniz Noyan, Özkan Ayalp

İstanbul Kumpanyası -  İki Perde

20:00

aralık

5
Cuma

aralık

tiyatro

5



Neveser Hanım, kuralları olan, soylu, ödünsüz bir “İstanbul Hanımefendisi”dir. Eski bir 
“şarkıcı” olan hizmetçisi Nazmiş ile birlikte yaşamakta, ama kızı Zülâl’in tüm çabaları-
na karşın hayatını kendi düzenlemekte ve en vahimi, eski model / emektar otomobilini 
sürmeye devam etmektedir. Az hasarla atlattığı bir kaza, kızının ona bir şoför bulmasına 
neden olur. Dur adındaki bu şoför, tüm direnişine karşın Neveser Hanım’ın önce şoförü, 
sonra arkadaşı giderek can yoldaşı olacaktır. Birbirini çok seven ama aynı oranda “dedi-
ğim” dedik dört kişinin öyküsü; Annemin şöförü kimi zaman hüzünlü, kimi zaman öfkeli 
ama çoğu zaman neşeli bir macera. Hepimizin hayatı gibi.

Annemin Şöförü
UYARLAYAN - YÖNETEN
Hakan Altıner

Suna Keskin, Selda Özbek, Atila Pekdemir, Damla Cercioğlu
 Tiyatro Kedi - İki Perde

20:00

aralık

12
Cuma

aralık

tiyatro

6



“Oyuncu Tayfası” sizi eğlenceye, kahkahaya ve bol keyifli bir şova davet ediyor. 4-4-2 sizlere 
hem mizahın kapılarını açıyor hem de ufak da olsa hayatın stresinden uzaklaşmanızı sağlıyor. 
Kafası karışık bir ekibi toparlamak zordur. Sizleri bu sahaya davet ediyor ve kıran kırana bir 
komedi seyretmenizi diliyoruz. Hayatın içinden, biraz dışından ya da tam ortasından… Biraz biz-
den biraz sizden biraz onlardan. Hazır mıyız? Oyuncular sahaya çıkıyor. Ön kontroller yapılıyor, 
tansiyon yerinde. Dopingler alındı ve maç başlıyor.

4 - 4 - 2
YÖNETEN 

Kerem Yılmaz
Halil İbrahim Kaplan, Cenk Hakan Köksal, Ladin Avşar, Sibel Şişman,

Burak Aydın, Yiğit Dalgın
Oyuncu Tayfası -  İki Perde

20:00

aralık

12
Cuma

aralık

tiyatro

7



Para Düşkünü zengin Harpagon, kızı Elise ve oğlu Cléante’yi yine zengin ve paralı kimselerle 
evlendirip servetini arttırmak niyetindedir. Oysa Harpagon’un iki çocuğu da ekonomik ve sosyal 
statüleri daha aşağıda olan kimseleri sevmektedir. Çocuklar, babalarını ikna edebilmek için hem 
para hem de babaları için varlıklı ve Soylu bir kadın bulmak zorunda kalırlar. Zaten karmakarışık 
olan olaylar ve dengeler, Harpagon’un bahçesine gömdüğü altınların kaybolmasıyla büsbütün 
içinden çıkılmaz bir hal alır.

Cimri
YAZAN 

Moliére
YÖNETEN 

Kenan Işık
Mehmet Ali Kaptanlar, Zeynep Erkekli, Ömer Hüsnü Turat, Onur Ertaman, Yeliz Şatıroğlu, Enver 
Necmettin Amaç, Tarkan Koç, Gökay Müftüoğlu, Belma Şahin, Can Kurşunlu, İsmail Kırca, Ferdi 

Atuner, Çağrı Kodamanoğlu
Devlet Tiyatroları -  İki Perde

20:00

aralık

12
Cuma

20:00

aralık

13
Cumartesi

15:00

aralık

14
Pazar

20:00

aralık

18
Perşembe

20:00

aralık

19
Cuma

20:00

aralık

20
Cumartesi

aralık

tiyatro



Oyuncu Tayfası bu sezon bir ekip çalışmasıyla karşınızda. Babasına verdiği sözü tutma-
ya çalışan bir Adam’ın hikayesi; Oyuncu Tayfası’nın emeği, Volkan M. Sarıöz’ ün rejisiyle 
buluşup “Baba” ismiyle izleyici karşısına çıkıyor. “Ne yapmalı ne etmeli bu işi kan dök-
meden çözmeli?” “Baba”, babasına verdiği yemin sonucu ahlaklı ve temiz bir adam ol-
maya çalışan Adnan Kazancıoğlu’nun trajikomik hikayesini gözler önüne seriyor. İlle de 
slogan da slogan diyorsanız işte size slogan: “Geçmişine sünger çek! çekebiliyorsan!”

Baba
YAZAN

Tayfa Kalem
YÖNETEN

Volkan M. Sarıöz
Kerem Yılmaz, Doğuş Yılmaz, Cenk Hakan Köksal, Halil Ibrahim Kaplan, Canan Umur, Sibel Şişman, 

Deniz Yavuz, Beyza Birgen, Barış Can Çelik,
Oyuncu Tayfası - İki Perde

20:00

aralık

19
Cuma

aralık

tiyatro

9



Bir dağ kasabasına balayına gitmiş yeni evli Mösyö Corban polise karısının kaybolduğunu bildirir. Ka-
dın bir tartışmanın ardından orayı terk etmiş ve geri dönmemiştir. Mösyö Corban eşini merak etmek-
tedir. Bu sırada kasabanın rahibi gelip Mösyö Corban’a eşinin bulunduğunu söyler. Ama bulunan 
kadın adamın kendi karısı değildir. Fakat maalesef kimse gerçek Madam Corban’ı tanımamaktadır. 
Bu Madam Corban kocasının hafızasını yitirdiğini söyler ve kendisinin doğru kişi olduğunu birçok so-
ruşturmadan geçerek doğrular. Adam deli midir yoksa bütün bunlar ona saldırmak için kurgulanan 
bir oyun mudur?

Tuzak
YAZAN

Robert Thomas
YÖNETEN

Tolga Yeter
Taner Ergör, Berke Üzrek, Hande Dane, Levent Sülün, Can Varlı, Yelda Serbes,

Umut Akbıyık, Mert Marankoz
Tiyatro Karnaval - İki Perde

20:00

aralık

19
Cuma

aralık

tiyatro

10



Eğitimli eğitimsiz kadınların ortak noktası gördükleri şiddet. Kadın konuk evinde daha önce yaşamış 
bir kadının başından geçenleri kadınlarla paylaşıp gelecek için umut verme mücadelesini anlatan 
sıcak, samimi, düşündürten kimi zaman empati yapılan bir oyun. Sessiz Çığlık sadece kadın konuk 
evinde kalan kadınların değil çalışan bir erkeğinde eşinden gördüğü şiddeti anlatıyor. On kişilik bir 
oyuncu kadrosu ile beraber sahnelenen oyun dram ağırlıklı ve her karakteri de özel. Geçmişlerinden 
kurtulma mücadelesi veren kadınlar ile kendilerine bu konuda öncülük eden konuk evinden ayrılmış 
bir kadının hikayesi.

Sessiz Çığlık
YAZAN - YÖNETEN

Tevfik Yapıcı
Ece Pirim, Tevfik Yapıcı, Ortans Kıvanç, Hasan Yıldırım, Aynur Ayaz, Ali Erkut Taş, Nilay Toprak, 

Aylin Altunay, Ceren Bayir, Seçil Toprak, Şebnem Nuray
 Kaktüs Kabare Tiyatrosu  - İki Perde

20:00

aralık

20
Cumartesi

aralık

tiyatro

11



Oğlu Rus cephesinde yitik bir ana, iki kız ve bir dul gelin… Savaşın geride bıraktığı dört 
kadın, yaşamak için ne yaparlar? Herkesin kaybettiği savaşın hikayesi bu… Açlığın,  
çıplağın, mutsuzluğun hikayesi… Cephe gerisinde asıl acıyı çekenlerin yani kadınların 
hikayesi…

Kadınlar da Savaşı Yitirdi
YAZAN

Curzio Malaparte
YÖNETEN

Galip Erdal
Merih Atalay, Eylem Yıldız, Side Balaban, Zeynep Alper, Şamil Kafkas, Orkun Gülşen, 

Nurhayat Boz, Güneş Hayat, Cem Doğruluk
Devlet Tiyatroları - İki Perde

20:00

aralık

25
Perşembe

20:00

aralık

26
Cuma

15:00

aralık

27
Cumartesi

20:00

aralık

27
Cumartesi

aralık

tiyatro

12



Çocuklarımıza gençlerimize ve ailelerine örnek olarak sunabileceğimiz adam gibi adamı 
bulduk işte. Hem de yakın tarihimizden, yanı başımızdan. Daha fazla gecikmemeli ve 
olduğu gibi anlatabilmeliyiz dedik gönülden. Tıpkı onun gibi olmalı oyunumuz da. Sıcak, 
içten, samimi ama aynı…

Asil
YAZAN

Hüseyin Kurtça
YÖNETEN

Seyit Demir
 Sedat Karaer, Bülent Gençak, Fatih Kurt, Muhammet Kınık, Murat Tiryaki, Kemal Maden

4 Mevsim Tiyatro - İki Perde

20:00

aralık

26
Cuma

aralık

tiyatro

13



14

aralık 2014

Âmak-ı Hayal, dönemin hercai genci Raci’nin, bir mezarlıkta karşısına çıkan Aynalı 
Baba lakaplı kişinin rehberliğinde çıktığı hayalî yolculuğunu anlatıyor. Raci bu yolcu-
lukta, Cennet’in uzağına düşen bir âdem olarak çıkıyor karşımıza… Ve Hindistan’da 
Buda’dan, Zerdüşt ile yüzleşmesine, Ejderha ile savaşından, Çin’e uğrayıp Zümrüd-ü 
Anka’nın üzerinde uzayın derinliklerine yol alışına uzun bir yolculuğa çıkıyor. Son olarak 
Hürmüz ile Ehrimen’in, iyi ile kötünün ezeli kavgasına tanık olan, Hikmet olarak savaşa 
katılan Raci, bu savaşın ardından, aradığını babasının dizinin dibinde, evinde buluyor. 

Âmak-ı Hayal
YAZAN

Filibeli Şehbenderzâde Ahmet Hilmi
UYARLAYAN ve YÖNETEN
Hüseyin Sorgun

Mürşit Ağabağ, Şahin Sancak, Murat Kocacık, Sibel Tomaç, Hakan Güngör, Erdoğan Cengiz,
Uğur Deniz Yuka, Ekin Bulut, Merve Atabek, Binnur Işık, Selin Özkorkut, Musa Yüzgüleç

Tiyatro Nefes - Tek perde

tiyatro

20:00

aralık

26
Cuma



15



Yaramaz çocuk Canan bir uykuya dalar. Rüyasında müzik sesleri duyar ve sesin nere-
den geldiğini aramaya başlar. Derken bulunduğu Düşler Sokağı’nın iyilik perisi Melinda 
ile karşılaşır ve olaylar gelişmeye başlar. Aslında yaşadığı her şey Canan’ın hayal gücü-
dür. Hayal gücü onu yeni bir dünyaya götürür. İnsanın başarmak için çaba sarf etmesi 
ve özgüven sahibi olması gerektiği üzerinde duran oyunumuza davetlisiniz.

Düşler Sokağı
YAZAN - YÖNETEN
Oğuz Öztaş

Meriç Akay, Ferit Hantal,  Merve Köse, Oğuz Öztaş
Şeker Prodüksiyon - Tek Perde

13:00

aralık

6
Cumartesi

13:00

aralık

7
Pazar

aralık

çocuk tiyatrosu

16



Bir deniz kazasında yunus balıklarının yardımıyla kendisini ıssız bir adada bulan Rose, in-
sanlar ve medeniyet hakkında hiçbir şey bilmeden hayvan dostları tarafından  büyütülür. 
Hayvanlarla konuşabilme yeteneğine sahip Rose tüm adanın sevgisini kazanır. Birgün de-
nizler prensi Kaptan Sinbad bir deniz macerası sırasında Rose’un adasına gelir ve macera 
başlar. Davetlisiniz.

Denizci Sinbat
YAZAN - YÖNETEN

Murat Altınok
Murat Altınok, Ozan Erdönmez, Hazal Çoruk, Emre Turanlı, Deniz Değirmenci, 

Ceyda Yücesan, Dilan Demir, Fatih Ermiş, Anıl Karaersal
Antınok Tiyatrosu - İki Perde

13:00

aralık

6
Cumartesi

13:00

aralık

7
Pazar

aralık

çocuk tiyatrosu

17



Nesli tükenmiş olan minik kuş ormanda arkadaşlarıyla mutlu bir hayat sürmek-
tedir. Fakat minik kuşun çok önemli bir sorunu vardır. Arkadaşlarının tüm yar-
dımlarına rağmen uçmayı başaramamıştır. Kardeşini ziyaret eden kaplumbağa 
ormana bir avcının geldiğini ve nesli tükenen minik kuşu avlayıp götüreceğini 
öğrenir. Ormandaki tüm hayvanlar uçmayan kuşu avcıdan kurtarmak için elle-
rinden geleni yaparlar.

Masal Masal Bir Varmış
YAZAN - YÖNETEN
Filiz Bozok

Gökhan Soydök, Selin Bila, Oben Onur, Mahmut Can Yılmaz
Tiyatro Bozok -  Tek Perde

13:00

aralık

13
Cumartesi

aralık

çocuk tiyatrosu

18



Kitabı insan hayatında önemli bir kaynak kabul edip kitaptan önce ve kitaptan sonrasının 
çocuk diliyle anlatıldığı bir oyun olan Yeteneksiz Kral’da kitapsız bir hayatın ne kadar an-
lamsız ve boş olduğunu göstererek kitabın insan hayatına kattığı güzellikleri, zenginlikleri 
ve renkleri çocukların anlamasını sağlayan bir oyun Yeteneksiz Kral… İstedik ki; kitap o 
küçük hayatlarının bir parçası olsun. İstedik ki bedenleri büyürken, zihinleri gelişirken, kitap 
sevgisi de bir çınar gibi büyüsün, gelişsin, serpilsin içlerinde. 

Yeteneksiz Kral
YAZAN - YÖNETEN

Murat Demirkıranlardan
Murat Demirkıranlardan, Zeynep Necili, Rıfat Seçal, Bensu Kılıç, Burak Demirel

Bihter Prodüksiyon -  Tek Perde

13:00

aralık

13
Cumartesi

13:00

aralık

14
Pazar

aralık

çocuk tiyatrosu

19



Televizyonda izlediği hayali süper kahramanlarından etkilenen ve onlardan biri olduğunu sanan kah-
ramanımız kendinin mıknatıslı olduğunu düşünür. Böyle bir oyun uydurduğu için yürümekte bile zor-
lanır. Çünkü kendini mıknatıslı sandığı için her tarafa yapışır. Bu durumdan rahatsız olmasına rağmen 
televizyondan etkilendiğini kabul etmeyen Mıknatıs Çocuk yaşıtlarıyla iletişim kuramaz, bu nedenle 
de yalnızdır ve hiç arkadaşı yoktur. Bu durumun farkına varan iki arkadaş dedektifçilik oynayarak onu 
gizlice izler ve Mıknatıs Çocuk’u aslında mıknatıslı olmadığına ikna ederek sorunu çözerler. Böylelikle 
Mıknatıs Çocuk televizyonda izlediklerinin gerçek olmadığını anlar ve hayattaki en güzel şeyin gerçek 
arkadaşlık olduğunu öğrenir. 

Mıknatıs Çocuk
YAZAN

Gülen İpek Abalı
YÖNETEN

Birol Engeler
Doğanay Ünal, Gamze Durmuş, Irmak Gürgen, Kadir Ali Pekşen

Uygur Tiyatrosu - Tek perde

13:00

aralık

21
Pazar

aralık

çocuk tiyatrosu

20



Anadolu’nun yetiştirdiği ve 13. yüzyılda yaşamını bu coğrafyanın tam ortasında bu-
lunan Akşehir’de geçiren büyük bilge ve mizah ustası Nasreddin Hoca’nın zekâ dolu 
fıkralarını Erol Büyükburç’tan dinleyeceğiz. Usta sanatçı Nasreddin Hoca kılığına gi-
rerek hocanın felsefesini aktarıp fıkralarından örnekler verecek ayrıca şarkılaştırdığı 
fıkralarından okuyarak  çocuklarımıza unutulmaz dakikalar yaşatacak. Davetlisiniz.

Erol Büyükburç ile
Nasreddin Hoca Fıkraları

45 Dakika

13:00

aralık

20
Cumartesi

13:00

aralık

21
Pazar

aralık

çocuk tiyatrosu

21



Oyun oynamak için bir araya gelen iki arkadaş, Görkem ve Ömer tam oyna-
yacakları sırada yerlerinden bile kıpırdayamadıklarını fark ederler. Bunun nedeni 
bütün çocuk oyunlarının “Oyun Avcısı” tarafından çalınmasıdır. Çocuklar oyun-
larını kurtarabilmek için ellerinden geleni yaparlar. Bakalım bu iki arkadaş Oyun 
Avcısı’nın elinden oyunlarını geri alabilecek mi?

Oyun Avcısı
YAZAN - YÖNETEN
Filiz Bozok

Gökhan Soydök, Selin Bila, Oben Onur, Mahmut Can Yılmaz
Tiyatro Bozok- Tek Perde

13:00

aralık

27
Cumartesi

13:00

aralık

28
Pazar

aralık

çocuk tiyatrosu

22



Güzel bir gemide yaşayan altı çocuk.  Oyun oynamak için ailelerinden habersiz san-
dalla bir yolculuğa çıkarlar. Ancak ufukta görünen korsan gemisi ve fırtına onları çok 
korkutur.  Çocuklar çoktan pişman olmuşlardır ama yapacak hiçbir şeyleri de yoktur. 
Peki, şimdi ne olacaktır?
 

Barış Gezegeni
YAZAN

Ülker A. Köksal
YÖNETEN

Levent Niş
Levent Niş, Birol Engeler, Özge Aktaş, Tuğçe Topçu, Arif Mustafa Güney, Bahar Çoşyaka, 

Sumru Yılmaz, Sinem koşar, Özcan Akgöz, Mehmet Konu, M.Onur Kocabaş, MuratCeylan, 
İpek Şen, Hasret Bolat, Özgün Bayraktar

Devlet Tiyatroları - İki Perde

14:00

aralık

7
Pazar

14:00

aralık

21
Pazar

14:00

aralık

28
Pazar

aralık

çocuk tiyatrosu

23



Çoban Mehmet’in âşık olduğu güzeller güzeli Prenses Aybüke amansız bir hastalığa yakalanır. 
Sultan babası kızını iyileştirecek her kim olursa olsun prensesle evlendirip sultan yapacağını 
ülkenin dört bir yanına duyurur. Çoban Mehmet prensesi nasıl iyileştirebileceğini düşünürken 
çok sevdiği kuzusu konuşmaya başlar ve Kaf Dağı’na gidip Zümrüd-ü Anka Kuşu’ndan bir 
damla gözyaşı alabilirse prensesi iyileştirebileceğini söyler. Çoban Mehmet ve Kuzu dostları 
Kuş’un önderliğinde zorlu yollardan geçerek Kaf Dağı’na varırlar. Bakalım, Çoban Mehmet 
Zümrüd-ü Anka’dan bir damla gözyaşı alabilecek ve prensesi kurtarabilecek mi ? Davetlisiniz.

Zümrüd-ü Anka
YAZAN - YÖNETEN

İlknur Demir
Canay Atabey, Esat Bağış, Esra Tekin, Deniz Urs, Mehmet Bezgin

Tiyatro Lika - Tek perde

13:00

aralık

28
Pazar

aralık

çocuk tiyatrosu

24
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Ruhunuzun Melodileriyle
Müzik Akademisi’nde Tanışın...

Danışman Hocalar
Genel Sanat Yönetmeni / Keman:

Prof. Dr. Cihat Aşkın
Bağlama:

Çetin Akdeniz
Piyano:

Prof. Cana Gürmen
Gitar:

Behzat Cem Günenç
Ritim – Perküsyon:
Engin Gürkey

Geleceğin Sanatçıları
Küçükçekmece Müzik Akademisi’nde 

Yetişiyor

www.kucukcekmecemuzikakademisi.com
0212 411 08 87

İTÜ TÜRK MÜZİĞİ
DEVLET KONSERVATUARI
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Bernard, Noel Baba için çalışan sadık ve sakar mı sakar bir elftir; hayatındaki en önemli 
şey de bu iştir. Noel Baba’nın bir gecede tüm dünyayı nasıl dolaştığını öğrendiğinde 
tamamen ufku açılan Bernard, gizli zaman makinesinin sırrını öğrenmiş olur. Aynı za-
manda kötücül Necil Baddington ve annesi Vera da bu sırrı çözmeye çalışmaktadır 
ve bu nedenle Kuzey Kutbu’na savaşçılarını göndererek Noel Baba’yı yakalamalarını 
emrederler. Elf Bernard için kahramanlık zamanıdır; kısa bir süre içerisinde bir ekip oluş-
turacak ve kötüler Noel gecesini mahvetmeden Noel Baba’yı kurtarmaya çalışacaktır.

Zamanda Yolculuk
YÖNETMEN

Leon Joosen
Martin Freeman, Ashley Tisdale, Tim Curry, Joan Collins,

Tom Baker, Pam Ferris, Craig Fairbass, Chris Barrie
86 Dakika

15:30

aralık

7
Pazar

17:30

aralık

7
Pazar

15:30

aralık

10
Çarşamba

17:30

aralık

10
Çarşamba

aralık

sinema
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Savaşın, şiddetin içinde kalmış Anadolu köylerinden birinde yaşayan Yunus’un sevgiyi ve aşkı har-
manlayan, düşünceleriyle ve şiirleriyle dünya çapında önemli bir yere sahip olan Yunus Emre’ye dö-
nüşmesinin öyküsünü izliyoruz. Buğday ile avunmayı tercih etmesiyle yaşadığı büyük pişmanlık onu 
bir arayışa itecektir. Bu öyle bir arayış olacaktır ki sevdiği herkese, başta aşık olduğu Balım Kız’a veda 
ederek yollara düşecektir. Aşkların en büyüğü olan İlahi Aşk’a ulaşmak için çıktığı yolculukta, aradığının 
içinde olduğunu bilmeksizin Anadolu’nun tüm erenleriyle görüşüp onların kendisine yol göstermelerini 
ister. Sadece Anadolu değil, evrensel alanda da tarihin en önemli düşünürlerinden biri olarak kabul 
gören ve hümanizmin öncülerinden olan Yunus Emre’nin fikirleri yüzyılları aşıp bugünlere ulaşmıştır. 
Yunus Emre’nin evrensel düşünce alanında kendine yer eden barış ve sevgi düşünceleri ekseninde 
ünlü düşünürün hayatını ele alan film, izleyiciyi aşk yolunda kendini arayan Yunus Emre ile buluşturuyor

Yunus Emre
Aşkın Sesi

YÖNETMEN
Kürşat Kızbaz

Devrim Evin, Bülent Emin Yarar, Ahmet Mekin, Altan Erkekli, Burak Sergen,
Altan Gördüm, Sinan Albayrak, Tamer Levent

100 Dakika

15:30

aralık

17
Çarşamba

17:30

aralık

17
Çarşamba

15:30

aralık

18
Perşembe

17:30

aralık

18
Perşembe

aralık

sinema
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Saf ve derin bir ruha sahip olan genç şahin Kai, aşırı korumacı bir karaktere sahip olan babası Ten-
dai’nin gözetimi altında yaşamakta ve hayatı onun izin verdiği alan içerisinde yaşamaktadır. Babası 
her daim evine yakın yaşamasını istese de Kai’nin hayali ‘gerçek hayat’ı tanımak ve özgür olabil-
mektir. Bu hayal, Zambezia adlı kuş cennetini öğrenmesi ve oraya giden kuş sürüsüne katılmasıyla 
birlikte gerçek olur. Kimi zaman zorluklara gebe olan bu yolculuk sonrasında vardığı Zambezia 
daha önce şahit olmadığı türde bir cennettir. Hayalleri gerçek olmaktadır. Ancak kendisini bekleyen 
hayat derslerinden bihaber olan Kai, geçmişiyle ve kökleriyle yüzleşecek ve dahil olduğu bu toplu-
lukla birlikte şehri için savaşacaktır. 

Kuşlar Şehrinde Macera
YÖNETMEN

Wayne Thornley
Wayne Thornley, Jeff Goldblum, Samuel L. Jackson, Richard E. Grant, Jim Cummings, Jenifer 

Lewis, Jamal Mixon, Noureen DeWulf, Tania Gunadi, Zolani Mahola, Phil LaMarr, Tress MacNeille, 
Corey Burton, Tom Kenny

83 Dakika

15:30

aralık

21
Pazar

17:30

aralık

21
Pazar

15:30

aralık

24
Çarşamba

17:30

aralık

24
Çarşamba

aralık

sinema
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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
33
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KÜÇÜKÇEKMECE
ANADOLU LİSESİ
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“Söz Saz İstanbul” topluluğu Türkiye ve dünyanın çeşitli şehirlerinde-
ki festivaller, konser salonları, saraylar, tiyatrolar ve üniversiteler gibi 
farklı mekânlarda tek başlarına veya değişik gruplarla performanslar 
gerçekleştirmiş olan sanatçıların bir araya gelmesi ile 2010 yılında Tan-

buri Hakan Talu tarafından kurulmuştur.

Konserlerini değişik proje başlıkları altında gerçekleştirme prensibini 
benimseyen “Söz Saz İstanbul” topluluğu, konser konularını Osmanlı 
imparatorluğunun kuruluşundan, günümüze kadar uzanan geniş bir yel-
paze içinden seçmekte ve eserleri klâsik icra tavırı ile seslendirmektedir..

Topluluk ilk albümünlerini 2011 Temmuz ayında “Sevdim Seni”, ikinci al-
bümlerini ise aynı yıl Ekim ayında “Sislendi Hava” adı ile yayınlamıştır. 

Topluluk 2012 yılında Buhurizâde Mustafa Itri’nın 300. vefat yılı dolayısıy-
la Türkçe/İngilizce kitapçıklı 1597-1925 yılları arasındaki klâsik repertur-
dan oluşan “Yenıkapı Mevlevîhanesi” adındaki üçüncü albümünü sanat-
severlerin beğenisine sunmuştur. Söz Saz İstanbul’un dördüncü albümü 
ise Osmanlı İmparatorluğunun son dönemi ile Cumhuriyetin ilk yılları 
arasında yaşamış Kaptanzade Ali Rıza Bey’in ( 1881-1934) eserlerinden 

oluşan “Denizde Akşam”dır.

14 Aralık Pazar
Saat:20:00
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13 Aralık Cumartesi
Saat:20:00

38



Hz. Mevlâna, 17 Aralık 1273 tarihinde, akşamüstü bu 
âlemden can ve bekâ âlemine göç etmiş ve ölümünü, 
“Şeb-i Arûs (Gelin Gecesi)”, “Sevgiliye Kavuşma” ola-
rak nitelemişti. “Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde 
arama, bizim mezarımız arif kişilerin gönlündedir. Bura-
da ölüm (olarak) tezahür ediyorsa da orada doğumdur” 
diyen Mevlânâ, Rabbine aşkını, “Ölmek şeker gibi tatlı 
bir şey, canı sen aldıktan sonra seninle olunca da tatlı 
candan da tatlıdır ölüm” şeklinde dile getirir.  Hz. Mev-
lânâ ölümü, kişinin aslına dönüşü veya menşein ilâhi 
bir cevher olması bakımından “Allah’a dönüş” olarak 
telâkki eder. Bir başka ifadeyle ona göre ölüm, “Cismin 
ortadan kalkması değil, Allah’a doğru uçmasıdır.” Hz. 
Mevlânâ’nın ahireti teşrifi dolayısıyla her yıl gelenek-
sel olarak düzenlenen Mukabele töreninde bu yıl Hü-
seyin Fahreddin Dede’nin Acemaşîrân Mevlevî Âyin-i 
Şerîfi icra edilecektir. Konser fuaye salonunda ise, 
Mevlevîliğin sosyal hayata ve sanata olan dokunuşla-
rını misafirlere sunacak “Geleneksel Türk Sanatında 
Mevlevîlik İmgesi” konulu bir sergi gerçekleştirilecektir.

39



16 Aralık Salı
Saat: 13.00

GÜLTEN ÖZAYDIN
ÇOK PROGRAMLI
ANADOLU LİSESİ

aralık

konser
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Konuk
Hakan Aysev



46

“Eşin var âşiyanın var, baharın var ki beklerdin. 
Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?”

Erkan Mutlu

özel etkinlik ve
konser

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri, 
Serdar Tuncer’in eşsiz yorumu ve Erkan Mutlu’nun 

besteleriyle hayat buluyor. 

aşiyan



47

“Eşin var âşiyanın var, baharın var ki beklerdin. 
Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?”

Serdar Tuncer



48



49



50

Hatice Nur Gündoğdu

aralık

sergi
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Türkiye’nin ilk bayan Gyrocopter pi-
lot öğrencisi ve aynı zamanda PPL 
sahibi bir pilot olan Hatice Nur Gün-
doğdu’nun havadan çekmiş olduğu 
Türkiye fotoğrafları HKSM’de izleyi-
cilerin beğenisine sunuluyor. Farklı 
açıdan çekilmiş olan bu fotoğraflar 
adeta izleyiciye havadan geniş alan-
ları izleyebilme şansı sunuyor.  
Hatice Nur Gündoğdu, her uçuşa fo-
toğraf makinası ile birlilkte hazırlanı-
yor. Gökyüzünden yakaladığı karele-
re hiç müdahale etmeden olduğu gibi 
sunuyor. 
Hatice Hanım’ın bu eşsiz deneyimini 
5 Ocak 2014 tarihine dek HKSM Ser-
gi Salonu’nda paylaşabilirsiniz. 



52

aralık

sergi
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Prof. Veysel Günay’ın Retrospektif Sergisi 
11 Aralık - 11 Ocak tarihlerinde CKSM’de 
sanatseverler ile buluşacak. 70 kadar 
çalışmanın yer aldığı sergide sanatçının 
bütün dönemlerinden örnekler yer alacak-
tır. Daha çok manzara ağırlıklı çalışmalarda, 
yaşantısına paralel oluşan Köyüm, Yayla, 
Karadeniz, Tirebolu, Kazan, Gürün, Ege, 
Bahçe gibi serileri görmek mümkündür. 
“Doğada ve çevrede beni ifade ettiğine, 
benim duygu ve düşüncelerime karşılık 
geldiğine inandığım ilişkilerden, motiflerden 
resimsel biçimler oluşturuyorum” diyen 
sanatçı, 1948 Trabzon Beşikdüzü Ağaçlı 
Köyü’nde doğdu. Sanat eğitimini Gazi Eği-
tim Enstitüsü’nde (1966-1969), uzmanlık 
eğitimini Paris Ecole Nationale Superieure-
des Beaux Arts’da tamamlamış (1970-
1974); Gazi Eğitim Enstitüsü’nde (1974-
1983) arkasından Hacettepe Üniversitesi 
GSF’de öğretim üyesi ve bölüm başkanı 
olarak çalışmıştır. 2012’den beri İstanbul 
Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanlığı görevini yürütmektedir.





İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Küçükçekmece Belediyesinin işbirliği ile 
yürütülmekte olan Aile Eğitim Programları çerçevesinde ‘Etkili ve Yetkin Ebeveynlik’ adı al-
tında ‘yaygın ebeveyn tutumları’, ‘etkili ebeveynliğin temel unsurları’, ‘kardeş kıskançlığı ve 
ailenin rolü’, ‘kardeş çatışması durumunda ebeveynin arabuluculuğu’, ‘akrabaların çocuk 
yetiştirmeye etkileri’ konularında bilgilendirilmek adına davetlisiniz.

Etkili ve Yetkin Ebeveynlik
Konuşmacı

Uzman Psikolog Kübra Saral
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü)

14:00

aralık

3
Çarşamba

aralık

söyleşi
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09 Aralık Salı
Saat: 19.30

İstanbul’un
Manevi Mimarları

Konuşmacı
Ali Toker

Araştırmacı yazar Ali Toker; İstanbul’da yaşamış manevi sultanla-
rın öğretilerini, ekollerini, hoca ve üstatlarını, talebelerini, eserlerini, 
seyr-i süluk yolculuklarını maddi ve manevi mirasları etrafında anla-
tıyor. İstanbul’un manevi mimarlarının farklı farklı manevi zenginlikle-
rini, günümüze ulaşan kaynaklarıyla izleyenlere sunmayı hedefleyen 
bu nitelikli program; gönül sultanlarının yaşadıkları mekânların gör-
sellerinin sunulacağı ve bunun yanı sıra eserlerinden bestelenmiş 
olan beyitlerinin sinevizyon gösterisiyle dinleyenlere sunulacağı bir 
belgesel niteliğinde…

56



İstanbul Efendileri

09 Aralık Salı
Saat: 19.30

Konuşmacı
Dursun Gürlek

Ahmet Hamdi Tanpınar “Beş Şehir” adlı kitabında şöy-
le der: “Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra en mukad-
des şehir İstanbul’dur.” Peki, bunu neye dayanarak söy-
ler? Bizler İstanbul’un manevi değerinin ve öneminin 
ne kadar farkındayız? İstanbul’un manevi sahibi Ebu 
Eyyûb El-Ensarî (Eyüp Sultan) Hazretleri’ni; ya da bu 
kutlu şehri bizlere emanet eden Fatih Sultan Mehmet 
Han’ı ne kadar tanıyoruz? Tüm bu soruların yanıtları-
nı bulmak ve İstanbul Efendileri’nin izini sürmek için, 
kültür tarihçisi ve yazar Dursun Gürlek’in değerli soh-
betine tüm İstanbul âşıklarını bekliyoruz…
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Ünlü araştırmacı ve yazar Yalsızuçanlar, Anadolu’ya ruh veren İslam büyüklerinin, âlimlerin, 
ariflerin ve mütefekkirlerinin dünyasını bizlere açıyor. Anadolu’nun ruhunu mayalayanlar; Hz. 
Mevlana’dan Yunus Emre’ye, Hacı Bektaş-ı Veli’den Sümbül Sinan Efendi’ye, Pir Sultan 
Abdal’dan Mehmet Akif Ersoy’a tüm mümtaz şahsiyetler hayatları, eserleri, öğretileri, dünya 
çapındaki etkileri ve yetiştirdikleri değerli isimler ile birlikte konuşuluyor. Sadık Yalsızuçanlar’ın 
derin kültür ve bilgi birikimi ile hazırladığı, Anadolu’nun kadim irfanını ve muhabbetini bizlerle 
paylaşacağı bu kıymetli söyleşi programına davetlisiniz…

Anadolu’ya Ruh Verenler
Konuşmacı

Sadık Yalsızuçanlar

19:30

aralık

10
Çarşamba

aralık

söyleşi
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Osmanlı Saray Sanatı’nın en önemli sanat dallarından biri olan Minyatür Sanatı değerli 
yazma eserlerde kullanılan bir resimleme tekniğidir. Osmanlıda 15 yy. Fatih Sultan Meh-
met döneminden itibaren önem kazanmaya başlayan minyatür sanatı çok önemli ustala-
rın elinde son derece parlak devirler yaşamıştır. Günümüz minyatür sanatında sanatçılar 
farklı tasarım ve yeni teknikler kullanarak yeni bir estetik değere ulaşmaktadırlar. Günümüz 
sanat anlayışı ile Osmanlı Minyatür Sanatı’nın değerlendirmesinin yapılacağı söyleşiye da-
vetlisiniz.

Günümüz Sanat Anlayışı ile

Osmanlı Minyatür Sanatının
Değerlendirilmesi

Konuşmacı
Taner Alakuş

Ustalarla Atölye Sohbetleri

14:30

aralık

13
Cumartesi

aralık

söyleşi
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Kültürel yozlaşmalar ve ekonomik buhranlar bir yana; şiiri seven, hatta şiiri yaşayan bir milletiz. 
Şiir, az çok hepimizin hayatında, gönlünde yer etmeyi başarmış bir tür olarak varlığını koruyor. 
Öte yandan şiirle böylesi iç içe olmamıza rağmen, nitelikli şairlerden ve onların şiirlerinden bir 
o kadar da ayrı düşüyoruz. Şair Özgür Çoban, gönüllerde ve hafızalarda yer edecek şiirleriyle 
dinleyicilere sesleniyor.

Özgürce Şiirler
Seslendiren - Şair

Özgür Çoban

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM 
ANADOLU LİSESİ

14:20

aralık

15
Pazartesi

aralık

söyleşi
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Roma İmparatoru I. Konstantin tarafından yaptırılan ve “Mese” adı verilen; Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda, Divan-ı Hümayun’a gelen ve giden vezirler, elçiler, askerler ve diğer yöneticilerin geçtiği 
ve bir güzergah ve protokol yolu olarak kullanılan, günümüzde de İstanbul’un ana caddelerinin 
en önemlilerinden biri olarak varlığını devam ettiren Divanyolu’nun hikayesini Araştırmacı – Yazar 
Beşir Ayvazoğlu’nun eşsiz anlatımından dinlemeye davetlisiniz.

İstanbul sohbetleri

Değişmeyen Atardamar; 
Mese’den Divanyolu’na

Konuşmacı
Beşir Ayvazoğlu

19:30

aralık

16
Salı

aralık

söyleşi
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Türk dış politikası, gerçekleşen küresel önemdeki olaylara ve hızla değişen koşullara paralel 
olarak, sahip olduğu yeni anlayış çerçevesinde sürekli olarak tartışılan bir konu olmuştur. 
Özellikle son yıllarda Türkiye; coğrafi, siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda çok boyutlu jeo-
politik konumu sebebiyle, çok yönlü bir dış politika izleyecek güçlü bir ülke olma imkânı ya-
kalamıştır. Fakat bu imkânların okumasını ve analizini nasıl doğru bir şekilde ortaya koyabili-
riz? Alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Ensar Nişancı’nın yüksek birikimi ve derinlemesine 
yaptığı incelemelerinin ışığında, Türk dış politikası üzerine derinlikli bir söyleşiye davetlisiniz.

Değişen Dünyada
Türk Dış Politikasını Anlamak

Stratejik Derinlik
Konuşmacı

Prof. Dr. Ensar Nişancı

19:30

aralık

17
Çarşamba

aralık

söyleşi

62



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 muta-
savvıf şair… Sadece şairleri değil; tüm dünyayı ve insanlığı etkilemiş, Türkçe ustalığı ve derin 
hikmet birikimi ile “ufuk şahsiyet” olarak adını tüm zihinlere, gönüllere yazdırmıştır. Anado-
lu’nun birçok yerinde adına makamlar, türbeler bulunan Yunus Emre herkesin, her kesimin 
teveccüh ve sevgisine mazhar olmuştur. Şahsiyeti ve şiirleri üzerine sayısız çalışmalar yapıl-
mış olan, Yunus Emre konusunda ülkemizdeki en yetkin ve teferruatlı çalışmanın sahibi olan 
Mustafa Tatçı’nın eşsiz değerlendirmeleri ile önemli bir hasbihale davetlisiniz.

Yunus Emre Okumaları
Konuşmacı

Mustafa Tatçı

19:30

aralık

18
Perşembe

aralık

söyleşi
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Aile, her yönden etkileşim içerisinde olan, yaşayan bir organizmadır. Ailede iletişim ve bu-
nunla birlikte etkileşim önemli bir yer tutar. Aile, birlikte “ortak anlam” üretebilmeli ve problem 
çözümü konusunda bireysellikten ziyade “birlikteliği” esas almalıdır. Ancak, bazen ailedeki 
bireyler arasında uyum ve iş¬birliğinde sorunlar yaşanabilmekte ve bu da çatışmalara se-
bep olabilmektedir. Çatışmaların nedenleri, çözme becerileri, iletişimin önemli bir kanalı olan 
duygular konusunda bireyleri bilgilendirmek, sağlıklı aile sistemi kurma konusunda gerekli 
farkındalık ve yetkinlik kazandırma konularının ele alınacağı “Aile İçi İlişkilerin Yeniden Yapılan-
dırılması”  adlı söyleşiye davetlisiniz.

Aile İçi İlişkilerin
Yeniden Yapılandırılması

Konuşmacı
Zeynep Demirbozan

Katkılarıyla

14:00

aralık

18
Perşembe

aralık

söyleşi
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Bilgi Evlerimiz kültürel zenginliklerimizin birer buluşma noktasıdır. 7 İk-
lim 1 Mevsim  zenginliklerimizin farkındalığını ortaya çıkarma projesi-
dir. Aynı sokaklarda birbirimizden habersizce yürürken, bilgi evlerinde 
aynı sıraları paylaşıyoruz. Bir anne baba olarak farklı türkülerde aynı 
melodiyi hissetmenin bilinciyle birlikte zenginlikler içerisinde yaşa-
maktır 7 iklim 1 mevsim. 

Marmara Bölgesi Ege  Bölgesi Akdeniz  Bölgesi Karadeniz  Bölgesi

14:30

aralık

20
Cumartesi
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Çocuklarımızı çok fazla eğitmeye odaklanmış durumdayız. Hâlbuki öncelikle onları 
tanımaya, neler hissettiklerini neler düşündüklerini bilmeye ihtiyacımız var. Bu söy-
leşide doğumdan başlayıp da ergenlik dönemine gelene kadar çocukların neler 
hissettikleri ve neler yaşadıklarını üzerine bir yolculuğa çıkacaksınız. Çıktığınızda 
çocuğunuzu daha iyi anladığınızı fark edecek ve ilişkilerinizi yeniden gözden geçi-
receksiniz. 

Çocuk Dünyasına Yolculuk
Konuşmacı

Mehmet Teber

14:00

aralık

21
Pazar

aralık

söyleşi

66



Küçükçekmeceli okurlar bu ay Okur – Yazar Buluşması’nda polisiye edebiyatın önde gelen 
isimlerinden Ahmet Ümit ile buluşuyor. Şair – Yazar Adnan Özer’in yöneteceği Okur – Yazar 
Buluşması’nda Ahmet Ümit, yazarlık serüvenini ve yirmiyi aşan romanlarını yurtdışında ya-
yınlama sürecini, Türk edebiyatına dair düşüncelerini dinleyicilerle paylaşacak. İzleyicilerin de 
sorularıyla katkıda bulunacağı söyleşinin sonunda ilk yüz katılımcıya yazarın “Beyoğlu’nun En 
Güzel Abisi” romanı hediye edilecek. Davetlisiniz. 

Okur Yazar Buluşması
Konuşmacı

Ahmet Ümit 
Yöneten

Adnan Özer

19:30

aralık

24
Çarşamba

aralık

söyleşi
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Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

"Gömelim gel seni tarihe!" desem, sığmazsın.
...

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.
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Okuma Yarışması
Ödül Töreni

MehmetAkif’
Ersoy

İstiklal Şairimiz

Şiirleri

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçe genelinde ilkokul, orta-
okul, ve lise öğrencileriyle, öğretmenler arasında düzenle-
nen “Mehmet Akif Ersoy” konulu şiir okuma yarışmasının 
ödül töreni ne davetlisiniz.

KÜÇÜKÇEKMECE
İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

27 Aralık Cumartesi
Saat: 13.00
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“Geleneksel tezyinî sanatlarımız ve klasik şiirimiz, mensubu oldukları büyük  İslam medeni-
yetinin alt alanlarından birisi olan İslam sanatının canlı ve zengin iki damarını teşkil eder. Her 
ikisinin aralarında sıkı, etkili ve işlevsel bir ilişki ve alışveriş vardır. Her ikisi de ortak bir güzellik 
algısından şevk alırlar, ortak ve görkemli bir estetik binasını inşa ederler.”

Geleneksel Sanat Sohbetleri

Aynı Denizin Irmakları
Geleneksel Süsleme Sanatlarımız ve

Klasik Şiirimiz
Konuşmacı

Prof. Dr. Fatih Andı

14:30

aralık

24
Çarşamba

aralık

söyleşi
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aralık

atölye

72

Rahim Er
Siyer, sözlükte “davranış, hal, yol, âdet, bir kimsenin ahlâkı, 
seciyesi ve hayat hikâyesi” gibi anlamlara gelen sîret kelimesi-
nin çoğuludur. Peygamberimizin doğumundan vefatına kadar 
hayatını konu alan ilmin adı “siyer”dir. Tarihin belli bir bölü-
münden bahsettiği için tarih ilmiyle; Peygamberimiz “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” efendimiz’in söz, fiil ve takrirleriyle 
ilgilendiğindendolayı da hadis ilmi ile alâkalıdır. Rahim Er’in 
hoş üslubuyla Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendi-
mizin dış görünüşü, beşeri hususiyetleri ve güzel ahlakı Sevgili 
Peygamberim “Siyer Okumaları”nda…

aralık

atölye

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.



73

Bilal Tekcan
İstiklal Marşımızı Türk halkına armağan eden büyük vatan ve 
millet şairi Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini topladığı büyük 
eseri Safahat, yalnızca bir edebiyat eseri değil; aynı zamanda 
halen güncelliğini koruyan bir ahlak, edep, vatan, millet ve 
istiklal sevgisi kılavuzu olarak da görülebilir. Ersoy’un şiirle-
rinin özgün ve kıymetli muhtevasını incelemek, okumak ve 
anlamak için “Safahat Okumaları”na bekliyoruz.

aralık

atölye

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.
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Mevlana İdris
Mevlana’nın hayat görüşünü çocuklarımıza anlatmanın en 
doğru yolu, O’nun ölümsüz ve en çok bilinen eseri olan Mes-
nevi’den hikâyelerdir. Ancak bu yolla çocuklarımıza iyiyi, 
güzeli ve doğruyu anlatabilir, onların gönül dünyalarını zen-
ginleştirebiliriz. Mevlânâ İdris yönetiminde gerçekleştirilecek 
olan Mesnevi’den Hikâyeler Atölyesi katılımcılarını bekliyor.

aralık

atölye

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.
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Doç. Dr. Zekai Mete
Osmanlı’nın toplumsal yapısı, gündelik hayatı ve geçirdiği 
değişimler ve Osmanlı tarihi alışılmışın dışında bir yöntemle 
ele alınacak. Tarihi olayları, savaş-barış-anlaşma monotonlu-
ğundan çıkarıp sıradan insanın gündelik hayatından örnek-
lerle ortaya koymayı deneyecek tartışma ve okumalar, Os-
manlı kültürünün zenginliğinin kaynağı ve toplumun temel 
dinamikleri üzerinde yoğunlaşacak. Osmanlı’ya dair ilgisi ve 
soruları olan, tarihin tozlu raflarında kalmış konu ve eserleri 
merak eden veya bize katkı sağlayabilecek herkes haftada bir 
yapılacak atölyeye katılarak Osmanlı’ya dair derinlikli bir ça-
lışmanın öznesi olabilir.

aralık

atölye

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.
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Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

Doç. Dr. Ömer İşbilir
Milli kültürümüzün temelini teşkil eden eserlerimizin hemen 
hemen tamamı, Osmanlıcadır. Halbuki yeni neslimiz, kim 
bilir hangi dedesinden kalmış bir kitabın veya eski bir tapu 
senedinin, tarihî bir çarşı girişi ya da belki her gün altından 
geçtiği üniversite giriş kapısında yazılı olan Osmanlıca met-
nin, gerek muhtevâ, gerekse estetik zevkini yudumlama im-
kânından ne yazık ki mahrûmdur. Üzerinde güneş batmayan 
koca bir cihân devletinin dayandığı sırrın perde arkasındaki 
çağ açıp çağ kapayan bir kültürün mirasçılarını, birkaç yıl de-
ğil, asırlarca tüm dünyayı adâlet ve şefkatiyle avucuna alan 
ve ışık saçan o güzelliklerin hayret-engiz altyapısını araştırma 
zarûreti ne kadar açıktır.

aralık

atölye
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Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

Halit Ömer Camcı
Mehdi Öztürk

Fotoğrafın ortaya çıkış macerasından günümüze kadar gelen 
teknik ve sanatsal evrelerinin aktarılarak özgün fotoğraf çe-
kebilmeyi ve yorumlamayı hedefleyen atölye programında, 
fotoğraf sanatçıları Halit Ömer Camcı ve Mehdi Öztürk siz-
lere zengin tecrübelerini aktaracak. “Fotoğraf Atölyesi - Giriş 
Seviyesi Dersleri”, fotoğrafçılığın temel ilkelerini öğrenmek 
isteyen ya da fotoğrafçılık bilgilerini teorik ve pratik olarak 
güçlendirmek isteyenler için iyi bir fırsat. Eğer temel ilkelere 
ve çekim pratiğine sahipseniz; Gezi Belgesel Fotoğrafçılığı, 
Doğa ve Portre Fotoğrafçılığı gibi eğitimlerin verileceği “Fo-
toğraf Atölyesi - Ustalık Atölyesi”ne katılabilirsiniz.

aralık

atölye
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Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

İbrahim Aymaz
Dinçkal Tunca

Ülkemizin zengin halk dansları kültürü, modern dansı besleyen 
engin kaynaklardan biridir. Çeşitli yörelere ait dansları, mod-
ern dans adımlarıyla birleştiren bu proje, çocuklara bedenlerini 
tanımayı, geliştirmeyi ve koordinasyonu öğretirken; bir yandan 
da şehir hayatında az rastlayacakları dans kültürümüzü onlara 
tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Disiplin ve başarıyı sanatla 
buluşturan ve çocuklarımıza kişisel gelişimlerinde büyük katkı 
sağlayan atölyemiz bu dönem yine İbrahim Aymaz ve Dinçkal 
Tunca hocaların eşliğinde devam ediyor. Bu proje ile yeni-
liklere imza atacak küçük sanatçılarımız, inanıyoruz ki okul, 
aile ve sanat üçgeninde mutlu ve başarılı olacaklardır.

aralık

atölye
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Nahit Akdemir
Yüzyıllardır kültürümüzün en eski çalgılarından biri ve 
Kafkasya yöresinden Karadeniz yöresine kadar uzanan 
coğrafyanın vazgeçilmez çalgısı olan tulum; başlı başına bir 
orkestra niteliğindedir. Ne yazık ki artık unutulmaya yüz tut-
muş olan tulumu yeni nesillere, ülkemizin tüm bölgelerine ve 
hatta dünyaya tanıtmak ve yeni tulum sevdalıları yetiştirmek 
için hazırlanan atölye programımıza tüm müzik dostlarını 
bekliyoruz...

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

aralık

atölye
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Mustafa Kurhan
Müziğin ve hayatın farkına varmak için tüm engelleri aşmak 
yine sizlerin elinde! Her an iç içe olduğumuz müziğin farkı-
na varabilmek için elinizdeki fırsatları değerlendirmeye nasıl 
başlayabilirsiniz peki? Bir müzik aleti çalabilirsiniz örneğin, 
neden olmasın? Hem bedeninizin, hem de ruhunuzun ahenk 
ve ritmini kolaylıkla tanıyabilecek, gündelik hayatın getirdiği 
sorunlardan uzaklaşıp hayatı renklendirerek tüm engelleri 
ortadan kaldıracak, müziği kendiniz için eğlenceli bir terapi 
haline dönüştürebileceksiniz. Böylece parmaklarınızın ucun-
dan tüm dünyaya yayılacak sesiniz!

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

aralık

atölye
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aralıkaralık

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

Nail Aksoy
Yeryüzünde her şeyin ritmi vardır; hayatın ritmi daha anne 
karnında minik bir kalbin atışıyla başlar. Sonra, yaşadığımız 
dünyanın ve doğanın kendine özgü ritmiyle tanışırız. Bu ri-
timle varolmayı öğreniriz. Ya kendi ritmimiz? Bugüne değin 
kendi ritmimizi keşfedebildik mi? Ritim atölyesinde vurmalı 
çalgılarla kendinize özgü ritminizi keşfederken, aynı zaman-
da terapi niteliğinde bir çalışmayla hayatın getirdiği sorun-
lardan uzaklaşacaksınız. Keyifli bir yolculuğa çıkacak, tüm 
engelleri ortadan kaldırıp hayatınızı müzikle renklendire-
ceksiniz. 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!

aralık

atölye
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Güray Süngü
Edebiyat dünyasını keşfedebilmek, hikâye anlatabilme yön-
temlerinin labirentlerinde dolaşabilmek ve yazarlığın yanı 
sıra iyi bir okur olabilmenin sırlarını öğrenebilmek için; 
“Oğuz Atay Roman Ödülü”, “Türkiye Yazarlar Birliği Roman 
Ödülü” ve “Necip Fazıl Kısakürek Hikâye Ödülü” gibi önemli 
ödüllerin sahibi Güray Süngü rehberliğinde yazarlık atölyemiz 
başlıyor. Güray Süngü’nün yazarlık ve yazmak üzerine birik-
imlerini aktaracağı, sizleri yazmanın keyifli yolculuğuna çıka-
racağı, ayrıca her ay edebiyat dünyasından ünlü bir kalemin 
de konuk edileceği yazarlık atölyemiz siz edebiyatsever yazı 
tutkunlarını bekliyor.

aralıkaralık

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

aralık

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

Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

aralık

atölye
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SKSM
Güz Dönemi Kursları20

14-
20

15

8-14 Yaş Sanat Branşları
Gitar
Keman
Piyano
Bağlama
Drama 
Solfej (Batı Müziği)
Yetişkin Sanat Branşları
Gitar 
Keman
Piyano
Bağlama
Resim (Guaj Boyama )
Modern Danslar  ( Halk Oyunları )
Drama 
Perküsyon
Yaşam Boyu Eğitim Branşları
Yabancı Diller   
İngilizce   
Almanca
Fransızca
Rusça
Arapça
İtalyanca
İspanyolca
Bilgisayar ve Kişisel Gelişim Kursları
Bilgisayar Kullanımı
Temel Muhasebe
Ofis Programları Kullanımı
Web Uygulamaları
Autocad
Bilgisayar Destekli Reklam Ve Tasarım
Hizli Klavye Kullanımı
Diksiyon
Girişimcilik
Fotoğraf Çekimi
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CKSM
Güz Dönemi Kursları20

14-
20

15

8-14 Yaş Sanat Branşları
Gitar
Keman
Piyano
Bağlama
Drama ( 8-14 Yaş )
Batı Müziği Solfej
Modern Dans ( Halk Oyunları)
Yetişkin Sanat Branşları
Gitar 
Keman
Piyano
Bağlama
Resim
Modern Dans ( Halk Oyunları )
Drama ( Yetişkin )
Ney
Perküsyon
Yaşam Boyu Eğitim Branşları 
Yabancı Diller    
İngilizce   
Almanca
Fransızca
Osmanlıca’da Kolay Metinler
Osmanlıca’da Arapça Farsça Kurallar
Arapça
İtalyanca
Bilgisayar Ve Kişisel Gelişim Kursları
Bilgisayar Kullanımı
Bilgisayar Programlama Teknikleri
Hızlı Klavye Kullanımı
İşaret Dili
Web Uygulamalari Geliştirme
Bilgisayar Destekli Proje Çizim ( Autocad)
Temel Muhasebe
Ofis Programları Kullanımı
Grafik Ve Animasyon
Diksiyon
Fotoğraf  Çekimi
Aşçı Çırağı
Pastacı Çırağı

SKSM
Güz Dönemi Kursları20

14-
20

15

8-14 Yaş Sanat Branşları
Gitar
Keman
Piyano
Bağlama
Drama 
Solfej (Batı Müziği)
Yetişkin Sanat Branşları
Gitar 
Keman
Piyano
Bağlama
Resim (Guaj Boyama )
Modern Danslar  ( Halk Oyunları )
Drama 
Perküsyon
Yaşam Boyu Eğitim Branşları
Yabancı Diller   
İngilizce   
Almanca
Fransızca
Rusça
Arapça
İtalyanca
İspanyolca
Bilgisayar ve Kişisel Gelişim Kursları
Bilgisayar Kullanımı
Temel Muhasebe
Ofis Programları Kullanımı
Web Uygulamaları
Autocad
Bilgisayar Destekli Reklam Ve Tasarım
Hizli Klavye Kullanımı
Diksiyon
Girişimcilik
Fotoğraf Çekimi
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HKSM
Güz Dönemi Kursları20

14-
20

15

Sanat Branşları 
Gitar
Keman
Piyano
Drama



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

Konserler 
Tam Bilet : 2.00 TL 
Öğrenci Bileti : 1.00 TL 

Sinemalar 
Tam Bilet : 2.00 TL 
Öğrenci Bileti : 1.00 TL 
Çocuk Bileti : 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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E-5 KARAYOLU (D100)
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