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Değerli Sarıyerliler, 

Teveccühünüz için hepinize bir kez daha teşekkür 
ederek ve sevgi ile selamlayarak sözlerime 
başlamak istiyorum. Baharın kendini göstermesi ile 
birlikte, Boğaz’ın incisi Sarıyer’imizde yaşadığımız 
ve yaşayacağımız güzel günlerin tadını çıkarmanızı 
temenni ediyorum.
Kültür sanat takvimimizde yer alan konserler, 
sergiler, tiyatro gösterileri ile bu ay da sizlerle 
etkinliklerimizde bir arada olmayı heyecanla 
bekliyor olacağım. 
Bizler, belediyemiz bünyesinde attığımız her adımda 
geleceğimizin mimarı çocuklarımız, evlatlarımız için 
projeler geliştirirken onlarla gülüyor, onlarla mutlu 
oluyoruz.
23 Nisan, ülkemizin milli tarihinin başlangıcı ve 
yeni bir dönüm noktasıdır. Ülkemizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 
birlikte dedelerimizin, nenelerimizin omuz omuza 
vererek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana 
getirmek için gösterdiği mücadeleyi ifade eden bir 
gündür. Atatürk, bugünü dünya çocuklarına hediye 
etmiştir. 
Biz de Ata’mızın “Küçük hanımlar, küçük beyler! 
Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal 
ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan 
sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli 
olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden 
çok şey bekliyoruz.’’ sözüne kalben destek veriyor, 
çocuklarımız ve dolayısıyla memleketimizin geleceği 
için yorulmadan çalışıyoruz. 
Bu vesile ile ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarının, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutluyor; çocuklarımız için hazırladığımız 
programlarımızda buluşmak için sabırsızlanıyorum. 
Tüm çocuklarımızı sevgi ile kucaklıyorum. 



Kayhan Güç /  Gümüşdere Mavi at 
4 Mevsim Yaşayan Sarıyer Fotoğraf Yarışması / 2018
Mansiyon Ödülü
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MODA SAHNESİ
+18 YAŞ

Geçmişin kalıntılarından olan 
unutuşun ve yok sayışın direnen 
isimlerinden biri olan Lübnanlı 
oyun yazarı Wajdi Mouawad’ın 
önemli oyunlarından olan “Kıyı”,  
savaş nedeniyle Batı’ya göç etmiş 
bir ailenin oğlunun babasını 
gömmek için onu memleketine 
getirişi ve gömmek için bir yer 

arayışını konu alıyor.
Yirminci yüzyılın savaşlar, 
katliamlar ve sürgünler 
cehenneminde babasını gömecek 
yer bulamayan bir evladın, çıktığı 
yolculukta tiyatro ve edebiyat 
tarihinin Oidipus, Hamlet, 
Mişkin, Antigone gibi önemli 
figürleriyle karşılaşmasına tanıklık 
edeceksiniz. Tüm insanlık tarihinde 
devriâlem seyahatine çıkan 
karakterimiz, “sürgün”, “kurban”, 
“göç”, “şiddet”, “kahkaha” gibi 
kavramlarla örülü serüveninde 

seyirciyi de yanına alıyor. 

KIYI

20:30

02

ENKA İBRAHİM BETİL 
ODİTORYUMU
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Günışığına Mektup”, bir bilim 
insanı olan doktor annenin 
hasta kızına can vermek ve 
onu mücadele ettiği amansız 
hastalıktan kurtarmak uğruna 
başka hayatları feda etmesini ana 
eksen olarak belirlemiş, güçlü 
bir çatışmayla yapılandırılmış 

dramatik bir hikâyedir.  

GÜNIŞIĞINA 
MEKTUP 

20:30

05

SAHNE MASLAK
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ÇOCUK OYUNU

“Yıldızların dünyasında kendi 
masalını anlatmak isteyen Kırmızı 

Başlıklı Kaz…”

Yılın en çok sevilen masal 
kahramanı yarışmasına hoş 
geldiniz! Sonucunu çocukların 
alkışlarıyla belirleyeceği bir 
yarışma bu. Masal dünyasının 
yıldızları yarışıyor, herkesin 
severek okuduğu, izlediği ünlü 
masalların kahramanları… Peki 
ya onlar kadar ünlü olmayanlar, 
yıldız olamayanlar? Bakalım 
Kırmızı Başlıklı Kaz bu yarışmada 
kendi masalını anlatabilecek 
mi? Zıplamalı, hoplamalı ve çok 
eğlenceli bir macera çocukları 

bekliyor.

Yazan Yöneten: Dersu Yavuz Altun

KIRMIZI BAŞLIKLI 
KAZ

14:00

06

SAHNE MASLAK
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Balkan Savaşı ve 1.Dünya 
Savaşından hazin kayıplarla 
çıkan millet, yaralı ve umutsuzdu. 
Her şey elden gidiyor ve ülke 
yanıp tarumar oluyorken, bir 
avuç insan kendi toprağında 
kendi ekmeğini yiyebilmek 
için kurşun yemeyi göze aldı. 
İnanmışlardı. Ümitliydiler. Gözü 
karaydılar. Korkmuyordular. 
Ve Nazımın yazdığı üzere: Bir 
şarkı söyler gibi ölebilirdiler... 
Ellerinde sadece güzel günlerin 
gelebileceği umudu vardı. Bu öyle 
büyük bir umuttu ki silahlarının, 
planlarının hatta çarıklarının 
olmayışını unuttular. Sadece etleri 

ve ümitleriyle dur! dediler.

 

Yazan: Nazım Hikmet Ran
Yönetmen: Yıldırım Fikret URAĞ 

KUVAYİ MİLLİYE

20:30

06

SAHNE MASLAK
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ÇOCUK OYUNU

“O sıradan bir çiçek değil, Küçük 
Prens’in sevgi ve emekle büyüttüğü 

‘biricik’ çiçeği…”

Yıllarca doğmasını beklediği çiçeği, 
doğar doğmaz Küçük Prens’e 
emirler yağdırmaya başlar. Çiçeğine 
küsen Küçük Prens, uzay boşluğunda 
uzun bir yolculuğa çıkar. Amacı 
çiçeğini unutmaktır aslında, ama 
gittiği gezegenlerde karşılaştığı 
birbirinden ilginç kahramanların 
hiç biri ona çiçeğini unutturamaz. 
Onlar yetişkinlere ait dertlerle 
meşguldürler çünkü. Küçük Prens’in 
onları anlaması mümkün değildir. 
Sonunda Dünya’ya gelen Küçük 
Prens, burada Tilki ile karşılaşır. 
Tilki ona çiçeğinin biricik olduğunu 
ve sevgiyi değerli kılan şeyin emek 

vermek olduğunu öğretecektir.

Yazan: Saint Exupery’nin 
Uyarlayan Yöneten: Dersu Yavuz Altun

KÜÇÜK PRENS VE 
ÇİÇEK 

14:00

07

SAHNE MASLAK

+3 YAŞ
TİYATRO YENİDEN
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TALİMHANE TİYATROSU 
+18 YAŞ

Yusuf Atılgan’ın 1973 yılında 
yayımlanan kült eseri Anayurt 
Oteli, Firuze Engin’in başarılı 
uyarlaması ile “Zebercet” adıyla 
tek kişilik oyun olarak tiyatro 
sahnesine yerleşiyor. Neredeyse 
yarım asır önce Yusuf Atılgan’ın 
kaleminden tanıdığımız Zebercet 
karakteri, bu sefer Halil Babür’ün 
iz bırakan oyunculuğuyla günümüz 
penceresinden iç ve dış dünyasını 
seyircilere açıyor.  Varlığını 
kendisinin bile sorguladığı ama bir 
o kadar da yaşam dolu bir taşra 
adamı olan Zebercet, tedirgin edici 
derecede sorunlu, fakat bunları 
gizlemeden, hatta seyirciyle 
paylaşacak kadar samimi bir 

çizgiyle tüm sahneyi dolduruyor. 

ZEBERCET

20:30

08

ENKA İBRAHİM BETİL 
ODİTORYUMU
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20:00

ÜCRETSİZDİR
KONSER

Bir bahar akşamı rastladım size... 
Bahar çiçek çiçek gelince güzel... 
Şimdi bahara erdim gonca 
gonca gül derdim... Tüm doğanın 
uyandığı, çiçeklerin açtığı, 
gönüllere mutluluk yayan bahar 
mevsimini, onu yansıtan harika 
şarkılarla bezeli bir konserle 

karşılıyoruz. 

Sarıyer Belediyesi Türk Sanat 
Müziği korosu, Mustafa Şahin 
şefliğinde en güzel Türk Müziği 
bestelerinden oluşan repertuarla 
hazırlanan bu özel konserle 
keyifli “Bir Bahar Akşamı” 
geçirmek üzere, 9 Nisan akşamı 
saat 20.00’da Boğaziçi Kültür 
Sanat Merkezi’nde siz değerli 

sanatseverlerle buluşuyor.

Şef: Mustafa Şahin

SARIYER BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU

BİR BAHAR 
AKŞAMI

BOĞAZİÇİ
KÜLTÜR SANAT

MERKEZİ

09
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PANEL & SERGİ

Avusturya Kültür Ofisi’nde 
gösterilmekte olan sergiyle bağlantılı 
olarak Dr. Güner Doğan (Karatekin 
Üniversitesi, Ankara) ve Dr. Harald 
Heppner (Graz Üniversitesi, Avusturya) 

ile bir panel gerçekleştirilecektir.

Sırbistan’ın kuzeydoğusunda yer alan 
(ve günümüzde Požarevac olarak 
anılan) Pasarofça‘da 1718 yılında 
Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg 
Hanedanlığı arasında bir barış ve bir 
ticaret antlaşması imzalanır. Bu iki 
antlaşma, iki devlet arasındaki savaş 
haline son vermekle kalmayıp aynı 
zamanda, ilişkilerde yeni bir dönemin 
başlamasını ve Orta Avrupa ile Balkan 
ülkeleri arasında gelecek yıllarda 
oluşacak işbirliğinin devletler hukuku 

zemininde inşa edilmesini de sağlar.
Sergi, bu iki anlaşmanın ulaştırma, 
ekonomi, siyasi ilişkiler, kültür ve bilim 
alanlarındaki günümüze dek uzanan 

etkilerini gözler önüne sermektedir.

Ziyaret Günleri:
09.04.2019 – Mayıs sonu

Pazartesi-Cuma, 09.00-15.00

BİZ VE PASAROFÇA 
AVRUPA’DA 300 YIL SÜREKLİLİK

18:00

19:30

PANEL

SERGİ AÇILIŞI

10

AVUSTURYA
KÜLTÜR OFİSİ

ETKİNLİK İÇİN LÜTFEN KAYIT YAPTIRINIZ
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TİYATRO ÖTEKİ HAYATLAR 
+16 YAŞ

Tiyatro Öteki Hayatlar, geçtiğimiz 
yıl 100. doğum yılı olan sinema 
ve tiyatro tarihinin kült yönetmeni 
Ingmar Bergman’ın ölümsüz eseri 
“Persona”yı sahneye taşıyarak 
ustaya selam gönderiyor. İki 
karakter arasındaki bitmeyen kimlik 
çatışmasını konu alan “Persona”, 
sinematografik tiyatro adına algı 
sınırlarını zorlayan alternatif bir 
deneyim ile seyircilerle buluşuyor.

Dilin ve performatif gerekliliklerin 
güçlü bir estetikle sınandığı 
zamansız bir eser olan “Persona”, 
bireyin sosyal sınıfından 
bağımsız olarak, ona dayatılan 
kaderin dışına çıkma isteğini, 
tüm maskelerinden arınarak 
mı, yoksa yeni bir maskeyle mi 
gerçekleştireceği sorularına yanıt 

arıyor. 

Yazan: Ingmar Bergman
Yöneten: Yiğit Tuna

PERSONA

20:30

10

ENKA İBRAHİM BETİL 
ODİTORYUMU
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MÜZİKAL

Oyunda çirkin ve kambur Kilise 
zangocu Quasimodo ile Fransa’nın 
ruhani ve dini lideri Claude Frollo’nun 
ve Kral’a bağlı komutan Phoebus’un 
semtte yaşayan Çingene Kızı 
Esmeralda’ya olan aşklarını,Zangoç ile 
Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri 
ve tepkileri romantik yaklaşımla ele 
alan danslarıyla göz dolduran Türkçe 

bir müzikal.

Quasimodo; çirkinliğiyle alay 
eden ondan korkan halkın içine 
karışmayan,insanların söylediklerini 
alay veya lanet saymayan, insanlara 
duyduğu kini her gün büyüyen biridir.
Bir gün Esmeralda ile tanışır ve ona 

aşık olur.

Yazan: Victor Hugo 
Yonetmen: Vural Bingöl

NOTRE DAME’IN 
KAMBURU 

20:30

12

SAHNE MASLAK
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TİYATRO HEMHÂL 
+12 YAŞ

Günümüz dünyasında geçen 
özgün bir oyun olan “Tırnak İçinde 
Hizmetçiler” merkezine bir evdeki 
iki ‘’hizmetçi’’yi alır. Bu iki kadın 
kim olduklarını bilemeyecek hale 
geldikleri bir oyunu sürdürmeye 
devam ederken, kaçmak istedikleri 
kendileri ile yüzleşmek zorunda 
kalırlar. Bu yüzleşmeye sebep veren 
belirsizliğin içinde tek sığınakları, 
tekinsizce oyun oynamaya devam 

etmektir.  

Yazan*- Yöneten: Hakan Emre Ünal
Oynayanlar: Nezaket Erden- 

Pınar Güntürkün

*Jean Genet’nin Hizmetçiler 
metninden hareketle

TIRNAK İÇİNDE 
HİZMETÇİLER

20:30

12

ENKA İBRAHİM BETİL 
ODİTORYUMU
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ÇOCUK OYUNU

“Lambanın içinde sıkışıp kalan Cin’in 
özgürlüğüne kavuşma hikâyesi…”

Hepimizin bildiği bir masal; 
Alaaddin’in Sihirli Lambası… 
Ama bu oyunda, bugüne kadar 
bildiklerimizin dışında bir hikaye 
çıkıyor karşımıza. Cin’in hikâyesi… 
Küçücük bir lambanın içinde sıkışıp 
kalan Cin, özgürlüğüne kavuşmak 
istiyor, artık kendi dileklerini de 
gerçekleştirebilmek istiyor. Alaaddin 
ve Prenses Yasemin’in girecekleri 
bu zorlu mücadele acaba nasıl 
sonuçlanacak? Alaaddin’in Sihirli 
Lambası; çocukları, hayal güçlerini 
sınırsızca kullanacakları heyecan 

dolu bir maceraya davet ediyor.
 

Yazan Yöneten: Dersu Yavuz Altun

ALAADDİN’İN 
SİHİRLİ LAMBASI

14:00

13

SAHNE MASLAK

+3 YAŞ
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Oyun, birçok orta sınıf 
evliliklerinde, belli bir süre 
sonra baş gösteren aldatma-
aldatılma sorunuyla başlıyor. 
Koca kendisine sürekli yeni 
sevgililer bularak karısını aldatır, 
kadın da bu duruma tepki olarak 
trajikomik intihar girişimlerinde 
bulunur. Koca, ilişkilerde devrim 
yapmak(!), sistemin dayattığı 
ilişki kalıbını kırmak için kadını 
“açık” bir ilişkiye ikna eder. Yani 
iki taraf da istediği zaman istediği 
ilişkiye rahatça girebilecektir. 
Öngörülmeyen bir “Erk”in ortaya 
çıkmasıyla ikiyüzlü ahlakçılık 
tüm çıplaklığıyla ve komikliğiyle 

ortaya çıkar.

Yazan: Dario Fo – Franca Rame
Çeviren: Füsun Demirel

Yönetmen: Dersu Yavuz Altun

AÇIK AİLE 

20:30

13

SAHNE MASLAK
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KONSER

‘Yeni Aşkım’ albümüyle 
satış rekorları kıran ve artık 
klasikleşmiş şarkılarıyla Türk 
halkının en sevdiği isimlerden 
biri olan ünlü sanatçı Sibel Can, 
geleneksel TİM Maslak Show 
Center konserleriyle 13 Nisan’da 
yine dinleyicilerle buluşacak. 
Sahnedeki dansları, kostümleri 
ve muhteşem sesiyle konuklara 
her daim bir müzik ziyafeti 
yaşatan Sibel Can, Baki Kemancı 
yönetimindeki orkestrasıyla Türk 
Sanat Müziği’nden türkülere, 
Karadeniz ezgilerinden en 
sevilen şarkılarına dek geniş 
repertuvarıyla müzikseverlerin 
kulaklarının pasını silecek. Can, 
sürpriz konuklarıyla gelenlere bir 

şölen havası yaşatacak.

SİBEL CAN

21:00

13

TİM SHOW CENTER
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ÇOCUK OYUNU

Oyunun ana karakteri olan 
arılarımız Pee Wee ve Misty, baharın 
gelişiyle birlikte zenginleşen doğada 
çeşitli çiçeklerden ve ağaçlardan 
topladıkları polenlerle lezzetli 
bal yaparlar. Baharın gelmesi 
demek aynı zamanda ayıların kış 
uykusundan uyanması demektir. 
Diğer karakterimiz Teddy kış 
uykusundan çok aç bir şekilde uyanır. 
Ormanın zenginleşen doğasında 
yiyecek arayan Teddy’nin en sevdiği 
yiyecek olan balı ormanda bulması 

kaçılmazdır. 
Bakalım Pee Wee ve Misty zahmetli 
bir şekilde yaptıkları balı Teddy ile 

paylaşacak mı?

YUMMY HONEY

14:00

14

SAHNE MASLAK

+3 YAŞ
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ÜCRETSİZDİR

OYA ÖZCAN

BELLEK
Oya Özcan Hakkında

Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Ana 
Sanat Dalında  lisans ve yüksek 

lisans eğitimlerini tamamladı. 

Günümüze kadar birçok karma 
sergiye katılan sanatçı aynı 
zamanda Rotary 100. Yıl Anadolu 
Lisesinde Görsel Sanatlar 

öğretmenliği yapmaktadır. 

Kişisel sergilerinde akrilik, 
suluboya ve karışık tekniklerle 
sunduklarıyla izlenmiş olan  
ressam,  asetat kalemleri ile 
çizdiği desenleri ile yeniden 

karşımızda.  
Son çalışmalarında kağıt yüzeyde 
çizdikleri ile monokrom  kahve 
tonlarında suluboyalarla bizleri 

görsel yolculuğa davet etmekte. 

SERGİ

YAŞAR KEMAL
KÜLTÜR MERKEZİ

16:30

15
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DOSTLAR TİYATROSU
+10 YAŞ

İlk kez geçtiğimiz Eylül ayında New 
York’ta sergilenen müzikli oyun 
“Merhaba”, Genco Erkal’ın sanat 
kariyerine ışık tutan Aziz Nesin, 
Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım 
Hikmet ve William Shakespeare’in 
unutulmaz yapıtlarına birer saygı 
duruşu niteliğinde. “Merhaba”da 
tiyatro severler, edebiyat aleminin 
bu beş büyük ustasıyla müzikli 
bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolcukta 
kimi zaman öfke, kimi zaman 
hüzün, kimi zaman ise komedi 
var. Geleceği aydınlatan bu 
seslenişe, Fazıl Say, Kurt Weill, 
Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve 
Selim Atakan’ın besteleri ile eşlik 
ediyor. ENKA Kültür Sanat, daimi 
sanatçılarından Genco Erkal 
ile 15 Nisan Pazartesi akşamı 
unutulmayacak bir oyuna ev 

sahipliği yapıyor.

MERHABA

20:30

15

ENKA İBRAHİM BETİL 
ODİTORYUMU
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KONSER

Müzikteki konumunu „aralarda 
bir yerde“ olarak tanımlayan 
Alpine Dweller, Steiermark ve 
Yukarı Avusturya Eyaletlerinden 
gelen üç gençten oluşuyor. 
Topluluk, müzikte bağdaşmaz 
denenleri bağdaştırarak halk 
müziği öğelerini özgün kentsoylu 
şarkılarla, uzak diyarların folk 
müziğini popla buluşturmayı 
başarıyor. Joana Karácsonyi, 
Flora Geißelbrecht ve Matthias 
Schinnerl,  insanı alıp rüya alemine 
götüren melankolik ezgiler ve gitar, 
ukulele, ağız tamburası, çello, 
viyola, arp ve perküsyondan oluşan 
geniş bir çalgı dağarcığı eşliğinde 
birbirinden etkileyici “sınır boyu 
gezintiler” sunuyor dinleyenlere 
- üstelik, o büyük ve bir o kadar 
da kırılgan duyguya dokunuyor 

olmanın ürkek heyecanıyla.

ALPINE DWELLER

19:30

16

AVUSTURYA
KÜLTÜR OFİSİ

ETKİNLİK İÇİN LÜTFEN KAYIT YAPTIRINIZ
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+10 YAŞ

Borusan Quartet’in Viyana 
Klasikleri repertuvarına adadığı 
bu sezonun son konseri, iki 
başyapıt ile sona eriyor. Mozart’ın 
olağanüstü güzellikteki ufuk açıcı 
yapıtı, “Disonans” dörtlüsü, onu 
diğer tüm bestecilerde ayıran 
dehasını bir kez daha gözler önüne 
seriyor. Müziğinin mükemmel akışı 
içerisine yerleştirdiği kakışımlı 
seslerle yarattığı uyum, Mozart’ı 
tüm zamanların en usta bestecisi 
tahtına bir kez daha oturtuyor. 
Hemen ardından Borusan Quartet, 
sezonu klasik dönemden romantik 
döneme kanatlanan bir başyapıtla, 
Schubert’in “Ölüm ve Genç Kız” 
başlıklı şiirsel dörtlüsüyle kapatıyor.

BORUSAN QUARTET VE 
VİYANA KLASİKLERİ

20:30

16

ENKA İBRAHİM BETİL 
ODİTORYUMU



15.ULUSLARARASI
23 NİSAN

ÇOCUK ŞENLİĞİ
Dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının 
geliştirilmesi tüm insanların barış içinde yaşayacakları 
bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla, 
yurt dışından ve şehirlerimizden gelecek çocuklarımızla 

coşku içinde kutlanacak bir şenlik sizleri bekliyor.

Şenlikte; Çocuk Meclisi, Kültürel İstanbul Gezileri, 
Sarıyer’in farklı Mahallelerinde Halk Oyunları Dansları 

yer alacaktır.

Katılımcı Ülkeler
Bulgaristan
Kazakistan
Sirbistan
Montenegro
Azerbaycan
Ukrayna
Macaristan
Bosna
Gürcistan

Edirne (Havsa)
Diyarbakır

Hakkari
Manisa (Soma)

Sivas
Tekirdağ (Çerkezköy)

Katılımcı Şehirler



17 NİSAN
18:30 

KİLYOS KORTEJ VE
PERFORMANS
GÖSTERİLERİ



18 NİSAN
16:00 

SARIYER MERKEZ
ŞENLİK AÇILIŞI VE

PERFORMANS
GÖSTERİLERİ



20 NİSAN
16:00 

PERFORMANS 
GÖSTERİSİ

AYAZAĞA MEYDAN



21 NİSAN
15:00 

GALA PROGRAMI VE ÖDÜL TÖRENİ
BOĞAZİÇİ

KÜLTÜR SANAT
MERKEZİ



23 NİSAN
14:30 

LİFE PARK
PERFORMANS
GÖSTERİLERİ

LİFE PARK’A KURULACAK OLAN
ŞİŞME OYUN GRUPLARI VE 

ETKİNLİK ALANINDA 
13:00’DEN İTİBAREN 
GÜN BOYU EĞLENCE

SİZİ BEKLİYOR...



ALEYNA 
TİLKİ

ALEYNA 
TİLKİ

KONSER

23
NiSAN

LİFE PARK

2019
17:00
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Bir hastanenin doktorlar 
odasında geçen ve 2 saat 
boyunca düşmeyen temposu ile 
kahkahalar attıran kaç baba 
kaç, Rektörlüğe giden yolda çok 
önemli bir konuşma yapmaya 
çalışan Dr. David Morgan’ın 
başına gelen olayları anlatıyor. 
Aynı hastanede 18 yıl önce gönül 
ilişkisi yaşadığı kadının senden 
çocuğum var diyerek hastaneye 
gelmesiyle karışan olaylar 
David’in karısının gelmesiyle 
içinden çıkılmaz bir hal alır. 
Bu şenliğin için hastanedeki 
doktorlar ve hemşireler ile birlikte 
bir rektör, bir polis, yaşlı bunak 
bir hasta ve 18 yaşında babasını 
arayan sinirli bir çocukta 
eklenince işte huzurlarınızda 

“Kaç Baba Kaç”

Yazan : Ray Cooney
Çeviren : Haldun Dormen

Yöneten : İrfan Kangı

KAÇ BABA KAÇ

20:30

18

SAHNE MASLAK
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20:00

İKİ NİN BİRİ

TİYATRO SAHNEKARLAR

“Muhafazakar parti bakan 
yardımcısı Richard Willey, muzır 
yasasının tartışılacağı toplantı 
için birkaç geceliğine eşiyle 
birlikte Westminister Oteli’ne 
kalmaya gider. Ancak Richard’ın 
bu iş gezisi sırasında planladığı 
başka şeyler vardır. Özel Kalem 
Müdürü George, otel çalışanları 
ve beklenmedik misafirlerin 
yardımıyla her kapının ardından 

başka bir karmaşa çıkar.”

Yazar: Ray Cooney
Yöneten: Bora Severcan

Çeviren: Semih Özkaplan

18

BOĞAZİÇİ
KÜLTÜR SANAT 

MERKEZİ

ÜCRETSİZDİR / REZERVASYON YAPTIRINIZ
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Accio piano trio, 2013 yılı 
sonbaharında piyanist Christina 
Scheicher, kemancı Clemens 
Böck ve çellist Anne Keckeis 
tarafından Salzburg Mozarteum 
Üniversitesi bünyesinde 
kurulmuştur. Çalışmalarını artık 
uluslararası alanda sürdürmekte 
olan üçlünün repertuarı, ağırlıklı 
olarak Viyana Klasik Dönem 
piyano üçlülerinden ve tanınmış 
bestecilerin gençlik eserlerinden 
oluşmaktadır. 2014 yılından 
beri Yehudi Menuhin Live Music 
Now’ın bursiyeri olan bu genç 
topluluk, 2015 yılında da Musica 
Juventutis seçmelerini kazanarak 
prestijli Wiener Konzerthaus’ta 
ilk konserini vermiştir. 2018/19 
konser sezonunda Jeunesse 
programına kabul edilen topluluk, 
Avusturya’nın çeşitli yerlerinde 

çok sayıda konser verecektir.

Clemens Böck (keman) 
Anne Sophie Keckeis (viyolonsel)

Christina Scheicher (piyano)

ACCIO PIANO
TRIO

19:30

19

ETKİNLİK İÇİN LÜTFEN KAYIT YAPTIRINIZ

AVUSTURYA
KÜLTÜR OFİSİ
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Nilgün Belgün’ün büyük ilgi 
gören İçimdeki Kadın Aşk ve 
Komedi isimli kitabından sahneye 
uyarlanan Nilgün Belgün’le Aşk 
ve Komedi isimli müzikli danslı 
gösteride, sanatçı, hayatını, 
anılarını, yaşadıklarını, şarkılar 
ve danslarla kimi zaman hüzünlü 
kimi zaman kahkahalar eşliğinde 
anlatarak seyircileri ile buluşuyor.

Uyarlayan ve Yöneten : Serkan Budak

NİLGÜN BELGÜN’LE 
AŞK VE KOMEDİ 

20:30

19

SAHNE MASLAK
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Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu ATATÜRK: “Türkiye’nin gerçek 
sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan 
köylüdür” diyerek köylüyü baş tacı 

etmiştir.
Cumhuriyetin aydınlık kadroları,  
eğitim yoluyla köylüyü aydınlatıp 
çağdaşlaştıracak özgün bir eğitim- 
öğretim modeli geliştirdiler. “Eğitim 
içinde üretim, üretim içinde eğitim” 
diye tanımlanan bu modelin adı Köy 
Enstitüleriydi. 17 Nisan 1940 tarihinde 
özel bir yasa ile kurulan ve Çağın 
Eğitim mucizesi olarak nitelenen Köy 
Enstitüleri dünyada tek ve ilk örnektir. 
UNESCO tarafından kalkınmakta olan 
ülkelerin eğitim sistemi için model olarak 
gösterilmektedir. Ayrıca UNICEF’ın 21. 
yüzyılın eğitim projesi olarak koruma 
altına alınıp, birçok akademik inceleme 

ve araştırmaya konu olmuştur.

Bu eğitim modelinde öğrenciler, okullarını 
kendileri inşa ederler; bakımında, 
tamirinde, yönetiminde, işleyişinde 

görev ve sorumluluk sahibidirler.
İşte o öğrencilerden biri olan yazar 
OSMAN ŞAHİN, “Yarım Bıraktırılmış 

Eğitim Efsanesi” ni anlatacak.

20.YÜZYILIN EĞİTİIM
MUCİZESİ KÖY ENSTİTÜLERİ

14:00

20

ÜCRETSİZDİR

RIFAT ILGAZ
KÜLTÜR MERKEZİ
NEJAT UYGUR SAHNESİ
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Üçgen, Kare ve Daire adlı şekil 
temizlikçiler aynı anda bir parkı 
temizlemeye gelirler ve kimin o 
parkın asıl temizlikçisi olduğuna 
ve parkı kimin temizleyeceğine bir 
türlü karar veremezler. Sonunda 
akıllarına bir fikir gelir. Bir yarışma 
düzenlemeye karar verirler. Bu 
yarışmayı kazanan parkın gerçek 
temizlikçisi olacaktır. Ancak bu 
yarışmayı üçü de kazanınca işler 
yeniden karışır. Şekiller sonunda 
parkın aslında hepimizin ortak 
yaşam alanı olduğuna karar verir ve 
parkı seyircilerle birlikte temizlemeye 
karar verirler. Ve kazanan dostluk 

olur. 

CLEAN CLEAN

14:00

20

SAHNE MASLAK

+3 YAŞ
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Balkan Savaşı ve 1.Dünya 
Savaşından hazin kayıplarla 
çıkan millet, yaralı ve umutsuzdu. 
Her şey elden gidiyor ve ülke 
yanıp tarumar oluyorken, bir 
avuç insan kendi toprağında 
kendi ekmeğini yiyebilmek 
için kurşun yemeyi göze aldı. 
İnanmışlardı. Ümitliydiler. Gözü 
karaydılar. Korkmuyordular. 
Ve Nazımın yazdığı üzere: Bir 
şarkı söyler gibi ölebilirdiler... 
Ellerinde sadece güzel günlerin 
gelebileceği umudu vardı. Bu öyle 
büyük bir umuttu ki silahlarının, 
planlarının hatta çarıklarının 
olmayışını unuttular. Sadece etleri 

ve ümitleriyle dur! dediler.

 

Yazan: Nazım Hikmet Ran
Yönetmen: Yıldırım Fikret URAĞ 

KUVAYİ MİLLİYE

20:30

20

SAHNE MASLAK
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Şarkılarıyla evlerimizi şenlendiren, 
her defasında yeni bir heyecanla 
izlediğimiz filmleriyle hayatımızı 
renklendiren, müzik dünyamızın 
en güzel seslerinden Emel Sayın, 
20 Nisan Cumartesi akşamı canlı 
konser performansıyla TİM Show 
Center’da hayranlarının karşısına 

çıkacak. 
Usta sanatçı, geçmişten günümüze 
gelen ve gönlümüzde yer eden 
şarkılardan oluşan repertuarıyla 
bir kez daha Türk Sanat Müziği 

sevenleriyle buluşacak.

EMEL SAYIN İLE 
‘BIR BAŞKA GECE’

21:00

20

TİM SHOW CENTER
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RIFAT ILGAZ
KÜLTÜR MERKEZİ
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20

RIFAT ILGAZ
KÜLTÜR MERKEZİ
NEJAT UYGUR SAHNESİ

Evliliklerin resmi nikâhla 
kıyılmadığı zamanlarda, bir 
kenar mahalle delikanlısı olan 
Ali Osman’ın parayı bulmak 
için yaptığı her türlü katakullinin 

müzikli oyunu... 
Hafize’nin iki oğlu vardır. Bu iki 
oğlundan biri Hafız Servet diğeri 
Ali Osman’dır. Ali Osman’ın 
uçan kuşa borcu vardır. Çalışıp 
ödemektense, kardeşi Servet’in 
Katar’da hafızlıktan kazandığı 
parayı getirmesini beklemektedir. 
Sonrası bol katakulli, bol 

kahkaha..

Uyarlayan &Yöneten: M.Gökhan 
Bulut

KATAKULLİ
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Tıngırtı Ülkesi’nin Kraliçesi ile 
Gümbürtü Ülkesi’nin Kralı her 
şeyin sahibi olmak için birbirleriyle 
yarışır. Bu yüzden ara sıra savaş 
bile çıkarırlar. Sıra gökyüzündeki 
yıldızlara gelmiştir. Ülkelerine gelen 
bir adam, uçarak yaptığı olağanüstü 
bir gösteriyle gökyüzünü karartır 
ve isterlerse gökyüzündeki yıldızları 
onlara getirebileceğini söyler. 
Küçük bir çocuk olan Şaşkın’ın tek 
isteği uçmaktır… Uçma tutkusu, 
insan aklının, bilimsel düşüncenin 
değeri, oldukça eğlenceli - fantastik 
bir masalın içinde anlatılıyor bu 
oyunda. Göz alıcı kostümler, masalsı 
dekor, eğlenceli şarkılar ve danslarla 
yaratılan fantastik dünya, çocukların 
düş gücünü harekete geçirmek için 

tasarlandı.

Yazan - Yöneten: Dersu Yavuz Altun

UÇMAK 
İSTİYORUM 

14:00

21

SAHNE MASLAK

+3 YAŞ
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Kadın ve erkek arasında yüz 
yıllardır bitmeyen bir savaş diye 
başlarlar klasik cümleye karşı 
2 cinsi anlatırken. Peki bu bir 
savaş değil de gereklilikse. Yani 
kadının erkeğe, erkeğin kadına 
ihtiyaç duydukları bir dünyada 
beklentiler karşılanmadığı için 
ters düştülerse. Hangi toplumsal 
sınıf ,sosyo ekonomik ve kültürel 
farklılıkları temsil etseler de 
kadın ve erkek aynı şeylere başta 
farklı tepkiler verip sonunda 
aynı noktada buluşuyorlarsa işte 
Kadın Kafası da tam bu noktada 
izleyicinin kafasını ve zihnini 
güldürerek açıyor. Çocukluk 
arkadaşı olan Aylin, Betül, 
Beyza ve Sevil’in bir akşam evde 
kız kıza oturup sohbet etmeye 
ve hayatların da ki erkekleri 
çekiştirmeye başlamalarıyla 
eğlence başlıyor. İşin garip 
tarafı anlatılan, hayal edilen 
adamlarla hayallerini yıkan 
adamlar ne kadar da birbirine 
benziyor. Seyirciye düşense kendi 
hayatlarına bakıp düşünmek, 
bolca kahkaha atmak ve Kadın 

kafasına erişmek.

KADIN KAFASI

19:00

21
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SERGİ
ÜCRETSİZDİR

YAŞAR KEMAL
KÜLTÜR MERKEZİ

22

Nâzım Hikmet Kültür Vakfı, 
Türkiye  P.E.N. Yazarlar Derneği’in 
desteği ve UPSD Uluslararası 
Plastik Sanatçılar Derneği’nin 
katılımıyla,  Nazım Hikmet’in 
savaşa karşı simge şiirlerinden 
biri olan  “Kız Çocuğu” adlı 
şiirinden yola çıkarak, dünya 
çocuklarına seslenmek amacıyla 
“Çocukların Barışı” adlı proje ile 

sizlerle buluşuyor.
“Kız Çocuğu” adlı şiirin  
Almanca,  Arapça, Boşnakça, 
Çince, Ermenice, Esperanto, 
Fransızca, Farsça, Hollanda, 
İbranice, İngilizce, İspanyolca, 
İtalyanca, Japonca, Makedonca, 
Portekizce, Kürtçe ve Rusça, 
Yunanca, dillerindeki çevirileri ile 
dünya çapındaki  sanat ve kültür 
merkezlerine ulaştırarak, projeye 
dünya çocuklarının katılımını 

sağladılar.
Türkiye’den katılan eserler, Nâzım 
Hikmet Vakfı’nda; yurt dışından 
gelen eserler ise PEN Türkiye 
Merkezi’nde toplandı. Gelen 
resimler arasından, seçilenler bu 
sergide  “Dünya Çocuklarından 

Barış” başlığıyla sergileniyor.NAZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 

DÜNYA ÇOCUKLARINDAN 
BARIŞ



NiSAN

TİYATRO

2019

Kurtuluşun ve kuruluşun hafızası

Bu oyunu en iyi anlatacak kelime “aşk”

Esaret zincirini cesaretle kırıp atmış, 
bunun bedelini canlarıyla kanlarıyla 
ödemiş bir milletin ölmeyen vatan 

aşkının hikayesi…

Cephelerden cepheye düşman 
işgaline; kurtuluşun ardından son 
nefesine kadar milletini cehalete 
ve mağduriyete mahkum bırakmak 
isteyen güçlere karşı kazandığı 
zaferlerle bir büyük kahramanın 

hikayesi…

Yaşadığı dönemden yüz yıl ötesine ışık 
tutan o eşsiz dehası ile vatan aşkına 
adadığı ömrünün, ışıklı yolumuz 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; 
bugünümüze ve yarınımıza ışık tutacak 

anlarının hikayesi…  

Ve… O’nu büyük bir aşkla sevmiş 
iki kadının gözünden, bu dünyada 
yarım kalmış kırık yaralı sevdalarının 

hikayesi.

FİKRİYE & LATİFE

20:30

22
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Oyun, birçok orta sınıf 
evliliklerinde, belli bir süre 
sonra baş gösteren aldatma-
aldatılma sorunuyla başlıyor. 
Koca kendisine sürekli yeni 
sevgililer bularak karısını aldatır, 
kadın da bu duruma tepki olarak 
trajikomik intihar girişimlerinde 
bulunur. Koca, ilişkilerde devrim 
yapmak(!), sistemin dayattığı 
ilişki kalıbını kırmak için kadını 
“açık” bir ilişkiye ikna eder. Yani 
iki taraf da istediği zaman istediği 
ilişkiye rahatça girebilecektir. 
Öngörülmeyen bir “Erk”in ortaya 
çıkmasıyla ikiyüzlü ahlakçılık 
tüm çıplaklığıyla ve komikliğiyle 

ortaya çıkar.

Yazan: Dario Fo – Franca Rame
Çeviren: Füsun Demirel

Yönetmen: Dersu Yavuz Altun

AÇIK AİLE 

20:30

25
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Onu, laf cambazlıklarıyla her 
seferinde kandıran arkadaşı 
Pişekâr’dan ve karısının bitmek 
bilmez dırdırından bıkan Hamdi 
Efendi’nin hayatından komik kesitleri 
sahneye taşıyor. Nihayet ikisini de 
başından savıp evinde dinlenmek 
üzere olduğu bir günde kocasının 
dayağından kaçan Afitap Hanım’la 
karşılaşır. Afitap Hanım, Hamdi 
Beyin evine sığınır ancak gelirken 
peşine borçlularını da takmıştır. 
Alacaklılar borçlarını akçe şeklinde 
değil, Afitap Hanım’ı Çırçır Sefası’na 
götürerek tahsil etmek istemektedirler. 
Ancak Afitap Hanım’ın yeni kocası 
Hamdi’nin sopasından hiçbiri 

yakasını kurtaramayacaktır.

Yazan: M. Gökhan Bulut
Yöneten: Abdullah Alparslan

ÇIRÇIR SEFASI
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Bir aile komedisi: hepsi orta yaş 
üstü olan üç tiyatro oyuncusu; 
Harika ve Kerem 30.evlilik 
yıldönümlerini kutlamak üzere 
hazırlıklar yaparken, oğulları 
Umur’un babası yüzünden 
içine düştüğü bir çapkınlık 
entrikasından anne Harika’ya 
duyurmadan  kurtulma çabaları. 
Kerem’in kız kardeşi ünlü bir 
tiyatro oyuncusu olan Alev ise 
kocası tarafından terk edilmiş, 
aynı akşam bavulu ile Harika ile 
Kerem’in evine gelmiştir. Bütün 
bu kargaşa ile birlikte sanat,  
medyadaki yarışma programları, 
diziler ve tiyatro üzerine başlayan 
tartışma kutlama yemeğinde de 
devam eder. Oyun aileye gelen 

mutlu bir sürprizli haberle biter.

Yazan: Selin Atasoy
Yönetmen: Zeliha Berksoy

SANAT YEMEKTE 
YENİR Mİ?

20:30
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Tıngırtı Ülkesi’nin Kraliçesi ile 
Gümbürtü Ülkesi’nin Kralı her 
şeyin sahibi olmak için birbirleriyle 
yarışır. Bu yüzden ara sıra savaş 
bile çıkarırlar. Sıra gökyüzündeki 
yıldızlara gelmiştir. Ülkelerine gelen 
bir adam, uçarak yaptığı olağanüstü 
bir gösteriyle gökyüzünü karartır 
ve isterlerse gökyüzündeki yıldızları 
onlara getirebileceğini söyler. 
Küçük bir çocuk olan Şaşkın’ın tek 
isteği uçmaktır… Uçma tutkusu, 
insan aklının, bilimsel düşüncenin 
değeri, oldukça eğlenceli - fantastik 
bir masalın içinde anlatılıyor bu 
oyunda. Göz alıcı kostümler, masalsı 
dekor, eğlenceli şarkılar ve danslarla 
yaratılan fantastik dünya, çocukların 
düş gücünü harekete geçirmek için 

tasarlandı.

Yazan - Yöneten: Dersu Yavuz Altun

UÇMAK 
İSTİYORUM 

14:00

27
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TİYATRO

2019

Büyük Önderin Samsun`a Çıkışının 
100. Yılı Anısına Saygıyla.. 

Mustafa Kemal`in Neşesi, Yüce 
Atatürk`ün bundan 100 yıl önce 
Bandırma Vapuru ile Samsun`dan 
başlattığı kurtuluş mücadelesine 

bir saygı duruşudur.
 

Savaşlar, yıkımlar, yoksulluklar 
görmüş ulusuna neşe katmak ve 
ona özünden kopmadan yeni 
ve modern bir yaşama biçimi 
sunmak isteyen Mustafa Kemal`in 

hayaline uzanıyoruz.
Onunla hayatı kesişen ve onun 
dokunuşları sayesinde eserleriyle 
sonsuzluğa kalan onlarca 
tanıdık kahramanın daha önce 
duymadığınız öykülerine, 
şiirlerle, şarkılarla, fotoğraflarla 

yol aldığımız bir yolculuk bu.
Aklın, bilimin,kültürün ve sanatın 
ışığıyla aydınlattığımız sonsuz 
neşeye, Mustafa Kemal`in 

Neşesi`ne yolculuk.
 

Yazan-Oynayan: Ümit Çetin
Yöneten: Burhan Akçin

MUSTAFA KEMAL’İN 
NEŞESİ 

20:30
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ÇOCUK OYUNU

‘Senin zamanın geçti’ denilerek 
pabuçları elinden alınan Palyaço 
Kırmızıburun’un hikâyesi… Peki ya 

sevginin zamanı geçer mi?”

Çocuklara sevgi ve neşe dağıtan 
palyaçoların zamanı geçmiştir 
artık. Zaman, lazer silahlarıyla ateş 
topları saçan robot palyaçoların 
zamanıdır. Yıllardır çalıştığı sirkten 
kovulan Palyaço Kırmızıburunçok 
sevdiği pabuçlarını arkasında 
bırakmak zorunda kalır. Onları geri 
almasının tek yolu, yeterince para 
kazanmasıdır. Ama palyaçoluktan 
başka ne yapabilir ki? Pabuçlarını 
geri almak için çıktığı yolculukta, 
çocuksu duyarlılığı onu hep 
başka kapılara gitmek zorunda 

bırakacaktır.
Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü’nü 
alan Benim Güzel Pabuçlarım 
oyunu; hepimize bir yerlerden 

tanıdık gelecek bir hikâye…

Yazan Yöneten: Dersu Yavuz Altun

BENİM GÜZEL 
PABUÇLARIM

14:00
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SARIYER BELEDiYESi

Kapılarını 2014 yılında açan 
Yaşar Kemal Kültür Merkezi, 360 
koltuk kapasiteli nikah ve etkinlik 
salonu, 1000 kişilik balo salonu, 
geniş ön ve arka fuaye alanları, 
otoparkı ve metro üstü konumu 
ile hizmet veriyor.  Tiyatro, 
konser, panel, sergi gibi kültürel 
faaliyetlerin düzenlendiği merkez, 
aynı zamanda nikah salonu 
olarak Sarıyerlilere hizmet veriyor.



Modern mimarisiyle İstanbul’un en seçkin 
kültür ve sanat merkezi olan BKSM, 
rahat ulaşım imkânı ve geniş otoparkıyla 
sanatseverlere büyük konfor sağlıyor.
636 koltuk kapasiteli salonu ve
300 metrekarelik fuaye alanıyla tiyatro, 
konser, konferans, canlı performanslar 
ve özel oturumlar gibi birçok etkinliğe ev 
sahipliği yapan  merkez, İstanbulluların 
kültür sanat koridorunu genişletiyor.  
Tüm etkinlikler için uygun bir akustiğe 
sahip olma özelliği taşıyor. Merkezde 
ayrıca kalabalık grupların çalışabilmesi 
için  iki adet 150 metrelik prova alanı, 
310 metrekarelik açık alan, 4 grup kulisi,
6 tek kişilik kulis ve 160 metrekarelik
dekor deposu da bulunuyor.



Ayazağa Mahallesi’nin 2014 
yılında ilçemize bağlanmasıyla 
Sarıyer Belediyesi’ne devredilen 
Rauf Denktaş Kültür Merkezi; 
tiyatro ve konserlere uygun 
sahnesi,  840 kişilik büyük 
salonu, fuaye alanı ve çok amaçlı 
toplantı odalarıyla Sarıyer 
halkına hizmet veriyor. Merkezde 
ayrıca meslek edindirme ve hobi 
kursları eğitimleri de veriliyor.

SARIYER BELEDiYESi



Sultan II. Mahmut döneminde inşa 
edilen bina, Sarıyer Belediyesi 
Eğitim ve Kültür Merkezi olarak 
kullanılıyor. Sarıyer Belediye 
Tiyatrosu’nun oyunlarının  
sahnelendiği, 105 kişi kapasiteli 
Nejat Uygur Sahnesi de bu 
bina içinde yer alıyor. Ayrıca 
her yıl açılan Meslek Edindirme 
Kursları’nın bir bölümünün 
eğitimleri de burada veriliyor.

SARIYER BELEDiYESi
RIFAT ILGAZ KÜLTÜR MERKEZi
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