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Kıymetl i  hemşehr im
Kültür, mi l le t ler in tar ihini ,  benl iğini  ve gel iş imini 
açıklayan en önemli  unsurdur. Biz de kül türü, 
her şeyden önce kendimizi tanımak ve tanı tmak 
olarak algı l ıyoruz. Ülkemizin geçmişten bu yana 
özenle inşa et t iği  tar ihi ,  kül türel ve sanatsal 
değer ler ini  s izler le buluşturmayı en önemli  
sorumluklarımız arasında görüyoruz.

Bu vizyon çerçevesinde 2020-2021 Kültür-Sanat 
Sezonumuzu sizler in de kat ı l ımlarıy la coşku 
iç inde açt ık . Türk Dünyasıʼnın en önemli  
şair ler inden olan Fuzûl î ʼnin ismini verdiğimiz 
sezonumuzun, adına yakış ır  biç imde barış,  
kardeşl ik , sevgi ve hoşgörü temaları  üzer inde 
hayat bulmasını  arzu ediyorum. 7ʼden 70ʼe her 
yaşa ve her kesime hi tap eden etkinl ik ler imizin 
bir l ik ve beraber l iğimizin daha da güçlenmesine 
vesi le olmasını  di l iyorum.

Ülkemizin iç inden geçmiş olduğu pandemi süreci 
dolayıs ıy la programlarımızı tedbir ler eşl iğinde 
gerçekleşt ireceğiz. Bunun yanı s ıra birçok 
programımız, di j i tal  platformlar üzer inden 
s izlere ulaşmaya devam edecek. Nice kül türel 
e tkinl ik lerde s izler le buluşmayı ümit  ediyor, 
sağl ık l ı ,  mut lu ve sanat dolu günler di l iyorum.

HASAN TAHSİN USTA
BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKANDAN





Ası l  adı Mehmet bin Süleyman olan, bi l inen adıy la 
Fuzûl î ,  1483 yı l ında Bağdat yakınlarında bulunan 
Hi l la'da dünyaya geldi.  Türk divan şair i  olan 
Fuzûl î ʼnin Türk ş i i r ine önemli  ölçüde etkis i  olduğu 
bi l inmektedir.

Fuzûl î  iy i  bir eği t im almak iç in i lk önce Hi l la 
şehr inde müf tü olan babasından ve daha sonra 
Rahmetul lah adındaki bir öğretmenden eğit im 
görmüştür.

Eser ler inden İs lamî bi l imler ve di l  alanında çok iyi  
bir eği t im aldığı anlaşı lmaktadır.  Ayrıca Su 
Kasidesi 'nin 2. beyt inde; "Âb-gûndur günbed- i  
devvâr rengi bi lmezem","Ya muhît  olmuş gözümden 
günbed- i  devvâre su" diyerek astronomi bi lgis inin 
de iyi  olduğunu or taya koymuştur.

Türkçe Divanı'nın önsözünde şöyle demişt ir :

"İ l imsiz ş i i r  temels iz duvar gibidir,  temels iz duvar 
da değersizdir"

Azer ice, Arapça, Farsça divan ş i i r ler i  yazmışt ır.  
Eser ler inde kul landığı di l  dönemindeki divan 
şair ler ine göre daha sade, anlaşı l ı r  bir Türkçedir.  
Halk deyiş ler inden bolca yarar lanmışt ır.

Bedensel zevklerden ziyade tasavvuf î  bir aşk , Ehl - i  
Beyt 'e duyulan özlem, ayrı l ık acıs ı  ş i i r ler inin 
konusunu teşki l  e tmişt ir.  Duygu ve düşünceler ini  çok 
içten ve l i r ik bir şeki lde i fade etmeyi kolayca 
başarmışt ır.  Bu açıdan bakı ldığında Türk ş i i r inde 
karşı laşt ır ı labi leceği tek şair Yunus Emre'dir.  "Leyla 
ve Mecnun" mesnevîs i  aynı konuda yazı lmış 
(Arapça ve Farsça dahi l)  en iyi  mesnevî lerden 
bir idir.

İran ş i i r inden Hâfız, Türk ş i i r inden ise Nesimî ve 
Nevai çizgis ini  en başarı l ı  şeki lde kemâle 
erdirmişt ir.  Kendis inden sonra gelen bütün divan 
şair ler ini  e tki lemişt ir.  Kerbela'da 1556 yı l ında 
yaygın olan salgın bir hastal ık sonucunda, veba 
veya kolera'dan öldüğü tahmin edi l i r.  Nefsini  
yücel tmemek , kibir ve gurur yapmamak iç in 
ş i i r ler inde "boş, gereksiz, yersiz" anlamına gelen 
"fuzul i" mahlasını  kul lanmışt ır.

FUZÛLÎ



NEDEN
YÜZMELİYİZ?

SEMİNER

İstanbul İ l  Gençl ik ve Spor Müdürlüğü Yüzme 
Antrenörleri  Koordinatörü ve Mil l i  Takımlar 
Antrenörü Haluk Kı l ıç yüzme sporunun önemi ve 
faydaları  hakkında tecrübelerini  aktaracak. Tüm 
Gaziosmanpaşal ı lar ı  sosyal medya canl ı  
yayınımıza bekleriz.

 Yüzmenin f iziksel ve psikoloj ik faydaları

 Mil l i  yüzücü nası l  olabi l i r im

 Yüzmeye başlama yaşı  nedir.

 Boğulma korkusunu nası l  yenebil ir im

CANLI YAYINKASIM SAAT
19.0006 Cuma gaziosmanpasabelediyesi



KARMA FOTOĞRAF
SERGİSİ

KASIM SAAT
14.0009 Pazartesi 

Gaziosmanpaşa
Kültür ve Sanat Merkezi, 
Fuaye Alanı, Giriş Kat

SERGİ

Fotoğraf sanatına gönül vermiş sanatçı lar ın 
eserlerinden örnekleri  ve fotoğraf severleri  bir  
araya getirecek sergimize tüm Gaziosmanpaşal ı lar ı  
bekl iyoruz. 

Sergimiz 20 Kasım Cuma
gününe kadar gezilebil ir

İstanbul Vergi Dairesi 



Kıymetl i  hemşehr im
Kültür, mi l le t ler in tar ihini ,  benl iğini  ve gel iş imini 
açıklayan en önemli  unsurdur. Biz de kül türü, 
her şeyden önce kendimizi tanımak ve tanı tmak 
olarak algı l ıyoruz. Ülkemizin geçmişten bu yana 
özenle inşa et t iği  tar ihi ,  kül türel ve sanatsal 
değer ler ini  s izler le buluşturmayı en önemli  
sorumluklarımız arasında görüyoruz.

Bu vizyon çerçevesinde 2020-2021 Kültür-Sanat 
Sezonumuzu sizler in de kat ı l ımlarıy la coşku 
iç inde açt ık . Türk Dünyasıʼnın en önemli  
şair ler inden olan Fuzûl î ʼnin ismini verdiğimiz 
sezonumuzun, adına yakış ır  biç imde barış,  
kardeşl ik , sevgi ve hoşgörü temaları  üzer inde 
hayat bulmasını  arzu ediyorum. 7ʼden 70ʼe her 
yaşa ve her kesime hi tap eden etkinl ik ler imizin 
bir l ik ve beraber l iğimizin daha da güçlenmesine 
vesi le olmasını  di l iyorum.

Ülkemizin iç inden geçmiş olduğu pandemi süreci 
dolayıs ıy la programlarımızı tedbir ler eşl iğinde 
gerçekleşt ireceğiz. Bunun yanı s ıra birçok 
programımız, di j i tal  platformlar üzer inden 
s izlere ulaşmaya devam edecek. Nice kül türel 
e tkinl ik lerde s izler le buluşmayı ümit  ediyor, 
sağl ık l ı ,  mut lu ve sanat dolu günler di l iyorum.

Sanat Akademisi
Öğretmenler Orkestrası

CANLI YAYINKASIM SAAT
19.0010 Salı gaziosmanpasabelediyesi

KONSER

ATATÜRK'ÜN
SEVDİĞİ ŞARKILAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürkʼü Anma Günü ve Atatürk 
Haftası  kapsamında, Gaziosmanpaşa Belediyesi  Sanat 
Akademisi  Öğretmenler Orkestrası,  Atatürkʼün en 
sevdiği  şarkı lar ı  seslendirecek. Sosyal medya 
hesaplarımızdan canl ı  yayınlanacak konserde Gazi 
Mustafa Kemalʼ i  hep bir l ikte minnetle yad edel im.



Gaziosmanpaşal ı lar doğa yürüyüşünde 
buluşuyor. Sağl ık için yürüyüş yapmanın 
önemine dikkat çekmek ve sağl ıkl ı  yaşam 
bi l inci  oluşturmak amacıyla 
gerçekleştireceğimiz yürüyüşe tüm halkımız 
davetl idir .

DOĞA
YÜRÜYÜŞÜ

Servis Noktaları :  Saat:  09.30

Küçükköy Camii  önü,

Gaziosmanpaşa Belediyesi  önü,

Karadeniz Mahal le Muhtarl ığı  önü

KASIM SAAT
10.0011 Çarşamba Millet Bahçesi



SINAV SÜRECİNDE
DUYGU YÖNETİMİ

Uzman Psikolog
Mülkiye Özden

"Ya Başaramazsam?"

CANLI YAYINKASIM SAAT
18.0012 Perşembe gaziosmanpasabelediyesi

SEMİNER

Farika Kitapl ı  Kahveʼde her ay düzenlediğimiz onl ine 
seminerler kapsamında Uzman Psikolog Mülkiye Özden, 
sınav sürecinde yaşanabilecek duyguların yönetimi ve 
başarısızl ık korkusuyla baş etme konularında bi lgi ler 
verecek.

 Başarı  ve başarısızl ık nedir?

 Başarısızl ık korkusunu tetikleyen nedenler

 Başarısızl ık korkusunda ai le ve çevresel faktörler

 Başarısızl ık korkusu i le baş etme yöntemleri

Ası l  adı Mehmet bin Süleyman olan, bi l inen adıy la 
Fuzûl î ,  1483 yı l ında Bağdat yakınlarında bulunan 
Hi l la'da dünyaya geldi.  Türk divan şair i  olan 
Fuzûl î ʼnin Türk ş i i r ine önemli  ölçüde etkis i  olduğu 
bi l inmektedir.

Fuzûl î  iy i  bir eği t im almak iç in i lk önce Hi l la 
şehr inde müf tü olan babasından ve daha sonra 
Rahmetul lah adındaki bir öğretmenden eğit im 
görmüştür.

Eser ler inden İs lamî bi l imler ve di l  alanında çok iyi  
bir eği t im aldığı anlaşı lmaktadır.  Ayrıca Su 
Kasidesi 'nin 2. beyt inde; "Âb-gûndur günbed- i  
devvâr rengi bi lmezem","Ya muhît  olmuş gözümden 
günbed- i  devvâre su" diyerek astronomi bi lgis inin 
de iyi  olduğunu or taya koymuştur.

Türkçe Divanı'nın önsözünde şöyle demişt ir :

"İ l imsiz ş i i r  temels iz duvar gibidir,  temels iz duvar 
da değersizdir"

Azer ice, Arapça, Farsça divan ş i i r ler i  yazmışt ır.  
Eser ler inde kul landığı di l  dönemindeki divan 
şair ler ine göre daha sade, anlaşı l ı r  bir Türkçedir.  
Halk deyiş ler inden bolca yarar lanmışt ır.

Bedensel zevklerden ziyade tasavvuf î  bir aşk , Ehl - i  
Beyt 'e duyulan özlem, ayrı l ık acıs ı  ş i i r ler inin 
konusunu teşki l  e tmişt ir.  Duygu ve düşünceler ini  çok 
içten ve l i r ik bir şeki lde i fade etmeyi kolayca 
başarmışt ır.  Bu açıdan bakı ldığında Türk ş i i r inde 
karşı laşt ır ı labi leceği tek şair Yunus Emre'dir.  "Leyla 
ve Mecnun" mesnevîs i  aynı konuda yazı lmış 
(Arapça ve Farsça dahi l)  en iyi  mesnevî lerden 
bir idir.

İran ş i i r inden Hâfız, Türk ş i i r inden ise Nesimî ve 
Nevai çizgis ini  en başarı l ı  şeki lde kemâle 
erdirmişt ir.  Kendis inden sonra gelen bütün divan 
şair ler ini  e tki lemişt ir.  Kerbela'da 1556 yı l ında 
yaygın olan salgın bir hastal ık sonucunda, veba 
veya kolera'dan öldüğü tahmin edi l i r.  Nefsini  
yücel tmemek , kibir ve gurur yapmamak iç in 
ş i i r ler inde "boş, gereksiz, yersiz" anlamına gelen 
"fuzul i" mahlasını  kul lanmışt ır.



SEMİNER

İstanbul Arama Kurtarma
GOPAK Arama Kurtarma Ekibi

AFET BİLİNCİ ve
DEPREM EĞİTİMİ

KASIM SAAT
20.0013 Cuma

CANLI YAYIN
gaziosmanpasabelediyesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, adet 
bi l incinin oluşması için deprem öncesi al ınması 
gereken önlemler,  deprem anı ve sonrasında 
yapmamız gerekenler i le afetlerde 
karşı laşabi leceğimiz r iskler hakkında bi lgi  sahibi  
olacağız.  



Tiyatro Gil ima

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi,
Konferans Salonu, 3. Kat

KASIM15 Pazar
1. SEANS 14.00
2. SEANS 16.00

İsmail  dedenin torunları  cep telefonuyla oynamayı çok 
sever.  Telefonla oynarken birbir ler iyle hiç konuşmaz 
ve çoğu zaman kavga ederler.  Bir  gün İsmail  dede 
torunlara “bugün telefonları  bırakıyoruz ve sokağa 
çıkıyoruz” der.  Sokağa çıkan İsmail  dede ve torunlar 
bir l ikte sokak oyunları  oynamaya başlar.  Saklambaç, 
ip at lamaca, ebelemece, mendil  kapmaca oynayan 
çocuklar,  çok eğlenmiş ve yorulmuşlardır.  Torunları  
İsmail  dedeye bugün için çok teşekkür eder ve 
dedelerine bundan sonra daha çok sokak oyunu 
oynamak için söz verir ler.  İsmail  dede bundan çok 
mutlu olur ve torunlarına şu şeki lde öğüt verir ;  “Güzel 
torunlarım teknoloj iyi  doğru kul lanacağız ama asla 
onun esir i  olmayacağız” der.

ÇOCUK TİYATROSU

SOKAK OYUNLARI

Ücretsiz  biletler  beyaz masa
servisinden temin edilebil ir

6-13  YAŞ6-13  YAŞ



KASIM SAAT
20.0016 Pazartesi

Şehir Tiyatroları
Gaziosmanpaşa
Sahnesi

BEYAZ

Mutsuz evl i l iğini  sürükleyen bir  kız kardeş.. .  Uzun 
zaman sonra eski  kasabasına dönen ablası. . .  Ölüm 
döşeğindeki annelerinin başında bekleyen iki  kız 
kardeşin bir  ömürlük hesaplaşması. . .  "Beyaz" 
bir leştir ir  bütün renkleri .  Çünkü "Şu ölümlü 
dünyada hiçbir şey önemi deği l . . .  Hiçbir şey.. ."

YETİŞKİN TİYATRO

Sanat Akademisi
Tiyatrol Tiyatro Ekibi

Ücretsiz  biletler  beyaz masa
servisinden temin edilebil ir



SEMİNER

Sanat Akademisi Kemençe 
Eğitmeni  Ege Osmanoğlu

KASIM SAAT
18.0018 Çarşamba

CANLI YAYIN
gaziosmanpasabelediyesi

KEMENÇE'NİN YAYI

Gaziosmanpaşa Belediyesi  Sanat Akademisi  
Kemençe Eğitmeni Ege Osmanoğlu, Karadenizʼ in 
en sevi len müzik alet i  olan kemençenin 
incel ikler ini  anlatarak müzikseverlere mini  bir  
dinlet i  yapacak.



ATÖLYE

ÇOCUK OLMAYA
HAKKIM VAR 
ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ÖZEL  
OYUN ATÖLYESİ

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi,
Sanat Akademisi, 2. Kat

KASIM20 Cuma
1. SEANS 13.00
2. SEANS 16.00

Dünya Çocuk Hakları  Günü kapsamında 
düzenleyeceğimiz eğlencel i  oyun atölyemizde 4-6 
yaş arası  çocuklarımız, hem eğlenip hem 
öğreneceği etkinl iklerde buluşacak.

Katıl ım için 
kayıt gereklidir 453 50 55

4-6  YAŞ4-6  YAŞ



SERGİ

KADINLARIN
GÖZÜNDEN KARELER 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 
ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ 
ÖZEL FOTOĞRAF SERGİSİ

Venezia AVM, 3 günKASIM25 Çarşamba
SAAT
14.00

25 Kasım Kadına Yönel ik Şiddete Karşı  Uluslararası  
Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenecek sergide, 
kadınlar çektikler i  fotoğraf kareleriyle “kadına 
şiddete dur” demek için farkındal ık oluşturacak.



YETİŞKİN TİYATRO

DOĞAÇLAMA
TİYATRO GÖSTERİSİ

KASIM SAAT
19.0025 Çarşamba

Sanat Akademisi
Tiyatro Grubu

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi,
Sanat Akademisi, 2. Kat

+13 YAŞ

Gaziosmapaşaʼnın i lk ve tek doğaçlama t iyatro 
grubu TELEPATİ,  t iyatroseverlerle buluşmaya 
devam ediyor.

Ezber yok, yazı l ı  metin yok.. .
Seyirci lerden aldığımız yönel imler i le oyun 
kuracağız, eğleneceğiz, güleceğiz. Sahnelerin en 
eğlencel i ,  en interaktif ,  seyirci  i le iç içe t iyatro 
gösterisinde buluşmak üzere…

Katıl ım için 
kayıt gereklidir 453 50 55

+13 YAŞ



TÜRK MÜZİĞİ
KONSERİ 

KONSER

Elif  Makamı
Müzik Topluluğu 

KASIM SAAT
19.3030 Pazartesi

Şehir Tiyatroları
Gaziosmanpaşa
Sahnesi

Elif  Makamı Müzik Topluluğu, zengin bir  
repertuardan oluşan konserde Türk Müziğiʼnin 
seçkin eserlerini  Gaziosmanpaşal ı  dinleyici ler için 
icra ediyor.


