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Geride bıraktığımız 2013 
yılında hayata veda eden 
ünlüler arasında usta sanatçı 
Nejat Uygur da vardı. 86 
yaşında aramızdan ayrılan 
sanatçı birçok oyunuyla, 
özellikle de 80’li ve 90’lı 
yıllara damgasını vurmuş 
olan Cibali Karakolu’ndaki 
çapkın başkomiser Cafer 
Kıskıvrak karakteriyle 
hatırlanacak. Uygur’un 

Türkiye’de Siyasete, Yargıya, Medyaya 
Güven Azaldı. İşsizlik En Büyük Sorun. 
Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen, “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler 
Araştırması” 2013 yılı sonuçlarına göre yolsuzluk üçüncü en önemli sorun.

Türkiye’de halen işsizlik en önemli sorun olarak görülüyor. 
Terör sorun olarak alt sıralara inerken, bu yıl Türkiye’nin en 
önemli sorunları arasına yolsuzluk da girdi. En güvenilmeyen 
kurumlar sırasıyla; medya, siyasi partiler, ÖSYM ve YÖK oldu. 
Ordu ise en çok güvenilen kurum olma özelliğini sürdürdü.

Kadir Has Üniversitesi 
öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Mustafa Aydın, Prof. Dr. 
Hasan Bülent Kahraman, 
Prof. Dr. Osman Zaim ve 
Prof. Dr. Banu Baybars 
Hawks’ın açıkladığı ankette 
“Türkiye’nin en önemli 
sorunu nedir?” sorusu öne 
çıktı. Bu yıl  ilk kez seçenek 
olarak cevaplara dahil edilen 
“yolsuzluk”, % 14,2 ile 
üçüncü sırada çıktı. Birinci 
sırada her yıl olduğu gibi, 

% 29,3 ile “işsizlik” yer aldı. 
Ekonomik nedenler ise % 
28,9 ile işsizliğin hemen 
arkasından geldi. Kolluk 
güçlerine güven % 47,3’ten 
35,3’e gerilerken, yargıya 
olan güvende hızlı düşüş 
gerçekleşti. 2011’de % 38,8 
olan yargıya güven 2012’de 
% 37,2’ye, 2013 yılında % 
26,5’e indi. Medya yine % 
19 ile en az güvenilen kurum 
olma özelliğini sürdürdü.               
      Devamı sayfa 3’te

Türkiye’nin eğitim 
gönüllüsü Kadir Has’ın 
adına verilen ‘Kadir Has 
Ödülleri’ için başvurular 
başladı. Bu yıl onuncusu 
gerçekleştirilecek Kadir 
Has Ödülleri, Bilim-
Teknoloji-İnovasyon 
alanında ‘Üstün Başarı’ ve 
‘Gelecek Vadeden Bilim 
İnsanı’ kategorilerinde 
verilecek. Başvurular 4 
Mart 2014 tarihine kadar 
devam ediyor.

Bu yıl Bilim-Teknoloji-
İnovasyon alanlarında 
başvuruların kabul edileceği 
ödüllere; çalışmalarına aktif 
olarak devam eden kişiler 
ile kuruluşlar başvuru 
yapabilecek. Üstün Başarı 
Ödülü’ne layık görülen kişi 
veya kurum 20 bin dolar, 
Gelecek Vadeden Bilim 
İnsanı Ödülü’nü almaya 
hak kazanan kişi veya 
kurum ise 10 bin dolar ile 
ödüllendirilecek. Katılım 
için bkz.: www.khas.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi 
Türkiye Araştırmaları 
Merkezi, kamuoyunun Türk 
dış politikasına yönelik 
bakış açısını ortaya koymak, 
politikada ağırlık verilmesi 
gereken konuları belirtmek 
ve etkili olan kurumlara 
yönelik düşünceleri tespit 
etmek üzere “Türk Dış 
Politikası Kamuoyu Algıları 
Araştırması” yaptırdı.

Araştırma, Türk halkının 
Suriye konusunda halen 
hassas olduğunu ve bir 
müdahaleye sıcak bakmadığını 
gösterirken; hükümetin 
başta Suriye ve Mısır olmak 
üzere Ortadoğu politikalarını 
başarılı bulmadığını da ortaya 
koydu. Ankete katılanların % 
5,2’si Türkiye’nin Suriye’de 
silahlı muhalif güçlere destek 
olmasını savunurken, % 
43,5’i Suriye’ye hiçbir şart 
altında uluslararası müdahale 
olmaması fikrini destekliyor.      
Türkiye’de kamuoyu Arap-
İsrail, İran-ABD gibi 
başka ülkelerin arasındaki 
problemlere müdahil 
olunmasını istemiyor.      
      Devamı sayfa 2’de
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10. Kadir 
Has Ödülleri 
Sahiplerini 
Arıyor!

Suriye Politikasında 
Başarısız, Ortadoğu’da 
Yalnızız

Bir Tiyatro Fenomeni: 
Cibali Karakolu

Kadir Has Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 

2006 yılı mezunu 
Esra Diri’nin 

İngilizce’den Türkçe’ye tercüme 
ettiği 31 makaleden oluşan
‘Uluslararası İlişkilerde 
Anahtar Metinler’ adlı

kitabı yayınlandı.
 

Sayfa 4’te
Çürüyen Tarih

Sayfa 7’de
Küstüm Oynamıyorum

Sayfa 3’te
Görme Engelli Çocuklar

“Cibali Karakolu 1945” olarak 
sahneye koyduğu oyunda, 
herhangi bir tahsili olmayan 
ancak başkomiserliğe kadar 
yükselen Cafer’in, zor şartlarda 

görev yapan karakoldaki diğer 
polislerle beraber mahalle 
halkıyla yaşadıkları komik 
hikâyeler anlatılıyor.  

Devamı sayfa 2’de

Araştırma 26 Aralık 2013 - 13 Ocak 2014 tarihleri arasında Türkiye 
nüfüsunun genel temsiliyetine sahip 26 il merkezinde ikamet eden 18 
yaş ve üzeri 1000 kişiye yüz yüze gerçekleştirildi. Katılımcılara  politika, 
ekonomik gelişmeler ve uluslararası gündem hakkında sorular soruldu.
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Ankete göre, Türkiye’nin 
Orta Doğu’daki gelişmeler 
karşısında izlediği 
politikanın başarılı bulunma 
oranı yıllara göre azalış 
gösteriyor. “Hükümetin 
dış politikasını destekliyor 
musunuz?” sorusuna 
% 41 “destekliyorum” 
cevabını verirken % 34 ise 
“desteklemiyorum” cevabını 
verdi. Ankete katılanların 
% 65,5’i, Suriye’de 
yaşanan olayların Türk 
dış politikasının öncelikli 
sorunu olduğunu belirtirken, 
yarıya yakını Türkiye’nin 
Suriye ve Mısır politikalarını 
başarısız buluyor. Türkiye’nin 
Suriye’deki olaylara karşı 
uyguladığı politikayı başarısız 
bulanların oranı % 49. Yine 
ankete katılanların % 48’i 
de Mısır’da askeri müdahale 
sonrası Türkiye’nin izlediği 
politikayı başarısız olarak 
görüyor.

Dış Politikada Yalnızlık
Anket sonuçlarına 

göre, Türkiye’nin dış 
politikada dostu olmadığını 

düşünenlerin oranı % 38,6 
iken, dış politikasını yalnız 
yürütmesi gerektiğini 
belirtenlerin oranı % 
20,7. Bunun yanı sıra dış 
politikada Türkiye’nin yalnız 
hareket etmesi gerektiğini 
düşünenlerin oranında ciddi 
bir değişim görülmekte. 2011 
yılı sonuçlarına göre bu oran 
% 25 iken, 2012 yılında ise % 
44’e çıkmış durumdaydı. Son 
araştırmada çıkan sonuç ise 
ilginç: % 20,7. Dış politikada 
Müslüman ülkelerle işbirliği 
yapılmasını düşünenlerin 
oranı ise geçen seneden bu 
yana % 22’den % 12,5’e 
gerilemiş durumda.

Akbilinizi Kadir Has Kampüsü’ndeki Akbank’ın yanında bulunan  
Akbil dolum makinesinden doldurabilirsiniz
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Yayın Türü
Düzensiz-Süreli 

Bu gazetede yayınlanan yazı ve 
fotoğrafların tüm hakları Cibali 

Postası’na aittir. Önceden yazılı izin 
alınmaksızın hiçbir iletişim, kopyalama 

ve yayın aracı kullanılarak yeniden 
yayınlanamaz, çoğaltılamaz, 

dağıtılamaz, satılamaz veya herhangi 
bir şekilde kamunun ücretli/ücretsiz 
kullanımına sunulamaz. Akademik 
yayın ve haber amaçlı alıntılar bu 
kuralın dışındadır. Bu gazetede 

yayınlanan yazılarda belirtilen fikirler 
yalnızca yazar/yazarlarına aittir.

Gündeme ve döneme göre 
değişen politik göndermelerin 
yanı sıra geleneksel temaşa 
sanatlarından seyircilerin 
aşina olduğu yanlış anlamaya 
dayalı esprilerin, cinsel 
göndermelerin ve kelime 
oyunlarının, Cibali Karakolu 
oyununa ilgiyi arttırdığı 
söylenebilir.

 Cibali Karakolu oyunu ve 
popülerliği yalnızca son döneme 
ait değil, 1950’li yıllara dayanıyor. 
Refik Kordağ ile Muammer 
Karaca tarafından Zifaf Gecesi 
(Nuits de noces) adlı bir Fransız 
komedisinden uyarlanan oyun, 
Muammer Karaca Tiyatrosu 
tarafından ilk kez 1951’de Cibali 
Karakolu ismiyle sahnelenmeye 
başlamış ve 16 yılda 3 binin 
üzerinde oynanarak Türkiye’nin 
en uzun süre afişte kalan oyunu 
olmuş. Bu rakama Nejat Uygur’un 
gösterimlerini de eklersek 
karşımızda bir tiyatro fenomeninin 
olduğunu söyleyebiliriz. Oyuna 
ilham veren Cibali Karakolu, 
bugün hala Haliç Surları’nda 
bulunan Cibali kapısının hemen 
yanı başında, Fetih sırasında 
önemli bir komutan olduğu 
söylenen yarı gerçek yarı efsane 
bir etno-martire dönüşmüş Cebe 
Ali’nin türbesiyle sırt sırta metruk 
bir halde duruyor. 

Dönemin gazete ve dergileri 
oyuna dair ilginç ayrıntılar 
içeriyor. 23 Mart 1954 tarihli 
Resimli Ay dergisinde Muammer 
Karaca’nın Cibali Karakolu’nu 
ziyareti ve halkın Karaca’yı 
ne denli coşkuyla karşıladığı 
anlatılıyor. Oyunla birlikte 
Cibali’deki polis karakolunda 

Yazı: Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek

Haber: Abdullah Bozoğlan

Bir Tiyatro 
Fenomeni Cibali 
Karakolu

da bazı şeylerin düzeldiğini 
öğreniyoruz. Örneğin yepyeni bir 
yazı makinesi gelmiş karakola! 
1954 Cibalisi’ne ilişkin detaylar da 
aktarıyor yazı: Nüfusu 13 bin olan 
semtte halkın çoğu Karadenizli. 
Anlatıldığına göre, kavgalar, 
karakolluk vakalar ise hiç eksik 
değilmiş. Günde 7-8 vakanın 
olduğunu belirten memurlar, 
ortalama 19 saat çalıştıklarını, 
hatta Fener iskelesinde oturan 
muavinin ancak üç günde bir evine 
gidebildiğini söylüyor. 

2002 yılında kapanan Cibali 
Karakolu’nu modacı Faruk Saraç 
bir polis müzesine dönüştürmek 
istemiş, ancak bu konuda somut bir 
girişim olup olmadığını bilmiyoruz. 
Umarız bina en kısa zamanda bütün 
bu eserleri de bizlere hatırlatacak 
bir işlevle restore edilerek eski 
popüler günlerine kavuşur. 

Türkiye Suriye Politikasında 
Başarısız, Ortadoğu’da Yalnız

Araştırma, Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim 
üyeleri Doç. Dr. Sinem Açıkmeşe ve Yrd. Doç. Dr. Akın 

Ünver tarafından gerçekleştirildi. 18 yaş ve üzeri 1000 kişi 
ile önceden hazırlanmış soru formuna bağlı görüşmelerin 

saha çalışmaları 24 Eylül-28 Ekim 2013 tarihlerinde yapıldı. 

Katılımcılara dış politika konularının hangi organlardan 
takip edildiği, hangi kurumların dış politikayı yürüttüğü ve 
Türkiye’nin başta Suriye, Mısır, ABD ve Avrupa Birliği ile 
ikili ilişkileri olmak üzere Türk dış politikasının dinamikleri 

konularında sorular soruldu. Anket; İstanbul, Ankara, İzmir, 
Tekirdağ, Hatay, Kayseri, Trabzon, Diyarbakır, Mardin, 
Ağrı gibi Türkiye’nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 

gerçekleştirildi.

Araştırma 26 ilde 
gerçekleştirildi
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Maalesef toplumda herkes her imkandan 
eşit derecede faydalanamıyor. Görme engelli 
öğrencilerin ortaöğretimden sonra kendilerine 
özel bir liseye gidememeleri de buna bir örnek. 
Senelerdir bu alanın içinde olan Esra Korkmaz, 
bu öğrencilerin derslerine katkı sağlamak ve 
bu projeyi daha da geliştirmek için kütüphane 
bünyesinde cumartesi günleri bir çalışma 
başlatmış durumda. Yaklaşık 3 ay kadar önce 
başlayan etütlere başlarda az öğrenci gelse de 
zamanla projenin duyulmasıyla öğrenciler birer 
ikişer artmış. 

Buket Canlı, kendisi gibi ders anlatmaya 
gelen üniversitelilerden birisi. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği 
bölümünden mezun olalı 2,5 sene geçmiş. 
İş hayatına atılmasına rağmen üniversite 
yıllarından bu yana eğitim faaliyetlerine 
ara vermeyen Canlı, gelirken çok heyecanlı 
olduğunu, neler yapacağını düşünmüş. Ancak 
öğrencilerin çok zeki ve hevesli olduklarını 
görünce çok memnun olmuş. “Bazı okullarda 
bu tarz eğitimler var, ancak bunu sadece 
okulla sınırlı tutmak; bu arkadaşlarımızı bir 
yerlere getirmek ve onların gelişimlerini daha 
iyi bir şekilde yapmalarını sağlamak için 
günümüz koşullarında yeterli değil. Okul 
dışında böyle çalışmalara ihtiyacımız var ve 
bu tarz kurumların, projelerin desteklenmesi 
gerekiyor.” diyen Canlı, en kısa zamanda 
arkadaşlarına da haber vererek hep beraber 
gelmek istediklerini söyledi. 

Leyla Güven ise kütüphaneye ders 
çalışmaya gelen görme engelli öğrencilerden 
Rıfat Can Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf 
öğrencisi olan Güven, derslere başladığından 
beri geldiğini ve çok memnun olduğunu 
söylüyor. “Abla ve ağabeylerimizle Biyoloji, 
Fizik, Matematik ve sözel dersleri çalışıyoruz. 
Derslerde anlayamadığım konuları ve sınav 
öncesi tekrarları hiç sıkılmadan anlatıyorlar. 
Okuldaki sınıfım gibi kalabalık olmadığı için 
bire bir çok rahat işliyoruz dersleri ama tabii 
ki bize özel bir lise olsa iyi olur. En azından 
büyük kentlerde pilot okullar olsa, sadece 
okul dışında değil okulda geçen zamanımız da 
verimli geçer.” diyen Leyla, her geçen hafta 
gelen öğrenci sayısının arttığını da belirtiyor. 
“Ders anlatmaya gelen ağabeylerimizin 
ablalarımızın sayısı da eğer bu şekilde artarsa 
çok iyi olur.” diye de ekliyor. Leyla’nın 
idealinde ise edebiyat öğretmeni olmak var.

Üretimin teknolojiyle demokratikleşmesi ve bilginin istenen yerde maddeleşmesi 
amaçlarını güden Türkiye’nin ilk FabLab’i (Fabrication Laboratory; üretim 

laboratuvarı) Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde kuruluyor

Haber-Fotoğraf : Abdullah Bozoğlan

Görme Engelli Öğrenciler İçin Ücretsiz 
Ders İmkanı

Gezi Parkı olaylarının temel 
nedeni sorusuna katılımcıların % 
30,2’si ‘Hükümet politikalarına 
tepki’, % 29,8’i ‘Uluslararası 
güçlerin kışkırtması’, % 21,8’i 
‘Temel  hak ve özgürlük talepleri’ 
yanıtını verdi. Türkiye’de gelişen 
gösterilerde medyanın tutumuna 
“başarılı” diyenlerin oranı ise 
% 22,3’te kalırken, “başarısız” 
diyenlerin oranı % 47,4 oldu. 
Gösterilerin medyaya güvene 
etkisi sorusuna % 48,8 ile “Zaten 
güvenmiyordum, bir değişiklik 
olmadı” şeklinde verilirken, % 27,4 
“Güveniyordum, güvenim sarsıldı” 
dedi.

Ankette geçen yıla göre en 
belirgin değişik yanıt terör 
sorularına verildi. Terör sorununu 
çözmede en etkili yöntem sorusuna 
ankete katılanların % 40,1’i “siyasi 
yöntemler” yanıtını verdi. Bu yanıt 
geçen yıl %26,1 düzeyinde kalmıştı. 
Aynı soruya askeri yöntemler yanıtı 
verenlerin oranı bir önceki yıl % 
50,1 iken, bu yıl % 35,9 düzeyine 
indi. Teröre karşı en etkin yöntem 
bu yıl “ekonomik önlemler” yanıtı 
ile kendini gösterdi. Geçen yıl % 8 
olan ekonomik önlemler maddesini 
seçenlerin oranı bu yıl % 20,5 
düzeyine çıktı. Teröre karşı sosyal 
politikalar uygulanması gerektiğini 
belirtenlerin oranı da % 6,9’dan % 
20,4’e yükseldi. 

Haber: Abdullah Bozoğlan

Gezi Parkı Olayları 
Siyaset Anlayışını 
Değiştirdi

Ankete katılanların % 67,2’si 
Türkiye’de yaşamaktan memnun 

olduğunu söyledi.

Ankete katılanların % 39,2’si 
(2011’de % 33,2; 2012’de % 

37,3) “Kendinizi siyasi açıdan 
nasıl tanımlarsınız?” sorusuna  

‘Muhafazakar’ olarak yanıt verirken, 
% 19,2’si ‘Cumhuriyetçi-Kemalist’ 

olduğunu belirtti. Soruya yanıt 
verenlerin % 17,8’i ise kendisini 

‘Milliyetçi’ olarak tanımladı.

Eyüp Görme Engelliler Kütüphanesi’nde 
örnek bir girişim başladı. 2007’den bu yana 

görme engelliler için kitapların seslendirildiği 
kütüphanenin yeni projesi, görme engelli 

öğrencilerin derslerine üniversiteli 
öğrencilerin yardımcı olması. Eyüp Görme 

Engelliler Kütüphanesi Yöneticisi Esra 
Korkmaz, etütlere gelen öğrencilerin giderek 

arttığını söylüyor.

Tepebaşı’nda bulunan ana lokasyona paralel olarak
Akdeniz ve Türk Osmanlı mutfağı mönüleri sunulmaktadır.

Yemeklerin çoğunu Chef School öğrencileri 
hazırlamaktadır.

Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, D Blok, Cibali 34083 İstanbul

8 lira 16 lira arasında değişen fiyat seçenekleri

Kredi kartı, ticket geçerli
 

Hafta içi ve Cumartesi günleri 

8:00-18:00 açık.

Rezervasyon alınmıyor
Paket servisi okul içine yapılabiliyor

Türkiye’de 6 görme engelli 
kütüphanesinden biri olan Görme 
Engelliler Kütüphanesi’nde, gönüllü 
okuyucular vasıtasıyla sesli kitaba 
dönüştürülen kitaplar, görme engelliler için 
hayat ışığı oluyor. Seslendirilen kitaplara, 
internet sayfasından veya talepleri 
doğrultusunda CD formatında ya da çeşitli 
belleklere yüklenerek Türkiye’nin her 
yerindeki adreslere postalanmak suretiyle 
ücretsiz şekilde ulaşabiliniyor. Gönüllü 
okuyucu sayısında eksikleri olduğunu 
dile getiren kütüphaneci Ayşenur Ünal, 
şu ifadeleri kullanıyor: “Eğer düzenli bir 
şekilde gelmezlerse, kitaplar yarım kalıyor 
ve bu sefer de görme engelli üyeler bu 
imkândan faydalanamıyorlar. Çünkü burası 
gören kişiler olduğu müddetçe faaliyette 
oluyor. Onların gelip seslendirdikleri 
kitaplar sayesinde görme engelliler 
kendilerini geliştiriyorlar. Ancak gönüllü 
okuyucu sayısında çok eksiğimiz var. 
Özellikle yabancı dile çok ihtiyaç var, 
okutabileceğimiz gönüllümüz olmadığından 
elimizdeki birçok eser bekliyor.”

	
Bu

	b
ir	
ila
nd
ır

Pideli köfte

Fırında somon

	Günün zeytinyağlısı

Organik tavuk göğsü 

	Geniş pastane mönüsü

Kadir Has Üniversitesi tarafından yer yıl 
gerçekleştirilen Türkiye Sosyal-Siyasal 

Eğilimler Araştırması’nda Gezi Parkı olayları 
da katılımcılara yöneltilen sorular arasındaydı. 
Gezi Parkı olaylarının Türkiye’de siyaset yapma 
tarzını etkileyip etkilemediği sorusuna “Evet, 
etkiledi” yanıtını verenlerin oranı % 60,1 oldu. 
Hükümetin Gezi Parkı olayları sırasında izlediği 
politikalar için ise ankete katılanların % 52,8’i 

“başarısız” yanıtını verdi. 
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Cibali Komşuluk Hakkı Paydaş Kurulu toplantılarında tanış olduğumuz Cibali Ortaokulu’nun 
rehber öğretmeni uzman psikolojik danışman Sedat Özel, zorbalığın (mobbing) yeni formu 

siber zorbalığı PANORAMA Khas 13. sayıda yazdı

Eski adı Agios Ionnes 
Prodromos (Vaftizci Yahya) 
Kilisesi olan İmrahor Anıtı, 
Bizans İmparatorluğu’nun en 
heybetli manastırı olan Studios 
Manastırı’ndan geriye kalan 
en önemli parçayı oluşturuyor. 
Bizans döneminde önemli 
bir dini merkez olma özelliği 
taşıyan manastır Samatya’da 
5. yüzyılda Studios tarafından 
yaptırılarak önemli dini 
törenlere ev sahipliği yaptı. 
Yaklaşık bin yıl boyunca kültür 
sanat alanında merkezi bir 
konuma sahip olan manastır, en 
güçlü haline 799 yılında geldi. 
Ancak Konstantinopolis’in 
Osmanlı Devleti’nin eline 
geçmesi sonucu manastır, II. 
Bayezid’in ahırlarına bakan 
İlyas Bey tarafından 1486’da 
camiye çevrildi. Padişah 
ahırlarını temizleyenlere 
verilen “imrahor” unvanı 
yüzünden camii, İmrahor 
İlyas Bey Camii adını aldı. Bir 
süre sonra zaviye haline gelen 
yapı Osmanlı dervişlerinin 
İslam geleneğini sürdürmeleri 
ile devam etti. Birçok ünlü 
hattatın yetiştiği bir kültür 
merkezi haline gelen zaviye, 
1792’de çıkan bir yangın ile 
hasar gördü. Süslemelerini 
ve görkemli görüntüsünü 
kaybeden yapı 1894 İstanbul 
yangını ile birlikte tamamen 
yok olmaya terk edildi. 1946’da 
Bakanlar Kurulu kararı ile 
müzeye çevrilerek Ayasofya 
Müzesi’ne bağlanan zaviye, 

müze olmasına rağmen 80’li 
yıllarda ziyaret için turistlerin 
almak zorunda kaldıkları 
izin belgeleri ve ödemeleri 
gereken para miktarı yüzünden 
giderek ziyaretçi kaybetti. 
2012 yılına geldiğimizde ise 
müzelik statüsünü kaybeden 
anıt, Ayasofya Camii’nin 
ibadete açılması gündemi 
altında sessizce atılan bir 
imzayla 2014’te başlayacak 
restorasyon çalışmaları ile 
yeniden camii olma yolunda 
ilerliyor. Alınan bu karar ile 
birlikte İmrahor Camii’nin 
ortadan kaldırılacağına dair 
yaygın bir inanış var. Arkeolog 
Aksel Tibet, İmrahor Camii’nin 
özel bir örnek olduğu için 
üzerinde çok titiz bir çalışma 
yürütülmesi gerektiğini 
düşünüyor. İstanbul’un en 
eski dini yapılarından birisi 
olması ile eşsiz bir konuma 
sahip olan caminin zamanında 
görmüş olduğu fiziksel 
hasarlardan dolayı neresinden 
tutulursa tutulsun elde 
kalacağını söyleyen Tibet, bu 
girişim ile bu yapının ortadan 
kaldırılacağını da ekliyor. 
Prof. Dr. İlber Ortaylı ise 
uzun süreli bir kazı çalışması 
yapılması gerektiğine, eğer 
yapılmazsa Türkiye’nin 
dünyaya rezil olacağına 
inanıyor. Restorasyonun inşaat 
yapımı olarak algılandığı 
ülkemiz, bu çalışma ile de 
sınıfta kalacak mı, ilerleyen 
günlerde göreceğiz.

Tartışmalı Bir Restorasyon 
Çalışması Daha

Haber: Neriman Bekçi

Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında Eflak Boğdan 
Beyleri’nin ailelerinin 
yaşadıkları ve eğitim 
aldıkları bir semttir Haliç 
ve civarı. Dolayısıyla o 
devirden bu zamana kalan 
birçok tarihi yapıya da 
evsahipliği yapmaktadır. 
Maalesef bazı tarihi yapı 
hak ettikleri değeri bazen 
göremiyorlar.

Tarihi Ayakapı Hamamı 
da bunlardan biri. Ayakapı 
Hamamı, Osmanlı 
padişahlarından 3. Murad’ın 
annesi Nurbanu Sultan 
tarafından 16. yüzyılın 
sonlarına doğru büyük usta 
Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 

Yaklaşık 1935 yılına kadar 
hamam olarak kullanılan bu 
yapı, Haliç’in sanayi bölgesi 
ilan edilmesiyle birlikte asıl 
fonksiyonunu yitirmiş. Bu 
önemli tarihi yapı şimdilerde 
kereste deposu olarak 
kullanılıyor. 

Kadir Has Caddesi, 
Abdulezel Paşa Caddesi 
ile Leblebiciler Sokağı’nın 
kesiştiği yerde bulunan tarihi 
Ayakapı Hamamı, sahibi 
tarafından 3 milyon dolara 
satılmak isteniyor. 

Geçtiğimiz yıllarda, 
eski Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, yapının 
kamulaştırılabileceğini 
söylerken Fatih Belediye 
Başkanı Mustafa 
Demir, hamamın 
kamulaştırılmasından yana 
olmadıklarını açıklamıştı. 
Fakat yetkililer tarafından 
bu yıla kadar herhangi bir 
girişimde bulunulmadı. 

Mimar Sinan’ın mirası 
tarihi Ayakapı Hamamı’nı 
zaman zaman mimarlık 
fakültesi öğrencileri ve 
turistler ziyaret etseler de, 
hamam amacının dışında 
kullanılan bir yapı olarak 
ayakta kalmaya direniyor.

Yok Olmaya Yüz Tutan 
Ayakapı Hamamı

Ayasofya Müzesi’ne bağlı İmrahor Anıtı’nın 
restorasyon çalışmasından geçirilerek 

İmrahor İlyas Bey Camii olarak yeniden 
hizmet vermesi planlanıyor.

Haber: Kyra Mengeş  

Türkiye’nin ilk deniz havayolu 
şirketi ‘Seabird’, İzmit seferlerine 
başladı. Marmara Bölgesi’nde 
Gemlik’in ardından ikinci uçuş 
noktası olan İstanbul-İzmit hattı 2 
Ocak tarihiyle başlamış oldu. 

Seabird Havayolu Şirketi, 1 Nisan 
2013’te başlattığı İstanbul (Haliç)-Bursa 
(Gemlik) deniz uçağı seferlerinden 
sonra 2 Ocak 2014’te İstanbul 
(Haliç)-İzmit arasında seferlerine 

başladı, Karayoluyla 2 saat süren 
İstanbul-İzmit, deniz uçağı seferinin 
başlamasıyla 22 dakikaya indi. Uçağa 
Kadir Has Caddesi Balat Parkı’ndaki 
Haliç İstasyonu’ndan biniliyor, İzmit 
Seka Park’taki iskeleye iniş yapılıyor. 
Hafta içi her gün günde ikişer sefer 
yapılacak, talep üzerine hafta sonu 
da uçuş konulabileceği belirtiliyor. 
Biletler 97, 117, 157 lira. www.flyseabird.
com’dan satın alınabilir.

İstanbul-İzmit arası havadan 22 dakika
Haber: Caner Toprak
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Köprü, inşaasına başlandığı günden 
itibaren hakkında toplam üç kez teslim 
tarihi uzatma kararı alındı. Peki köprünün 
teslim tarihini sürekli olarak ileri attıran 
sebepler ya da engeller nelerdi? Köprünün 
tamamlanmasını zorlaştıran başlıca iki 
etmen vardı. Bu etmenlerin başında inşaat 
sürecinde ekiplerin sık sık arkeolojik bulgulara 
rastlaması ve bu durumda araya arkeolojik 
kazı çalışmalarının girmesi ve böylece köprü 
inşaasının ertelenmesi geliyordu.

Bir diğer önemli etken ise UNESCO 
heyetinin Haliç teftişi idi. UNESCO’ya göre 
köprü, tarihi yarımadanın silüetine gölge 
düşürüyordu. İstanbul’u Dünya Miras Listesi’ne 
almalarında etkili olan tarihi yarımadanın 
silüetine gölge düşmesi halinde İstanbul’u 
Dünya Kültür Mirası’ndan çıkarma kararı 
alacağını söyleyen UNESCO’nun tavrına karşılık 
inşaat durdurularak pilonlarının ve kablolarının 
yüksekliği azaltıldı. Ancak bu azaltma işlemi 
de köprünün silüete zarar verdiğini söyleyen 
çoğunluğu tatmin etmişe benzemiyor.

Fotoğraf:  Kyra Mengeş

Haber: Kyra Mengeş

Haber: Emre Özkaya  Fotoğraf: Abdullah Bozoğlan

On ikincisi gerçekleştirilen MimED 
2013 Mimarlık Öğrencileri Proje 
Ödülleri 2. Yıl Kategorisi’nde Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
öğrencisi Onur Değirmenci, Haliç’te 
“Sanat ve Rekreasyon Köprüsü” isimli 
projesi ile Jüri Özel Ödülü’ne layık 
görüldü.

Haliç Metro Geçiş Köprüsü eklendiği 
zaman köprü sayısı beşe çıkacak olan 
Haliç, hali hazırda yaya yürüyüş 
alanları hayli elverişsiz olan Unkapanı 
Köprüsü, Galata Köprüsü, Eski Galata 
Köprüsü ve Haliç Köprüsü’ne sahip. 
Geçmişte Haliç üzerine kurulmuş, yaya 
kullanımına müsait olan Valide Sultan 
Köprüsü gibi köprüler ise günümüze 
ulaşamamış durumda. Bizans döneminin 
kolonileşme çabalarına ev sahipliği 
yapmış olan bölgeye istenmeyen gemilerin 
girişini engellemek için eski Galata 
Kulesi’nden Haliç’in diğer yakasına 
geçirilen zincirlerden sonra günümüzde 
Onur Değirmenci’nin mimarlığını yaptığı 

“Sanat ve Rekreasyon Köprüsü” projesi 
ile birlikte her iki kıyıdaki kültürel alanlar 
yaya yürüyüş alanları ile birleştirilme 
yoluna gidiliyor. İnsanların etkin bir 
şekilde rol almalarını sağlayan bu proje bir 
kültür ve peyzaj alanına dönüşen Haliç’e 
farklı bir kültürel boyut katma çabasında. 
Haliç’in her iki yakasında da yer alan 
müzeler ve galeriler ile birlikte doğan 
kültürel akış gelecek için de yüksek bir 
potansiyel taşıyor. Proje, Ayvansaray ve 
Hasköy semtlerinin geçmişten beri sahip 
olduğu yoğun Yahudi nüfusunu anlatan 
bir sergi mekanını da içeriyor. Köprü 
toplanma alanı, bakış noktaları, sergi 
mekanı ve alt katında sahip olduğu iskele 
mekanı ile her iki taraftan gelen yayaları 
ortak bir noktada buluşturuyor.

Haliç Üzerinde 
Bir ‘Sanat ve 
Rekreasyon 
Köprüsü’

Kumkapı Balık Hali TaşınıyorHaliç Metro 
Köprüsü Rötar 
Yaptı

Cibali Komşuluk Hakkı Projesi kapsamında Cibali bölgesindeki okullara 
sömestr döneminde ücretsiz voleybol ve basketbol kursları verildi

İlk olarak 1985’te yapılması gündeme gelen 
Haliç Metro Köprüsü için artık sona yaklaşıldı 

derken açılış tarihi ertelendi. 29 Ekim’de 
açılması beklenen köprünün açılışı Ocak ayına 
ardından da Şubat ayına ertelendi. İstanbul’un 

trafik yükünü ciddi oranda hafifletmesi 
beklenen köprünün ihalesi 2008’de yapıldı. 

Sözleşmeye göre köprünün 600 iş günü 
içerisinde teslim edilmesi gerekiyordu ama bu 

süre bir türlü bitmedi. 

Mevcut haliyle artan ihtiyaçlara 
cevap verememesi sebebiyle Temmuz 
2014’te Beylikdüzü’ne taşınacak 
olan Kumkapı Balık Hali, 410 bin 
metre karelik yeni alanı ile birlikte 
müşterileriyle elektronik ortamda da 
buluşabilecek.

1983 yılında kurularak yaklaşık 30 
yıldır İstanbullular’a hizmet veren hal, 
2014-2015 balık av sezonuna temmuz 
ayında Beylikdüzü’nde “merhaba” 
diyecek. Kurulduğu dönemde yıllık 
15-20 bin ton su ürünü gelen Kumkapı 
Balık Hali, günümüzde artan nüfus ile 
birlikte 40 bin tona çıkan su ürünleri 
nedeniyle ihtiyacı karşılamıyor. Yeni 
balık halinde elektronik ortamda 
yapılacak satış ile Türkiye’den ve 
Avrupa’dan sipariş alınabilecek. 
Taşınma kararının 2009’da alındığı 
Kumkapı Balık Hali’nde, getirildiği gün 
pazarlanan balıklar artık Avrupa’da 
uygulanan sisteme benzer bir yöntemle 
bazı türlerin muhafaza edildikten 
sonra satılması ile birlikte ihracata 
da başlayacak. 410 bin metrekarelik 
bir alana taşınacak olan hal içerisinde 
buzhane, lokanta ve cami de yer alacak. 

İçerisinde ayrıca balıkçı barınağı, su 
ürünleri tesisi, mendirek, iskele, yanaşma 
yeri, dalgakıran, kayıkhane, depo, 
otopark gibi yapıları barındıracak olan 
yeni hal 100 bin tonluk bir kapasiteye 
sahip olacak. İstanbul’un gelecek 
50 yıllık ihtiyacı gözetilerek Avrupa 
standartları örnek alınacak şekilde 
yapılan yeni alanda ürünler kalitesine 
göre sınıflandırılacak. Sınıflanan 
ürünlerin internet platformuna taşınması 
ile birlikte insan hareketliliği azaltılarak 
su ürünleri ticaretine başlanacak. 
Türkiye’de su ürünleri sektörünü ileriye 
taşımayı hedefleyen proje Temmuz 
2014’te müşterileriyle Beylikdüzü’nde 
buluşmayı bekliyor.

 Maliyeti: 180 milyon TL Yükseklik: Denizden 13 
metre Köprü uzunluğu: 936 metre Köprünün 

deniz üzerindeki uzunluğu: 460 metre
Köprü üzerindeki istasyon uzunluğu: 180 
metre Kullanılan çelik: 10 bin 600 ton 

Deniz tabanından 110 metre altta
Tasarım: Mimar Dr. Kadir Topbaş 

Güzergah: Azapkapı Viyadüğü-Çelik Köprü-
Mobil (Açılır-Kapanır) Köprü-Unkapanı Viyadüğü
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Türkiye’nin ilk cam 
sanat galerisi olarak 2007 
yılında açılan Fener semti 
içerisindeki Camhane, 
günümüzde hala bölgedeki 
tarihi cam sanatçılığının 
devamı olarak varlığını 
sürdürüyor.

Camhane, İstanbul’un 
tarihi yarımadasında Fener 
kıyısında bir cam sanat 
merkezi olarak konumlanıyor. 
Fener Camhanesi’nin tarihi 
atıl bir yapının İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından sosyal dönüşüm 
projesi olarak restore 
edilmesiyle başlıyor. 
2005’te yapılan restorasyon 
çalışmalarından sonra 2007’de 
Camhane Türkiye’nin ilk cam 
sanat galerisi olarak Yasemin 
Aslan Bakiri tarafından 
açıldı. Bugün cam sanat 
galerisi ve birkaç atölyeyi 
bünyesinde barındıran sanat 
merkezi, bölgedeki tarihi cam 
sanatçılığının devamı olarak 
varlığını sürdürüyor. 

İşlevsel olarak iki ayrı 
görev üstlenen camhane 
bir yandan bir sanat evi, 
cam sanatının üretildiği ve 
sergilendiği bir mekanken; 
diğer yandan cam sanatının 
devamlılığını sağlamak 
misyonuyla birçok atölye 

ve kursa da ev sahipliği 
yapıyor. Bu sayede atölyede 
üretilen yaratıcı işlerle cam 
sanatı için kıymetli eserlere 
imza atılırken, meraklılarına 
da cam ile birlikte kendi 
hikayelerini anlatabilmelerine 
bir fırsat tanınıyor. Bunun 
dışında üniversitelerle 
yapılan işbirlikleri ve sosyal 
sorumluluk projeleriyle 
bilinirliğini artırmayı  
hedefleyen merkez, 
uluslararası ve ulusal bir çok 
sergide de işlerini sergiliyor.

Cam sanatı ile yaşadığı 
yolculuğunu “Cam bakıldığı 
zaman sert, donuk, kırılgan 
gözüken; ama o hale 
gelmeden önce çok yumuşak, 
çok değişken, rengi farklı 
olan, birdenbire farklı 
formlara giren, enteresan 
büyülü bir malzeme.” 
sözleriyle anlatan Bakiri bu 
büyüye ne denli kapıldığını 
geleneksel motifleri modern 
bir anlatış tarzıyla işlediği 
eserlerle de izleyicilerine 
gösteriyor. 

Camın hikayesini en 
yumuşak, değişken halinden 
başlayıp en kırılgan haline 
kadar betimleyen Bakiri, 
metali çokça kullandığı 
eserleriyle de camın sınırlarını 
zorluyor.
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007 James Bond serisinin 2012 yapımı Skyfall’un film seti Eminönü Pazar Yeri, 
Cibali Postası’nın 10. sayı haber havuzunda okurlarıyla buluşmayı bekliyor

Sultanahmet 
Meydanı’ndan 
Küçükayasofya’ya 
doğru indiğinizde sizi 
içine çeken bir tarihle 
karşılaşıyorsunuz. Ancak 
şimdi bu tarih kokan 
sokakları değil, bir müzeyi 
gezeceğiz; İstanbul Fotoğraf 
Müzesi’ni. Kadırga’da yer 
alan İstanbul Fotoğraf 
Müzesi’nde açılan ve 
dünyaca tanınmış Hans-
Jürgen Raabe’in “990 Faces 
-990 Yüz” sergisini ziyaret 
ettik.

Goethe-Institut ile 
İstanbul Fotoğraf Müzesi 
işbirliğiyle düzenlenen sergiyi 
oluşturan fotoğrafların sahibi 
Hans-Jürgen Raabe, “990 
Faces” adlı fotoğraf projesine 
2010 yılında başlamış. Projeyi 
farklı kıtalarda ve çeşitli 
ülkelerde sürdüren sanatçı, 
30’ar fotoğraftan oluşan 
seriler halinde tamamlamış 
sergisini. New York’ta 
5. Cadde’de yürüyenler, 
Kassel’de DOCUMENTA’yı 
ziyaret edenler veya İstanbul 
Boğazı vapurlarında yolculuk 
edenler gibi hep özel anları 
yakalamaya çalışmış Raabe. 

Alman fotoğraf sanatçısının 
sergisi, 12 Mart 2014’e kadar 
Eminönü-Kadırga semtindeki 
İstanbul Fotoğraf Müzesi’nde 
ziyaret edilebilecek.

Türkiye’nin ilk fotoğraf 
müzesi olma özelliğini taşıyan 
İstanbul Fotoğraf Müzesi, 
Fatih Belediyesi ile Fotoğraf 
Dostları Derneği’nin 
işbirliğiyle kurulmuş. 
Müze, İstanbul’un tarihi 
çehresinde özel bir yeri olan, 
Mimar Sinan’ın camileri 
ve sivil mimari örnekleriyle 
zengin, Bizans ve Osmanlı 
dönemlerinde sarayların ve 
seçkin yerleşimin yer aldığı, 
Sultanahmet yakınındaki 
Kadırga semtinde bulunuyor. 
Müzenin bulunduğu binada 
beş adet fotoğraf galerisi ve 
sanatçıların bağışladığı özel 
koleksiyonların da bulunduğu 
zengin bir arşiv mevcut. 
Ayrıca, fotoğraf sanatıyla 
ilgili araştırma yapmak 
isteyenler için faydalı olacak 
birçok eserin bulunduğu 
geniş bir kütüphane de yer 
alıyor. Müze, aylık ortalama 
500 ziyaretçiye sahip ve iki 
yılda 22 sergiye ev sahipliği 
yapıyor.

Haber: Serap Erdoğan Fotoğraf: Abdullah BozoğlanHaber-Fotoğraf: Abdullah Bozoğlan

Haber:  Serap Erdoğan Fotoğraf: Abdullah Bozoğlan

Fener’in Kırılgan Yüzü: CamhaneDünyayı Dolaşan 990 Yüz

Haliç Kıyısına 
Vuran Hazine 

1990 yılında Fener’de kurulan Kadın 
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 
Türkiye’nin ilk ve tek kadın kütüphanesi 
olarak kadın eserleri belleği adına önemli 
çalışmalara imza atıyor. 

Serüvenine 24 sene önce yüz 
adet kitapla başlayan Kadın Eserleri 
Kütüphanesi, on binin üzerinde kitap, 
binlerce belge ve özel koleksiyonla bugün 

geldiği noktada bir başarı öyküsü olarak 
karşımıza çıkıyor. Tarihi yarımadada 
bulunan saklı güzelliklerden biri haline 
gelmesi de Haliç’e ayrı bir değer katıyor.
Genel kütüphanelerden farklı olarak 

kadınların yazdığı ve ‘kadının’ konu olarak 
işlendiği eserleri arşivleyen Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 
amacını “Kadınların geçmişini iyi tanımak, 
bu bilgileri bugünün araştırmacılarına 
derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün 
yazılı belgelerini de gelecek nesiller için 
saklamak” olarak özetliyor. 1843’ten 
bugüne kadar yayımlanmış birçok eseri 
bünyesinde barındıran bu özel kütüphane, 
Osmanlıca belgeleri de kullanılabilir 
kılmak adına bu belgelerin Latin harflerine 
çevrilmesine ve kataloglanmasına ön 
ayak oluyor. Kadın Eserleri Kütüphanesi 
Osmanlı’dan bu yana birçok süreli yayın, 

biyografik eser, gazete küpürü, kadın 
konulu tezler, makaleler, afişler gibi 
birçok özel belgeyi de arşivliyor.

Burada kaynak taramalarıyla 
bibliyografyalar ve özel kataloglar da 
üretiliyor. Bunun için kadınların günceleri, 
özel arşivleri, bazen mektuplar, bazen 
de kadın örgütleri ve kampanyalarının 
kayıtları olabiliyor. Vakıf, akademik 
konferanslardan müzik resitallerine 
varan yelpazedeki etkinliklerle ismini 
duyurmaya devam ediyor. Bunun yanında 
rutini kırmak ve ataerkil toplum yapısıyla 
giderek silikleşen ‘kadın’ figürünü görünür 
kılmak için birçok proje geliştiriyor, 
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Khas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (Khasdak), 21-22 Aralık’ta Bolu Köroğlu 
Dağı zirve denemesi gerçekleştirdi

Suların kutsanıp İsa’nin vaftiz 
edildiği gün olarak kabul edilen 6 Ocak, 
bu sene de Fener Rum Patrikhanesi’nde 
yapılan tören ile anıldı. Sabahın erken 
saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi’nde 
başlayan törene katılanlar 
patrikhanenin bahçesinde yer alan Aya 

Haber: Kyra Mengeş

Haber: Kyra Mengeş Fotoğraf: Vartan Estukyan

Haber: Khas Haber Merkezi Fotoğraf: Artin Baharoğlu

Cibali Paydaş Kurulu Bölge İçin  
Bir Araya Geldi

Haliç 
Derinliklerinde 
‘Haç’ Arayışı

Sizin Hiç Mahalleniz Yıkıldı Mı?

Kişisel bir hikayeden 
yola çıkan Naz Köktentürk, 
Tarlabaşı’nın türlü hallerini 
betimleyerek hayatın dört 
duvar arasına sığamayacağını 
gösteriyor. Son zamanlarda 
ismini sıkça duyduğumuz 
kentsel dönüşüm furyasını 
fotoğrafları ile anlatan 
Köktentürk’ün sergisi iki 
bölümden oluşuyor. “Küstüm 
Oynamıyorum” projesi 
Tarlabaşı’nın yıkımına 
başlanmadan önce yaşanan 
altı yılın ayrı ayrı hikayelerini, 
insanların geldikleri yerleri, 
iplere asılmış rengarenk 
çamaşırları, sırtı dönük 
bir amcanın köşe başında 
beklediği umutları, kentsel 
dönüşümün en ağır tokadı 
olan vinçleri, çekirdek çitleyen 
hayalleri ve patlatılmamak 
için göğe kaçmaya çalışan 
kırmızı bir balonu anlatıyor. 
İlk bölüm, girilen her kapıda 
başka alemlerin sunulduğu 
Tarlabaşı’nda yaşayan 
insanların yaşamına dair 
sanatçının gözlemlerini 
içeriyor. İkinci bölüm ise yıkım 
sürecine girmiş olan binalar 
üzerine sokak sanatı yapan 
sanatçıların şablonlarla çizmiş 
olduğu yazıların ve desenlerin 
mekanlar ile fotoğraflanması 
sonrası bir başka sokak 
sanatçısı Ari Alpert ile birlikte 
bu fotoğraflar üzerinde 
Türkiye’de ilk defa uygulanan 
bir teknikle yapılan yeni 
bir çalışma sonucu sekiz 

fotoğraftan oluşuyor. Bunun 
yanı sıra sergi içerisinde 
yer alan Tufan Dağtekin’in 
“Augenberg (Göz Dağı)” 
adlı dijital sanat çalışması ise 
projenin siber sanat ayağını 
oluşturuyor.

Elektrik trafosunun 
yanı başında bir çocuk 
tarafından ince bir iple 
çekilen kırmızı oyuncak 
arabayı, kahvehanelerin 
sokak çıkıntılarında oturup 
objektife bakan insanları 
ve gökyüzündeki çamaşır 
iplerinden sarkan bir örtü 
altına serilmiş sokak oyunlarını 
fotoğraflamış olan Köktentürk, 
üçüncü katta ördek görürsek 
şaşırmamamız için bizi 
uyarıyor. Binalardan önce 
insan yaşamını, hayallerini, 
hallerini anlatan sanatçı çaysız 
bir çay ocağının, kapatılan 
bir berberin, sürülen ailelerin 
hüzünlerini objektifine taşıyor. 
“Sizin hiç mahalleniz oldu 
mu?” diye sorduktan sonra 
“Peki sizin hiç mahalleniz 
yıkıldı mı?” diye ekleyerek 
Tarlabaşı’nın özünün nasıl 
hayalet bir şehre dönüştüğünü 
bir dozer ağırlığında anlatıyor. 

Siz de “Ben küstüm, 
küstüm ben! Oynamıyorum, 
oynamıyorum.” diyorsanız 
28 Şubat tarihine kadar 
9:00-18:00 saatleri arasında 
Unkapanı-Kadir Has 
Üniversitesi otobüs durağında 
inip birkaç adım attıktan sonra 
sergiye ulaşabilirsiniz.

Yılda iki kez gerçekleştirilen 
toplantıya Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Aydın, üniversitenin 
idari ve akademik kadrosu, Cibali 
mahallesi esnafı, Cibali Ortaokulu 
Müdürü, Kâtip Çelebi İlköğretim 
Okulu Müdürü, cami imamları ve 
bölgede faaliyet gösteren çeşitli 
vakıf ve derneklerin başkanları 
katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Aydın, “Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk çalışmalarına Cibali 
bölgesinde başladık ve çok sayıda 
projeye imza attık. Türkiye’nin 

ilk üniversite KSS Raporu’nu da 
bu çalışmalar doğrultusunda 
hazırladık. Cibali Bölgesi’nin 
gelişimine odaklanan projeleri 
Silivri Bölgesi’nde de hayata 
geçirmek ve bu bölgede de gerek 
istihdam gerekse sosyal hayatın 
gelişmesine katkıda bulunmak 
istiyoruz.” dedi. Cibali Semti ve 
çevresine yönelik faaliyetlerini 
sistematik ve stratejik hale 
getirmek için 2010 yılında kurulan 
Cibali Paydaş Kurulu’nun yanı sıra, 
Selimpaşa Kampüsü’nün yer aldığı 
Paydaş Kurulu kurulmuş durumda. 

Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen ayinde 
dualar eşliğinde mumlarını dikti. Bizans 
ve Osmanlı döneminde de üç dini 
birleştirme özelliğine sahip olan, birçok 
etnik kimliğe ev sahipliği yapmış olan 
Cibali, bu özellikleri ile birlikte ayin 
sonrasında gerçekleştirilen Haç Atma 
Töreni’ne de ev sahipliği yaptı.

Fener Rum Patriği 
Bartholomeos’un 1992 senesinden 
beri katıldığı bu önemli tören, patriğin 
soğuk algınlığı sebebi ile katılamadığı 
ilk tören oldu. Bartholomeos’un 
yerine ayini yöneten Bursa Metropolit 
Germanos, Haç Atma Töreni’ne de 
katılarak haçı denize fırlattı. Üç farklı 
tekne içerisinde balıkçıların bereketi 
için denize atılan haçı bekleyen 
insanlar, Haliç’e düşen haçı yakalamak 
için soğuk sulara atladı. Altın 
Boynuz’un özel bir yakası olan Haliç 
sularına atılan haçı ise Selanik’ten 
gelen Yorgo Alexandridis çıkarttı. 
Alexandridis denizden çıktıktan sonra 
“Happy new year. (Mutlu yıllar)” 
diyerek katılımcıların  yeni yılını 
kutlamayı da ihmal etmedi.

Kadir Has Üniversitesi, fotoğrafçı Naz Köktentürk’ün 
Tarlabaşı’nın kentsel dönüşüm sürecinden önceki 
dönemini anlattığı “Küstüm Oynamıyorum” adlı 
sergisini 20 Kasım 2013- 28 Şubat 2014 tarihleri 

arasında Rezan Has Müzesi’nde ağırlıyor.

Kadir Has Üniversitesi Cibali Paydaş Kurulu, içinde bulunduğu bölgenin 
ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına katkıda bulunmak ve bunu 

paydaşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirmek için toplantılarına 
devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayında toplanan kurulda, Komşuluk 
Hakkı projesi kapsamında 2012-2013 dönemi içinde Cibali Bölgesi 

için yapılan faaliyetler paylaşıldı ve 2013-2014 dönemi için Paydaş 
Kurulu’nun gelecek ajandası belirlendi.
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Eminönü’ndeki 
güvercinlere bile sorsak 
Terzi Yüksel’i  gösterirler. 
Küçükmustafapaşa’da 55 
yıllık terzi oluşunun yanı sıra 
kanaryalara olan ilgisiyle 
de tanınan Yüksel Engil, 
Zonguldak’ta doğdu. Oğlu, 
gelini, iki torunu ve eşiyle 
Gebze’de yaşayan Terzi 
Yüksel’in kanaryalarla 
ilk tanışması henüz 10 
yaşındayken babasının 
dükkana aldığı kanarya ile 
olmuş. 

O günden beri kanarya 
sevgisi hiç eksilmeden devam 
eden Terzi Yüksel “herkes 
bu sevgiyle tanışabilsin” 
diye kanarya yumurtalarını 
çevresindeki sevdiklerine de 
vermiş. Kanarya ötüşünün 
insana huzur verdiğini ve 
onları beslemekten mutluluk 
duyduğunu ifade eden Engil, 
kanaryaların kendisinde ayrı 
bir yeri olduğunu belirtiyor. 
Bir dönem dükkanında 
16 kanaryası bulunan 
Terzi Yüksel, sabahları 
dükkanını açarken kuşların 
sevinç ötüşleriyle kendisini 
karşıladığını ve bunun 
tarif edilemez bir mutluluk 
olduğunu söylüyor.

“Kanarya beslemek yemini 
suyunu vermekle olmaz” diyen 
Terzi Yüksel, kanaryaların 
iyi ötebilmeleri için özenle 

bakılması gerektiğini ve 
kendisinin haftada en az iki 
kez yumurta ve mısır unu 
karışımıyla kanaryalarını 
besleyip sohbet ettiğini 
söylüyor. Çocuğu gibi baktığı 
kanaryalarının kimisini yılan 
boğmuş, kimisini fare yemiş, 
kimisi kafesten kaçmış. 
Talihsiz olaylar sonucunda 
16 kanaryadan geriye bir 
kanarya kalmış. “Kanaryasız 
yaşayamam” diyen Terzi 
Yüksel kanarya beslemenin 
bir yaşam biçimi olduğunu 
söylüyor. “Süs eşyası değildir 
bu hayvanlar. Bunlara ilgi 
göstereceksin, seveceksin, 
düzenli besleyeceksin. Çok 
hassas hayvanlardır, sohbet 
etmezsen küserler. Ama 
ilgilenir, bakarsan hem onlar 
mutlu olur hem seni mutlu 
ederler.” diye de ekliyor.

55 yıllık terzi ve yılların 
kanarya bakıcısı artık işlerin 
kötü gittiğini, eskiden beş 
kalfasıyla birlikte çalışırken 
şimdilerde tek başına 
neredeyse karın tokluğuna 
çalıştığından bahsediyor. 
Piyasaya giren Çin mallarının 
rekabet edilemeyecek kadar 
ucuz olduğunu, esnaflığı 
bitirdiğini ve aynı zamanda 
zanaatkarlığın da bir 
kıymetinin kalmadığını da 
üzülerek ifade ediyor. 
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Aralık 2013’te Fransa’nın Poitiers 
kentinde yapılan Uluslararası Sinema 
Okulları Festivali’nde, Sinema ve Televizyon 
Yüksek Lisans öğrencisi Abdurrahman Öner’in 
‘Duman’ filmi ‘En İyi Kısa Film’ ödülünü aldı

Beyaz Perdeye Woody Allen’ın 
Çerçevesinden Bakmak 

 
Derleyen: Sevim Kökdemir

Oyuncular: Woody Allen, Diane 
Keaton, Tony Roberts

Yönetmen: Woody Allen

Senaryo: Woody Allen, 
Marshall Brickman

Süre: 93 Dakika

Yıl: 1977 - ABD

Tür: Komedi, Romantik

Özet: Alvy, uzunca bir süre 
aşk hayatında başarısız 
olmuş, aradığı kadını sahte 
entelektüel ortamlarda 
bulmanın imkansızlığına kanaat 
getirmiştir. Ancak Annie ile 
tanışması adamın talihini bir 
anda döndürecek, garip bir 
ilişkinin başlamasına neden 
olacaktır.

Oyuncular: Mia Farrow, Jeff 
Daniels, Danny Aiello

Yönetmen: Woody Allen

Senaryo: Woody Allen

Süre: 82 Dakika

Yıl: 1985 - Avustralya

Tür: Dram, Fantastik, 
Romantik, Komedi

Oyuncular: Martin Landau, 
Woody Allen, Bill Bernstein

Yönetmen: Woody Allen

Senaryo: Woody Allen

Süre: 104 Dakika

Yıl: 1989 - ABD

Tür: Komedi, Dram

Özet: Farklı türlerde iki paralel 
hikaye içeren film; bir yandan 
karısını aldatan New York’lu 
doktor Judah’ın dramatik, bir 
yandan da evliliği mutsuz giden 
belgeselci Clifford’ın trajikomik 
hikayesini anlatıyor.

Annie Hall

Kahire’nin Mor Gülü

Suçlar ve Kabahatlar

Özet: Cecilia, 1930’ların 
ekonomik kriz dönemi 
Amerikası’nda, çok az para için 
ölümüne çalışan, işe yaramaz 
kocası tarafından sürekli taciz 
edilen mutsuz bir garsondur. 
Tek kaçışı, tutku derecesinde 
sevdiği sinemadır. Kahire’nin 
Mor Gülü isimli film ise 
favorisidir. Defalarca kez gittiği 
filmde bir gün baş karakter 
Tom Baxter perdeden inip 
gerçek hayata karışır.

Haber: Ayşenur Terkoğlu Fotoğraf: Abdullah Bozoğlan

Yarım Asrı Geçkin Kanarya 
Sevgisi

Görüş, öneri ve haberleriniz için gazete@khas.edu.tr
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Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü 
Kadir Has Caddesi, Cibali

Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü 
E-5 Karayolu Üzeri, Selimpaşa

Kadir Has Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü 
Kadir Has Center Mehmetcik Sok. No:1  

Bahçelievler

Albayın Yeri Kıraathanesi 
Odun İskelesi Sok. No:35 Yavuz Sultan Selim 

Mahallesi, Cibali

Camhane 
Fener-Balat Mah. Mürsel Paşa Cad.  

(Bulgar Kilisesi yanı), Fener

Cibali İlköğretim Okulu 
Şair Baki Sok. No:26, Cibali

Dostlar Kıraathanesi 
Odun İskelesi Sok. No:1 Yavuz Sultan Selim 

Mahallesi, Cibali

Fatoş Abla Kafe 
Müstantik Sok. No:23 Küçük Mustafa Paşa 

Mahallesi, Cibali

Troya Balat 
Dr. Sadık Ahmet Cad. No:12, Fener

Nar Cafe 
Müstantik Sok. No:12 Küçük Mustafa Paşa 

Mahallesi, Cibali

Özge Cafe 
Cibali Mahallesi, Nalıncı Kasım Sok. No. 31/A, Balat

Yılmazlar Restaurant 
Karasarıklı Sok. No:8  

Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Cibali

“Durmasını bilmeli 
insan bazen.

Hayat oyununda 
sahneyi terketmeli,

söylenecek bir söz 
kalmayınca.”

Fotoğraf: Abdullah Bozoğlan


