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Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri’nde Sunay Akın 
Sevenleriyle Buluştu  

 
Polat’ın 60 yıllık tecrübesiyle hayata geçirdiği Piyalepaşa İstanbul’da, Sahaflar Birliği Derneği 

işbirliğinde 9–16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri” etkinliğinde 
Sunay Akın “Bakmak ile Görmek” söyleşisiyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.  

 
 

Kökleri 500 yıl öncesine uzanan İstanbul’un kadim semti Beyoğlu’ndaki tarihi Piyalepaşa’da hayata 
geçirilen Piyalepaşa İstanbul, Beyoğlu’ndaki kültür-sanat etkinliklerine hareket getirmek, kültür mirasını 
sahiplenmek, semte yeni bir soluk katmak için düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek 
“Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri”ni hayata geçirdi.  
 
Etkinliğin ilk günü Ahmet Ümit’i ağırlayan “Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri” 15 Eylül Cuma günü 
Sunay Akın’ı sevenleriyle buluşturdu. “Bakmak ile Görmek” konulu bu keyifli söyleşisiyle misafirlere 
tarihte bir yolculuk yaşatan Sunay Akın “Bu değerli insanlar olmasa, Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri 
gibi bilgiye dayalı bir etkinlik olmazdı. Farklılığa ihtiyacımız var çünkü bu bize zenginlik katar. Bilgi 
üretilen ve yönetilen en büyük güçtür. Bu yüzden bir milletin zenginliği hisse senetlerinde değil hissi 
senetleridir.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bugün sizlerle burada buluşmak çok anlamlı çünkü 
bugün Japonya’da batan Ertuğrul Fırkateyni’nin yıldönümü. Çok da hüzünlü bir hikayesi var. 1889’da 
Japonya İmparatoru Mei'nin II. Abdülhamid’i ziyaret etmesinin ardından iadei ziyaret için Japonya’ya 
giden Ertuğrul gemisi, dönüş yolunda tayfuna yakalanarak kayalara çarpıp battı. 600 kişilik 
mürettabattan sadece 69 denizci kurtuldu. Tam da bu olayın yıl dönümünde sizlerle bu hikyayeyi 
paylaşmak ve konuşmak çok anlamlı.” 
 
Bir hafta boyunca kültür sanat ve edebiyat tutkunlarının ağırlandığı Piyalepaşa İstanbul Sahaf 
Günleri’nde birbirinden değerli kitapların yer aldığı 20’yi aşkın sahaf standı kuruldu, çeşitli söyleşiler ve 
kitap müzayedeleri gerçekleşti. Ziyaretçiler Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri’nde bir hafta boyunca 
tarih kokan kitaplarla buluştu. 
 
 
instagram.com/semtpiyalepasa  
facebook.com/piyalepasa  
twitter.com/semtpiyalepasa)  
 
 
 

Piyalepaşa İstanbul Hakkında: 

İstanbul’un en eski ve değerli semtlerinden Piyalepaşa’da 82 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen 
Piyalepaşa İstanbul, İstanbulluların özlemini duyduğu mahalle hayatını yeniden canlandırmayı 
hedefliyor. Semt duygusunu insanlara tekrar yaşatmak üzere bakkalı, simitçisi, manavıyla gündelik 
hayatın aktığı, kahvelerin yudumlandığı, İstanbulluların özlemini duyduğu sadelik ve huzuru geri 
getiriyor. Piyalepaşa İstanbul, tamamlandığında 10 milyon kişinin ziyaret etmesinin planlandığı Alışveriş 



 
 
  
 

 

Sokağı ile de İstanbulluların yeni alışveriş merkezi olmaya aday. Alışveriş Sokağı ile İstanbulluları şehre 
ve sokağa geri çağıracak olan projede ‘yaşayan’ bir mahalle dokusu vurgulanıyor. Kültür ve sanatın 
gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası olacağı Piyalepaşa İstanbul’da her şey sürdürülebilir katma 
değerler yapmak adına kurgulanıp, gerçekleştiriliyor. Piyalepaşa İstanbul inşaat sırasında ve 
tamamlandığında sağladığı istihdam ve bölgeye kattığı değer ile hem ekonomik, hem kültürel hem de 
sosyal anlamda büyük bir değişim ve dönüşüm yaratmış olacak.   
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