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1 Ocak 2018

Bolu Valimiz Aydın
Baruş
Kurumumuza ziyarette
bulundu

Başkanımız Hamza
Cebeci, Sakarya
Üniversitesi’nde “Aile
Toplum ve Devlet”
konulu konferansa
katıldı

11’de

Darülaceze Başkanlığı
Personeli “Reis Bey”
için bir araya geldi

Darülaceze’nin
faaliyetlerinden bahseden
Başkanımız Cebeci, böyle
kurumların varlığının
ailelerinin istenilen
evsafta olmamasından
kaynaklandığını söyledi.
4’de

“Dinle, orası
Darülâceze değil,
darüşşefkat,
darülinsaniyet”

Darülaceze sakinleri, AA’nın
‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı

Dünya Engelliler Günü
kutlandı

Kurumumuz Kültür
Merkezi’nde gösterilen,
yönetmenliğini Mesut
Uçakan’ın yaptığı ve
başrollerinde Haluk
Kurdoğlu, Sümer Tilmaç
ve Murat Soydan’ın
yeraldığı filmin yapımcısı
Ali Moroğlu ve Ercan
Moroğlu.
8’de

Darülaceze
Sakinlerinden
Hikmet Geyik

8 İkincikanun 1938
Cumartesi günü Ahmet
Emin Yalman’ın Tan
Gazetesi’nde yayınlanan
Muallim Nihat Umar’ın
Darülaceze ile ilgili anısı...
9’de

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın himayelerinde, Başbakanımız Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleşen
Dünya Engelliler Günü programına Başkanımız Hamza Cebeci ve sakinlerimiz katıldı.

“Darülaceze’de kalanlar için herşey
düşünülmüş.”
12-13’de
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Dünya Engelliler Günü
kutlandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın himayelerinde, Başbakanımız Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleşen
Dünya Engelliler Günü programına Başkanımız Hamza Cebeci ve sakinlerimiz katıldı.

Başbakanımız Binali Yıldırım,
“15 yıllık iktidar dönemimizde,
engelli kardeşlerimiz adeta
kabuğunu kırdı ve her biri
birer başarı hikayesi yazdı,
yazmaya devam ediyor. Dört
duvar arasından çıkarak engelli
kardeşlerimiz toplumun içine
girdi ve toplumla beraber
kaynaştılar. Artık ülkemizde
hiçbir engelli kardeşimizin hayal
kurmasının önüne kimse engel
koyamıyor” dedi.
Başbakanımız Yıldırım,
Silence Otel’de düzenlenen 3
Aralık Dünya Engelliler Günü
etkinliğinde yaptığı konuşmada,
birçok programa katıldıklarını
ama bunun en fazla duygulandığı
programlardan biri olduğunu
dile getirdi.
Türkiye’yi 15 yıldır bir
baştan bir başa imar etmek
için Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğinde gece gündüz
demeden çalıştıklarını belirten
Başbakanımız Yıldırım, ülkenin
dağ gibi sorunlarını dağ gibi
hizmetlere dönüştürdüklerini
söyledi.
Başbakan Yıldırım, 2017 İşitme
Engelliler Olimpiyatları’na
Türkiye’nin ilk defa ev sahipliği
yaptığını, dünyanın en büyük
3. spor organizasyonu olan
bu etkinlikte 46 madalya
kazanıldığını söyledi.
Paralimpik yüzücü Beytullah
Eroğlu, Down Sendromlular
Avrupa Açık Yüzme
Şampiyonası’nda rekor kıran
Muhammet Tuğrul Şahin ve
İrem Öztekin’in, büyük başarıya
imza atanlardan sadece bir kaçı
olduğunu aktaran Başbakan
Yıldırım, Ampute Milli Futbol
Takımı’nın aldığı şampiyonluğun
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herkesin göğsünü kabarttığını
ifade etti.
Fulya Akkaya’nın 2017
yerleştirme sınavında 5 puan
çeşidinde Türkiye birincisi
olduğunu ve ülkenin en seçkin
üniversitelerinden biri olan
Boğaziçi Üniversitesi’nde
iktisat okuduğunu vurgulayan
Başbakanımız Yıldırım, onun
da Lokman Ayva’nın yolunda
emin adımlarla gittiğini
söyledi.
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı kurumlarında
yetişen Ayşegül Tahtakale’nin
de gülle atmada madalyadan
madalyaya koştuğunu,
Cumhurbaşkanımız
Erdoğan’ın portresini yapan
Gülşah Yağmur Yazıcı’nın da
bir sanatçı olduğunu anlatan
Başbakanımız Yıldırım,
“Sadece Cumhurbaşkanımızın
değil herkesin portresini
en güzel şekilde yapıyor.
Benimkini biraz asık suratlı
yapmış ama ziyanı yok”diye
konuştu.
Etkinlikte bir konuşma
yapan Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanımız Dr.
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Fatma Betül Sayan Kaya ise,
engelli olmanın bedende
değil, beyinde ve zihniyette
olduğunu belirterek, “Biz
birbirimizden farklı değiliz.
Birbirimizden ayrı değiliz. Biz
birlikte çok daha güçlüyüz.
Bu gücü daha fazla ortaya
koymaya ve hayata geçirmeye
çalışacağız” dedi.
Bakanlık olarak engellilerin,
hayatın her alanında yer
almalarının önündeki
engelleri kaldırdıklarını,
tüm çalışmaları bu amaçla
gerçekleştirdiklerini dile
getiren Bakan Kaya, bu
yaklaşımlarının temelinde
Şeyh Edebali’nin “İnsani yaşat
ki devlet yaşasın” anlayışının
yattığını kaydederek, “Biz
farklılıklarına, engeline
bakmadan yaratılanı
Yaratan’dan ötürü seviyoruz.
Yaratılana saygı duymak ve
hak ettiği değeri göstermek
bizim inancımızın da esası”
ifadelerini kullandı.
Sakinlerimiz program
sonunda davetten dolayı Sayın
Bakanımıza şükranlarını iletti.

Güncel
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Başkanımız Hamza Cebeci, Sakarya
Üniversitesi’nde “Aile, Toplum ve
Devlet” konulu konferansa katıldı

Darülaceze’nin faaliyetlerinden bahseden Cebeci, böyle kurumların varlığının ailelerinin
istenilen evsafta olmamasından kaynaklandığını söyledi.
Darülaceze gibi
müesseselere hiç ihtiyaç
olmamasını arzu ettiklerini
anlatan Cebeci, “İhtiyaç
olduğu zaman da bu tür
müesseselerin en güzeli en
iyisi bizde olsun. Genç ya da
yaşlı, hasta olmamayı arzu
eder ama hasta olduğumuz
zaman da kaliteli, insana
hoş ve nezaketli davranan
doktorlar ile hastaneler
olsun isteriz.” şeklinde
konuştu.
Avrupa’da nüfus
değişimlerine değinen
Başkanımız Cebeci,
Almanya’nın 235 bin nüfuslu
bir bölgesinde 39 tane
huzurevi olduğunu aktardı.
Yine Almanya’da yaşlıları
bakmak için kurulmuş 12
bin firmanın varlığından
bahseden Başkanımız
Hamza Cebeci, şöyle
konuştu:
“Rusya’nın 145 milyon
civarında nüfusu var,
2040 yıllarında bu rakam
96 milyon’a düşecek.
Almanya’nın 2030 yılı
sıkıntılı, 2050 yılı karanlık.

Darülaceze İyilik Postası
Gazetesi

Darülaceze Başkanlığı Adına
Sahibi Başkan

Hamza CEBECİ
Yüksek Mimar

Genel Yayın Yönetmeni

Hukuk Danışmanı

Ahmet MALATYALI

Hasan ŞAHİN
Yayın Danışmanları

Yazı İşleri Sorumlusu

İlhan UĞUR

Nevzat ÖZKAYA

Funda ERSİN
Selda TAŞ
Tasarım

Darülaceze Başkanlığı
Basın Ofisi

Kurumsal İletişim

Burak AFŞAR
Baskı

Akademi Ajans Matbaa

Arşiv fotoğraf
Ali BAKÇA

Yerel Süreli Yayın
Adres

Darülaceze Cad. No. 51 Okmeydanı-Şişli /İSTANBUL
Tel: 0212 210 1895 Fax: 0212 210 1896
gazete@darülaceze.gov.tr / www.darülaceze.gov.tr

Yaşlısına bakacak genç nüfus
arkadan gelmiyor. Çünkü
aile yapısı dinamitlenmiş
yani evlilik oranları düşmüş.
Bizim de bu noktada kötü
gidişatımız varsa dur
dememiz lazım. Bu konuda
devlet büyüklerimizin bir
uyarısı varsa, aile yapısı
sağlam olacak, sağlam nesil
yetişecek. Dünya bu noktada
karanlık bir noktaya gidiyor.
Hususen batı devletlerinin
tamamının toplam nüfusu
750 milyon civarında. 2050
yıllarında bu rakam 500
milyonlara düşecek. Bu
onlar için felaket. Durum
böyle olunca nüfusun
yüzde 40’tan fazlası 65 yaş
üstü oluyor. Bunlar artık
çalışamıyor, üretemiyor ve
sadece tüketiyor. Ekonomi
dibe vuruyor bozuluyor.
Avrupa’nın hali bu. Bugün
üçüncü dünya ülkelerinden
gelerek kendi ülkelerine
girmemeleri için duvarlar
oluşturanlar, ileride
ülkelerine insan alabilmek
için promosyonlar yapacak.”

İYİLİK POSTASI

Güncel

Ocak 2018 / Sayı 25 / Yıl 4

5

İdare Meclisi toplantımız Bakanımız
Fatma Betül Sayan Kaya’nın
Başkanlığında gerçekleşti
2017 yılının son İdare Meclisi toplantısı Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’nın
Başkanlığında gerçekleşti.
Kurumumuzun 2018 Yılı
Bütçesi’nin görüşülerek kabul
edildiği toplantıya; Bakanımız
Fatma Betül Sayan Kaya,
Başkanımız Hamza Cebeci
ve İdare Meclis Üyelerimiz;
Necmeddin Bilal Erdoğan, Derya
Yanık, Namık Ayhan, Tayyip
Yaşar, Abdurrahman Topbaş,

Hasan Şahin ve Şerif Esendemir
katıldı.
Toplantının öğle arasında İdare
Meclis Üyelerimiz kurumumuz
sakinlerini yaşam alanlarında
ve rehabilitasyon merkezinde
ziyaret ederek hatıra fotoğrafı
çektirdiler.
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Darülaceze sakinleri, AA’nın ‘Yılın
Fotoğrafları’ oylamasına katıldı
Darülacezede kalan sakinler, AA’nın düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katılarak “haber”, “yaşam”, ve “spor”
kategorilerinden oluşan fotoğraflar için oy kullandı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde
ve yurt dışında çektiği fotoğrafları
inceleyerek bilgi alan sakinler, daha
sonra “haber”, “yaşam” ve “spor”
kategorilerinden oluşan “Yılın
Fotoğrafları”nı oyladı.
Beş aydır Darülaceze’de kalan 68
yaşındaki Hikmet Geyik, “Haber
kategorisi”ndeki fotoğrafları
inceleyerek, bu kategoride,
Myanmar’da kendilerine uygulanan
şiddetten kaçan, yerel balıkçılara
para verip Bangladeş’in Shah Porir
Dwip Yarımadası’na geçmeye
çalışan Arakanlı Müslümanların
anlatıldığı, AA foto muhabiri Onur
Çoban’ın çektiği, “Myanmar’dan
teknelerle kaçış” başlıklı fotoğrafı
tercih etti.
Geyik, “yaşam” kategorisinde
AA foto muhabiri Ali Jadallah
tarafından çekilen “Gazze’de
elektrik kesintisi” fotoğrafını
oyladı. Fotoğrafta, Gazze Şeridi’ne
bağlı Han Yunus kentinde yaşayan
Filistinlilerin, sık sık yaşanan
elektrik kesintileri nedeniyle mum
yakarak evlerini aydınlatmaya
çalıştığı görülüyor.
Geyik “spor” kategorisinde ise Arif
Hüdaverdi Yaman’ın Spor Toto
Süper Lig’in 28. haftasında Türk
Telekom Arena’da karşı karşıya
gelen Galatasaray ile Fenerbahçeli
oyuncuların hava topu mücadelesini
çektiği “Galatasaray-Fenerbahçe”
adlı fotoğrafa oy verdi.

Darülaceze’de 7 yıldır kalan Mustafa
Okur (75), fotoğrafların hepsini
beğendiğini belirterek, “haber”
kategorisinde, AA foto muhabiri
Kayhan Özer’e ait Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan’ın
Novi Pazar kentindeki Boşnak Milli
Konseyi’ni ziyaretinde kendisine
sevgi gösterisinde bulunan bir kız
çocuğuyla çekilen “Erdoğan sevgisi”
isimli fotoğrafa oy verdi.
“Yaşam” kategorisinde oyunu
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Arif Hüdaverdi Yaman imzasını
taşıyan, orta ve güney kesimlerinde
yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle
çok sayıda vatandaşın açlık, salgın
hastalık tehdidiyle karşı karşıya
kaldığı Somali’de kolera sebebiyle
babalarını kaybeden 2 yetim
kardeşin oyun oynamasını yansıtan
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“Somali’de çocukların oyunu” isimli
fotoğraf için oy kullanan Okur,
“spor” kategorisinde ise yine Arif
Hüdaverdi Yaman’ın “GalatasarayFenerbahçe” adlı fotoğrafına oy
verdi.
Yaklaşık 5 yıldır Darülaceze’de kalan
Ömer Özyurt (61) da fotoğrafları

çok beğendiğini Anadolu Ajansı ve
muhabirlerini takdir ettiğini söyledi.
Özyurt, “haber” kategorisinde
Yunus Keleş’in “Kayyara’da
yanan petrol kuyuları” başlıklı
fotoğrafından yana oy kullanırken,
“yaşam” kategorisinde Zekeriya
Karadavut tarafından çekilen ,

7

“spor” kategorisinde ise Mario
Strmotic’in “Bünyamin Sezer”
başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.
18 yıldır Darülaceze’de kalan Füsun
Kaslak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı
çok sevdiğini dile getirerek, “haber”
kategorisinde, AA foto muhabiri
Kayhan Özer’e ait “Erdoğan sevgisi”
isimli fotoğrafa oy verdi.
Kaslak, “yaşam” kategorisinde,
Bruno Bierrenbach Feder’in, Güney
Sudan’ın Terekeka Eyaletindeki
Mundari kabilesinin, geçimlerini,
türü Ankole-Watusi olarak bilinen
sığırlarla sağladıklarını gösteren
“Mundari kabilesi” fotoğrafına oy
verirken, “spor” kategorisindeki
tercihi ise Abdullah Coşkun’un
çektiği “Türkiye’nin sevinci” isimli
fotoğrafı oldu.
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Darülaceze Başkanlığı Personeli
“Reis Bey” için bir araya geldi
Yönetmenliğini Mesut Uçakan’ın yaptığı
ve başrollerinde Haluk Kurdoğlu, Sümer
Tilmaç ve Murat Soydan’ın yeraldığı
filmin yapımcılığını Ali Moroğlu ve Ercan
Moroğlu’nun üslendiği “Reis Bey” adlı
film Kurumumuz Çok Amaçlı Salonu’nda
gösterime sunuldu.
Kahvaltı ile başlayan programın özel
konukları; filmin yapımcısı Ali Moroğlu’nun
kızı Gönül Moroğlu ve Nurgül Ersiz ile
Ercan Moroğlu’nun oğlu Şahin Moroğlu

oldu.
Bu özel gösterimden önce yapılan
kahvaltının ardından Başkanımız Hamza
Cebeci selamlama konuşması yaptı. Filmin
gösteriminden sonra Başkanımızın özel
davetlisi olarak aramızda bulunan Gönül
Moroğlu söz alarak; organizasyondan ötürü
çok mutlu olduklarını ifade etti. Program
Başkanımızın, Gönül Moroğlu’na
sakinlerimizin rehabilitasyon merkezinde
ürettikleri ürünlerden hediye etmesi ve

İl Müftülüğü Başkanımız Hamza Cebeci’nin
ev sahipliğinde “Farkındalık Semineri” düzenledi
Program Arnavutköy Yeşil
Cami Müezzini Veli Solak’ın
Kuran-ı Kerim tilaveti ile
başladı. Başkanımız Hamza
Cebeci’nin açılış konuşması
ardından Yrd. Doç. Dr.

Abdulhakim Beki’nin “Yaşlı
Refahı” konulu sunumu ile
devam etti.
Program hediye takdimi ile
son buldu.
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Darülaceze’ye Hasret Çeken…
8 İkincikanun 1938 Cumartesi
günü Ahmet Emin Yalman’ın Tan
Gazetesi’nde yayınlanan Muallim
Nihat Umar’ın Darülaceze ile ilgili
anısı...
Felçten uzaklaştım, ölüme
yaklaştım.
Anlıyorsun değil mi?
Dinle!
Uyandığım vakit felçten korkunç
olan bu tehlikeyi sezdim. Ne kadar
çok kan kaybettiğimi anladım.
Kıpkızıl, her yeri kaplamış. Kuru
bir kan batağının ortasında
güçlükle doğrulabildim. Dehşetli
bir zâf içindeydim.
İşte Bakırköy seferi!
Evet, Bakırköy emrazı asabiye ve
akliye hastanesiyle münasebetim
bu seferle başladı. Oraya gittim.
Nasıl gittim?
Anladın değil mi?
Eski bir dostum olan Doktor
Lütfi Akif merhum hem kudretli
bir doktordu, hem insandı, hem
adam. Orada beni o kadar adamca
korudu, tedavi etti ki on dört gün
de kendime geldim. O Bakırköy
iyi bir yer. Dört ay tebdilhava
raporu verilerek taburcu edildim.
Müddetim bitince giderdim,
üç beş gün yatırırlar, iyi bir
muayeneden geçirirler, birkaç ay
daha uzatırlardı. Bir yıl sürdü.
Fakat zâfım hâlâ ve şiddetle devam
ediyordu. Kaybedilmiş birçok
kanı telâfi için ne yapılması lâzım
geldiğini ben de bilirdim amma
neyliyeyim ki söylesem tesiri yok,
yapsam maaş razı değil!
Anlıyorsun değil mi?’
Dinle!
Üç ay, sekiz ay, bir yıl... Yetmez
mi?
Maarif Müdürlüğü haklı olarak
hastaneden sordu. Hastane

heyetince sıkı ve umumî bir
muayeneden geçirildim. Şu
mealde bir rapor verdiler:
Geçirdiği felci tulânli eyser
yüzünden umumî zâfı devam
ediyor. Eski faaliyetine avdet
etmesi imkânsızdır. Malûlen
tekaütlüğü icap eder.
Bir tas dem yahu!
Bir tas dem veren yok mu şu
mütekaide!
Ağzı mı kurutmayın!
Kuru kafam bana yeter.
Ha şöyle ömrüne bereket.
Evet, tekaüt edildim.
Tekaüt edilince; o güne kadar tam
verilen maaşım da pek tabiî olarak
kesildi. Kesilsin zarar yok. Yerine
tekaüt aylığı gelecek. Bununla
beraber insan insandır. Ne kadar
adam olsa ara sıra insanlığı tutar.
Bana da insanca bir merak
çattı: Acaba ne kadar tekaütlük
verecekler? Bu işlerle uğraşan
maliyecilerden soruşturmıya
başadım.
Eh, malûlen tekaüt
edilişine göre aşağı yukarı 28-30
liradan aşağı vermezler, dediler.
Sevindim doğrusu. Oh
Yaşıyabilirim, dedim.
Paçaları sıvadım. Tayyare hızı
gibi bir hızlandım. Sıkı bir takibe
başladım. Bu sayede üçüncü ay
sonunda muamele sona erdi.
Beratım geldi: Asli beş yüz kuruş
maaşla çırağ çıkarıldım. Zammiyle
on dört kâğıt lira tutuyor.
Bir çok hususî mekteplerdeki
muallimliklerin hesaba
katılmayınca sefaletin ortasında
ben katılakaldım.
Şafak attı!
Şafak atmaz da ne olur… Tan
yerleri bile ağarır. O para ile bu
zâf içinde yaşamanın imkanı var

mı? Bari çalışabilecek dermanım
olsaydı. Üsküdar’da dutlu kahvede
(Yıldız) otelinde oturuyordum.
Otelden iskeleye gidebilmek için
en az dört yerde mola veriyordum.
Anladın değil mi?
Dinle!
Şimdi ne yapacaktım?
Cevap vermek için yutkunma
dinle!
Sana soruyorum, mukadder olan
hayata soruyorum. Şimdi ne
yapacaktım? Bir ay kadar tecrübe
ettim. Hayır! Mümkün değil! Ne
kadar tutumlu davransam nafile,
bu para ile yaşanmıyordu. Bari
dünya hasta cismim gibi viran
kaldı; ne cihan kaldı, ne kan kaldı,
yâran kaldı.
Zâfım o derece keskinleşti ki Hint
fakirleri gibi iradem arttı, zekâm
ışıldadı. Bir düşünüş hamlesiyle
akıl ettim: Darülâceze müdürü
Cemil Bey.
Dinle!
Anlıyorsun değil mi?
Cemil Bey çok eski bir adam,
dostumdu. Ona gittim. Vaziyeti
anlattım.
— Gel! dedi. Ben seni alırım.
Aylığın da yanına kalır. Tahsilde
olan çocuklarına harçlık, sana da
tütün parası olur.
Resmî muameleyi yaptırdı.
Kurban Bayramının beşinci günü,
bayram seyahatinden köşklerine
dönenler gibi yorgun argın
Darülâceze’ye gittim.
Anlıyorsun değil mi?
Dinle orası Darülâceze değil,
darüşşafkat, darülinsaniyet.
Bana evsizlerin koğuşunda çok
temiz bir yatak verdiler. İlk defa
rahat yüzü gördüm. Çorbanın
sıcaklığını, tadını orada budum.
İnmeli olduktan sonra geçen

hayatımın en aslide, en kaygısız
zamanlarına orada kavuştum.
Darülâcaze’de beş ay kaldım.
Darülaceze’nin gösterdiği beş
aylık şefkat ve himaye sayesinde
sıhhatim tamamen yerine geldi.
Vaktaki elâ gözlü Ağustos’un
sonlarına geldik; yine her şeyimi
yel üfürdü su götürdü. Kim bilir
kimler neler haber vermişler.
Müessese pek sıkı bir teftiş
baskısına uğradı. Ben Cemil
Bey’in ve müessesenin bana
gösterdiği adamlığa karşı burada
daha fazla barınamazdım. Pılıyı
pırtıyı topladım. İstemiye istemiye
Darülâceze’den ayrıldım.
Körler, topallar, kötürümler,
sıskalar, bitkin ihtiyarlar, sürüne
sürüne güneşe çıkan kadınlar,
anormal çocuklar... Hepsi, hepsi
ayrı ayrı benim dostlarımdı.
Sevgililerimdi.
Onlardan ayrılırken sevgilisinden
ayrılan bir delikanlı hüznü
hissettim. Döndüm döndüm
arkama baktım. O koca binanın
içindekilerini göremeyince
hepsini gönlüme doldurdum.
Yürüdüm, yürüdüm içime baktım.
Dostlarım, benzerlerim hep,
hepsi gönlümde olarak yürüdüm.
Hürriyet Abidesi’nin yanından
geçerken bir daha dönüp baktım.
Oracığa çöküverdim.
Darülaceze’ye düşmek şüphesiz ki
ağlanacak bir haldir.
Hayır, ben oradan çıktığıma
ağladım, hasretle, sevgi ile
ağladım.
Anlıyorsun değil mi?
Dinle!
Bak, şimdi de ağlıyorum. İçim
alev aldı. Gözlerimin akan suyu
yetmiyor; bana bir tas dem ver!
Ver! Bana bir tas dem ver!
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Başkanımız Hamza Cebeci,
Milli ve Yerli Yaşam İnşası
Buluşmalarının Konuğu Oldu

Esnaf Bülteni Dergisinin her ay gerçekleştirdiği “Milli ve Yerli Yaşam İnşası Esnaf Buluşmaları”nın 20.
buluşması Başkanımız Hamza Cebeci’nin katılımıyla gerçekleşti.
Esnaf Bülteni Dergisinin her ay
gerçekleştirdiği “Milli ve Yerli Yaşam
İnşası Esnaf Buluşmaları”nın 20.si
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay
Çağatay ve Darülaceze Başkanımız
Hamza Cebeci’nin katılımıyla
gerçekleşti.
Program, Esnaf bülteni dergisi
sahibi, Milli ve Yerli Yaşam İnşası
Platformu (MİYYİP) ve Yeniden
İnşa Derneği (YENİDER) Başkanı
Eşref Küçükateş’in konuşmasıyla
başladı.
Başkanımız Hamza Cebeci
konuşmasına ,kendilerini davet
eden Esnaf Dergisi sahibi Eşref
Küçükateş’e teşekkür ederek başladı
ve şunları söyledi;
Kudüs’e gerçekleştirdiğimiz bir
ziyaret sırasında yanımdaki
arkadaşım; “Bir mekanı ve orada
yaşayan insanları kitaplar okuyarak
anlamak mümkün değil. Onları
tanımak için mutlaka yaşadıkları
yere gitmek ve fiilen onları görmek
gerekir.”dedi. İşte Darülaceze’yi de
anlamak için mutlaka Darülaceze’ye
gelmek gerekir. Bizim bir sloganımız
vardır; “Darülacezelik olmadan
Darülaceze’ye gelin” Âcizane ben
de Darülaceze’ye İdare Meclis Üyesi
sonra da Başkan oluncaya kadar
gelmiş değildim. Halbuki ecdadını

seven, Osmanlı’yı takdir eden,
araştıran ve okuyan bir vatandaş
olma gayretindeyim. Burada
görev yaparken, sadece ben değil
benim gibi onlarca, yüzlerce hatta
binlerce milli ve manevi şuura

sahip arkadaşımızın daha önce
Darülaceze’ye gelmediğini gördüm.
Mesela Cemal Kamacı 4 yıl Avrupa
şampiyonu olmuş. 4 kez Avrupa
şampiyonu olmuş bir dostumuzun
bu Kurumda ziyaretine dair tarihte

bir notu yok. Gel de tarihe not
düşelim dedim. Şevki Yılmaz
Hoca’nın Kanada’dan Avusturalya’ya
kadar gitmediği konuşmadığı yer
yok ama Darülaceze’ye gelmemiş.
Bir Cuma günü davet ettim.
Hem bir hutbe okudu, hem de
sohbet yaptı. Toplumumuzdan
her kesimi, özellikle kamuoyu
tarafından tanınmış önemli isimleri
kurumumuzda görmek istiyoruz.’’
Başkanımız Cebeci ’’Sayın
Cumhurbaşkanımız bize bir hedef
gösterdi. İstanbul’da Avrupa ve
Anadolu yakasına birer tane olmak
üzere en az 300 dönüm üzerine
kurulacak ve ana arterlere yakın
olacak iki büyük “Sosyal Hizmet
Şehri” yapalım dedi. Biz de o
günden beri bu proje için çalışmaya
başladık. Arnavutköy Yassıören
mevkiinde 3. Havaalanına 10
km mesafede ve ana arterlere
yakın bir bölgede 150 dönüm
yerin tapusunu aldık. Ardından
projesini tamamladık ve projemiz
İBB Meclisinden ittifakla geçti.
Darülaceze sadece Türkiye’nin
değil insanlığın ortak değeridir.
Böylece avam proje üzerinden 150
dönümlük arazimiz için imar iznini
aldık. Şimdi detay yani uygulama
projesi için çalışmalarımız sürüyor.
İnşaallah en yakın zamanda temelini
atmayı umuyoruz.” diye belirterek
konuşmasını noktaladı.
Eşref Küçükateş’in 20. Milli ve
Yerli Yaşam İnşası Buluşmasına
katılan Gaziosmanpaşa Kaymakamı
Oktay ÇAĞATAY ve Darülaceze
Başkanımız Hamza CEBECİ’ye
üzerinde ESNAF şiirinin yazılı
olduğu plaket takdiminin ve toplu
fotoğraf çekiminin ardından
toplantı sona erdi.
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Bolu Valimiz Aydın Baruş
Kurumumuza ziyarette bulundu
Başkanımız Hamza Cebeci Bolu Valimiz Aydın Baruş’u makamında ağırladı.
Başkanlık makamında gerçekleşen
görüşmede, İdare Meclisi
Üyemiz Hasan Şahin, Başkan
Yardımcılarımız ve Birim
sorumlularımız da hazır bulundu.
Başkanımız Yüksek Mimar Hamza
Cebeci, Bolu Valimiz Aydın Baruş’a
kurumumuz hakkında bilgi verdi.
Valimiz, Başkanlık Makamında
bulunan Sultan Abdülhamid Han’ın
kendi elleriyle yaptığı masayı özenle
inceledi.
Tanıtım filmimizin izlenmesinin
ardından Bolu Valimiz Baruş;
“Böyle yapılar tarihe atılan imzadır.
Kültürü sonraki nesillere aktarmak
adına da son derece önemlidir.
Çalışmalarınızdan dolayı sizleri

kutlarım.” diyerek duygularını ifade
etti.
Daha sonra Misafirimiz,
sakinlerimizi dairelerinde ve
rehabilitasyon merkezinde ziyaret
etti. Valimiz Baruş sakinlerimizle
yakından ilgilendi. Tek tek onların
yanına giderek hatırlarını sordu ve
yaptıkları işlerle ilgilendi.
Ziyaretin sonunda Bolu Valimiz
Aydın Baruş, Başkanımız Hamza
Cebeci’ye misafirperverliğinden ve
burada yaptıkları hizmetten dolayı
çok teşekkür etti. Başkanımız da
Valimize günün anısına Darülaceze
Albümü ve sakinlerimizin imal
ettiği ürünlerden takdim etti.
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Darülaceze Sakinlerinden
Hikmet Geyik

“Darülaceze’de kalanlar için herşey düşünülmüş.”
Burada kalan sakinlerimizin bir
çoğu geçmişinden pek de bahsetmek
istemiyor.
Kendini tanıtırken şöyle başlıyor:
“Adım Hikmet soyadım Geyik.
1950 doğumluyum. 68 yaşındayım.
5 aydır burada kalmaktayım.
Burayı çok seviyorum. Allah
devlete millete zeval vermesin.
Ben geçim sıkıntısından dolayı
buraya müracaat ettim. Sağolsun
devletimiz bütün ihtiyaçlarımızı
gideriyor. Daire 6’da kalıyorum
ve buradaki bütün personelden
çok memnunum. Buradaki bütün
arkadaşlardan çok memnunum.
Hiçbir sıkıntım yok. Çapa’dan
geldim buraya. Çocuklarınız var
mı? sorusuna, Çocuklarım yok. Bir
Allah bir benim. Hiç kimsem yok.
Bütün yakınlarım vefat etti. Ailemde
hayatta kalan tek benim, bir de
üvey kardeşim var. Evlendim ama

evliliğin anlamını pek bilmiyorum.
Ailem dağınıktı ve aile hayatına
adapte olamadım. Eskiden tekstilde
çalıştım. 14 yıldır da çalışmıyorum.
Gayet içten “ev hanımıyım.”diyor.
“Geçim sıkıntısından dolayı
bunaldım. Ay sonunu
getiremiyordum. Belediyeye
müracaat ettim. Onlarda bana
burayı söylediler. Çocukken buraya
çok gidip geliyordum.
Daha önce buraya gelir miydiniz?
Rahmetli babam beni getirirdi
buraya. O zaman Sarıyerde
oturuyorduk. O zamanlarda
geldiğimizde burası çok hoşuma
gidiyordu. O zaman da aklıma
gelmişti. İçimden demiştim ki;
“Birgün yaşlanırsam bende buraya
gelirim.” Demek ki o zaman
yaptığım duam kabul oldu. Allah
beni elden ayaktan düşürmeden
aklıbaşındayken burayı nasip etti.

İYİLİK POSTASI

Çok memnunum, hamd olsun.
Huzurevi diye müracaat ettim.
Muhtarım aradı. Geldim ve
sonrasında anladım ki burası
huzurevi değil. İsmi huzurevi
olmasa da burada huzur buluyorum.
Burası gerçek bir “huzurevi”dir.
Huzuru insan kendi kendine
oluşturması gerekiyor. İlla
etrafından bunu beklememeli.
Sen iyisin huzur bulursun.
Benim çekingenliğim vardı. Onu
atladım şu anda. Ziyaretçi kabul
etmiyorum, çünkü devletim bana
yetiyor. Birilerinin bana bişeyler
vermesinden hoşlanmıyorum. Şükür
devletimin verdiği bana yetiyor.
Allah devletime zeval vermesin,
başımızdan eksik etmesin.
İstanbul Çiçekçiler Dernek
Başkanıydı. Sonra cins hayvanlara
döndü. İyiydi durumu, hamd olsun.
Belirli bir yaştan sonra anne tarafına
geçtim. Annem ben üç yaşındayken
vefat etti. Babamın delilikleri biraz
fazla idi. Beni anne tarafım baktı
büyüttü.
Evlendiğimde de eşimle
anlaşamadık. Zaten bu evlilik de
çok kısa sürdü, yani bir sene gibi
bişey. Ondan sonra da bir daha
evlenmedim. Tekstilde çalıştım.
Maltepede dükkan açtım, dört
beş sene o işi yaptım. Onu da
götüremedik batırdık. Babamın
vefatından sonra da babamın emekli
maaşını ben almaya başladım. Son
döneme kadar da onunla geçinmeye
çalıştım. Faal bir insanım, hiç
durmam. İnteraktifim. İlkokuldan
ayrılmayım ama okumayı severim.
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Bu konuda çok da iddialı değilim.
Hoşuma gittiği için okuyorum.
Hoşuma giden şeyleri yapmaya
çalışıyorum. Öyle görüntü olsun
diye hiç bir işi yapmam. Bana
faydalı olan herşeyi severim.
Buraya geldiğinizde ne hissettiniz?
Tabi ki korku. İlk başta çok
korkmuştum. Buranın bakımevi
olduğunu duydum ve korktum.
Anladım ki Türkiye’de huzur evi
yok bakım evi var. Çok çabuk
alıştım ve adapte oldum. Ne
yapmam gerektiğini, nasıl yaşamam
gerektiğini biliyorum.
Buraya gelmeden önce de devletten
yardım alıyordum. Elhamdülillah,
Allah devletimizi başımızdan eksik
etmesin. İki ayda bir bana üç yüz
lira para gelirdi. Erzağım geliyordu,
hem de dolu doluydu.
Babamın emekli maaşı o kadar
da yüksek değildi. Ev kirası,
faturalar felan derken aylık yirmi,
yirmi beş lira kaldığında zevkten
ölüyordum. Ama burada hem bütün
ihtiyaçlarım karşılanıyor hem de o
maaşın yüzde otuzunu alıyorum,
bana bol bol yetiyor. İyiki gelmişim
diyorum. Çok memnunum.
Burada uyumu sağlamak için, şunu
kabul edelim ki sistemsiz yaşam
olmaz. Kurallara uymak lazım.
Kuralsız olamaz. Ben şunu yaparım,
ben bunu yaparımla yaşam olmaz.
Burada da başka yerde de barınamaz
bu düşüncede olanlar. Kurallara
uyduğun zaman çok memnun
kalırsın. İstediğin hayatı zevkle
yaşarsın.
Kuralsız yaşanmaz. Kuralsız olanları

görüyoruz. Ya köprü altlarında keş
olmuş ya da başka başka yerlerde
sokaklarda hayatlarını sürdürmeye
çalışıyorlar. Benim için ilke kurallı
olmak. Kuralcı olduğum için burada
da uyum sağlam kolay oldu.
Komşularınız ziyarete geliyor mu?
Onların gelmesine gerek yok
zaten ben haftasonları mahalleme
gidiyorum. Onlarla vakit
geçiriyorum. Sağolsunlar gelenler de
var. Gelenleri de burada engüzel bir
şekilde ağırlıyoruz zaten.
Sabah sekizde çıkıyorum
kurumdan. Yürüyüşüm var.
Profesyonel bir yürüyüşcüyümdür.
Buradaki yaşantım normal bir
yaşantıdan öte değildir. Bu imkanı
sağlayanlara teşekkür ediyorum.

13

Mahallenizdeki yaşantıdan farksız
diyorsunuz…
Beyefendi burası benim evim
evim. Bana nereye gidiyorsunuz
dediklerinde evime gidiyorum
diyorum. Ben buraya gelirken
uyumlu olacağım, buradaki
yaşantıya ayak uyduracağım
demiştim. Ben burada bir sorun
görmüyorum. Kalanlar için herşey
düşünülmüş.
Eski günlerden aklınızda kalan bir
anınızı paylaşımısınız?
Eskiden elektirikli tramvaylar
vardı. Rahmetli annem beni ona
bindirirdi. Rahmetli babam da okula
giderken delikli kuruş verirdi. Simit
felan alırdık. Bir de delikli para
kalırdı. Ona da leblebi alırdık.
Dinçim spor yapıyorum.
Profesyonel yürüyüşcüyüm. Yağmur
kar kış demeden her gün yürürüm.
Günde altı km den az yürümemeye
bakıyorum. İlk geldiğimde burada
yürüyordum. Ama bahçe kısa
mesafe oluyor. Göz ufuk uzak
istiyor. Kısa mesafede o olmuyor. Bir
sürmeye başlıyorum bir bakıyorum
ki Şişli’deyim. Uzak mesafe
yürümeyi seviyorum. Yürüyüş çok
güzel herkese tavsiye ediyorum.
Özellikle benim yaşımdakiler
yürüsünler, bol bol yürüsünler.
Şunu düşünüyorum. Allah ömür
verirse, yüz yaşına geldiğimde
neden bastonla yürüyeyim ki.
İmkan varsa yürünmeli ve spor
yapılmalı.
Son olarak ne söylemek istersiniz.
Ben burada hayat buldum. Burası
çok güzel. Emeği geçenlere çok
teşekkür ediyorum.
Kendisine teşekkür ederek,
sohbetimizi tamamlıyoruz.
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İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri kurumumuzu ziyaret etti.

Hasköy Orta Okulunun “Entrepreneurship: a step to the future” adlı erasmus proje
kapsamında, Hasköy Orta Okulu öğrencileri ve Litvanya, Portekiz, Italya, Yunanistan ve
Romanya’dan öğretmen ve öğrenciler kurumumuza ziyarette bulundu.

Doğuş üniversitesi Sosyal Hizmet Programı öğrencileri Darülaceze Başkanını ziyaret etti.
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