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Bakanımız Kaya: Gambiya 
Cumhurbaşkanı’nın eşi Fatoumatta 
Bah Barrow ile kadın STK’nın 
temsilcilerini Darülaceze’de ağırladı
Türkiye’de bulunan Gambiya Cumhurbaşkanı’nın eşi 
Fatoumatta Bah Barrow ile biraraya gelen Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, FETÖ ile 
mücadelede FETÖ yapılanmasına ait okulunu Afrika 
kıtasında kapatan ilk ülkenin Gambiya olduğunu söyledi.

Gazi Meclisin Gazi 
Başkanı Darülaceze 
Başkanlığı’nın 
konuğu oldu
“Darülaceze’de misafir ediyoruz” konulu geniş katılımlı 
ziyaretçi programının bu seferki konuğu Türk hukukçu ve 
siyasetçi 27. ve mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
İsmail Kahraman oldu.

Darülaceze Geleneksel 
Pikniğimizi bu sene 
Ayazağa Yeşiltepe 
Mesire Alanı’nda 
gerçekleştirdik

Başkanımız Hamza 
Cebeci yapmış olduğu 
konuşmasında; “Herkesin 
keyifli bir gün geçirdiğini 
görüyorum. Yüzünüzdeki 
mutluluğunuz bizleri de 
mutlu eder.” dedi. 

Darülaceze’de 
merhamet elleri

Osmanlı’nın son 
zamanlarında kurulan ve 
günümüze kadar faaliyeti 
devam ettirilen 122 yıllık 
Darülaceze‘de kalan 
sakinlerin rehabilitasyonu 
için kurulan atölyelerde 
“maharetli eller” harikalar 
yaratıyor.

Sakinlerimiz 
Enez’de 
kamp yaptı

Mustafa Nemli amca, 
Fatih, Ördeksap 
Mahallesi’nden. 
Babası Fatih’in eski 
Kaymakamlarından...

Darülaceze Sakini 
Mustafa Nemli
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Gazi Meclisin Gazi Başkanı 
Darülaceze Başkanlığı’nın 
konuğu oldu
“Darülaceze’de misafir ediyoruz” konulu geniş katılımlı ziyaretçi programının bu seferki 
konuğu Türk hukukçu ve siyasetçi 27. ve mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
İsmail Kahraman oldu.

Program, 2004 yılında Dünya 
Kur’an Okuma Birincisi Hafız 
Selman Okumuş’un Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Programda, son 2 
yıldır kurumda yapılan değişiklikler, 
faaliyetler, ziyaretler ve Darülaceze 
Hizmet Şehri Projesi’yle ilgili video 
gösterimi yapıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanımız İsmail Kahraman’a 
hitaben, “122 yıllık geçmişe 
sahip olan bu kurumu ilk defa 
Meclis Başkanı sıfatıyla siz ziyaret 
ediyorsunuz. Kurum içinde bizim 
için de tarihe düşeceğimiz bir not. 
Bize şeref verdiniz” diyerek açılış 
konuşmasına başlayan Başkanımız 
Yüksek Mimar Hamza Cebeci: 
“Meclis Başkanımızın yanında 
da genç, bu işi benimsemiş bir 
Bakanımız var. Bu kurumda 
Dr. Temo Başkanlık yapmış, İç 
İşleri Bakanıyken de Talat Paşa 

Başkanlık yapmış. 122 yılda da 100 
bin insan buradan gelmiş geçmiş, 
bunun otuz bini de çocuk. Ümit 
ediyoruz ki kıyamete kadar da bu 
hayır hizmetleri devam etsin. Bu 
anlayış devam ettiği müddetçe de 
hayır hizmetleri ebediyyen devam 
eder.”dedi.
Darülaceze’de beşinci Bakan ile 
çalıştığını, diğer dört bakanın 
buraya geldiğinin toplamı kadar 
şimdiki Bakanımızın buraya 
geldiğini ifade eden Başkanımız 
Cebeci, “Cumhurbaşkanımızın 
Bakanımız Fatma Betül Sayan 
Kaya’ya; ‘Darülaceze benim 
için önemli. Oraya ayrı bir ilgi 
gösterilsin’ talimatıyla İdare 
Meclisimiz’in Başkanı olarak 
her toplantımıza katılmaktadır. 
Cumhurbaşkanımız bize, hamisi 
olduğu, fikir babası olduğu 
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri 
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ile ilgili; ‘yerleri beş yüz dönümde 
aşağı olmasın, biri Anadolu’da diğer 
Avrupa Yakası’nda olsun, ana arterlere 
yakın olsun’ dedi. Hedefimizi de 
büyük gösterdi. Avrupa Yakası’nda 150 
dönümlük bir yer bulabildik. Bu proje; 
iktidarıyla ve muhalefetiyle birlikte 
İstanbul Büyükşehir Meclisi’nden 
ittifakla geçti. Hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Darülaceze 
bütün milletin ortak değeridir. Sayın 
Meclis Başkanımızın ardından Sayın 
Cumhurbaşkanımız da inşallah 
gelecektir. Kendilerinin farklı 
zamanlarda bizi çağırdığında ve proje ile 
ilgili zat-alilerini bilgilendirdiğimizde, 
‘Darülaceze’ye gelmek bize vacip oldu’ 
demişti. Meclis Başkanımız’da buradaki 
atmosferi kendilerine aktardığından 
inşallah en kısa zamanda bu kurumu 
ziyaret edecek, bu projenin temel atma 
tarihini de belirleyecektir. Sonra da 
bitiş tarihini de bize bildirecektir. Biz 
de o hızla dünyada kendi sahasında 
bir numara olacak bu projeyi 
gerçekleştireceğiz.” diyerek sözlerine 
devam eden Başkanımız Cebeci, “Meclis 
Başkanımız İsmail Kahraman Bey, 
hayatı boyunca gençliğe örnek olmuştur. 

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 
Başkanı ikende, Kültür Bakanı ikende, 
Türkiye Büyük Millet Başkanı ikende… 
15 Temmuz’da da bu ülkeyi Amerika’ya 
ipotek etmek isteyenlere, ordusunu 
Pentagon’a bağlamak isteyenlere karşı 
direnmiş ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisini açık tutmuştur. Sadece soyadı 
Kahraman değil gerçek bir kahramandır 
kendisi. O bizim abimiz büyüğümüz, 
kendilerini saygı ile selamlıyorum. 
Kurumumuza şeref vermiştir, bizim 
gücümüzü arttırmıştır.” diyerek sözlerini 
tamaladı.
TBMM Başkanımız İsmail Kahraman, 
çok bahtiyar olduğunu ve böyle köklü 
bir hayır müessesesinde birlikte 
olmaktan memnuniyet duyduğunu, 
Başkanımız Hamza Cebeci’ye daveti için 
teşekkür ederek konuşmasına başladı.
Darülaceze’de yapılan hizmetlerden 
dolayı mutluluk duyduğunu aktardı.
15 Temmuz gecesinde yaşananları 
hatırlatan Kahraman, şunları söyledi: 
“Silah arkadaşım Sayın Bakanımıza 
teşekkür ederim. Bakan Fatma Hanım’ı 
ve o akşam beraber olduğumuz 
hanım milletvekillerini görmeden 
evvel hanımların bu kadar cesur 

olduğunu bilmiyordum. Onlar, ne 
kadar yürekliymiş. Nazar değmesin. 
Evet Meclis o gün tatildi, evet 
toplanmıyorduk. Ama tankları köprüye 
giriyor görünce, F16 müthiş bir sür’atle 
bizim konutun üstünden geçince, 
‘eyvah’ dedim. Beklenmiyordu. Bir 
hain kuklanın hazırladığı tuzağın 
-ki onun üstündekiler hazırladı-. 
O gece gittim herhangi bir yerden 
teklif, talimat ve temenni olmaksızın. 
Madem ki kaptanım. Kaptanlar 
gemiyi terk etmez, kim terk eder? 
Fareler. Meclisi açtım. Partilerin 
4’üne de birer tane çağrı mektuplarını 
yazdım. Kadınlar fevkalade cesurdu. 
81 kadın milletvekilimiz var. 31’i AK 

Partili milletvekili, bunların 21 tanesi 
Meclisteydi.” dedi.
15 Temmuz’un bir darbe akşamı 
olmadığını, Türkiye’nin işgal akşamı 
olduğunu vurgulayan Kahraman, 
Cenab-ı Hakk’ın koruduğunu ifade 
ederek, “O gece resmen işgaldi. Gece 
saat: 03.00’teki hadiseyi öne çekmek 
zorunda kaldılar. Genelkurmay Başkanı, 
askeri birliklere ‘Garnizon dışına hiçbir 
vasıta hava veya kara çıkmayacaktır’ 
talimatını verince, harekete geçtiler. 
Darbenin önlenmesinin önderi de 
evelallah Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’dır.” diye konuştu.
Kahraman, Kurban Bayramı’nın yakın 
olduğunu da ifade ederek, Darülaceze 
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sakinleri ve tüm halkın Kurban 
Bayramı’nı kutladı.
”Biz aslında Gazi Meclis’in gazi 
milletvekilleriyiz”
Programda konuşan Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya da 15 Temmuz gecesini anlattı. 
Kaya, “Biz aslında Gazi Meclis’in gazi 
milletvekilleriyiz. 15 Temmuz gecesi 
TBMM Başkanımız İsmail Kahraman, 
Meclisin kapılarını açarak, Çankaya 
Köşküne gelmişti. Ben de Bakan 
arkadaşlarımızla birlikte Çankaya 
Köşkü’ndeydim. Başkanımızla hep 
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
geçtik. Dolayısıyla, biz gazi sıfatını 
kısmen alıyoruz.”
Bakan Kaya, 122 yıl önce, Sultan 
Abdülhamid Han tarafından örnek 
bir hizmet modeli olarak kurulan 
Darülaceze’nin, medeniyet tarihinden 
önemli izler taşıyan bir iyilik kalesi 
olduğunu kaydetti.
Bu kaleyi değerli ve anlamlı kılanların 
sakinler olduğunu ifade eden Kaya, şöyle 
konuştu: 
“Bizlerin görevi sizlere layıkıyla hizmet 
edebilmek, şu gök kubbede hoş bir seda 
bırakabilmektir.
Bunu başarabildiysek, sizlerin duasına, 
rızasına mazhar olabildiysek ne mutlu 
bizlere.
Darülaceze, kurumsal bakım 
hizmetlerinde örnek ve öncü bir 
kuruluşumuzdur.
Devlet ile sivil toplumun, 
hayırseverlerimizin destek ve katkılarıyla 
vakıf kültürünü yaşatıyor. 
Bu öncü kuruluşumuzun yapılması 
için ilk adım 2. Abdülhamid Han’ın 
10 bin altın ve 7 bin altın değerindeki 
özel eşyasını bağışlamasıyla atılmış. 
2. Abdülhamid Han, yalnız kurumsal 
bakım hizmetlerinin temellerini atmakla 
kalmamış, sosyal hizmetlere, medeniyet 
anlayışımıza uygun bir ruh ve kimlik 
kazandırmıştır.
Bugün hükümetlerimizin de temel 
felsefesini oluşturan ‘İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın’ anlayışı, Darülaceze çatısı 
altında hayat bulmuştur.”
Darülaceze’de yapılan faaliyetler ve 
projelerle ilgili bilgi veren Kaya, sözlerini 

şöyle sürdürdü: 
“Kurumsal değerlerine bağlı hizmet 
anlayışı ile darülaceze, bugüne kadar 30 
bini çocuk olmak üzere toplam 72 bin 
kişiye şefkat yuvası oldu. 
Halen 600’e yakın insanımızı kuruluş 
felsefesinden ödün vermeden barındıran 
Darülaceze, cami, kilise ve havrayı bir 
arada barındıran yapısıyla dünyada 
eşi benzeri olmayan, örnek bir hayır 
kurumudur. 
Bugün ırkçı eylemlerle Avrupa ve 

ABD’yi birbirine katan zihniyet, 
insanlığın geleceği için bir umut olamaz.
Umut Anadolu’dadır, Türkiye’dedir. 
Afrika’nın, Ortadoğu’nun, Bosna’nın, 
Filistin’in umudu Türkiye’dir.
Bu inanç ve değerleri yaşatmak, 
insanlığa yeni bir umudu taşımak için 
siyasette, ekonomide güçlü olmaya 
devam etmeliyiz ve edeceğiz.”
Programın sonunda TBMM Başkanı 
Kahraman’a Darülaceze Başkanı 
Hamza Cebeci tarafından Darülaceze 

sakinlerinin yaptığı Siirt battaniyesi ve 
kurumla ilgili bir albüm hediye edildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’ya 
da plaket takdim edildi.
Kurumumuz bahçesinde gerçekleşen 
programa, İdare Meclis Üyelerimiz 
Kayıhan Osmanoğlu, Derya Yanık, Fuat 
Kulaçoğlu, Hasan Şahin,Namık Ayhan, 
Abdurrahman Topbaş, Tayyip Yaşar ve 
Şerif Esendemir’in yanı sıra siyasetçi, iş 
adamları, STK üyeleri, sakinlerimiz ve 
personelimiz de yer aldı.
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Bakanımız Kaya: Gambiya 
Cumhurbaşkanı’nın eşi Fatoumatta 
Bah Barrow ile kadın STK’nın 
temsilcilerini Darülaceze’de ağırladı
Türkiye’de bulunan Gambiya Cumhurbaşkanı’nın eşi Fatoumatta Bah Barrow ile biraraya gelen Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, FETÖ ile mücadelede FETÖ yapılanmasına ait okulunu Afrika 
kıtasında kapatan ilk ülkenin Gambiya olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya, özel bir ziyaret 
kapsamında Türkiye’de 
bulunan Gambiya 
Cumhurbaşkanı’nın eşi 
Fatoumatta Bah Barrow ile 
Darülaceze’de biraraya geldi. 
Başkanımız Hamza Cebeci 
Kurumla ilgili son gelişmeleri 
aktardı. Bakanımız, Yassıören’de 
yapılacak Yeni Sosyal Hizmet 
Şehri proje çalışmalarını 
hızlandırmak amacıyla ilgili 
yerlere talimat verdi. Toplantıda 
konuşan Bakan Kaya, Türkiye 
ile Gambiya arasındaki 
ilişkilerin mükemmel düzeyde 
seyrettiğini vurguladı. FETÖ 
ile mücadelede Gambiya’nın 
desteğinin önemine atıfta 
bulunan Kaya, FETÖ iltisaklı 
okulu Afrika kıtasında 
kapatan ilk ülkenin Gambiya 
olduğunu hatırlattı. Maarif 

Vakfı bünyesinde Türkiye’nin 
Gambiya’da yeni bir okul 
açmayı planladığını dile 
getiren Kaya, bu okulun 
özellikle Gambiyalı kız 
çocuklarının eğitimine de 
katkıda bulunacağını belirtti. 
Türkiye’nin Afrika kıtasına 
açılım politikasına dikkati 
çeken Kaya, Türkiye’nin 
Afrika ülkelerinin sorunlarına 
insani hassasiyetle yaklaştığını 
belirtti. “Afrika halklarının 
Türkiye’ye, Türk halkına ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a 
duyduğu teveccüh ve muhabbet 
karşılıksız değildir” diyen Kaya, 
Bakanlık olarak Gambiya’ya 
özellikle kadın, aile ve sosyal 
politikalar konularında tecrübe 
paylaşımı içinde bulunmayı 
arzu ettiklerini söyledi. Eylül 
ayında Gambiyalı mevkidaşını 
da Türkiye’de ağırlayacağını 

hatırlatan Bakan Kaya, 
bu ziyaret kapsamında da 
bir anlaşma ile işbirliğini 
kurumsal ve hukuki zeminde 
güçlendirmeyi istediklerini 
belirtti.
Gambiya Cumhurbaşkanı’nın 
eşi Barrow da ülkesinde 
özellikle kanser, HIV, AIDS, 
doğumda ölen anne ve doğum 
sonrası ölen çocuklar başta 
olmak üzere sağlık alanında 
yaşadıkları problemlere dikkat 
çekerek, bu problemlerin 
çözümü için Türkiye ile işbirliği 
içinde çalışmak istediklerini 
söyledi. Bu sorunlardan 
en çok kadın ve özellikle 
annelerin etkilendiğine vurgu 
yapan Barrow, tıbbi donanım 
konusunda da her türlü desteği 
takdirle karşılayacaklarını 
dile getirdi. Ülkesinde kız 
çocuklarının eğitimini her 
zaman öncelikli olarak ele 
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alma yönündeki iradesini 
paylaşan Barrow, bu çerçevede 
Türkiye’de kadının her alanda 
güçlendirilmesi konusunda 
faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarının tecrübelerinden 
faydalanmayı önemsediklerini 
söyledi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, 
Türkiye olarak Gambiya’ya 
her konuda devletiyle, sivil 
toplum kuruluşlarıyla, iş 
dünyasıyla destek olmaya devam 
edeceklerini kaydetti.
Toplantıya katılan kadın STK 
temsilcileri; KADEM’den 
Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, 
TİKAD’dan Demet sabancı 
Çetindoğan, HAKEDER’den 
Leman Aksay, MÜSİAD’dan Hale 
Umar Aslan, TÜRGEV’den Arzu 
Akalın, Yeni Dünya İş Kadınları 
Platform’undan Havva Firdevs 
Külünk, Kagider’den Sanem 

Oktar, Hazar Eğitim Kültür ve 
Dayanışma Derneği’nden Ayla 
Kerimoğlu, HEKVA’dan Piyale 
Özdoğan Çitil ve İnsan Gelişimi 
ve Toplumsal Eğitim Vakfı’ndan 
Necla Koytak da faaliyetlerinden 
bahsederek Afrika ve 
Gambiya’daki muhataplarıyla 
her konuda işbirliğine hazır 
olduklarını belirttiler. Bakan 
Kaya, toplantı öncesinde 
Fatoumatta Bah Barrow’a 
Darülaceze’yi gezdirerek, buranın 
tarihi ve faaliyetleri konusunda 
bilgiler verdi.
İdare Meclis Üyelerimiz Derya 
Yanık, Fuat Kulaçoğlu, Hasan 
Şahin, Namık Ayhan, Tayyip 
Yaşar ve Şeref Esendemir de 
ziyarete refakat etti. Günün 
anısına misafirlerimize 
‘’Darülaceze Albümü’’ ve 
sakinlerimizin el emeği ürünleri 
takdim edildi.
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Darülaceze Geleneksel Pikniğimizi 
bu sene Ayazağa Yeşiltepe Mesire 
Alanı’nda gerçekleştirdik

Sabahın erken saatlerinde 
hazırlanan ve İETT 
otobüsleriyle yola çıkan 
sakinlerimiz ve personelimiz 
orman havası içerisinde önce 
çaylarını yudumladı.Tüm 
mutfak ekibimiz büyük bir 
özenle hazırladıkları mangal 
ziyafeti ile öğle yemekleri 
yendi.
Başkanımız Hamza Cebeci 
sakinlerimizi tek tek 
masalarında ziyaret ederek 
hatırlarını sordu. Selamlama 
konuşması yapan Başkanımız 
“Herkesin keyifli bir gün 
geçirdiğini görüyorum. 
Yüzünüzdeki mutluluğunuz 
bizleri de mutlu ediyor. Piknik 
organizasyonunda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 
Katkılarından dolayı İEET 
Genel Müdürlüğü’ne ve Şişli 
Belediyesi’ne de teşekkür 
ediyoruz’’ dedi.
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İSTANBUL (AA) – ADEM DEMİR 
– HİKMET FARUK BAŞER
Darülaceze’nin Okmeydanı’ndaki 
yerleşkesindeki iki katlı binada, 
sakinler, sabahtan akşama 
kadar el emeği göz nuru eserler 
üretiyor. Rehabilitasyon atölyeleri 
birimde, el sanatlarının her çeşidi 
sakinlerce büyük emek sarf edilerek 
hazırlanıyor.
500’ü aşkın kişinin 
kaldığı Okmeydanı‘ndaki tarihi 
Darülaceze yerleşkesinde günlük 
150 kişi bu atölyelerde vakitlerini 
değerlendiriyor. Kimisi elektrikli 
sandalyeyle kimisi felçli haliyle 
kimisi de gören tek gözüyle 
rehabilitasyon atölyelerine gelerek 
emek verip, üretip hayatlarına renk 
vermeye çalışıyor.
El sanatları atölyelerinde; herkes 
kendi kabiliyetine göre farklı 
birimde çalışıyor. Kimisi resim 
yaparken, kimisi kilim ve battaniye 
dokuyor, kimileri çorap örerken 
kimisi de kağıt veya renk renk 
iplerden kadınlar için çanta yapıyor.
“Boş durmak istemiyoruz”
Bir ailenin tek çocuğu olarak 
bedensel engelli olarak dünyaya 
geldiğini söyleyen 48 yaşındaki 

Orhan Kıran, 28 yıldır kaldığı 
Darülaceze’de boş durmak 
istemediğini ifade etti.
Her gün düzenli olarak sabah 
erkenden atölyeye geldiğini belirten 
Kıran, “Yakarak ahşaptan resim 
yapıyorum. Bu eserleri yaparken 
kendimi çok mutlu hissediyorum. 
Çok zevkli bir iş. Bedensel engelli 
olmama rağmen buraya gelmeyi hiç 
aksatmıyorum. Zamanımın büyük 
bölümünü geçiriyorum.” dedi.
2 yıldır Darülaceze’de yaşadığını 
kaydeden Erhan Taşkın (57) gönüllü 
hocalardan çok şey öğrendiklerini, 
ellerinin yatkın olduğu alanda 
üretimde bulunduklarını belirtti.
Taşkın şunları söyledi:
“Boş durmak istemiyoruz. 
Elimizden ne geliyorsa, hocaların 
yönlendirilmesiyle öğrenim 
yapıyoruz. Sabah 08.00’de iş başı 
yapıyorum. 11.00 civarında öğlen 
yemeği nedeniyle ara veriyorum, 
tekrar 15.00’e kadar çalışıyorum. 
Şimdiye kadar kabartma eserler ile 
kadın çantaları yaptım.”
“Her sakini öneririm”
Dursun Baysal (67) ise 4 yıldır 
kurumda ikamet ettiğini bu süre 
zarfında ise 
bir şeyler 
öğrenerek 
battaniye, 
şal, kaşkol 
ürettiğini 
ve bundan 
da büyük 
keyif 
aldığını 

belirterek, “Burada 
çalışırken kendim çok 
mutlu hissediyorum. 
Bu iş var diye çok 
seviniyorum. Ayrıca 
güzel arkadaşlıklar 
kuruluyor, düzgün 
ve güzel insanlar da 
olunca zaman çabuk 
geçiyor.” diye konuştu.
Esnaflık yaparken 
geçirdiği rahatsızlıklar 
nedeniyle 
Darülaceze’de kalma durumuna 
geldiğini anlatan Mehmet Atok 
Çetinbilek (59) de daha önce hiç 
el sanatlarıyla ilgilenmediğini 
ancak burada kısa surede kabartma 
sanatı konusunda epeyce ilerleme 
kaydettiğini anlattı.
“El sanatlarını özellikle de kabartma 
işini yapmakta büyük keyif 
alıyorum” diyen Çetinbilek, şunları 
kaydetti:
“Yaptığınız işe kendinizden bir şey 
katabilirseniz eğer ortaya değişik bir 
şey çıkıyor. O zaman daha çok keyif 
alıyorsunuz. Burada vakit harika 
geçiyor. Rehabilitasyon bambaşka 
bir dünya. Burada bir bakıyorsunuz 

birdenbire 
oynuyorlar, bir 
bakıyorsunuz 
ellerinde biri 
pastayla birilerinin 
doğum günü 
kutlanıyor. Farklı 
ziyaretçiler 
geliyor.”
“Üretilenlerin 

hepsi el emeği, göz nuru”
Darülaceze Başkanı Hamza 
Cebeci ise AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, rehabilitasyon 
atölyelerinin Darülaceze’nin en 
önemli birimlerinden olduğunu 
belirtti.
Cebeci, kurumdaki sakinlerin 
hoş vakit geçirmeleri ve herkesin 
kabiliyeti nispetinde üretimde 
bulunmalarının önemli olduğunu 
söyledi.
Darülaceze’de seramik, resim, kilim, 
battaniye üretim atölyeleri olduğunu 
vurgulayan Cebeci, “Burada çok 
kaliteli çoraplar üretiyoruz. Siirt 
battaniyeleri, şallar, kağıttan objeler 
yapılıyor. Buraya; devletin çeşitli 
birimlerinden gelerek eğitim veren 
gönüllü hocalarımız var. Yani 
hiçbir şey bilmeyen sakinlerimize 
kabiliyetli oldukları, becerili 
oldukları alanda eğitim görerek 
işi sanatçı boyutuna götürüyorlar. 
Ayrıca bu atölyelerimizde çalışan 
sakinlerimize belli oranda bir cep 
harçlığı da veriyoruz.” bilgilerini 
paylaştı.

Darülaceze’de merhamet elleri
Osmanlı’nın son zamanlarında kurulan ve günümüze kadar faaliyeti devam ettirilen 122 yıllık Darülaceze‘de kalan 
sakinlerin rehabilitasyonu için kurulan atölyelerde “maharetli eller” harikalar yaratıyor.
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Sakinlerimiz Enez’de 
kamp yaptı

Darülaceze sakinlerimiz 
İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Mahmut 
AK’ın katkıları ile bir 
hafta boyunca İstanbul 
Üniversitesi Edirne Enez 
Tatil Kampına katıldılar.
Darülaceze Başkanımız 
Hamza Cebeci, düzenlenen 

toplantıda sakinlerimize 
yönelik farklı tarihlerde 
çeşitli kültürel ve sanatsal 
etkinlikler düzenlediklerini 
ifade ederek İstanbul 
Üniversitesi’nin Enez’de 
bulunan bu güzel tesiste 
sakinlerimize kapılarını 
açtığı için

Rektör Mahmut Ak’a 
teşekkür etti.
Sakinlerimiz de bir hafta 
süren tatillerinde çok 
güzel vakit geçirdiklerini 
söyleyerek “emeği 
geçenlerden Allah razı 
olsun” dediler.
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Mustafa Nemli amca, Fatih, 
Ördeksap Mahallesi’nden. Babası 
Fatih’in eski Kaymakamlarından... 
1946’da kaymakam iken vefat etmiş.
1933 yılında Çankırı Ilgaz doğumlu. 
Babasının memur olması hasebiyle 
birçok ilimizde bulunmuş. Ama 
küçük yaşta Fatih’e gelmişler. 
Zaten kendisi, “Fatih’ten sonrasını 
hatırlıyorum.” diyor. Üç erkek 
kardeş olduklarını söylüyor. 
Kendisinden büyük iki ağabeyi vefat 
etmiş. 
Şimdi Mustafa amcanın sözlerine 
kulak verelim:
“Pertevniyal lisesi mezunuyum. O 
zaman liseyi bitirenler üniversiteye 
diplomayı gösterip giriyorlardı. Ben 
üniversiteye devam edemedim. Lise 
bittikten sonra askere gittim. Yedek 
subay olarak askerliğimi yaptım. 
Polatlı topçu okulunda bir müddet 
askeri eğitim aldım. Sonra yapılan 
kur’a sonucunda Gelibolu Ordu 
Evi’ne dağıtımım çıktı. Orada da 
bir sene mal sorumluluğu yaptım. 
Ordu Evi’nin alt katı subayların 
alışveriş yeriydi. Diş macunundan 
tutunda ayakkabıya varıncaya kadar 
herşey vardı. Lisedeyken kantine 
bakıyordum, askere gittim mal 
sorumlusu oldum, askerlik sonrası 
memurluğa geçtiğimde İmralı’da 
da ambar memuru, mal sorumlusu 
oldum. Nasibimiz böyleymiş.
İmralı Yarı Açık Cezaevi; yarı 
açık cezaevi olduğu için orada 
mahkumlar cezalarını tamamlarken 
çalışıyorlar da. Çalıştıklarının 
karşılığı olarak maaş veriliyor. Bu 
maaşlar ilk başta kendilere verilmez, 
tahliyelerinde toplu olarak verilir. 

Orada atölyelerin yanısıra; 
tavukhane, süthane de var. Üçyüz 
dört yüz tane koyun ve büyükbaş 
hayvan var. İkibin üç bin tane tavuk 
var. Üretilen tüm ürünler hem 
orada kullanılırdı hem de dışarıya 
satılırdı.”
Mustafa Amca bunları anlatırken 
söz 61 Darbesi’ne geliyor. Biraz 
duygulanıyor.
“Memurluğa 1952’de başlamıştım. 
1961 Darbesi’nde de İmralı’daydım. 
Darbeyi radyodan duymuştuk.”diyor. 
Ve birazda ses tonunda değişme 
oluyor. Ülkemizin gerçekleri 
acı dolu sözcüklerle ağzından 
dökülüyor. 
“Yassıada’da yargılama bittikten 
sonra idam mahkumlarını asmaya, 
infaz etmeye getirdiler İmralı’ya.” 
Asılmaya getirilen bu “İdam 
Mahkumları” kimdi?
İçlerinde dönemin cumhurbaşkanı 
Celal Bayar, dönemin başbakanı 
Adnan Menderes başta olmak üzere 
Otuz Dokuz kişi. 
“Otuz dokuz mezar hazırlandı onlar 
gelecek diye. Çünkü o kadar idam 
edilecek kişi vardı. Bunların üçü 
onaylandı; Adnan Menderes, Fatin 
Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan. Nasıl 
olduysa Celal Bayar’ın da aralarında 
bulunduğu diğerleri müebbet hapse 
çarptırıldı. 
Mezarlık sahası Ada’nın kuzeyine 
bakan, İstanbul tarafına bakan 
düzlük alandı. Kavun karpuz 
ekilirdi orada. Bir de yel değirmeni 
bulunurdu. Orada kullandığımız 
unlar o değirmende yapılırdı.  İdam 
edilen o üç kişiyi değirmenin yanına 
defnettiler. 
İdam edilirken görevli 
gardiyanlardan başka kimseyi 
almamışlardı. İdam sırasında 
vazifeli gardiyanlar yaşanılanları 
bize naklederlerdi.”
Buraya gelince gözleri biraz 
buğulandı. Biraz duraksadıktan 
sonra, derin bir nefes aldı.
 “Sami abi vardı”dedi. 
“Allah rahmet etsin. Orada vazifeli 
gardiyandı. “Menderes’i astık, ip mi 
koptu ne oldu yere düştü, kaldırdık 
tekrar astık.” derdi.”
Birkaç nefeslik daha bekledi.
“Zaten sonrasında zavallı kafayı 
üşüttü galiba. Emekli olduktan 
sonra intihar etti. Karacabey’de 
kendini uçurumdan attı.”diyerek o 
acı hatıraları nakletmeye devam etti.  
“Menderesleri uzaktan gördüm. 
Etrafında genç subaylar 

vardı. On tanesi bir tarafta 
on tanesi bir tarafta, arada da 
Menderesler gidiyordu. Yanlarına 
yaklaştırmıyorlardı. 
Celal Bayar’la bir kaç dakikalık 
görüşmem oldu yalnız. İdam için 
gelip de müebbete çevrilenler alttaki 
koğuşlara alınmışlardı. Camları 
demirliydi. Gardiyanlar var oraya 
girip çıkıyorlardı. O gardiyanlar da 
içeride olup biteni bize anlatıyordu. 
Tabi bizi içeri sokmuyorlardı. 
Oradaki mahkumlar için vazife 
listesi hazırlarlarmış.: ‘Tuvaletlere 
su koyma vazifesi bugün Celal 
Bayar’da, paspas yapmak filanda…’ 
diye yazarlardı. Celal Bayar eline 
bişe aldığında, gardiyanlar hemen 
elinden tutarlarmış, “Baba bırak 
sen yapma”derlermiş. Dışarıda 
vicdan olmasada, o vicdan mahkum 
edilemiyor işte. 
Celal Bayar yaşlıydı zaten. 
Birgün kapının önünden 
geçiyordum. “Oğlum buraya gelir 
misin” diye çağırdı. Bende ilk 
defa kendini görüyorum, ama 
gazetelerden felan tanıyordum 
tabiki. O zaman daha gençtim. 
Baktım pencerede Celal 
Bayar, yanına gittim. Çok da 
heyecanlanmıştım. 
Rahmetlinin elinde para vardı, 
uzattı. “Oğlum, kantinden bana 
soğan alır mısın?”dedi. Kantinde 
soğan satılmıyordu. Biz orada 
soğanı üretiyorduk zaten. Elli altmış 
ton soğan çıkıyordu. “Ben size 
getireyim, Efendim.”dedim. 
Kimse görmesin diye kağıda sardım 
beş altı tane soğan, götürdüm 
verdim kendisine. Mahkuma 
birşeyler vermek yasak. Yine 
parayı uzattı. Dedim ki: “Biz 

soğanı satmıyoruz, Efendim.” 
Sonrasında, “Teşekkür ederim” 
dedi uzaklaştı camın önünden. 
Çok duygulanmıştım. Bir ülkenin 
Cumhurbaşkanı benden kuru soğan 
istiyordu. Diğer yandan ise ülkemin 
Başbakanı asılmıştı.
Bir hafta sonra da kapalı cezaevine 
naklettiler. Üç kişinin de mezarı 
orada kaldı. 
1970 yılıydı. O üç kişinin mezarına 
Celal Bayar yanında gazetecilerle 
geldi. Çok ihtiyarlamıştı, iki 
kişiye tutunarak yürüyebiliyordu. 
Merhumlar için dualar etti.
Yirmi Dokuz sene sonra da  
rahmetli Turgut Özal Topkapı’da 
anıt mezar yaptırarak nakletti o 
mezarları.”
Mustafa amca bunları anlatırken 
çok duygulanmıştı. 
Rahmetli Abdülhamid Han burayı 
yaptığında zamanın en lüks, en 
modern müessesesini faaliyete 
geçirmiş oldu. Devlet büyüklerimiz 
de buraya çok değer veriyor. 
Cumhurbaşkanımızdan da Allah 
razı olsun, Başbakanımızdan da, 
Sayın Bakanımızdan da. Bakanımız 
her zaman buradalar. Valimiz öyle. 
Burası öyle bir yer ki, kalanlar 
için buranın başkanı babaları 
gibidir. Görmediğimizde merak 
ediyoruz hemen. Geldiğimden beri 
beş başkan gördüm burada. Son 
başkanımız Hamza Cebeci çok 
muhteşem bir insan. Bizleri sevdiği, 
bu kurumu sevdiği her halinden 
belli.
Burada hiç bir şeye ihtiyacımız 
yok. Personelin davranışı da 
çok iyi. Kendimizi evimizde gibi 
hissediyoruz. 

Darülaceze Sakini Mustafa Nemli

İmralı’da merhum Adnan Menderes’in 
kaldığı yer
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Tüm İstanbulluları ücretsiz boğaz 
turuna çıkarmak amacıyla yaptırdığı 
Valide Sultan Gemisi’nde gerçekleşti.
Selamlama konuşması yapan 
Başkanımız Hamza Cebeci, 
“Darülaceze sakinleri ve 
çalışanlarımızın motivasyonunu 
arttırmak için zaman zaman sosyal 
etkinlik yapıyoruz. Bu Boğaz turu da 
Üsküdar Belediyesinin katkılarıyla 
düzenlendi, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.
Başkanımız Hamza Cebeci’nin 
karşılama konuşmasının ardından 
Üsküdar Belediyesi rehberi boğaz 
hakkında bilgilendirme yaptı.
Üsküdar Belediyesi Valide Sultan 
Gemisinde düzenlenen etkinlikte 
sakinlerimiz Etnik ve Türk Halk 
Müziği sanatçısı Züleyha’nın 
şarkılarıyla keyifli bir vakit geçirdi.

Darülaceze sakinlerimiz 
ve çalışanlarımız, Üsküdar 
Belediyesi’nin katkılarıyla 
düzenlenen Boğaz turuna 
katıldı
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Ziyaretler

Ziyaretçimiz Nuket Polat, annesi 
Nimet Sevim Özkan’ın ölüm 
yıldönümü nedeniyle Kurumumuz 
sakinleri için lokma döktürdü.

Darülaceze Başkanımız Hamza 
Cebeci misafirleri Fevziye Sultan 
Kabul Salonu’nda ağırlayarak 
teşekkür etti.

Sakinlerimize lokma dağıtıldı

Sakinlerimizi Rehabilitasyon Merkezimizde ziyaret eden öğrenciler atölye çalışmalarını izleyerek birlikte 
vakit geçirdiler.

Esenler Belediyesi Birlik Mahallesi Bilgi Evi 
öğrencileri Darülaceze sakinlerimizi ziyaret etti
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