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SAYFA
6'da

GÜN, MILLETÇE 
KENETLENME GÜNÜDÜR

Mehmet
Nuri MEMIŞ

SAYFA
5'de

VE INEGÖL HAKKINDA 
YAZDIKLARI-2

Salih
EROL

Recep
AKAKUŞ

SAYFA
3'te 

INEGÖL’ DE SOSYAL YAPIYI 
ETKILEYEN KÜLTÜREL YAPI-4

SAYFA
2'de

ACININ ADI, DIRENIŞIN 
TADI

Ahmet
TAŞTAN

AYET KUŞAĞI (ENBIYÂ, 35)"Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz." 
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   Depremin birinci günü İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Bursa Valisi ile birlikte hemen yola çıktıklarını anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ben Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye bölgesindeyim. Şu anda da kriz merkezine görevimize devam ediyoruz. İlk günden itibaren büyük bir gayret var. 

BAŞKAN AKTAŞ DEPREM BÖLGESİNDE
 

Hummalı bir çalışma var. Çok büyük bir afet. Cumhuriyet tarihinin ikinci 

büyük afeti deniyor ama Erzincan'daki deprem sadece Erzincan'daydı. 

Burada 10 ili çerçeveleyen ki bunların 7 tanesi büyükşehir, ve 13,5 milyon 

insan yaşıyor. 

YIKIMDAN MİLYONLAR ETKİLENDİ

Bursa Memur sen ve Kızılay ortaklığında 
düzenlenen battaniye kampanyasına İnegöl 

Diyanet-Sen 2290 battaniye ile destek verdi. 

Çoğunluğu İnegöllü 
gönüllü öğretmenler-

den oluşan Vefa grubu, 
MODEF fuar alanı ve 
Belediye Spor salonların-
da yardım seferberliğine 
devam ediyor. İnegöl’deki 
bu yardım toplama mer-
kezlerinden en acı fotoğ-
raflardan biri paylaşıldı. 

Gazian-
tep'in 

Nurdağı 
ilçesinde dep-
remde çöken 
evin enkazın-
dan kurtarılan 
anne ve 2 
çocuğu, 
İnegöl’e 
getirilerek, 
burada tedavi 
altına alındı.   



Ahmet
TAŞTAN

ACININ ADI, DİRENİŞİN TADI
Acının adı: Deprem, zelzele, yer sarsıntısı veya doğal 

afet.... Direnişin tadı: Umut, azim, gayret, vazgeçmemek...  
Savaşın meydanı: Memleketin orta yeri. Günlerdir düşünce-
lerimizi ve bakışlarımızı ayıramıyoruz, felaketin resmi olan 
ekranlardan. Bu kahreden manzara karşısında ruhumuzu 
diriltecek güzellikler de gözlerimizin önünde seyrü sefer 
eyledi. 

“Ey acı!” diye seslenesim geliyor. “Ne büyük bir güce 
sahipsin ki bir taraftan sevenleri ayırıyorsun, bir taraftan 
farklılıkları bir ediyorsun. İnsanın ciğeri yandığında, böyle 
mi varından ve varlığından vazgeçecek bir anda?

Gelimli-gidimli dünya hayatı, bu kadar mı acı bırakacak-
tı içimize? Zaten biliyorduk göçüp gideceğimizi... Ebedî yur-
dumuza kavuşacağımızı biliyorduk sonunda. Ama kervanın 
düzülüşü/dizilişi çok acı geldi bu sefer. Kimse dünyaya kazık 
kakmayacaktı elbette. Kimse ebedi kalmayacaktı, bunu da 
biliyorduk.  Bedenlerin üstüne çökmüş koca beton duvar-
larının ağırlığı ve soğukluğu bizim de yüreğimizin ortasına 
baskı yaptı. 

O can acısıyla onların kaybettiği her şeyi, yerine koyma 
gayretiyle, ruhunda insanlıktan iz taşıyan herkes, yardım et-
mek için düştü yollara... Toplandı bir yerlerde bütün güzeller 
ve güzellikler. İnsanlar bütün farklılıklarını bir kıyıya itiver-
diler elinin tersiyle... Tek yürek, tek beden olmuş gibiydiler. 
“Her şerde, bir hayır vardır!” kuralı gereğince acaba bu acı 
bize birlik olduğumuzda neleri başarabileceğimizi gösteren 
bir sebep miydi? Başka türlü bir araya gelemeyeceksiniz, 
başka türlü birlik olamayacaksınız, birbirinizi anlamaya ni-
yetlenmeyeceksiniz... Size öyle bir acı tattırayım ki siz birbiri-
nize yakın durasınız... Özünüzü/ gönlünüzü yakından tanıya-
sınız denebilecek bir ders niteliğinde miydi bu acı? 

İnsanın içine çökmüş bir acı, nelerden vazgeçebileceği-
ni, nelere katlanabileceğini, perde perde bize gösterdiği. Bu-
radan, orası çok uzakmış, hava çok soğukmuş, acının yurdu 
çok genişmiş, her eve, her sokağa, her şehre acı çökmüş-
müş... Bunların hiçbir anlamı yok! Çünkü devletin tepesinden 
en küçük ferdine kadar yardım ettiğinde gönlünü ancak se-
rinletebiliyor. İnsanın ruhu, huzur arıyor. Eli kolu bağlı dur-
mak ancak kara toprağın ya da virane evlerin altındakile-
re mahsus iken bu arada vicdan taşıyan insan için sadece 
izlemek yeterli değil. Bir şeyler yapmak gerektiğinin sırrına 
vakıf olanlar, ellerinden geleni ardına koymadılar. 

Kimilerini donattı gönderdiler, yıkılmış binaların üzer-
lerine... Kimilerini koordine ettiler, yardımların yönlendiril-
mesinde... Bir yeni hayatın kurulmasına bu kadar ihtiyaç 
varken “hayat yaşıyorum” diyenler, boş duramazlardı elbet. 

Beynimizin adı AFAD oldu, Kızılay oldu, UMKE oldu... Ama 
en temelde vicdanımız oldu. Vicdanımızla düşündük, vicda-
nımızla yürüdük, vicdanımızla koyduk taşın altına elimizi. 
Evlerimizde rahat edemediğimiz sürece yardım etmeliyiz...

Betonların arasından çıkarılan çocuğun bakışında, ona 
uzanan  ellerden biri de ben olayım düşüncesiyle yardım 
etmeliyiz. Oradaki sevinci hak etmiş bir insan olarak, nefes 
alıp vermek istiyorsak yardım etmeliyiz... Bir beli bükülmüş 
yaşlının duasında yer almak istiyorsak yardım etmeliyiz. 

“Allah’ın yardımı ne zaman?” sorusunun cevabını öğ-
renmek istiyorsak Allah yardımını, iyi insanların elleri vesi-
lesiyle sunmaktadır deyip yardım etmeliyiz... “Yerin ve göğün 
orduları Allah’ındır” diye inanıyor ve önünde diz çöküyorsak 
yardım etmeliyiz... 

İnsan, canın yongası olan malını koparıp atabilirse yani 
paylaşmak mümkünse yardım etmeliyiz... Yardım etmek için 
tuttulan el, sizin eliniz olsun istiyorsanız yardım etmelisiniz... 
Ne büyükmüş, hayat ve ölüm arasındaki bir çizgide hayatı 
tercih etmenin mutluluğu. 

“Ey acı!” içinde nice mutluluklar taşıdığının farkında mı-
sın? Hüznün ve perişanlığın ardında ufacık bir ışık olarak 
umudu taşımış olman ne kadar büyükmüş, ey acı... 

Yıl, 2023; günlerden pazartesi, aylardan Şubat... Şehitler 
kervanı yola çıksın bir kez daha. Toprağın altından ordular 
yürüsün bir kez daha. Önden gitsinler, öncülere kavuşsun-
lar, öncülük etsinler bir kez daha... İnna lillâhi ve inna ileyhi 
raciûn; ondan geldik Ve yine ona döneceğiz... AHMET TAŞ-
TAN

Gazetemizin içeriğinde Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerif 
metinleri bulunduğu için, Lütfen yerlere atmayınız…HİCRİ TAKVİM

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:55 Öğlen : 13:21İmsak: 06:30

Akşam : 18:38 Yatsı : 19:57İkindi : 16:11

19 RECEB 1444
Ebû Amr (veya Ebû Amre) 

Süfyân İbni Abdullah radı-

yallahu anh şöyle dedi:– Yâ 

Resûlallah! Bana İslâmı öy-

lesine tanıt ki, onu bir daha 

senden başkasına sormaya 

ihtiyaç hissetmeyeyim, de-

dim. 

Resûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem:– “Allah’a inan-

dım de, sonra da dosdoğru 

ol!” buyurdu. (Riyasüz-sali-

hin)

BİR AYET-İ KERİME
Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de buyuruyor: “O halde sen ve beraberinde tevbe 

edenler, emrolunduğunuz şekilde, doğru yolu tutun. Sizden hiçbiriniz büyükle-
nip, Allah tarafından konulmuş sınırları aşmayın; çünkü unutmayın yaptığınız 
her şeyi O görüyor.” 

(Hûd: 11/112)
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KURTARILAN ANNE 
VE 2 

ÇOCUĞU İNEGÖL’DE
6 Şubat günü Kahra-

manmaraş merkezli dep-
remlerde Gaziantep'in 
Nurdağı ilçesindeki evle-
rinin çökmesi sonucu Ka-
der Ercan (30), 6 yaşında-
ki oğlu Resul Yakup ve 2 
yaşındaki kızı Aybike en-
kaz altında kaldı. Kadının 
eşi Abdukadir Ercan ve 
eniştesi Hakan Ateşoğlu, 
12 saat süren çalışmaları 
sonucu anne ve 2 çocu-
ğu yaralı olarak enkazdan 
kurtardı. Yaralı olarak kur-
tarılan anne ve iki çocuğu, 
olay yerine gelen ağabey 
Murat Özel'in aracıyla 
Bursa'nın İnegöl ilçesine 

getirildi. Yaralı olan anne 
ve çocukları İnegöl Dev-
let Hastanesinde tedavi 
altına alındı. 

Depremi anlatan anne 
Kader Ercan, "Gece uyan-
dım, resmen yıkımdı. Oğ-
lumu uyandırdım. Kızımı 
kucağıma alıp kaçarken, 
kaçamadan ev üzerimize 
yıkıldı. Yıkımda enkazın 
altında kızım kolumun 
altında, oğlum ise aya-
ğının dibindeydi. Kızımı 
kaldırıp nefes almasını 
sağladım. Üfleyerek ço-
cuklarıma nefes aldırdım. 
Çok bağırdım ama sesimi 
duymadılar. Bir süre son-

ra ayağımızın altından bir 
ışık açıldı. O açılmasaydı 
biz nefes alamazdık. Son-
ra eşim ve eniştem geldi. 
Sonra kıra kıra açtılar. 12 
saat sonra enkazdan çı-
karıldık. İnegöl'den ağa-
beyim bizi alıp İnegöl'e 
getirdi" dedi. 

İnegöl'e getirilen aile, 
İnegöl Devlet Hastane-
sinde tedavi altına alındı. 
İnegöl Kaymakamı Eren 
Arslan ve Emniyet Mü-
dürü Erdoğan Baydemir, 
aileyi hastanede ziyaret 
ederek, geçmiş olsun di-
leklerini iletti.  

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 
depremde çöken evin enkazından 
kurtarılan anne ve 2 çocuğu, İne-
göl’e getirilerek, burada tedavi altı-
na alındı.   

DÖMEZ MAHALLESİ'NDE HEMEN DİBİNDE 
ELEKTRİK VE SUYU OLAN 20 DÖNÜM TARLA SATILIKTIR KISA ZAMAN SONRA TARLAYA YAKIN Bİ BÖLGEDE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR

YATIRIMLIKTA OLSA BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAR

FİYAT : 1.200.000 /ARAÇ İLE TAKAS OLABİLiR 
TEL : 0552 897 16 77

BAŞKAN AKTAŞ 
DEPREM 

BÖLGESİNDE
Türkiye'nin doğu-

sundaki 10 ilde yıkı-
ma sebep olan 7.7 
ve 7.6'lık Kahraman-
maraş depremlerinin 
ardından İçişleri Ba-
kanlığı'nın talimatıyla 
Gaziantep’te koordi-
nasyonla görevlendi-
rilen Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş bölgede 
incelemelerde bulun-
du. 

En çok yıkımın ya-
şandığı Başpınar, Ba-
demli, Yeni Bademli, 
Karahasanlı ve Bel-
pınar Mahallelerini 
dolaşan Aktaş, ince-
lemelerde bulunup 
gelen yardım ve kur-
tarma ekiplerini ive-
dilikle bu mahallelere 
yönlendirdi.

   Depremin birinci 
günü İçişleri Bakan-
lığı'nın talimatıyla 
Bursa Valisi ile birlik-
te hemen yola çıktık-
larını anlatan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Ak-
taş, "Ben Gaziantep, 

Nurdağı ve İslahiye 
bölgesindeyim. Şu 
anda da kriz mer-
kezine görevimize 
devam ediyoruz. İlk 
günden itibaren bü-
yük bir gayret var. 
Fakat ilk gün hem 
hava muhalefeti hem 
de mesafeden dolayı 
Bursa'dan çıkan ekip-
lerimiz ancak 2 günün 
sabahına yetişebildi. 

İki ayrı ilçede 10 
tane aşevi açtık. Sa-
bah, öğle, akşam ol-
mak üzere, aralarda 
da çay ikramıyla bu-
radaki insanlara mer-
hem olmaya çalışıyo-
ruz. Beraberinde 15 
aracımız sadece bu 
bölgeye geldi. Ama 
biz Bursa Büyükşehir 
olarak Kahramanma-
raş' a ve Malatya'ya 
da kurtarma araçla-
rımızı gönderdik. O 
bölgelerde de arama 
kurtarma araçlarımız 
var.  

YIKIMDAN 
MİLYONLAR
 ETKİLENDİ

Hummalı bir çalış-
ma var. Çok büyük 
bir afet. Cumhuriyet 

tarihinin ikinci büyük 
afeti deniyor ama Er-
zincan'daki deprem 
sadece Erzincan'day-
dı. Burada 10 ili çer-
çeveleyen ki bunların 
7 tanesi büyükşehir, 
ve 13,5 milyon insan 
yaşıyor. Açıkçası Ga-
ziantep merkezde 
yıkılan 10 - 15 civarın-
da binamız var ama 
özellikle Nurdağı 40 
bin nüfuslu, 68 bin 
nüfuslu İslahiye, bu 
2 ilçemizde binaların 
yüzde 60, yüzde 65'i  
enkaz halinde. Tek 
katlı binalar bile yıkıl-
mış durumda. Bera-
berinde diğer bina-
larda kullanılmayacak 
durumda. Herkes dı-
şarıda burada. 

Devlet bütün gay-
retiyle tüm ekiple-
riyle burada. Dört 
beş saat önce Murat 
Kurum Bakanımızın 
katılımıyla 60 yaşında 
bir abimiz kurtarıldı. 
İnanın o kadar mut-
lu olduk ki her bir 
can bize bir heyecan 
oluyor. Umut oluyor. 
Burada sivil toplum 
örgütlerinin, beledi-
yelerimizin herkesin 

büyük bir gayreti var. 
Gün birlik beraberlik 
günü, kenetlenme 
günüdür. Ben bugün 
sosyal medyamda da 
yayınladım. Buradan 
bir siyaset üretmek, 
buradan birilerine 
vurgu yapmak çok 
doğru değil. Ger-
çekten çok ciddi bir 
organizasyon var.  
Murat Kurum baka-
nımız burada. Önce-
ki dönem bakanımız 
Abdülhamit Gül bey 
burada. Valilerimiz 
bölgelere dağılmış 
durumda. İnanın ça-
dırından battaniye-
sine, yiyeceğinden 
içeceğine büyük bir 
hassasiyetle günde 

2-3 saat uykuyla ara-
balarda yatıyoruz" 
dedi.

  "BUNDAN 
SONRASI İÇİN 

BÜYÜK İŞ VAR"
  "Gaye bu insan-

lara bir umut olmak, 
bu bölgeleri ayağa 
kaldırmaksa bundan 
sonrası için büyük bir 
iş var" diyen Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş,

 "Cumhurbaşkanı-
mızın zaten açıkladı. 
İnşallah en kısa za-
manda konteyner-
lar koyulacak. Bir yıl 
içerisinde de burada 
evler yenilenerek in-

şallah insanlarımızın 
normal hayatına dön-
mesini sağlanacak. 
Gündüzleri Allah'a 
şükürler olsun hava 
gerçekten güzel. Bir 
yağış söz konusu de-
ğil. İki gündür onun 
da etkisiyle çalışma-
lar hızlı bir şekilde 
devam ediyor.

 Yeteri kadar ma-
kine ve techizatta 
geldi. İnşallah yeni 
canları kurtarırız diye 
dua ediyorum. Ümitli 
bekleyişimizi sürdü-
rüyoruz. Bir yandan 
da Allah'a dua ediyo-
ruz. Rabb'im işlerinizi 
kolaylaştırsın" diye 
konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Deprem bölgesinde görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş bölgedeki son durumu bildirdi. Başkan  Aktaş yaptığı açıklamada:   "Canlar, yüreklerimiz enlaz altında. 
Kurtarılan her bir can bize umut oluyor. Devlet tüm varlığı ile afet bölgesinde. İnanın 2-3 saat arabalarda 
yatıyoruz"  dedi. @ Özgür Yıldırım 



TARİHTE BUGÜN 09 ŞUBAT

619: Hz. Hatice Annemiz vefat etti.
1837: Rus yazar Puşkin öldü.
1918: Osmanli Padişahlarının; 34.sü, Hilâfet-i Osmani-

ye'nin 25. Halifesi olan Sultan II. Abdülhamid Han Beyler-
beyi Sarayinda vefat etti.

1956: Ceyhan Nehri taştı. Çukurova'da 50 bin hektar arazi 
sular altında kaldı.

1969: Amerika Birleşik Devletleri 6. Filo'suna ait gemilerin 

İstanbul'a gelişi öğrenciler tarafından protesto edildi.
1981: Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 

Alparslan Türkeş, teşkilatının her türlü şiddet hareketine 
ve adam öldürmeye karşı olduğunu söyledi.

1993: "Yorgun Savaşçı" filmi Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu'nda (TRT) yayına girdi. Film devlet televizyonu ta-
rafından çekilmiş, ancak siyasi ve askeri otorite tarafın-
dan imhasına karar verilmiş ve 1983 yılında yakılmıştı. 

ABDÜLHAMİT HAN VEFAT ETTİ
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İnegöl’ de Ahî Geleneği ve İshak Paşa Külliyesi: 
Bursa Bey Sarayı genel sekreteri Kızıl Muradoğlu 
Aksungur tarafından Ankara Ahîleri üzerine yapılan 
ikinci askerî harekât sonrasında Hüdâvendiğâr 
Sultan I. Murad (1361-1389) tarafından davet olunarak 
Bursa’ya getirtilen Hacı Bayram halifelerinden 
Akbıyık Sultan Ahmed Şemseddin Efendi’ye, hem 
Bursa’da ve hem de İnegöl coğrafyasında geniş bir 
arazi, mülk olarak, tahsis olunmuştur. Akbıyık Sultan 
Amet Şemseddin Efendi de kendisine mülk olarak 
tahsis edilen bu taşınmaz mal varlığını, Bursa’da tesis 
ettiği tekkesi’nin masraflarını karşılamak üzere; vakıf 
olarak tescil ettirmiştir.

1420 Yılında Sultan II. Murad (1420-1451) tarafın-
dan da Akbıyık Sultan Ahmed Şemseddin Efendi’ye, 
hem Bursa’da ve hem de İnegöl coğrafyasında yer 
alan bir miktar arazi, yine, mülk olarak tahsis edilmiş-
tir.Akbıyık Sultan Ahmet Şemseddin Efendi, kendinse 
mülk olarak tahsis edilen bu arazileri de yine vakıf 
olarak tescilini yaptırmış ve bu araziler, kendine 
müntesip olan kişiler tarafından işletilmiştir.Vaktiyle 
Osman Gazi’nin istihbarât elamanı olan Anastas Efen-
di’nin ikamet ettiği “İmadbey Karyesi” ki günümüzde 
bu köy, “Akbıyık Köyü” adını almıştır. İşte bu Akbıyık 
Köyü, başta olmak üzere,Tekke ve İskâniye isimleri 
ile anılan köy arazilerinin tamamı, Akbıyık Sultan 
Ahmed Şemseddin Efendi vakıflarına dahil yerleşim 
alanlarıdır. 

İnegöl-Bilecik yolu üzerinde yer alan bazı “Yaya 
Birliği Çiftlikleri” de yine zamanla Akbıyık Sultan 
vakıflarına dahil edilmiştir. Akbıyık Sultan Ahmed 
Şemseddin Efendi, uzun yıllar yaşamış ve Fatih Sultan 
Mehmed’in saltanat döneminde, takriben, 1455 Yılında 
vefat eylemiştir. Vefatından sonra da nâşı, Bursa’da 
inşa ettirmiş olduğu tekkesinin bahçesine defnedil-
miştir.Hâlen İstanbul’da Akbıyık Sultan adına nşa edil-
miş olan cami haziresindeki mezar ile İnegöl-Tekke 
Köyü’ndeki türbedeki mezar, Akbıyık Sultan’a nisbet 
olunan bir merkettir ve bir hatıra mezarıdır.

Bursa -Bey Sarayı genel sekreteri Kızıl Murad 
oğlu Aksungur, Ankara Ahîleri üzerine yaptığı ikinci 
askerî Harekât sonrasında Ankara ve Eskişehir 
çevresinde yaşayan ve Ahî Geleneği’ne müntesip 
bir kısım toplulukları, İnegöl coğrafyası’nda iskân 
eylemiştir.Söz gelimi:Pazaryeri İlçesi’nden başlamak 
suretiyle Bursa – Kestel İlçesi’ ne kadar uzanan ve 
o devirde “Cebel-i Ermeniyye” adıyla anılan sıra dağ 
silsilesi üzerine bu Ahî Geleneği’ne mensup toplu-
lukları,iskân eylediği için söz konusu bu sıra dağlar, 
günümüzde “Ahî Dağı” adını aldığı gibi bu sıra dağların 
Bursa Ovası’na ulaşan son noktasında yer alan ve 
günümüzde “Kestel” adıyla anılan yerleşim alanı da 
uzun yıllar “Ahî Karyesi” adıyla anılmıştır.

Diğer yandan Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) ve 
oğlu Sultan II. Bayezid (1481-1512) devirlerinde iki defa 
sadâret makamına getirilen Amasya kökenli ve İnegöl 
doğumlu İsabeyzâde İshak Paşa, 1469 Yılında İne-
göl’de cami merkezli görkemli bir imaret yaptırmıştır. 
İsabeyzade İshak Paşa, ikinci sadareti döneminde ve 
1483 Yılında da bu görkemli imaretine bir de medrese 
ilâve etmiştir.

İnegöl-İshakpaşa Medresesi’nde Ahî Geleneği’ne 
dayalı olarak örgün eğitim- öğretim yapılmıştır. Tarihî 
süreç inde İshak Paşa’nın vakıfları, buharlaşarak 
ortadan kalktığı için devlet reisi sıfatıyla Sultan II. Ab-
dülhamid, 1876 Yılında İshak Paşa imaretini mazbut 
vakıflar arasına alarak imarette köklü bir tamirât ve 
tadilât yapıtırmış ve ilk inşa kitabesini değiştirterek 
yerine konan yeni mermer kitabeye, tamir ve tadilatın 
yapılmış olduğu hicrî takvim yılı konmuştur.

 Kültürel gelenekler açısından konuya bakıldığın-
da İnegöl’deki İshakpaşa Külliyesi, Ahîlik Geleneği’nin, 
kırsal alandan İnegöl Kasaba merkezine aktarılma-
sına ve şifâhî kültürden yazılı kültüre geçişe vesile 
olmuştur.

Fizikî yapısı itibariyle bir köy mescidi hüviyetinde 
olan Yıldırım Cuma Camii de 1876-1877 yıllarında 
yapılan bu tamirat ve tadilât döneminde o da yeni bir 
üslûp ile yeniden inşa edilmiş ve tabir caiz sefiziki 
yapısı itibariyle- bir hükmndara nisbet edilecek mabet 
durumuna getirilmiş ve 1396 Yılından itibaren başla-
tılan hitabet hizmeti, burada yine yapılmaya devam 
etmiştir.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

DİYANET-SEN'DEN 
2290 BATTANİYE 

YARDIMI

Bursa Memur-Sen 
ve Kızılay ortaklığında 
5000 adet sıfır batta-

niye yardımları yola 
çıktı. 2290 tane sıfır 
battaniye İnegöl Diya-

net-sen'den.
İnegöl Diyanet-Sen 

Başkanı Sedat Kaya konuya ilişkin yaptığı 
açıklamasında; “Me-
mur-Sen ve Kızılay or-
taklığında başlatılan 
sıfır battaniye kampan-
yasına İnegöl halkımız 
ve Din görevlilerimiz 
çok teveccüh göster-
diler. 

Allah hepsinden razı 
olsun. Özellikle yurtdı-
şında olan dostlarımız 
da battaniye kampan-
yamıza çok destek ol-
dular. Allah hepsinden 

razı olsun. Durmak yok 
yaraları sarmaya de-
vam. Din görevlileri bu 
Aziz Milletin hizmetkâ-
rıdır. 

Hali hazırda 3048 Din 
görevlisi de deprem 
bölgelerinde cenaze 
işleri ve arama kurtar-
ma da çalışmaktadırlar. 
Milletimizin başı sağ 
olsun. Rabbimiz böyle 
afetlerin tekrarından 
muhafaza eylesin.”

15 BİNE YAKLAŞAN 
CENAZEMİZ VAR

İnegöl’deki  yardım 
toplama merkezine 
gelen kefenlerin fotoğ-
rafı paylaşıldı. Deprem 
bölgesinde bir taraftan 
enkaz altından insanla-
rımız kurtarılmaya çalı-
şılırken, diğer taraftan 
15 bine yaklaşan ölüle-
rimiz için defin hizmet-
leri yapılıyor. 

Yapılan çağrılarda ce-
naze yıkamak için gö-
revlilere ve ölülerimizi 

kefenlemek için çok 
miktarda kefene ihti-
yaç olduğu duyruldu. 
Bunun üzerine yardım 
merkezlerine kefen 
kolilieri de gelmeye 
başladı. İnegöl Halk 
Eğitim Merkezi’nde 
deprem bölgesi için ke-
fen dikilmeye başlandı. 
İnegöl’deki  yardım 
toplama merkezine 
gelen kefen kolilerinin 
fotoğrafı, günün en acı 
fotoğraflarından biri 
olarak paylaşıldı.

CESETLER HEP 
YERDE DEFNEDİL-
MEYİ BEKLİYOR

Depremin merkez 
üssü Kahramanma-
raş'ın bir Mezarlığı'n-
dan görüntü paylaşan 
bir vatandaş, “Cesetler 
hep yerde defnedil-
meyi bekliyor. Ama iki 
kepçe var ve yetersiz. 
İnsanlar soğukta cena-
zelerini gömmeyi bek-
liyor. Sırada gömülmeyi 
bekleyen 700 kişi oldu-
ğu söylendi. Biz cena-
zemizi buraya bıraktık, 
tekrar enkaz alanına 
dönmek zorundayız” 
dedi.

DİYANETTEN 
FETVA

Binlerce kişinin yakın-
ları için sosyal medyada 
kefen çağrısı yapması 

üzerine ise Diyanet İş-
leri Başkanlığı Din İşleri 
Yüksek Kurulu Uzmanı 
Seracettin Yıldız, “Dep-
rem bölgesine dair iki 
önemli fetva” başlığıyla 
şu paylaşımda bulun-
du:

“1- Deprem bölgele-
rinde kefen bulunama-
dığı taktirde cenaze-

lerin ceset torbasıyla 
gömülmesi caiz midir?

Cenaze defnedilir-
ken imkan ölçüsünde 
kefenlemek gerekir. 
Bununla birlikte salgın, 
hastalık, deprem vb. 
hallerde ihtiyaç duyul-
duğu takdirde cenaze-
lerin ceset torbasıyla 
gömülmesi de caizdir.

2- Deprem bölgesin-
de cenazeleri yıkama-
dan defnetmek caiz 
midir?

Cenazeyi su ile yıka-
ma imkanı olduğu sü-
rece su ile yıkamak ge-
rekir. Yıkama imkanının 
olmadığı durumlarda 
cenazeye teyemmüm 
yaptırılır”

Bursa Memur sen ve Kızılay ortak-
lığında düzenlenen battaniye kam-
panyasına İnegöl Diyanet-Sen 2290 
battaniye ile destek verdi. 

@ Tamer Ekimci

Çoğunluğu İnegöllü gönüllü öğretmenlerden oluşan Vefa grubu, MODEF fuar alanı ve Belediye Spor salonla-
rında yardım seferberliğine devam ediyor. İnegöl’deki bu yardım toplama merkezlerinden en acı fotoğraflardan 
biri paylaşıldı. @ Özgür Yıldırım

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’ DE SOSYAL YAPIYI 
ETKİLEYEN KÜLTÜREL YAPI-4

YARDIM
 MERKEZLERİ 
ARI KOVANI

Ekonomisiyle bir-
çok ilden büyük 
olan İnegöl deprem 
bölgesine yaptığı 
bağışlarla da rüştü-
nü ispat etti. Şuana 
kadar bölgeye 200 
tır yardım gönderil-
di.

Konuya ilişkin İne-
göl Kaymakamı 
Eren Arslan sosyal 
medya hesabından 

yaptığı paylaşımda 
şunları aktardı: “İne-
göl’den dün gece 
itibarıyla toplam 
200 tır ve kamyon 
deprem bölgesine 
hareket etti. Yüz-
lerce operatör ve 
iş makinesi bölge-
ye sevk edildi. Yüz-
lerce vatandaşımız 
kendi imkânlarıyla 
yardım götürüyor. 
Yardım merkezleri 
arı kovanı. İyi ki var-
sınız. Allah herkes-
ten razı olsun.”

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan 
sosyal medya hesabından yaptı-
ğı paylaşımda şuana kadar İne-
göl’den deprem bölgesi için 200 
tır yardım gönderildiğini açıkladı. 
@ Özgür Yıldırım 
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İNŞAAT ŞİRKETİ 
BAKYAPI YOLLADI  
  Bu kapsamda Türki-

ye’nin önde gelen in-
şaat şirketlerinden biri 
olan Bursa merkezli 
Bakyapı da arama-kur-
tarma faaliyetlerinde 
en fazla ihtiyaç duyu-
lan malzemeleri 1 tır ile 
bölgeye ulaştırdı.

Bakyapı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Veysel 
Bakgör, Kahramanma-
raş merkezli deprem-
lerin sadece bölgede 
değil ülke genelinde 
yürekleri dağladığını 

söyledi.Bölgeden ge-
len haberleri yakından 
takip ettiklerine,  özel-
likle arama-kurtarma 
çalışmalarında en fazla 
ihtiyaç duyulan mal-
zemelerin neler oldu-
ğunu belirlediklerine 
değinen Bakgör, bu 
doğrultuda 500 adet 
jeneratör, 130 adet 
elektrikli kırıcı,delici ve 
metal kesici alet ile çok 
sayıda projektör, fener, 
ara kablo  ve aydınlat-
ma malzemelerini böl-
geye zaman kaybet-
meden sevk ettiklerini 

aktardı.
  Malzemelerin 

AFAD’ın koordinasyo-
nunda Malatya Büyük-
şehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı’na 
teslim edildiğini dile 
getiren Bakgör, ihtiyaç 
olması halinde bölge-
ye desteklerini sürdü-
receklerini ifade etti.

  Depremde haya-
tını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, ya-
ralılara acil şifalar dile-
yen Bakyapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Veysel 
Bakgör, şöyle konuştu: 

“Allah bir daha böyle 
büyük acıları milletimi-
ze yaşatmasın. İçimiz 
yanıyor, her deprem-
zedenin acısını hepimiz 
en derin şekilde hisse-
diyor, yaşıyoruz. En-
kaz altından kurtarılan 
canları gördükçe bir 
nebze de olsa teselli 
buluyoruz. Bu teselli-
nin daha da büyümesi 
için her şey devletten 
beklenmemeli, millet 
olarak elimizden ge-
len desteği vermemiz 
gerektiğinin bilincinde-
yiz.”

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin yaşandığı illerde yürütülen ara-
ma-kurtarma çalışmalarına hayırsever vatandaşların, kurum ve kuruluşların 
desteği adeta çığ gibi büyüyor. @ Özgür Yıldırım 

 CANLA BAŞLA 
MÜCADELE

 Merkez üssü Kahramanma-
raş olan ve 10 ilde yıkımlara 
yol açan depremlerin ardın-
dan bölgede arama-kurtarma 
çalışmaları aralıksız devam 
ederken, AFAD koordinasyo-
nunda Bursa’dan başlatılan 
yardım seferberliği de çığ gibi 
büyüdü. Depremin hemen ar-
dından ilk gün 5 araçla yola çı-
kan 22 itfaiye personelinin ar-
dından, bölgeye sık sık yapılan 
takviyelerle Bursa’nın hizmet 
neferleri tüm deprem bölge-
sine yayılmış oldu. Kahraman-
maraş’ta 74 itfaiye personeli, 
32 kişilik DASKUT ekibi, 6 
kişilik BUSKİ arama kurtarma 
ekibi, 67 kişilik Burulaş arama 
kurtarma ekibi, 12 kişilik Milli 
Eğitim arama kurtarma ekibi 
ve 1 itfaiye gönüllüsü ise en-
kaz yığınları arasında büyük 
kurtarma mücadelesi veriliyor. 
Yine BUSKİ, 2 su tankeri, 2 
vidanjör, 7 araç ve 27 perso-
nelle Kahramanmaraş’ta hiz-
met verirken, Büyükşehir’in 
bölgedeki hizmetleri toplam 
30 araç ve iş makinesi ile sür-
dürülüyor. Bu arada Fen İşleri, 
İmar ve Şehircilik, Park ve Bah-
çeler ile Deprem Risk Yönetimi 

ve Kentsel İyileştirme Dairesi 
başkanlıklarından görevlendi-
rilen 12 hasar tespit personeli 
de Kahramanmaraş’taki çalış-
malarına başladı.

  
  Büyükşehir Belediyesi, 

Kahramanmaraş’ın yanı sıra 
Gaziantep, Hatay, Malatya ve 
Adıyaman’da da hem arama 
kurtarma hem de hasar tespit 
ve sosyal destek hizmetlerini 
canla başla sürdürüyor. Des-
tek Hizmetleri Dairesi Başkan-
lığı, 55 personel ile 74 araç ve 
iş makinesi ile Gaziantep ve 
Hatay’daki çalışmalara destek 
veriyor. Büyükşehir İtfaiyesi, 
3 arama kurtarma aracı ve 15 
personelle Gaziantep’te en-
kaz yığınları arasında canlılara 
ulaşmaya çalışırken, aynı böl-
gede BUSKİ 33 personel, 2 su 
tankeri, 2 vidanjör ve 7 araçla, 
BURFAŞ’da 41 personel ve 11 
araçla Gaziantep’in İslahiye 
ve Nurdağı ilçelerinde görev 
yapıyor. Yine bölgede cenaze 
hizmetlerine de 20 kişilik ekip 
ve 6 cenaze nakil aracıyla des-
tek veriliyor.

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı da 
64 personel, 48 araç ve iş ma-
kinesi ile Gaziantep ve Kahra-
manmaraş’ta 24 saat esasına 

göre kesintisiz çalışırken, 130 
yerel destek personeli ve 3 
otobüs de Malatya’daki çalış-
malara destek veriyor. Sağlık 
İşleri Dairesi Başkanlığı ayrıca 
11 cenaze nakil aracı, 1 kam-
yon ve 24 personel ile Gazian-
tep Nurdağı, Kahramanmaraş 
Pazarcık ve Hatay’da yoğun 
mesai harcıyor.

  Bursa’dan toplam 2 bin 177 
personel

  Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi’nin toplam 622 personel, 
102 iş makinesi, 76 araç ve 22 
arama kurtarma aracıyla verdi-
ği desteğin yanında, ilçe bele-
diyeleri de depremzedeler için 
seferber oldu. İlçe belediyele-
rinden de toplam 739 perso-
nel, 100 iş makinesi ve araçla 
tüm deprem bölgesinde hem 
arama kurtarma hem de sos-
yal yaşama destek çalışmala-
rına katkı veriyor. Büyükşehir, 
ilçe belediyeleri, kamu kurum-
ları ve gönüllülerle birlikte top-
lam 2 bin 177 personel, 311 
araç, 212 iş makinesi, 7 arama 
kurtarma köpeği ve Bursa’dan 
giden 350 ayni yardım tırı ile 
depremin yaralarını sarmaya 
çalışıyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından AFAD’ın koordinasyonu 
ile hemen harekete geçen Bursa, başta Büyükşehir Belediyesi olmak 
üzere tüm ilçe belediyeleriyle bölgede hem arama kurtarma hem de 
sosyal destek anlamında büyük bir mücadele sergiliyor. Büyükşehir, 
ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve gönüllülerle birlikte toplam 2 bin 
177 personel, 311 araç, 212 iş makinesi, 7 arama kurtarma köpeği ve 
Bursa’dan giden 350 ayni yardım tırı ile depremin yaralarını sarmaya 
çalışıyor.  @ Özgür Yıldırım
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İSMAİL ER: Gazeteci, spor yazarı İnegöl-Çitli  Köyü 
1960 doğumludur. Din görevlisi babası Mehmet Ali 
Er’in İstanbul’a tayini dolayısı ile hayatını İstanbul’da 
geçirmiştir. İnegöl ve Çitli Köyü ile ilişkilerini aralıksız 
sürdürmüşlerdir. İstan-
bulspor ve Altınordu 
takımlarında  futbol oy-
nadı. Milli Gazete, Yeni 
Devir, Yeni Asya, Ter-
cüman ve Hergün Ga-
zeteleri’nde görev aldı. 
1985 yılından itibaren 
Hürriyet Gazetesi Spor 
Servisi’nde Beşiktaş ve 
Milli Takım Görevlisi 
olarak çalışmaktadır. 
31.12.2016 tarihinde 
Türkiye Spor Ödülleri kapsamında 33. Yıl Onur Ödülü 
ile ödüllendirildi. Kaynakça : www.hurriyet.com.tr/
ismail-erle-24-saatbesiktas-26563677

 
ORHAN ERDOĞAN: Eğitimci, cemiyet adamı 1961 

yılı Erzurum doğumludur. Babasının memuriyeti do-
layısı ile ilk ve ortaokulu Erzincan Refahiye’de okudu. 
Lise eğitimini Ankara Mehmet Rüştü Uzel Kimya 
Meslek Lisesi’nde tamamlayarak laborant oldu. Aile 
1977 yılında İnegöl’e taşındı. Uludağ Üniversitesi Neca-
tibey Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü 
1985 yılı mezunudur. İlk görev yeri Bartın Kozcağız’dır. 
Yozgat Merkez Ortaokulu ve askerlik sonrası 1994 yılı 
İnegöl Sinanbey Ortaokulu Coğrafya Öğretmenliğine 
atandı. 1996 yılında Sinanbey Ortaokulu Müdür yar-
dımcısı oldu. 2001 yılı Gazipaşa İlköğretim Okulu, 2002 
yılı Ticaret ve Sanayi İlköğretim Okulu birer yıl öğret-
menlik yaptı. 07 Ekim 2003 tarihi İshakpaşa İlköğ-
retim Okulu Müdürü oldu. Bu görevde iken 250.000 
Şehide 250.000 Fidan Kampanyası Organizasyonu 
ile Boğazköy’e 30000 fidan 
dikilmesini organize etti.  
2006 yılında Okulun Kuru-
luşunun 100. Yılı dolayısı ile 
Ortaköy Kervansarayının 
restorasyonu organizas-
yonu ile tarihi mirasın 
gün yüzüne çıkarılmasın 
katkı sağladı ve Hamzabey 
Köyü’ne 1000 adet fıstık 
çamı dikildi. İshakpaşa 
Spor Kulübünü kurarak 
okçuluk sporu ile okulunu ve İnegöl’ü tanıştırdı. 1999-
2006 yılları Türk Eğitim sen İnegöl Şube Başkanlığı 
yaptı. 2008-2012 yılları Okçuluk Federasyonu Bursa 
İl Temsilciliği yaptı. Kent Konseyi Kentlilik Bilinci 
ve Çevre Gurubu Başkanıdır. Dönem dönem yerel 
gazetelerde yazılarıyla birikimini paylaştı. Rotasyon 
gereği Ağustos 2010 tarihinden itibaren İstaş Kentaş 
Ortaokulu Müdürüdür. İnegöl Kızılay Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi ve eğitim formatörüdür.  Kaynakça : 
istaskentasortaokulu-meb.k12/temel/idari-personel/
Orhan-erdogan-419795.html

    
 
ŞÜKRÜ EREZ:  Emniyet Müdürü, 08.01.1953 İnegöl 

Paşaören Köyü doğumludur. Annesi İnegöl Tuzla 
köyündendir. Köyü’nde başladığı ilkokul eğitimini 
Turgutalp (Şakir Lakşe) İlkokulunda tamamladı. 
İnegöl Erkek Sanat Enstitüsü Ortaokulu ve Tophane 
Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. 1976-1979 yılları 
arasında İnegöl İstaş Mobilya Fabrikası Teknik Büro 
da çalıştı. Mayıs 1982-Şubat 1983 tarihleri arası İzmir 
100. Yıl Polis Okulu’nda polislik eğitimi aldı. Trafik 
Polis memuru olarak ilk görev yeri Sivas-Gürün’dür. 
Beraberinde başladığı Anadolu Üniversitesi İş İdaresi 
Bölümünde Lisans eğitimini dışarıdan tamamladı. 
Mardin, Balıkesir- Ayvalık, Balıkesir Merkezde Trafik 
Polis Memuru olarak görev yaptı. 1996 yılında 4 yıllık 
üniversite mezunu polis memurları için açılan komi-
ser yardımcısı kursundan mezun oldu.1998 yılında 
Bursa Gemlik Bölge Trafik İstasyonunun Kurucu 
Amiri olarak 2005 
yılına kadar görev 
yaptı. 2005 yılında 
Başkomiser olarak 
Sivas Şarkışla Bölge 
Trafik İstasyon Amiri 
olarak atandı. 2008 
yılında Emniyet Amiri 
rütbesiyle Eskişehir 
Trafik Tescil Şube Mü-
dür Yardımcısı olarak 
atandı. 2009 yılında 
4.sınıf Emniyet Müdü-
rü, 2012 yılında 3.sınıf 
Emniyet müdürlüğü-
ne terfi etti. Ocak 2013 
de yaş haddinden emekli oldu.30 yılı aşan meslek 
hayatında devamlı Trafik hizmetlerinde çalıştı. Devle-
tin polisi ve milletin hizmetinde oldu. Vatandaşlara ve 
İnegöllü hemşerilerine her zaman yardımcı olmuştur. 
Emekli olduktan sonra çok sevdiği İnegöl’e yerleşti.  
Kaynakça : 07.07.2017 tarihinde biyografisi kendisi 
tarafından hazırlandı.

 

MESLEK LİSELERİ 
BU KEZ 

DEPREMZEDELER 
İÇİN ÜRETİYOR  

  MEB politikaları 
çerçevesinde son yıl-
larda büyük değişim 
ve gelişim gösteren 
meslek liseleri, salgın 
döneminde olduğu 
gibi ülkemizde yaşa-
nan deprem sonrasın-
da da önemli görevler 
üstleniyor. Bursa’daki 
meslek liseli öğrenciler, 
öğretmenleriyle birlik-
te ürettikleri ürünleri 

Kahramanmaraş mer-
kezli meydana gelen 
ve birçok ilde etkili olan 
depremden etkilenen 
vatandaşlara destek 
olmak amacıyla Bursa 
Valiliği’nin koordinas-
yonunda bölgeye gön-
deriyor.

Bursa’daki meslek 
liseleri deprem bölge-
sinde ihtiyaç duyulan 
malzemelere yönelik 
üretimlerle depremden 
etkilenen vatandaşlara 
destek oluyor.  Şehit 
Erol Olçok Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi, 
bölgeye gönderilmek 
üzere günlük 30 bin ka-
pasiteyle ekmek üreti-
mi gerçekleştiriyor. 

Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
ise vatandaşların ısınma 
problemi çerçevesinde 
çadır sobası üretimine 
başladı. Yeşilyayla Mes-

leki ve Teknik Anadolu 
Lisesi kâğıt havlu üre-
timi gerçekleştirirken, 
bölgedeki sıcak yemek 
ihtiyacını karşılamak 
üzere kurulan seyyar 
mutfak ekibi ise bölge-
ye gönderildi. Bursa’da 
meslek liselerinin yanı 
sıra Olgunlaşma Ens-
titüsü ile Halk Eğitimi 
Merkezleri de bölgeye 

gönderilmek üzere giy-
si, battaniye gibi üre-
timleri gerçekleştiriyor.

 Ayrıca Bursa’da halk 
eğitimi merkezlerinin 
yönetici, öğretmen ve 
usta öğreticileri, dep-
rem bölgesine gön-
derilmesi için Bursa 
AFAD'a teslim edilmek 
üzere giysi, battaniye, 

ıslak mendil, çocuk bezi 
ve çocuk mamasından 
oluşan yardım paketleri 
hazırlıyor. 

Gönüllü öğretmen-
lerden oluşan Bursa İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
AKUB ekibi de bölge 
de ilk günden itibaren 
arama kurtarma faali-
yetlerine destek oluyor.

ACİL İLAÇ!
Eczacılar Odası, dep-

rem bölgelerinde ya-
şanan ilaç sorununa çö-

züm bulmak amacıyla 
kampanya düzenledik-

lerini belirterek, ilçede 
faaliyet gösteren tüm 

eczanelerde tarihi geç-
memiş ilaç bağışlarının 
kabul edilmeye başlan-
dığını açıkladı. 

Eczacılar Odasından 
yapılan açıklamada ,” 
İlaç değişikliği veya 
yakınlarınızın vefatı 
sebebi ile artık kulla-
nılmayan ilaçlar dahil 
olmak üzere; evinizde 
bulunan, kullanılma-
yan, son kullanma tarihi 
geçmemiş olan ilaçları-
nızı bugün saat 18.00’a 
kadar en yakın eczane-

ye bırakabilirsiniz! İlaç-
lar eczacılar tarafından 
sınıflandırılıp kolilene-
rek deprem bölgesine 
gönderilecektir” dedi. 
Kampanyanın önemine 
vurdu yapılan açıklama-
da “İnegöl halkı büyük 
bir seferberlik göste-
riyor, o’nlarla ne kadar 
gurur duysak azdır. 
Onbinlerce yaralımız 
var. Yaralarına merhem 
olmak için bu anlamlı 
kampanyamıza destek 
olmaya davet ediyo-
rum” dedi.

Depremin yaralarının sarılması için 
Türkiye genelinde başlatılan yar-
dım seferberliği Bursa’da da devam 
ediyor.  Bu çerçevede Bursa’daki 
meslek liseleri deprem bölgesine 
göndermek üzere birçok üretim 
gerçekleştiriyor.  @ Özgür Yıldırım

Yaralı depremzedeler için kullanıl-
mak üzere İnegöl’de ki eczaneler 
harekete geçti. “Acil” koduyla yapı-
lan duyuruda tüm vatandaşların ev-
lerinde bulundurdukları tarihi geç-
memiş ilaçları getirmeleri istendi. 

@ Özkan Duran İz Bırakan 
İnegöllüler

Turhan
ŞAHİN

11 yaşındaki Nisanur Çiftçi, para 
dolu kumbarasını depremzedele-
re gönderdi. Küçük kızın bıraktığı 
not ise okuyanları duygulandırdı. 
@ Haber Merkezi  

MİNİK
 NİSANUR’DAN 

BÜYÜK DESTEK
5. sınıf öğrencisi Ni-

sanur Çiftçi, elindeki 
kumbarasını getire-
rek yardım toplayan 
İnegöl Posof Derne-
ği yönetimine teslim 
etti. 

Kumbara içerisinde-
ki 250 TL'lik bozuk 
para AFAD hesabı-

na yatırıldı. Kumbara 
üzerine "Merhaba 
ben Nisanur. Sizlerin 
adına çok üzgünüz. 
Çok geçmiş olsun. 

Allah yardımcınız ol-
sun. Bu kumbaradaki 
para benden daha 
çok size lazım" diye 
not yazan küçük Ni-
sanur, bu hareketiyle 
herkesi duygulandırdı 
ve örnek oldu. 
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İnegöl'de faaliyet gösteren Erhun 
Metal firması, yaşanan büyük dep-
remde evleri yıkılan depremzedele-
re destek için konteynır evler üret-
meye başladı. @ Özkan Duran

DEPREM
 BÖLGESİNE 

YARDIM
Çilek Mobilya 

d e p re m z e d e l e r 
için öncelikli ihtiyaç 
olan yatak ve polar 
battaniyeler AFAD 
organizasyonuyla 
deprem bölgesine 
hareket etti. 

Firmadan yapılan 
açıklamada ihtiyaç-
lara göre çalışma yü-
rütüldüğü açıklanır-
ken, yatak ve polar 

battaniye gönderi-
minin ardından gıda-
dan oluşan tırlarında 
bölgeye sevk edildi-
ği açıklandı. 

Ekipler tarafından 
hızlı bir şekilde ha-
zırlanarak yola çıktı. 
Bisküvi, kek, meyve 
suyu, süt vb. yiye-
ceklerden oluşan 
gıda paketleri de 
dün gece Çilek Fab-
rikasından çıkış ya-
parak bugün gerekli 
bölgelere ulaştırıldı.

MEYVELER YOLA 
ÇIKTI

  Türkiye’yi yasa bo-
ğan depremin ardından 
bölgede arama kurtar-
ma faaliyetleri aralıksız 
devam ederken, dep-
remden kurtulan vatan-
daşların ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik 
ülke genelinde başlatı-
lan seferberlik sürüyor. 
Depremin hemen ar-
dından tüm birimleri ve 
bağlı iştirakleri ile dep-
remin yaralarını sarmak 
için harekete geçen 
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi’nin bölgeye 
destekleri de aralıksız 
devam ediyor. Deprem 

sabahında bölgeye acil 
olarak 1000 adet erzak 
kolisi gönderen BESAŞ 
Ekmek Fabrikası, dep-
remzedelerin ekmek 
ihtiyaçlarının karşılan-
ması için de büyük bir 
çaba harcıyor. BESAŞ 
son 24 saatte 140 bin 
ekmek taşıyan 3 tırı Ga-
ziantep’in İslahiye ve 
Nurdağı ilçelerine gön-
derdi. Bunun yanında 
Bursa - Gaziantep ara-
sındaki mesafenin uzun 
olması nedeniyle BE-
SAŞ, daha hızlı ekmek 
temini için deprem böl-
gesine yakın illerde de 
ekmek tedarikine gitti. 
BESAŞ tarafından Muş, 

Niğde ve Aksaray ille-
rinden temin edilen 80 
bin ekmek de İslahiye 
ve Nurdağı’na ulaş-
tırıldı. Tüm bunlarda 
birlikte BESAŞ’ın dep-
remzedelere ulaştırdığı 
ekmek sayısı 220 bini 
buldu.

  Büyükşehir Belediye-
si iştiraklerinden Tarım 
Peyzaj A.Ş. de deprem-
zedeler için harekete 
geçti. Tarım Peyzaj A.Ş. 
yönetimindeki Hikmet 
Şahin Kent Hali’nden 
Hal Derneği işbirliğiy-
le temin edilen, elma, 
mandalina, portakal 
ve nardan oluşan 22 
ton kış meyvesi, İsla-

hiye ve Nurdağı’ndaki 
depremzedelere ulaş-
tırılmak üzere yola çıka-
rıldı. Tarım Peyzaj A.Ş. 
Genel Müdürü Semih 
Polat, gönderilen tırın 

ardından bir tırın daha 
hazırlandığını ve top-
lamda 45 ton meyveyi 
bölgeye ulaştırmış ola-
caklarını söyledi. Polat, 
“Bölgeye ulaştırılacak 

meyveler personelimiz 
tarafından afetzedele-
re dağıtılacak. İnşallah 
afetzedelere bir nebze 
de olsa ilaç olur, mer-
hem olur” dedi.

İnegöl’de başlatılan yardım sefer-
berliğine Çilek Mobilya’da katıldı. 
Yatak ve polar battaniye desteği 
veren firma daha sonra ise gıda yar-
dımı gönderdi. @ Özkan Duran

Depremden etkilenen bölgelerde ekmek ve gıdaya ulaşım en büyük sorunlardan biri olurken, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ ve Tarım Peyzaj A.Ş. depremzedeler için seferber oldu. İlk günden beri 
BESAŞ’ın bölgeye oluşturduğu ekmek sayısı 220 bini bulurken, Tarım ve Peyzaj A.Ş. de yaklaşık 22 ton kış mey-
vesini Gaziantep’e gönderdi. @ Tamer Ekimci

Muhterem Müslümanlar!
Millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan çok büyük 

depremlerle sarsıldık. Ateş sadece düştüğü yeri değil he-
pimizin yüreğini yaktı. Dillerimizde dua, içimizde umutla 
enkazların başında bekledik. Canlarımızı kurtarmak, birbi-
rimize el uzatmak için hep birlikte seferber olduk. 

Aziz Müminler!
Rahmet Peygamberi (s.a.s) bizleri şöyle tarif ediyor: 

“Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve 
şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer 
organları da bu acıyı paylaşan bir beden gibidir.”  

O halde mümin kardeşlerim! Gün, kenetlenme günüdür. 
Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Gün, dua ve ni-
yazla Cenâb-ı Hakk’a sığınma, O’nun engin rahmetini ve yar-
dımını isteme günüdür. Öyleyse geçmişte olduğu gibi bugün 
de imanımızın gereği olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik 
şuuruyla hareket edelim.  Birbirimizin umudu, birbirimizin 
yaşama sevinci olalım. Depremden etkilenen her bir karde-
şimizin yüreğine dokunalım, gözyaşlarını silelim. Hüzünleri-
mizi paylaşarak azaltalım. Maddi ve manevi bütün imkânla-
rımızla kardeşlerimizin yanında olalım. Yüreklerimiz soğuk 
kış gecelerinde ısınacakları bir soba, başlarını sokabilecek-
leri bir yuva mesabesinde olsun. Böylesi zamanlarda sağdu-
yumuzu ve sükûnetimizi daha bir özenle muhafaza edelim. 
Birlik ve kardeşliğimize zarar verebilecek her türlü söz ve 
davranıştan uzak duralım. 

Kıymetli Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:  “El-

bette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Muhakkak her 
zorlukla birlikte bir kolaylık vardır”  Evet, Rabbimizin gö-
nüllerimize sağanak sağanak yağdırdığı inşirah ve umutla, 
inanıyoruz ki bu zorluğun da beraberinde bir kolaylık, bu 
sıkıntının da ardından bir ferahlık gelecektir. Biliyoruz ki 
her türlü zorluğu omuz omuza, gönül gönüle aşan aziz mil-
letimiz, sahip olduğu basiret ve feraseti, Rabbimizin rahmet 
ve inayeti, devletimizin kudret ve gayretiyle yine yaralarını 
saracaktır inşallah. 

Bu vesileyle geçmişten günümüze afetlerde vefat eden 
bütün kardeşlerimize Cenâb-ı Haktan rahmet, yakınlarına 
ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyo-
rum. Yüce Rabbimiz, bizlere bir daha böyle acılar yaşatma-
sın. Ülkemizi, milletimizi, İslam âlemini ve bütün insanlığı her 
türlü afetten muhafaza buyursun.

Değerli Müminler!
Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sar-

mak için pek çok yardım kampanyasının başlamış olma-
sından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Diyanet İşleri 
Başkanlığı olarak, bu kampanyalara destek olabilmek ama-
cıyla bugün Cuma namazı sonrasında depremden etkilenen 
illerimiz dışındaki bütün camilerimizde aziz milletimizin 
yardımlarına müracaat edilecektir. Milletimizin sevgi ve 
muhabbet yüklü bu yardımları kardeşlerimize ulaştırıla-
caktır. Cenâb-ı Hak bütün yardımları yüce dergâhında kabul 
buyursun.

YAYINA HAZIRLAYAN DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ BAŞ-
KANI&  İSHAKPAŞA İMAM HATİBİ  MEHMET NURİ MEMİŞ

10.02.2023 TARİHİNDE  CAMİLERDE OKUNAN  CUMA 
HUTBESİ

  Müslim, Birr, 66.
  İnşirâh, 94/5-6.

*Koltuk Döşeme
*Kalite Kontrolcü

*Hazırlama
*İskelethane

*Silahlı Güvenlik Görevlisi
*Konfeksiyon Dikişçi

Bölümlerine Eleman Aranıyor

Yeniceköy Mah. Ova Cad. No : 27
444 93 90    -   0224 738 05 80

GÜN, MİLLETÇE 
KENETLENME GÜNÜDÜR

İshakpaşa İmam Hatibi 

Mehmet Nuri
MEMİŞ

DEPREM 
BÖLGESİNE 

GÖNDERİLECEK
8 kişinin konaklaya-

bileceği 36 metrekare 
büyüklüğündeki evler, 
önümüzdeki hafta dep-

rem bölgelerine gön-
derilecek.

Tuvalet ve banyola-
rın bulunduğu evler, 
depremzedelerin yara-
larını saracak. Konuyla 
alakalı açıklama yapan 

Erhun Metal Firması 
Genel Müdürü Zekeri-
ya Cansever, "Deprem 
olduktan sonra bizde 
düşündük acaba neler 
yapabiliriz diye. Barın-
ma ve beslenme en 
temel ihtiyaçlar. Bizde 
fabrikamızda çok hızlı 
aksiyon alıp oradaki 
mağdurların soğuk kış 
günlerinde başını so-
kabileceği konteynırlar 
yapabiliriz diye düşün-
dük. Hızlıca harekete 
geçtik. Tedarikçileri-
mizden de bu konuda 

destek istedik. Burada 
görüldüğü gibi iki ai-
lenin de kalabileceği 
içerisinde küçük bir 
mutfağı, banyosu, lava-
bosu olan konteynırlar 
inşa ediyoruz. Ekibimiz 
de bu konuda fedakar-
lıklar yapıyor. Onlarda 
çok ciddi bir şekilde 
meseleye sahip çıktılar. 
İnşallah en kısa süre de 
bunları hazırlayıp, dep-
rem bölgesine sevk 
etmek istiyoruz. 36 
metrekarelik konteynır-
larımız. 2 odalı olacak. 

İhtiyaç olursa iki aile 
kalabilecek. Şuan da 6 
tanesinin inşasına baş-
ladık. İnşallah bu hafta 
bitirip, önümüzdeki 

hafta sevk etmeyi plan-
lıyoruz. İhtiyaç halinde 
tekrar inşa etmeye de-
vam edeceğiz." dedi.



HAVA DURUMU VEFAT EDENLERİMİZ

HABER HATTI : 715 30 5707 bulmaca

İnegöl doğumlu;
 AHMET KAVAZ (78) İnegöl doğumlu;

 HİKMET KENAR (67)

İnegöl doğumlu; 
ŞAHİDE TOROMAN (81)

İnegöl doğumlu; 
YUNUS DÜZENLİ (94)Türkoğlu doğumlu; 

FATMA TOKLU (84)

Aleppo doğumlu; 
EMİNE KÜSKÜ(42)

Şavşat doğumlu; 
MİNE DEDE (95)
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  MİLLET OLARAK 
ACIMIZ GERÇEKTEN 

DE ÇOK BÜYÜK
  Kahramanmaraş 

merkezli meydana 
gelen ve 10 ilde yıkcı 
etkiye sebep olan dep-
remin yaralarını sarmak 
için tüm Türkiye’de 
olduğu gibi İnegöl’de 
de hummalı çalışma 
devam ediyor. Yeniden 
Refah Partisi İlçe Teşki-
latı deprem bölgesine 
3 ekip gönderirken, 
diğer yardım çalışma-
larını ise genel merkez 

tarafından oluşturulan 
‘kriz masası’ kapsamın-
da yürütüyor.

Yaşanan zor sürecin 
devlet-millet el ele ve-
rerek atlatılabileceğini 
vurgulayan İlçe Başka-
nı İlhan Baykan yardım 
çalışmalarıyla alakalı 
yapmış olduğu açık-
lamasında şu ifadeleri 
kullandı;

    “Millet olarak acımız 
gerçekten de çok bü-
yük. Bu felaketi de dev-
let-millet el ele verip 
hep birlikte atlatacağız 

inşallah. Gün, dayanış-
ma ve birlik günüdür.” 
Ülkemizdeki tüm va-
tandaşlar, kurum ve 
kuruluşlar gibi Yeniden 
Refah Partisi İnegöl İlçe 
Başkanlığımız da ilk 
andan itibaren teyak-
kuzdadır. Sabaha karşı 
gerçekleşen deprem-
de, şu ana kadar ki be-
lirlemelere göre 14.351 
insanımız hayatını kay-
betti.  63.794 yaralımız 
ve çok sayıda insanımız 
da enkaz altında yaşam 
mücadelesi veriyor. Ve-

fat eden vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve tüm mil-
letimize başsağlığı ve 
sabırlar diliyoruz. Yaralı 
kurtulan vatandaşları-
mıza Cenab-ı Allah’tan 
acil şifalar diliyoruz. 
Enkaz altında kalan her 
bir canımızın da bir an 
evvel sağ salim kurtarıl-
maları için, can kaybının 
artmaması için Cenab-ı 
Allah’a dua ediyoruz.”

3 EKİBİMİZ DEP-
REM BÖLGELERİNDE 

ÇALIŞIYOR
   “Genel Merkez Kriz 

masamız, arama kur-
tarma kuruluşları ile 
irtibatlı olarak entegre 
çalışma sistemine geç-
miş durumdadır. Bursa 
ve ilçe teşkilatlarımızda 
da genel merkez kriz 
masamız ile koordineli 
bir şekilde kriz masa-
ları oluşturmuştur. Bu 
bağlamda İnegöl İlçe 
Başkanlığımızdan ve 
Gençlik Kollarımızdan 

3 ekip deprem bölge-
lerinde faal olarak ça-
lışmaktadır. İlçe Hanım 
kollarımız, ilçe yardım 
organizasyonları ile 
koordineli bir şekilde 
çalışmalara destek ve-
riyor. Yine İnegöl İlçe 
Başkanlığı olarak, dep-
rem bölgelerine ulaş-
tırılmak üzere; uyku 
tulumu, battaniye ve 
ihtiyaç malzemelerin-
den oluşan yardımları 
deprem bölgelerine 
yönlendirmiş olduk.”

GÜN DAYANIŞMA 
VE BİRLİK GÜNÜDÜR

   “Böyle büyük bir 
imtihanın içindeyken, 
acılı yüreklerimize su 
serpen, ferahlatan ge-
lişmeler, dayanma gü-
cümüzü ve azmimizi 
arttırmaktadır. Özellikle 
İnegöl İlçemizde bizzat 

sizlerin de şahit olduğu 
kadınından erkeğine, 
gencinden yaşlısına, ve 
minik yavrularımıza ka-
dar topyekün seferber-
lik görüntüleri içimizi 
ısıtmaktadır. Tüm STK 
lar, Spor Kulüplerimiz, 
Kırsal Mahalle Der-
neklerimiz, İşverenler, 
işçiler kısacası tüm şeh-
rimiz canla başla müca-
dele etmektedir. Bu fe-
laketi de Devlet-Millet 
el ele verip hep birlikte 
atlatacağız inşallah. 
Gün, dayanışma ve 
birlik günüdür. Cenab-ı 
Allah sıkıntı içerisindeki 
bütün vatandaşlarımızı 
selamete çıkarsın, ara-
ma-kurtarma ekipleri-
mizin yar ve yardımcısı 
olsun, tüm milletimizin 
başı sağ olsun.”

ANNESİNİ 
İNEGÖL’E GETİRDİ

En büyük tahribatın 
yaşandığı Hatay’da 
depremin yaraları sarıl-
maya çalışılırken güzel 
haberlerde gelmeye 
devam ediyor. 

Depremin üzerinden 
4 gün geçmiş olmasına 
rağmen göçük altından 
hala vatandaşlarımız çı-
karılmaya devam eder-
ken bölgede ikamet 
eden İnegöllü gazeteci 

Şaban Kılıçcı’nın anne-
sinden de sağlıklı oldu-
ğu haberi ulaştı. 

Sosyal medya hesa-
bından açıklama yapan 
Şaban Kılıçcı, “Hatay 
Kırıkhan'daki deprem-
de hafif şekilde yara-
lanan annemin teda-
visine İnegöl Devlet 
Hastanesinde devam 
ediliyor. Allah'ıma çok 
şükür sağlık durumu 
iyi. Arayan soran her-
kese çok teşekkür edi-
yorum.”dedi.

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe 
Başkanı İlhan Baykan, ilçe teşkila-
tından kurulan 3 ekibin deprem 
bölgelerinde aktif çalıştığını belirte-
rek, “İnegöl’deki yardım çalışmaları 
içimizi ısıtıyor. Gün birlik günüdür” 
dedi. @ Özkan Duran

İnegöllü Gazeteci ve fotoğrafçı 
Şaban Kılıçcı, Hatay Kırıkhan’da ika-
met eden annesinin depremden ha-
fif şekilde yaralanarak kurtulduğunu 
ve tedavi altına alındığını duyurdu. 
@ Özgür Yıldırım
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Yazar kaymakamımız Ali Asaf, İnegöl hakkındaki 
bilgileri birtakım alt başlıklar halinde detaylandıra-
rak vermiştir. Mesela, İnegöl şehir merkezini: “İnegöl 
Kasabası” başlığı altında vermiştir (sayfa: 90). Peki ne 
tür bilgiler veriyor bu alt başlıkta? Onları özetleye-
rek, aktaralım: İnegöl merkezde 7 cami, 2 mescid, 1 
medrese vardır. Medresenin kütüphanesinde yüz iki 
cilt çok değerli eski kitap mevcuttur. İnegöl merkezde 
başka neler var? Devam ediyor yazarımız: 1 Eczane, 
1 Muvakkithâne, 5 Harir (İpek) fabrikası, 1 Bedesten, 
2 Hamam, 7 Fırın, 13 Debbağhane (Dericilik işletmesi), 
30 Kahvehane, 20 Mağaza, 305 Dükkan, 7 Mekteb, 1 
Telgrafhane ve 1 Hükümet konağı vardır. Peki, İnegöl 
şehir merkezi toplam kaç hanelik bir yerdir 1890’da? 
1374 haneden oluşan bir kasabaydı İnegöl, o zaman-
larda.

Kitaptan İnegöl bilgilerini paylaşmaya devam 
edelim: İshak Paşa’nın 886 (1481 – 1482) tarihinde 
yaptırdığı dört kubbeli camii şerif ile bitişiğindeki 
türbe, bundan üç sene önce (1886 – 1887 sıraları) padi-
şah (Sultan II. Abdülhamid) tarafından mükemmel bir 
şekilde tamir edilmiştir.

İnegöl kasabası (1890’larda), Bursa’ya sekiz, 
Bilecik’e on ve Yenişehir’e dört saat mesafede bulu-
nuyormuş. Evet, kıymetli okurlar! Zamanla mesafeleri 
kat etme hızımız ne kadar artmış, görüyor musunuz? 
Şimdi İnegöl’den atlasak minibüse Bursa yarım, 
Bilecik bir saat sürer. Ben, oturduğum Yenişehir’den 
sıklıkla geldiğim İnegöl’e yirmi dakikada varıyorum. 
Her alanda değişimler kaçınılmaz ama bana sorar-
sanız ulaşım ve iletişimdeki değişme baş döndürücü. 
Asfaltın icat edilmediği o zamanlarda en iyi yol şose 
yollardı. Tesviye edilmiş zemin üzerine kırma taşlar 
döşenmiş yollara: “Şose” denilmekteydi. Kelimenin aslı 
Fransızca (Chausée) şeklinde yazılır. 1890’da İnegöl – 
Bursa, İnegöl – Yenişehir yolu şose yolu şeklindeydi. 
Mezitler geçidinin normal ulaşıma kapalı olduğu o 
devirde Pazarcık (Pazaryeri) üzerinden Bozöyük’e ve 
oradan da Kütahya şosesine bağlanıldığını kitaptan 
öğreniyoruz.

İnegöl civarında “Kavakdibi”( Bugünkü Kavaklaral-
tı olmalı), “Mahzenbaşı” ve “Değirmen arkası” denilen 
mesireler vardır. Ayrıca merkeze beş saat mesafede 
“Oylat Hamamı” diye bilinen bir ılıca vardır. Peki, İne-
göl’ün mamul (işlenmiş) ürünleri nelerdi? Bu sorunun 
cevabında mobilyayı görmek isterdim ama 1890’larda 
demek ki daha mobilya üretiminde öne çıkmış değiliz. 
Kitabımız diyor ki: İnegöl’ün mamulâtı ekseriya alaca 
(bir kumaş türü olmalı), gömlek ve çarşaflık olup, 
bunlar da içeride tüketilir (uzak yerlere ihraç edilmez 
demek ki). 

Yazar kaymakamımız Ali Asaf’ın kitabındaki bir 
alt başlık İnegöl köylerine ayrılmıştır. “Kurrâ-yı mül-
haka” (Bağlı köyler) şeklinde atılmış bu başlığın içinde 
İnegöl’ün yerli ve henüz o sıralarda yeni kurulmuş 
muhacir köyleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

Şimdi köylerle alakalı o bölümü aktaralım. 
Doğrudan İnegöl merkeze bağlı köylerin isimleri sıra-
lanmıştır: “Akhisar, Karalar, Çavuş, Doma, Hamzabey, 
Yeniyörük…” diye uzatılmış listede yaklaşık yetmiş 
köy ismi yazılıdır. Bunların içinde muhacir köyleri de 
(Rüşdiye, Hilmiye, Mesudiye, İhsaniye …gibi) dikkat çek-
mektedir. Son zamanlarda 24 tane muhacir köyünün 
kurulduğu ve bu köylerde toplam 2125 erkek ve 1910 
kadın nüfus bulunduğunun bilgisi verilmiştir. 1890 
başlarında İnegöl’ün yakın çevre köylerine yerleşti-
rilen muhacir nüfus dört bini geçmiştir. İnegöl’e göç 
olayının bu tarihten sonra da sürekli devam ettiğini 
ve bu rakamların büyüdüğünü biliyoruz.

Kitapta Çitli köyü’ne, meşhur maden suyu 
nedeniyle, birkaç cümleyle değinilmiştir. Diyor ki: 
İnegöl’ün eski köylerinden şehir merkezine iki buçuk 
saat mesafedeki Çitli’de dağın eteğinde maden suyu 
bulunuyor. Bu su, ziyadesiyle karbonatlı olduğundan 
bazı emraza(hastalıklara) faydası cihetiyle tedavide 
kullanılır. Suyun işletilmesi özel bir imtiyaza tabidir. 
Çitli suyu, birçok maden suyuna üstün bir su olup hu-
susi şişeler ile muhtelif yerlere nakledilir. İstanbul’da 
bulunan birçok depoda (bayi) Çitli suyu satılmaktadır. 
Çitli Maden Suyu İşletmesi’nde daimi surette çalışan 
memur, işçi ve tabipler mevcuttur. Su, uzmanların 
gözetimi altında şişelenmektedir.

Kitabın: “Domaniç Nahiyesi” kısmına geçmeden 
önce İnegöl ile ilgili yazılan son notlar şöyledir: İnegöl 
arazisi münbit (verimli) ve mahsul-dâr olup her çeşit 
hububat ve sebze yetişir. Cesîm (geniş) bir meraları 
olduğu için birçok koyun ve keçi sürüleri beslenir. Bu 
cihetle İnegöl’de üretilen tereyağı pek nefis ve boldur. 
Geniş çapta ormanları sayesinde büyük çapta keres-
te ihracatı yapılır. Kitabın İnegöl ile ilgili son iki konu 
başlığından biri Domaniç; diğeri ise Yenice Nahiyesi 
hakkındadır. SALİH EROL

İNEGÖL 
KAYMAKAMLARINDAN ALİ 

ASAF BEY 
VE İNEGÖL HAKKINDA 

YAZDIKLARI-2

Salih
EROL

YASTAYIZ
  Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan'ın 
7 günlük milli yas ilanı-
nın ardından ülke gene-
linde özellikle eğlence 
sektöründe yapılması 
planlanan bir çok etkin-
lik iptal edilirken bir çok 
radyoda yayın akışında-
ki eğlence programları-
na son verdi. Bursa'da 
PM Medya bünyesin-
de yayın yapan Radyo 
Venüs (105.3), Radyo 
B (90.3), Radyo Vizyon 
(99.3) ve Mega FM 
(106.5) müzik yayınla-
rını ulusal yas çerçeve-
sinde iptal etti. Bu süre 
zarfında radyolar İhlas 
Haber Ajansı ve TGRT 
Haber’deki haberleri 
aktaracaklarını bildirdi.

Türkiye'yi yasa boğan 7,7 ve 7,6 lık Kahramanmaraş depreminin ardından ilan edilen 7 günlük ulusal yas 
sebebiyle Bursalı bazı radyo istasyonları müzik yayınlarını iptal etti. @ Özkan Duran 



AKLIMIZ DEPREM 
BÖLGESİNDE

Yaşanan deprem 
felaketi sonrası Bur-
saspor’da önemli bir 
birliktelik söz konusu. 
Bursa Büyükşehir Be-
lediye Stadyumu’nda 
18 yardım tırını deprem 
bölgesine gönderen 
yeşil-beyazlı taraftarlar, 
bugün futbolcuları ve 
yöneticileri misafir etti. 
Bursaspor’un tüm fut-
bolcuları, hem getirdik-
leri yardımlarla maddi, 
hem de manevi anlam-
da ciddi şekilde destek 
verdi. Yardım kolilerinin 
tırlara taşınmasına da 

yardım eden futbol-
cular, herkes tarafın-
dan takdir edildi. Aynı 
zamanda Bursaspor 
Başkanı Ömer Furkan 

Banaz ve yöneticiler de 
depremzedelere top-
lanan yardımlara katkı 
sağladı.

İNEGÖLSPOR 
OTOBÜSÜ 

DEPREM
 BÖLGESİNDE

İnegölspor yöne-
timi adına yapılan 
resmi açıklamada: 
“İnegölspor yöne-
tim kurulu olarak 
hazırladığımız yar-
dım paketleri ta-
kım otobüsümüze 

yüklenerek yola çıktı. 

Otobüsümüz aynı za-
manda deprem bölge-
sindeki aileleri İnegöl'e 
getirecek. Paketlerin 
otobüse yüklenme-
sinde bizlere yardımcı 
olan sporcularımıza ve  
Hamzabey Köyü genç-
lerimize de ayrıca te-
şekkür ederiz..” dendi

İnegölsporlu yöneticiler ve futbolcular, topladıkları 
yardımı İnegölspor otobüsü ile deprem bölgesine gön-
derdiler.  @ Tamer Ekimci

Bursasporlu futbolcular, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'n-
daki yardım tırına giderek büyük 
destek verdi. Hem maddi hem de 
manevi olarak katkı sağlayan oyun-
culara, Başkan Ömer Furkan Banaz 
ve yöneticiler de eşlik etti. 

 @ Tamer Ekimci
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