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Talha
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RABBIMIZ ALLAH’TIR

Nurettin
YILDIZ

Recep
AKAKUŞ

SAYFA
3'te 

INEGÖL’ DE SOSYAL YAPIYI 
ETKILEYEN KÜLTÜREL YAPI-5

SAYFA
2'de

IZ BIRAKAN 
INEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHIN

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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Türkiye, Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak gösterilen deprem sonrası tüm yurtta adeta seferberlik ilan edilirken, İnegöl’de de depremin hemen ardından harekete geçildi. 

İNEGÖL TÜM İMKÂNLARIYLA DEPREM BÖLGESİNDE

 

Depremin hemen ardından, birkaç saat içerisinde 

İnegöl’den arama kurtarma ekipleri yola çıktı. Olumsuz 

hava şartlarının da etkisiyle deprem bölgesinde güçlükle 

ulaşan ekipler, zaman kaybetmeden farklı şehirlerde 

enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu

İNEGÖLLÜ ARAMA KURTARMA EKİPLERİ 
BÖLGEDE

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası Milletimiz adeta Kurtuluş mücadelesi veriyor. 
Arama kurtarma ekipleri enkaz altındanki canlara ulaşmaya çalışırken, her yaşanan kurutluşta 
sevinç ve acı birlikte yaşanıyor. 

Deprem bölgesine ilk günden beri bulu-
nan İHH Arama Kurtarma Ekibi’nden 

Fikret Bayram deprem bölgesine gelecek 
kişilere uyarılarda bulundu. 

Aktaş, İnegöl’den bölgeye giden çok sayıda 
İnegöllüye kırsal bölgelere yardım malze-

mesi ulaştırma görevi verdi. 

Deprem bölgesine ilk günden beri bulunan İHH Arama Kurtarma 
Ekibi’nden Fikret Bayram deprem bölgesine gelecek kişilere uyarı-

larda bulundu. 
İnegöl esnaf odalarının çalışanları, deprem bölgesine kefen hazırlıyor-

lar



İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN

OSMAN NURİ KORKMAZ: Hafız, İshakpaşa Camii Müez-

zini. 1943 yılı Keles-Yazıbaşı Köyü’nde doğdu. 11 yaşında doğ-

duğu köyde başladığı Kuran eğitimini 1958 yılında Orhaneli 

Kuran Kursu’nu hafız olarak bitirerek tamamladı. 1966 yı-

lında Bergama-Doğancı Köyü’ne 

imam olarak atandı. 1983 yılına 

kadar burada devam etti. 1983 

yılı  Ocak Ayında İshakpaşa Ca-

miine müezzin olarak atandı. 18 

yıl 4 ay burada görev yaptı. Bu 

süre içinde her gün sabah, ikindi 

ve yatsı namazları öncesi Kur’an 

okudu.

 İnegöl’e geldiği 1983 yılı Ra-

mazanı’ndan itibaren aralıksız 

her yıl Ramazan Ayında Hatimli Teravih kıldırdı. 2016 yılı ra-

mazanında 35 yıldır bu hizmeti yerine getirmekte idi. “Hafız 

olmak yetmez, hafız ölmek gerek” diyerek, çok önemsediği 

hafızlığını sürekli geliştirmek için her türlü çabayı sarf etti. 

“Bir Günde Hatim” etkinliklerinde defalarca görev alarak 

meslektaşlarına örnek olmaya çalıştı. Bu etkinliğin Kutlu 

Doğum Haftaları’nda bir İnegöl geleneği haline dönüşmesini 

sağladı. 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası’nda aralıksız olarak 

22. kez tertip edilmişti.

 

NİHAT KORKMAZ(OTO PARÇACISI): İnegöl Belediye Mec-

lis Üyesi, esnaf 21 kasım 1937 tarihinde Yenişehir Toprako-

cak Köyü’nde doğdu. Köyü’nde tarım ve hayvancılık yaparak 

hayatını sürdürdü. 1960 yılında İnegöl’e yerleşti. İlk işi Söğüt-

lü Kahve’nin işletmeciliği oldu, 1968 yılından itibaren taksici-

lik yapak hayatını sürdürdü. 

1973 yılında bir arkadaşı ile 

ortak  başladığı yedek parça ti-

caretini 1981 yılından itibaren tek 

başına sürdürdü. Aktif siyasetini 

İnegöl’e ilk geldiği günden itiba-

ren Adalet Partisi, Doğruyol Par-

tisi çizgisinde sürdürdü. 1989-94 

dönemi Doğruyol Partisi İnegöl 

Belediye Meclis Üyeliği görevinde 

bulundu. İnegöl’de yaşamını sür-

dürüyor. 

Kaynakça : 28.11.2016 kendisi ile görüşüldü.

 

REGAİP KORKMAZ: İnegöl Belediye Meclis Üyesi, cemi-

yet adamı 29.10.1965 tarihi İnegöl doğumludur. İnegöl Gazi-

paşa İlkokulu, İnegöl Ortaokulu ve İnegöl Lisesi mezunudur. 

1980-85 dönemi İnegöl Orhaniyespor Kulübü genç ve ama-

tör takımlarında futbol oynadı. 2000 yılına kadar mobilya 

malzeme ticaret ile geçimini 

sağladı. 

Sonrasında endüstriyel 

odun ticareti yaptı. Sosyal ha-

yatta yer almaya özen göster-

di. İnegöl Orhaniyespor Kulü-

bü, İnegöl Çarşıspor Kulübü 

yönetim kurulu üyeliklerinde 

bulunmuştur. 12  Eylül 2014 ta-

rihli kongrede İnegöl Manav-

lar Derneği Yönetim Kurulu 

üyeliğine seçilmiştir. 30 Mart 2014 tarihli yerel seçimde MHP 

İnegöl Belediye Meclis Üyesidir. Aynı zamanda ortağı olduğu 

şirkette çalışarak hayatını sürdürmektedir.

Kaynakça : www.inegol.bel.tr/yonetim/meclisuyeleri/

 

 

KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖLLÜ-TUR-

HAN ŞAHİN

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

20 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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YARALARI BİRLİK-
TE SARIYORUZ

  Kahramanmaraş’ta 
yaşanan deprem son-
rası başlatılan yardım 
kampanyası seferber-
liği sürüyor. İnegöl’de 
ilçe halkı 7’den 77’ye 
yardımları ve yardım-
ların bölgeye ulaştırıl-
ması noktasında mü-
cadele ediyor. Yardım 
kampanyası çerçeve-
sinde İnegöl Beledi-
yesi Umuteli Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlü-
ğü tarafından Umuteli 
Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği aracılı-
ğıyla gıda kolisi kam-
panyası da başlatıldı.

  
  Özellikle hazır yiye-

cek ihtiyacının hat saf-
hada olduğu deprem 
bölgesi için “Yaraları 
Birlikte Sarıyoruz” 
sloganıyla başlatılan 
kampanyada, 

depremzedeler için 
gıda kolisi bağışla-
mak isteyenler nakdi 
olarak veya belirtilen 
listedeki gıda ürünle-
rinin yer aldığı koliyi 
kendisi hazırlayarak 
yardım toplama mer-
kezlerine getirebi-
lecek. Kampanyaya 
ilişkin yapılan açıkla-
mada, “Depremzede 
kardeşlerimiz için bir 
koli de benden olsun 
diyorsanız, Umuteli 
hesabımıza bağışta 

bulunabilirsiniz.” İfa-
delerine yer verildi.  

YARDIM İÇİN İBAN 
NUMARASI

  Yardımda bulunmak 
isteyenler Umuteli 
Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği’nin 
i-ban numarası olan 
TR52 0021 0000 0001 
9089 9000 02 ibanına 
nakdi yardım gönde-
rebilecek. Bir koli be-
delinin 500 lira olduğu 
belirtilirken, para gön-
derme işlemi sırasında 
açıklama kısmına mut-
laka gıda kolisi yardı-
mı yazılması gerektiği 
belirtildi.

  YARDIM
 TOPLAMA

 NOKTALARI

  Gıda kolisi içeriğin-
deki ürünleri alarak 
koliyi kendisi oluştu-
racak vatandaşların 

da hazırladıkları ko-
lileri; Kültürpark İçi 
Belediye Spor Salonu, 
Alanyurt Yunus Emre 

Spor Kompleksi ve 
İlçe Kapalı Spor Salo-
nuna bırakabilecekleri 
belirtildi.

İNEGÖL TÜM 
İMKÂNLARIYLA 

DEPREM
 BÖLGESİNDE

Türkiye, Kahraman-
maraş’ta 9 saat arayla 
yaşanan 7,7 ve 7,6 bü-
yüklüğündeki iki dep-
remle sarsıldı. Yüzyılın 
felaketi olarak göste-
rilen deprem sonrası 
tüm yurtta adeta se-
ferberlik ilan edilirken, 
İnegöl’de de depre-
min hemen ardından 
harekete geçildi. Bir 
yandan arama kur-
tarma ekipleri böl-
geye sevk edilirken, 
bir yandan da İnegöl 
Belediyesi tarafından 
başlatılan yardım kam-
panyası ile depremze-
delerin yaralarını sar-
mak için insani yardım 
tırları bölgeye gönde-
rilmeye başladı.

İNEGÖLLÜ ARAMA 

KURTARMA EKİPLE-
Rİ BÖLGEDE

Depremin hemen 
ardından, birkaç saat 
içerisinde İnegöl’den 
arama kurtarma ekip-
leri yola çıktı. Olum-
suz hava şartlarının 
da etkisiyle deprem 
bölgesinde güçlükle 
ulaşan ekipler, zaman 
kaybetmeden farklı 
şehirlerde enkazlar-
da arama kurtarma 
çalışmalarına dahil 
oldu. AFAD koordi-
nasyonunda bölgede 
halen arama kurtarma 
çalışmalarını sürdü-
ren ekiplerden zaman 
zaman güzel haberler 
de geliyor. Onlarca ki-
şiyi enkaz altından sağ 
şekilde kurtarmayı ba-
şaran arama kurtarma 
ekipleri, canla başla 
soğuk havaya aldırış 
etmeden mücadele 
veriyor. İnegöl’den; 

İNDAK, İHH ve farklı 
kuruluşlar ile gönüllü 
vatandaşlardan olu-
şan 100’ü aşkın arama 
kurtarma gönüllüsü 
bölgede yer alıyor.

İNEGÖL HALKI 
YARDIMLARIYLA 

DEPREMZEDELERİN 
YARALARINI

 SARMAYA 
ÇALIŞIYOR

Bir yandan arama 
çalışmaları sürerken, 
İnegöl halkı can siper-
hane şekilde buradan 
deprem bölgelerine 
yardım ulaştırmaya 
devam ediyor. İlk gün-
den bu yana 200 tırı 
aşkın yardım aracı İne-
göl’den bölgeye sevk 
edildi. Halen daha 
yardımlar gelmeye 
devam ediyor. İne-
göl’de yardım tırları 
Hikmet Şahin Kültür 
Parkı içerisinde bu-
lunan Belediye Spor 

Salonu ile Yunus Emre 
Spor Kompleksinde 
toplanıyor. Günlük du-
ruma göre ihtiyaçların 
değişme durumu da 
göz önünde bulundu-
rularak, Belediye Baş-
kanı Alper Taban her 
akşam güncel ihtiyaç 
listesini sosyal medya 
hesaplarından payla-
şıyor.

YÜZLERCE TIR VE 
İŞ MAKİNESİ İLE 

YEMEK TIRI
 DEPREM 

BÖLGESİNDE
İnegöl’den giden 

yüzlerce yardım tırı 
ve iş makinesi bölge 
halkına umut olurken, 
İnegöl Belediyesi Ye-
mek Tırı da Pazartesi 
günü yola çıktı. Salı 
günü itibariyle Kahra-
manmaraş Onikişubat 
ilçesinde yemek dağı-
tımına başlayan tırda, 
günlük 11 bin kişiye 

yemek veriliyor.

BAŞKAN TABAN 
DEPREM 

BÖLGESİNDE
Öte yandan, dep-

rem sonrası İnegöl 
Belediye Başkanı Al-
per Taban ile AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa 
Durmuş AK Parti Ge-
nel Merkezi tarafın-

dan Kahramanmaraş 
Onikişubat ilçesinde 
görevlendirildi. Çar-
şamba sabahı bölgeye 
ulaşan Başkan Taban 
ile İlçe Başkanı Mus-
tafa Durmuş, buradaki 
çalışmalarda koordi-
nasyon noktasında 
bölgenin yöneticileri-
ne destek veriyor.

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracı-
lığıyla gıda kolisi kampanyası başlattı. Bir koli bedelinin 500 lira olduğu, isteyen vatandaşların yardım toplama 
noktalarına da koli yardımı yapabileceği ifade edildi. @ Özgür Yıldırım 

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası Milletimiz adeta Kurtuluş mücadelesi veriyor. Arama kurtarma 
ekipleri enkaz altındanki canlara ulaşmaya çalışırken, her yaşanan kurutluşta sevinç ve acı birlikte yaşanıyor. Tüm 
şehirlerimiz gibi İnegöl de, tüm imkanlarıyla deprem bölgesinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Çoğunluğu 
öğretmenlerden oluşan Vefa grubu İnegöl merkezli yardımları tek elden koordine etmeye çalışıyor. Bir yandan 
buradan yüzlerce tır yardım toplanırken, bir yandan da arama kurtarma ekipleri, gönüllü ekipler ve yardım tırları 
bölgeye sevk edildi. Belediye Başkanı Alper Taban da Kahramanmaraş’ta deprem bölgesinde bulunuyor.

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



TARİHTE BUGÜN 09 ŞUBAT

1650: Fransız matematikçi, bilimadamı ve filozof René Descar-
tes, öldü (d. 1596)

1895: Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nda Büyük Bri-
tanya adası tarihinin en soğuk gününü yaşadı: –27.2°C. Bu rekor 
daha sonra 10 Ocak 1982'de tekrarlandı.

1925:Şeyh Said olayı
1936: İstanbul'da kar fırtınası: binalar yıkıldı, 120 kadar tekne 

battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.
1945: İngiltere Başbakanı Sir Winston Churchill, ABD Cumhur-

başkanı Franklin Roosevelt ve SSCB lideri Josef Stalin'in bir ara-

ya geldiği Yalta Konferansı sona erdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası 

dünya düzeninin esasları belirlendi.

1961: Adalet Partisi, Ragıp Gümüşpala'nın başkanlığında kurul-

du.

1979: 15 yıllık sürgün hayatından sonra ülkesine 9 gün önce 

dönen Ayetullah Humeyni yanlıları İran'da yönetimi ele geçirdi. 

Şah'ın Başbakanı Bahtiyar istifa etti.

ADALET PARTİSİ KURULDU

03 Yaşam 11 Şubat 2023 Cumartesi

Derviş MehmetBey  ve  Bâbî Geleneği: İnegöl fatihi 
Turgut Alp, Ba-basultan Köyü’nde ikamet eyleyenve 
de Bâbî Geleneği’nin temsilcisi olan Geyikli Baba’ya-
sempati duymaktadır; bazı tarihsel belgelerde görü-
len kayıtlara göre sarayını da Geyikli Baba Karyesi 
sınırları içinde yaptırmıştır.

Hatırlanacağı  üzere; Turgut  Alp, gerçekte  Genci  
/Turgutalp Köyü’nde oturmuş; tekke ve zaviyesini de 
burada türbesinin civarın-da yaptırmıştır. Orhan Gazi 
ile Geyikli Baba’nın tanışmasına da Turgut Alp,vesile 
olmuştur.

İnegöl, halk arasında “yokuş” adıyla anılanbir 
küçük“höyük” üzerinde bir tek mahalle halinde 
kurulmuş olduğundan 1396 yılında dördüncü Osmanlı 
hükümdarı Yıldırım Beyazıt tarafından, İnegöl kasaba 
merkezine ve Kurşunlu beldesine birer cuma mescidi 
yapılıncaya kadar İnegöl coğrafyasında cuma namazı 
kılınmadığından halka hitabet hizmeti de verilmemiş-
tir. 

Ancak Yıldırım Bayezid, 1396‘da Niğbolu’da 
gerçekleşen zafer sonrasında Anadolu’ya yönelmiş; 
hem İnegöl kasaba merkezinde ve hem de Kurşunlu 
beldesinde birer cuma mescidi yaptırarak buralarda 
halka hitabet hizmeti verilmesi için “Hizmet-Dirliği” 
tahsis eylemiştir. 

Ayrıca, İnegöl merkez Mahallesi’ne bir de hamam 
inşa ettirerek halkın hizmetine sunmuştur. İnşa edi-
len Cuma camii’nin çevresinde “Cami-i Kebîr” adıyla 
anılan İnegöl’ün ikinci mahallesi, yeni bir yerleşim 
alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Osmanlı 
hükümdarlarından Yıldırım Beyazıt , fetih sonrasında 
İnegöl’de ilk imar hareketini başlatan Osmanlı hü-
kümdardır. 

İnegöl’de ikinci îmar hareketini ise Fatih Sultan 
Mehmed ve oğlu Sultan II. Beyazıt devirlerinde iki defa 
sadrazam olan Amasya kökenli ve İnegöl doğumlu 
Îsabeyzâde İshakPaşa, 1469 yılında ilk sadrazam 
olduğu zamanda cami merkezli görkemli imaretini 
inşa ettirerek başlatmıştır. İkinci defa sadrazam oldu-
ğu dönemde ve 432 yılındada İnegöl’ deki imaretine 
görkemli bir medrese ilâve ettirmiştir. 

İnegöl’de İshak Paşa tarafından inşa edilmiş olan 
bu cami merkezli imaret, Ahî Gelenği’nin, örgün eği-
tim veöğretimi ile buluşmasına ve de bütünleşmesine 
vesile olmuştur. 

İnegöl’de üçüncü îmar hareketini de İnegöl’ün 
“Timar-Eri” Hamzabeyzâde Derviş Mehmed Bey ile 
İshakPaşa Kethüdasıve İshak Paşa vakıflarının nâızrı 
olan Sinan Bey tarafından gerçekleştirilmiştir.

Hatırlanacağı üzere; 1509 yılında merkezi, İs-
tanbul olan ve de 45 gün süren korkunç bir deprem 
sonrasında İstanbul şehri, harap olduğu gibi Anadolu 
ve Rumeli’de de birçok yerleşim yeri, harap olmuştur. 
İnegöl de harap olan bu yerleşim yerlerinden biridir.

Ülke çapında devletçe başlatılan geniş çaptaki 
onarım faâliyetlerine İnegöl’ün “Timar-Eri ” olan 
Hamzabeyzâde Derviş Mehmed Bey ile İshak Paşa 
kethüdası ve de İshak Paşa vakıflarının nâzırı Sinan 
Bey de devletçe verilen talimat doğrultusunda dep-
remde harap olan İnegöl’ü onarmaya ve yeni baştan 
dizayn etmeye başlamışlardır.

Hiç şüphesiz onarım işine de merkez mahalleden 
başlamışlardır. Hamzabeyzâde Derviş Mehmede Bey 
ve İshak Paşa kethüdası ve de İshak Paşa vakıflarının 
nâzırı Sinan Bey, önce, Orhan Gazi tarafından görevli-
sine “hizmet-dirliği” tahsis edilmiş olan “zaviyeli mes-
cid” i onarmışlar ve burasını, bir tekke hüviyetinde 
yeni baştan dizayn etmişlerdir. 

Onarım işlemi yapılırken zaviyeli mescidin 
çevresine de işletme giderlerini karşılamak üzere 
biri, fırın olmak üzere, 3 tane de dükkân yaptırmıştır. 
Bu arada Sinan Bey, yeni bir mîmârî şekil alan eski 
zaviyelimescid karşısına kendi adına bir mescid, bir 
hamam ve birde sıbyan mektebi yaptırmıştır. Böylece; 
İnegöl Merkez Mahallesi’nde, bir cami, bir  tekke, iki 
hamam ve bir de sıbyan mektebi, halkın hizmetine 
sunulmuştur. (YARIN DEVAM EDECEK İNŞALLAH!)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

FAYDALI 
OLABİLECEK 

KİŞİLER GİTSİN
Bayram sosyal 

medya hesabından 
yaptığı açıklamada 
şu ifadeleri kullandı; 
Değerli insanlar, bi-
liyorum ki hepinizin 
yüreği acı ile dolu ve 
faydalı olabilmek için 
atıyor. An itibariyle 
insan ve araç sayısı 
kontrol edilemeye-
cek kadar fazla. 

Eğer eğitimliyse-
niz, bir gruba dahil 
olabilecekseniz; hil-
ti (beton matkabı), 
canavar ( spiral taşı 
), demir kesme ma-
kası gibi aletleri kul-
lanmakta güçlü ve 

bilgiliyseniz faydanız 
olabilir. Evet, benim 
bulunduğum Nurda-
ğı’nda yüzlerce en-
kaz var. 

İçlerinde de çok 
sayıda vatandaşımız. 
Rabbim her şeye 
gücü yetendir. 

Yukarıda bahsetti-
ğim özelliğe sahip 
arkadaşlar genel ola-
rak çok katlı apart-
manlardan cenaze 
çıkarma faaliyetinde 
bulunmak zorunda-
dırlar. Bu iş ise gün-
lerce sürmektedir. 
Her şeye rağmen 
gelmek isteyen ar-
kadaşlarıma da se-
lam olsun.”

NE YAZIK Kİ ÖLÜ 
SAYISI ARTIYOR

Kahramanmaraş mer-
kezli depremde 20 bine 
yakın kişi hayatını yitir-
di. Ölü sayısı ne yazık 
ki artarken; İnegöl’de 
bulunan 11 esnaf oda-
sının çalışanları bölge-
ye gönderilmek üzere 
kefen hazırlıyor. Bir ha-
yırsever tarafından sağ-
lanan kefen kumaşlarını 
tek tek ayıran çalışan-
lar, poşetleyip deprem 
bölgesine gönderecek. 

Diyanetten görevlile-
rin tarif ettiği şekilde 
kumaşlar ayrılıyor, er-
kek, kadın ve çocukla-
ra göre kesilip; tek tek 
poşetleniyor. 

İnegöl Berberler 
Odası Genel Sekreteri 
Mehmet Acar yaptığı 
açıklamada; “Bina-
mızda bulunan esnaf 
odalarının genel sek-
reterleri, personelleri, 
kooperatifteki arka-
daşlarımız, muhasebeci 

arkadaşlarımız hep be-
raber böyle bir hayır işi-
ne giriştik. Allah kabul 
etsin. Herkes kendince 
yardımlarını yapıyor. 
Ne yazık ki ölü sayısı ar-
tıyor. Orada kefen ihti-
yacının doğacını düşü-
nerek bir hayır severin 
gönderdiği kumaşları 
kesip biçiyoruz. Erkek, 
kadın ve çocuklara 
göre tasnif ediyoruz ve 
poşetliyoruz. Sonra da 
yardım bölgesine gön-
dereceğiz “dedi.

Deprem bölgesine ilk günden beri bulunan İHH Arama Kurtarma Ekibi’nden Fikret Bayram deprem bölgesine 
gelecek kişilere uyarılarda bulundu. @ Tamer Ekimci

İnegöl esnaf odalarının çalışanları, deprem bölgesine 
kefen hazırlıyorlar. @ Özkan Duran

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’ DE SOSYAL YAPIYI 
ETKİLEYEN KÜLTÜREL YAPI-5

İNEGÖL 
KAFKASSPOR 
OTOBÜSÜYLE 

İNEGÖL'E
 GELDİLER

Deprem bölgeleri-
ne yardımda yarışan 
İnegöl, bu kezde dep-
remzedelere kucak 
açtı. Deprem bölge-
sine yardım götürü-
len İnegöl Kafkasspor 
otobüsü, dönüşte ise 
47 depremzedeyi İne-

göl'e getirdi.  

Depremzedeler i , 
Kaymakam Eren Ars-
lan, Emniyet Müdürü 
Erdoğan Baydemir, 
Şoförler Odası Başka-
nı Bahattin Korkmaz, 
Kafkaspor Başkanı Ce-
lal Ter ve Kafkas Sosyal 
Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Osman Şen-
türk karşıladı. 

Yol yorgunu olan 47 
kişi, Kafkaspor tesis-
lerinde misafir edilip, 
İnegöl köfte ve ayran 
ikram edildi. Yemeğin 
ardından depremze-
deler İnegöl’de yaşa-
yan akrabalarına teslim 
edildiler.  

BİZ BÜYÜK MİLLET 
VE DEVLETİZ

Açıklama yapan Kay-
makam Eren Arslan, 

"Acımız çok büyük 
ama biz büyük millet 
ve devletiz. İnegöl Kaf-
kasspor otobüsümüzü 
Gaziantep'e gönder-
dik. İnegöl deki yakın-
larında konaklamak is-
teyen vatandaşlarımızı 
Kafkasspor otobüsüy-
le getirdik. Kafkasspor 
tesislerinde misafir 
ediyoruz. Akrabaları-
nın yanına yerleştire-
ceğiz. Vatandaşlarımı-

zın yardım çabalarıyla 
gurur duyuyorum. Bü-
yük felaketi inşaallah 
elbirliği içersinde at-

latacağız. Yaralarımızı 
saracağız. Emeği ge-
çenlere teşekkür edi-
yorum" dedi.

Gaziantep'deki yıkımdan kurtulan 47 depremzede İnegöl Kafkasspor otobüsüyle İnegöl'e getirildi. @ Özgür 
Yıldırım
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KARDEŞ EV 
PROJESİNİN 

YATAKLARI İÇİN 
İNEGÖL

 MOBİLYACINA 
ÇAĞRI

MÜSİAD İnegöl Şu-
besi tarafından başlatı-
lan yardım kampanya-
sına üyelerden büyük 
destek geldi. Toplanan 
yardımlarla birlikte böl-
geye su, çocuk bezi ve 
iş makinesi gönderildi. 

Konuya ilişkin yapı-
lan açıklamaya gören 
toplanan yardımlarla 
Kahramanmaraş’a gıda 
malzemesi, Hatay’a iş 
makinaları yüklü 3 araç, 
Adıyaman Kahta’ya bir 

tır çocuk bezi, ayrıca 
Hatay, Adıyaman, Kah-
ramanmaraş’a 4 tır su 
gönderildi.

MÜSİAD İnegöl Şu-
besi Mobilya Sektör 
Kurulu yaptığı toplan-
tı ile Kaymakamlık ve 
Belediye Öncülüğünde 
başlatılan “KARDEŞ 
EV” projesi için Afet 
bölgesinde gelecek 
Depremzedeleri yer-
leştirileceği evlerin ih-
tiyacı olan yatakların 
karşılanması için çağrı-
da bulundu. MÜSİAD 
İnegöl Şubesi Mobilya 
Sektör Kurulu Başkanı 
Metin Ataman, Baş-

kan Yardımcısı İbrahim 
Şen ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Hasan Yavuz bu 
konuda bir araya gel-
diklerini hızlı bir şekilde 
çevrimdışı toplantı yap-
tıklarını ve Sisteme 350 
ev kayıt edildiğini bu 
evlerin 300’ünün eşyalı, 
50’sinin ise tamamen 
boş olduğunu öğren-
dik. Bu boş evlerin ilk 
etapta yatak ihtiyacını 
karşılamak için çalışma 
başlattık ve MÜSİAD 
üyesi olsun olmasın bir-
kaç arkadaş 400 yatak 
taahhüdünü topladık. 
En geç pazartesi günü 
bu yataklar MÜSİAD 
İnegöl Şubesinde top-

lanacak ve ihtiyacı olan 
Depremzede evlerine 
yerleştirilen ailelere 
teslim edilecektir dedi.

Ataman ayrıca sözle-
rine şöyle devam etti. 
Süreç çok uzun bu ev-
lerin sayısı her geçen 
gün artacak belki de 
Bursa’dan bile talep-
ler gelecek dolayısıyla 
yatak sayısının artması 
adına bu yönce özellik-
le bizlere destek olmak 
isteyen Mobilyacıları-
mızın bizlerle iletişime 
geçmesini diliyor ve 
destek veren Mobilya-
cılarımıza teşekkürleri-
mizi sunuyoruz.” dedi.

MÜSİAD İnegöl Şubesi, depremzedeler için seferber oldu. Üyelerin des-
teği ile deprem bölgesine su, çocuk bezi ve iş makinesi gönderildi. 

@ Özkan Duran
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Rab sahip demektir. Bizim sahibimiz kimdir soru-

suna cevabımızdır bu. Rabbimiz Allah’tır.

Rabbimiz Allah’tır deyip yürümeye devam ettikçe 

meleklerin kanatlarında yol alıyoruz demektir. Kor-

kusu, hüznü olmayan hayatlar ve sonuçlar bu büyük 

parolanın içinde gizlidir. Cennetlere kanatlanmak ve 

dostlarla beraber zamanlar ve mekânlara kavuşmak 

ancak Rabbimiz Allah’tır diyenler içindir. Rabbimiz 

Allah’tır demek istikamet sahibi olmayı gerektirir. Me-

leklerin “ne mutlu Rabbimiz Allah’tır deyip istikamet 

üzere olanlara” dediğini duyar gibi olmak mü’mince 

yaşamanın özetidir.

Elhamdülillah, Rabbimiz Allah’tır. Gündüzü ve 

gecesi ile hayat bizim için böyle değer kazanıyor. Yal-

nızlık ve gariplik bununla giderilebilir. Allah ile olmak 

ve o beraberliği en uç damarlara yayarak yaşamak 

hayata anlam katmaktır. Namaz için seccadenin 

başına geçerken ya da sahur yemeği için sofraya 

otururken hissedilen budur. Kulluktan lezzet almak 

bununla mümkündür.

Şu fani dünyada Allah’tan başka kim bizim sahi-

bimiz olabilir ki ona Rabbimiz diyelim de her şeyimizi 

ona dayandıralım? Kime dua edebiliriz, kimden 

rızık bekleyebiliriz, kimden şifa dileyebiliriz, kimden 

ahiretimizi mamur etmesini isteyebiliriz? Yoktur 

Allah’tan başkası. İsteyebileceğimiz her şeyi ancak 

ondan isteyebiliriz. Mülkün sahibi odur. Yaratan ve ya-

şatan odur. Kaderi yazan odur. Sabrı emreden odur. 

Kendisine sığınmamızı emreden odur. Bu nedenle de 

o Rabbimizdir.

Sadece bizim değil bütün âlemlerin Rabbi odur. 

Bizim gibi insanların, hayvanların, bildiğimiz-bilmedi-

ğimiz bütün mahlûkatın Rabbi odur. Bütün eller ona 

açılır, bütün yüreklerin en yakın sığınağı odur. Ağla-

yanı o dinler, güleni o görür. Yollar onun, çöller onun, 

karalar onun, denizler onundur. Seslenenin sesini o 

duyar, açı o doyurur, hastaya o şifa verir. Mülk onun, 

söz onun, din onundur.

Kaderi o yazdı. Yazdığı kaderin tecellisi onun emri 

ile oluyor. Kur’an’ı o indirdi. Okunmasını o emretti. 

Onunla amel etmemizi o istedi. Peygamberler gön-

derip onlara iman etmemizi emreden odur. Yarattığı 

kullarını gören, mü’mini ve kâfiri ile onlara mühlet 

veren, ardından da her biri için hükmedecek olan 

odur. O bizim Rabbimiz olduğu için adaletinin tecelli 

edeceği güne imanla kalbimiz huzur dolar. Uzun gün-

leri ve geceleri geçecek diye bekleriz. Ondan geldiğini 

bildiğimiz her ne var ise onu elhamdülillah der alırız. 

Ailemizi kurup içinde yaşarken, çocuklarımız veya 

ebeveynimizle hayatı sürdürürken ‘Rabbimiz Allah 

olduktan sonra ne gam ne keder!’ deriz. Rabbimizin 

Allah olduğunu bilmek bize nefes olur, başımızdan 

aşağı şelaleler gibi akan su olur. Doyduğumuzda ya 

da açlığımızda, daraldığımızda veya keyifli halimizde 

hamd ederiz. Şükrederiz her durumda.

İman nimetinin kıymetini biliriz. Vermediğini 

zannettiğimiz şeylerden verdiklerini düşünürüz. 

Çetin yokuşlarda onu hatırlarız. Karanlık gecelerde 

onu hissederiz. Ölenlerimizi ona gönderdiğimiz 

için toprağın altına koyduğumuz hâlde onları, çok 

geçmeden acımızı unuturuz. Sevdiklerimiz ve hasret 

kaldıklarımızla bizi buluşturacak cennetlerinde diye 

gün sayarız. Çünkü o bizim Rabbimizdir. Bize bizden 

daha merhametlidir. Şimdi bize rahmet ediyor ama 

huzuruna çıkacağımız günde çok daha fazla rahmet 

edecek diye umut dolarız. O Rabbimizdir diye ayakta 

durabiliyoruz.

Şu fani dünyada Rabbimiz Allah’tır. Topağın altın-

da kalacağımız günlerimizde de Rabbimiz Allah’tır. 

Mahşer kalabalığında Rabbimiz Allah’tır. Cennet 

sırasında Rabbimiz Allah’tır. Onun Rabbimiz olduğu 

kesindir. Yine onun, ihsanı ile bizim bunu itirafımızı 

ve sonsuz teslimiyetimizi göstermesi de kesindir. 

O bizim Rabbimiz oldukça da yoldayız, güvendeyiz 

demektir. Gam yok, keder yok, hüzün yok demektir. 

Elhamdülillah!

NUREDDİN YILDIZ 

27 Şubat 2021

HAVAALANLA-
RINA ÜCRETSİZ 

TAŞINACAK
  Bursalıların İs-

tanbul ve Sabiha 
Gökçen havaliman-
larına kesintisiz 
ulaşımını sağlayan 
Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ulaşım 
şirketi BURULAŞ, 
deprem nedeniy
le önemli
 bir sosyal sorum-

luluğa imza attı. 
Deprem bölge-
sindeki çalışmalar-
da görev alacak 
gönüllüler ile res-
mi görevliler, Bur-
sa’dan İstanbul’da-
ki havaalanlarına 
ücretsiz taşınacak. 

Bunun yanında böl-
gede görev yapıp 
Bursa’ya dönmek 
isteyenler de yine 
bu ücretsiz ulaşım 
imkanından yarar-
lanabilecek.
  Ancak deprem 

bölgesinde kar-
maşıklığa yol açıl-
maması amacıyla 
BBBUS’un ücretsiz 
ulaşım imkanından 
yararlanmak iste-
yenlerde AFAD’ın 
akreditasyon bel-
gesi aranacak. 
AFAD’dan akredi-
tasyonu olmayan 
vatandaşlar, ücret-
siz ulaşım imkanın-
dan yararlanama-
yacak.

KALBİMİZ 
ORADA ATIYOR

Depremin acısı ülke-
miz kadar dünyanın 
dört bir kıtasını da 
sardı. ABD’de yaşayan 
Türkler, bölgede ki 
ABD’lilerinde deste-
ğiyle yardım kampan-
yası düzenlediler. 

İnegöllü Celil Bay-
ram ve arkadaşları ile 
Türkiye’nin birçok şeh-
rinden Boston eyale-
tine yerleşen Türk va-
tandaşları kısa sürede 
5,5 tonluk yardım mal-

zemesi topladılar. Top-
lanan yardımlar Türk 
Hava Yollarının uçağı 
ile Türkiye gönderildi. 

Yardım organizas-
yonlarının gönülleri 
arasında olan İnegöllü 
Celil Bayram, “Uzakta 
olsak ta kalbimiz ora-
da atıyor. Yaraların sa-
rılması noktasında az 
da olsa katkımız olsun 
istedik. Bizleri burada 
yalnız bırakmayan tüm 
ülke vatandaşlarım ile 
kampanyaya destek 
olan tüm Bostonlu ya-

bancı komşularımıza 
teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Bu arada TC Baş-
konsolosluğu da yazılı 
bir açıklama yaparak, 
“Vatandaşlarımızın 
desteğiyle toplanan 
ve paketlenen 5,5 ton-
luk ikinci parti yardım 
malzemesini bu akşam 
THY ile Boston’dan 
ülkemize gönderdik. 
Emeği geçen tüm top-
lum gönüllülerimize 
en içten teşekkürler” 
dedi.

ÇOĞU
 İNEGÖLLÜLERDEN 

OLUŞUYOR
Gaziantep’in en bü-

yük zarar gören böl-
gelerinden biri olan 
Nurdağı’nda koordi-
natörlük görevi yapan 
Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Ak-
taş, bir yandan devam 
eden arama kurtarma 
çalışmaları ile yine ya-
ralı olan vatandaşlar ile 
evsiz kalan depremze-
delerin imdadına koşu-
yor. 

Hayırseverliği ile yine 
üzerine düşen göre-
vi yapan İnegöl halkı 
bölgeye yardımları-
nı aktarmaya devam 

ederken, diğer yandan 
yüzlerce İnegöllü böl-
gede gönüllü olarak 
çalışmak için başvuru-
da bulundu. 

Ağır yüküne rağmen, 
taleplere de cevap 
veren Başkan Aktaş, 
kendi arazi araçlarıyla 
bölgeye giden İnegöl-
lülere kırsal bölgelere 
yardım götürme göre-
vi verdi. Bugünde İne-
göl’den yine bir grubun 
özellikle köylere yardım 
götürmek için ilçeden 
hareket edeceği öğre-
nildi. İnegöllü gönüllü-
ler, Nurdağı bölgesine 
giden yardım tırlarında 
ki eşyaları depremze-
delere ulaştıracak.

Deprem yaralarının bir an önce sarılması için Bursa’da başlatılan seferberliğe Burulaş da katıldı. Deprem bölge-
sinde gönüllü olarak çalışmak üzere AFAD’dan akreditasyon alan herkes, BBBUS ile İstanbul’daki havaalanlarına 
ücretsiz taşınacak.  @ Özgür Yıldırım

Depremin ilk gününden beri Ga-
ziantep Nurdağı’nda görev yapan 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, İnegöl’den bölgeye gi-
den çok sayıda İnegöllüye kırsal böl-
gelere yardım malzemesi ulaştırma 
görevi verdi. @ Tamer Ekimci

Nurettin
YILDIZ

RABBİMİZ ALLAH’TIR

ABD’nin Boston eyaletinde yaşayan, içlerinde de 
İnegöllülerinde olduğu Türkler, depremzedeler için 
hazırladığı yardımları Başkonsolosluğun katkılarıyla 
Türkiye’ye gönderdi. @ Özgür Yıldırım
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Doğum gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte güzel ve sağlıklı bir ömür dileriz.
NOT: Yayınlanmasını istediğiniz doğum günleri için facebook listenize

bayraktarayhan@hotmail.com adresini ekleyebilirsiniz.

ALINMASI 
GEREKEN

 TEDBİRLERİ
 ÖĞRENİN

  Bursagaz, deprem, 
yangın, sel gibi afet du-
rumlarında doğal gaz ile 
ilgili yapılması gerekenler 
konusunda abonelerini 
bilgilendirmeye devam 
ediyor.

 Bursagaz’dan yapılan 
açıklamada, muhtemel 
tüm afetlerden önce alı-
nacak tedbirlerin afet sıra-
sında ve sonrasında abo-
nelere kolaylık sağlayacağı 
vurgulandı. Alınması ge-
reken tedbirler şu şekilde 
belirtildi; “Bursagaz’ın 
onayı olmadan doğal gaz 
tesisatlarında herhangi 
bir değişiklik yapılmamalı. 

Doğal gaz bina/daire giriş 
vanasının yeri öğrenilmeli. 
Doğal gaz yakıcı cihazlar 
sallanmayacak ve herhangi 
bir sarsıntıda yer değiştir-
meyecek şekilde monte 
edilmeli. Kombi, şofben, 
radyatör ve boruların mon-
tajının yapılacağı duvar, 
nemlilik, eğim, uygunluk 
açısından uzmanlara kont-
rol ettirilmelidir.”

 Herhangi bir afet ya-
şanması durumunda ise; 
“Afet riski ortadan kalktık-
tan sonra doğal gaz bina 
ve daire girişindeki vana 
kapatılmalı. Gaz kaçağı ih-
timaline karşı kapı ve pen-
cereler açılmalı. Kıvılcım 
oluşturabileceği için elekt-
rik düğmeleri açılıp kapa-
tılmamalı. Telefon, asansör 

ve kapı zili kullanılmamalı. 
Şofben, kombi gibi doğal 
gaz yakıcı cihazlar, bacalar 
ve havalandırma menfez-
leri kontrol edilmeli. Ba-
calı cihazlar ve bacalar ise 
yetkili firmalara kontrol 
ettirilmeli. Esnek bağlantı 
boruları kontrol edilmeli, 
sızdırmazlık özelliğini yitir-
miş olanların yetkili firma-
larca değiştirilmesi sağlan-
malı. Herhangi bir yangın 
anında ise hemen itfaiye ile 
187 Doğal Gaz Acil Hattı 
aranmalı ve bina girişinde 
bulunan vanadan doğal 
gaz akışı kesilmeli.”

Yapılan açıklamada afet 
sonrasında dikkat edilmesi 
gereken noktalar ise şöyle 
sıralandı; “Deprem son-
rasında doğal gaz yakıcı 

cihazların baca bağlantı 
noktaları, esnek bağlantı 
hortumları ve doğal gaz 
tesisatları mutlaka kont-
rol edilmeli. Herhangi bir 
uygunsuzluk tespiti halin-
de tesisatlara ve cihaza 
müdahale edilmemelidir. 
Kontrollerin ve eksiklerin 
giderilmesi için yetkili iç 
tesisat firmaları ve yetkili 
servislerle iletişime geçil-
meli. Yetkili iç tesisat fir-
maları ve yetkili servislere 
www.bursagaz.com web 
sitesinden ya da https://
www.bursagaz.com/ser-
tifikali-firmalar1 linkinden 
ulaşılabiliyor.”

Afetlere karşı uygula-
malarını sürekli geliştiren 
Bursagaz, SCADA merke-
zi sayesinde, muhtemel 

afetlerde veya oluşabile-
cek herhangi bir tehlike 
durumunda gerekli olan 
noktalarda vanaların açılıp 
kapatılması, istasyonların 
açılıp kapatılması gibi iş-
lemlerle müdahale ede-
biliyor ve bu işlemlerle 

ilgili raporları alabiliyor. 
Böylelikle muhtemel doğal 
afetlerden kaynaklı durum-
larda anında gerekli tedbir-
ler alınarak, doğal gazdan 
kaynaklanabilecek tehlike-
ler önlenebiliyor

GÖNÜLLÜ ORDUSU 
İŞ BAŞINDA

 Yüzyılın felaketinde 
yaralar, devlet-millet 
işbirliğiyle tam bir se-
ferberlik halinde sa-
rılıyor. Seferberliğe 
Büyükşehir, ilçe beledi-

yeleri, kamu kurumları 
ve gönüllülerle birlikte 
toplam 2177 personel, 
311 araç, 212 iş maki-
nesi, 7 arama kurtarma 
köpeği ile destek veren 
Bursa, özellikle yardım 
toplama konusunda 

da örnek çalışma ser-
giliyor. Bugüne kadar 
gerek yurtiçi gerekse 
de yurtdışında yaşanan 
doğal afetlerde tek 
yürek olan Bursa, yar-
dımseverliğini yüzyılın 
felaketinde de en iyi 
şekilde ortaya koydu. 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ‘Sımsıkı sa-
rılacağız, yaralarımızı 
saracağız’ sloganıyla 
başlatılan yardım kam-
panyası için tarihi bele-
diye binası, Büyükşehir 
Belediyesi merkez bi-
nası, BUSKİ, GUHEM 
arkasındaki şantiye hiz-

met binası, Büyükşe-
hir Stadyumu, TÜYAP 
fuar alanı, Büyükşehir 
Demirtaş yerleşkesi ve 
Merinos AKKM yardım 
toplama merkezleri 
olarak belirlendi.

    Yardım toplama 
merkezleri, ilk günden 
itibaren gönüllülerin 
akınına uğradı. Deprem 
bölgesindeki bir yara-
ya merhem olabilmek 
umuduyla AFAD’ın 
açıkladığı acil ihtiyaç 
listesine göre destek-
te bulunmak isteyen 
vatandaşlar, toplama 
merkezlerine koştu. 

Yardım merkezlerine 
gelen eşya ve gıdaların 
sınıflandırılması, kolile-
re doldurulup yüklen-
mesi de önemli bir iş 
gücü gerektirirken, bu 
sorun da yine gönüllü-
ler tarafından çözüldü. 
Özellikle yardım top-
lamada önemli bir üs 
haline gelen TÜYAP 
fuar alanı, adeta yar-
dım fabrikasına dönüş-
tü. İşçilerin tamamen 
gönüllülerden oluştuğu 
fabrikada, bağışlanan 
yardımlar ‘tek tek sı-
nıflandırılıp’ ayrılıyor. 
Türlerine göre özen-

le kolilere doldurulan 
yardımlar, daha sonra 
tırlara yüklenip afet 
bölgesine yollanıyor. 
Yoğunluğun fazla ol-
ması nedeniyle gönül-
lülerin mesaisi 24 saat 
sürerken, yorulan veya 
işi nedeniyle ayrılmak 
zorunda kalan gönül-
lünün yerini hemen bir 
yenisi alıyor ve çalışma 
kesintiye uğramadan 
aralıksız devam ediyor.

  Depremin ilk günü 
başlayan çalışma ile 
birlikte, bugüne kadar 
511 tır afet bölgesine 
gönderildi

Bursaspor taraftar grubu Teksas, Bursa’daki 
görevini tamamlayarak deprem bölgesine gitti.  
BURSA (İHA) 

Bursagaz, muhtemel afetler ön-
cesinde ve sonrasında yapılması 
gerekenler konusunda abonelerini 
bilgilendirdi. Özellikle doğal gaz te-
sisatlarının yetkili firmalarca ve stan-
dartlara uygun şekilde yapılmasının 
önemini vurguladı.  BURSA (İHA)  

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda belirlenen yardım toplama merkezleri, depremin yaşandığı 
ilk günden itibaren adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Yardım fabrikasının gönüllü işçileri, yine gönüllüler tarafından 
getirilen tüm yardım malzemelerini tek tek sınıflandırıyor, koliliyor ve tırlara yükleyip afet bölgesine gönderiyor.  
@ Özkan Duran

ÖNEMLİ NOT: Bu yazı 1999 yılında 17 Ağustos Marmara depre-
minden sonra kaleme alınmıştır.

Son günlerde eşimin ağzından en çok "Ah canıım" sözleri işitili-
yor... Gayrı ihtiyarî söylenen sözler bunlar... Bir iç yangısının ifadesi... 
Yeğenlerini ve kız kardeşini toprağa verdiğinden bu yana ben bu iç 
yangısına tanığım... Şimdi de, deprem görüntüleri içinde gözlerine 
korku sinmiş çocuklar veya ölümün soldurduğu çocuk yüzleri için 
aynı yürek acısını seslendiriyor.

Gazetede, görevlinin kucağına aldığı bebek cesedinin, bebek 
elbiseleriyle, bir kare sonra, mezar diye kazılmış çukura atıldığını 
görünce aynı iç yangısı benim yüreğimde de depreşti: Ah canıım...

Buz pateni pistindeki cesetler için aynı iç yangısı... Orada, her 
bir cesedin yüzüne bakıp, kendi yakınını bulmaya çalışanlar için 
aynı...

Yüzlerce insan, toplu mezarlara gömülüyor. Depremin her bir 
görüntüsü diğerini unutturuyor... Acının katmerleştiği bir ortam..

İşte böyle bir ortamda bir "devlet" tartışmasına tanık oluyoruz. 
Bir yanda "Devlet nerede?" çığlıkları, diğer yanda "Devlet karşıtları-
nın provokasyonu" suçlamaları...

Aslında peşinen, soyut bir "devlet suçlaması"nın veya "devlet 
karşıtlığı"nın olduğunu söylemek mümkün değil. Bu, her yerde bir 
"devlet karşıtı" aramak ve suçu ona yükleyip, ardından daha katı bir 
devlet motifi üretme alışkanlığının bir uzantısı... 

Aksine burada, bir "devlet arayışı" var. İnsanlar, hep bir ağızdan 
"Varsan, çık ortaya" diye sesleniyor devlete. Böyle devlet karşıtlığı 
olur mu? "Şu, şu, şu zamanlarda nasıl kendini hissettiriyorsan, asıl 
şimdi hissettir kendini" diye sesleniyor insanlar... Yani bir devlet 
anlayışına eleştiri yöneltiliyor, bir devlet anlayışına da özlem belir-
tiliyor... 

Dün işçiler sokakta arıyordu "sosyal devleti", bugün deprem 
yıkıntıları arasında arıyor yıkılmış insanlar... Türkiye, cezalandıran 
devlet anlayışını tanıyor, milleti tek tipe sokmak isteyen devlet anla-
yışını tanıyor, mahremiyete kulak uzatan devlet anlayışını tanıyor... 
Ama sanki deprem en çok Ankara''nın zihin yapısında gerçekleşmiş 
gibi, sosyal devlet adına, ortada pelteleşmiş bir irade dolaşıyor...

Savunmalara bakın:

-Deprem çok yaygındı... Yollar da yarılmıştı... İletişimin altyapısı 
çökmüştü... Elimizden geldiği kadar çırpınıyoruz...

Bu bir "devlet savunması" mı Allahaşkına?

İnsanlar, zimam-ı devleti elinde bulunduranlara "Ağlamayı bı-
rakın, Türkiye''nin imkânlarını kullanın" diyor. 

"Yaratın, yoktan varedin" demiyor... Çünkü Türkiye bu imkânla-
ra sahip... Önemli olan, onu oraya, deprem yerine taşıyacak yönetim 
basiretini-becerisini gösterebilmek. İşte devlet adına olmayan o...

Büyük bir inşaat firmasının sahibi, "istese devlet, bir günde 
deprem bölgesine bin tane dozer getirtir, operatörleri ile dedi dün 
bana... Buna yasal hakkı da var" dedi.

Şu insanlara bakın bir can kurtarabilmek için seferber olan, 
bebelere bir şişe süt taşıyabilmek için can havliyle koşan... Ülkenin 
bu infak yarışına rağmen iktidar adına ortaya konan çaresizlik gös-
terileri kahrediyor insanı...

AHMET TAŞGETİREN-ARŞİVDEN DÜŞÜNCELER-21.08. 1999

*Koltuk Döşeme
*Kalite Kontrolcü

*Hazırlama
*İskelethane

*Silahlı Güvenlik Görevlisi
*Konfeksiyon Dikişçi

Bölümlerine Eleman Aranıyor
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Ahmet
TAŞGETİREN

DEPREMDEN DERS ÇIKARMAK 
(1)-1999

TARAFTARDAN 
YARDIMLARA

 DESTEK
Bursaspor’un ve-

fakar taraftar grubu 
Teksas, Bursa’da üs-
tüne düşen görevi 
yaparak deprem böl-
gesine gitti. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nda 10’lar-
ca tırı depremzedeler 
için erzakla dolduran 
yeşil-beyazlı taraftar 

grubu, şimdi de dep-
rem bölgesine gide-
rek destek vermeye 
gitti. Kahramanma-
raş’tan fotoğraf pay-
laşan Teksas, sosyal 
medya hesaplarından 
“Teksas Bursa'daki 
yardım toplama göre-
vini tamamladı, dep-
rem bölgesine intikal 
ediyor” açıklamasında 
bulundu.



HAVA DURUMU VEFAT EDENLERİMİZ

HABER HATTI : 715 30 5707 bulmaca

İnegöl doğumlu; 
HÜSEYİN SARGINLAR (62)

Arapkir doğumlu; 
CEYLAN KARACA (61)

Bulgaristan doğumlu; 
SANİYE ALADAĞLI (91)

Osmangazi doğumlu; 
ÜMMÜGÜLSÜM FEYZA ARVAS (22)

07 Gündem

CANLA BAŞLA
 MÜCADELE

Merkez üssü Kahra-
manmaraş olan ve 10 
ilde yıkımlara yol açan 
depremlerin ardından 
bölgede arama-kurtar-
ma çalışmaları aralıksız 
devam ederken, AFAD 
koordinasyonunda Bur-
sa’dan başlatılan yar-
dım seferberliği de çığ 
gibi büyüdü. Depremin 
hemen ardından ilk 
gün 5 araçla yola çıkan 
22 itfaiye personelinin 
ardından, bölgeye sık 
sık yapılan takviyelerle 
Bursa’nın hizmet nefer-
leri tüm deprem böl-
gesine yayılmış oldu. 
Kahramanmaraş’ta 74 
itfaiye personeli, 32 
kişilik DASKUT ekibi, 
6 kişilik BUSKİ arama 

kurtarma ekibi, 67 kişi-
lik Burulaş arama kur-
tarma ekibi, 12 kişilik 
Milli Eğitim arama kur-
tarma ekibi ve 1 itfaiye 
gönüllüsü ise enkaz yı-
ğınları arasında büyük 
kurtarma mücadelesi 
veriliyor. Yine BUSKİ, 2 
su tankeri, 2 vidanjör, 7 
araç ve 27 personelle 
Kahramanmaraş’ta hiz-
met verirken, Büyük-
şehir’in bölgedeki hiz-
metleri toplam 30 araç 
ve iş makinesi ile sürdü-
rülüyor. Bu arada Fen 
İşleri, İmar ve Şehircilik, 
Park ve Bahçeler ile 
Deprem Risk Yönetimi 
ve Kentsel İyileştirme 
Dairesi başkanlıkların-
dan görevlendirilen 12 
hasar tespit personeli 
de Kahramanmaraş’ta-

ki çalışmalarına başladı.
  
  Büyükşehir Bele-

diyesi, Kahramanma-
raş’ın yanı sıra Gazian-
tep, Hatay, Malatya ve 
Adıyaman’da da hem 
arama kurtarma hem 
de hasar tespit ve sos-
yal destek hizmetlerini 
canla başla sürdürüyor. 
Destek Hizmetleri Dai-
resi Başkanlığı, 55 per-
sonel ile 74 araç ve iş 
makinesi ile Gaziantep 
ve Hatay’daki çalış-
malara destek veriyor. 
Büyükşehir İtfaiyesi, 3 
arama kurtarma aracı 
ve 15 personelle Gazi-
antep’te enkaz yığın-
ları arasında canlılara 
ulaşmaya çalışırken, 
aynı bölgede BUSKİ 33 
personel, 2 su tankeri, 

2 vidanjör ve 7 araçla, 
BURFAŞ’da 41 perso-
nel ve 11 araçla Gazian-
tep’in İslahiye ve Nur-
dağı ilçelerinde görev 
yapıyor. Yine bölgede 
cenaze hizmetlerine de 
20 kişilik ekip ve 6 ce-
naze nakil aracıyla des-
tek veriliyor.

  Ulaşım Dairesi Baş-
kanlığı da 64 personel, 
48 araç ve iş makinesi 
ile Gaziantep ve Kah-
ramanmaraş’ta 24 saat 
esasına göre kesintisiz 
çalışırken, 130 yerel 
destek personeli ve 3 
otobüs de Malatya’da-
ki çalışmalara destek 
veriyor. Sağlık İşleri Da-
iresi Başkanlığı ayrıca 
11 cenaze nakil aracı, 1 
kamyon ve 24 personel 

ile Gaziantep Nurdağı, 
Kahramanmaraş Pazar-
cık ve Hatay’da yoğun 
mesai harcıyor.

  Bursa’dan toplam 2 
bin 177 personel

  Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin toplam 
622 personel, 102 iş 
makinesi, 76 araç ve 22 
arama kurtarma aracıy-
la verdiği desteğin ya-
nında, ilçe belediyeleri 
de depremzedeler için 
seferber oldu. İlçe be-
lediyelerinden de top-
lam 739 personel, 100 
iş makinesi ve araçla 
tüm deprem bölge-
sinde hem arama kur-
tarma hem de sosyal 
yaşama destek çalış-
malarına katkı veriyor. 
Büyükşehir, ilçe beledi-
yeleri, kamu kurumları 
ve gönüllülerle birlikte 

toplam 2 bin 177 per-
sonel, 311 araç, 212 iş 
makinesi, 7 arama kur-
tarma köpeği ve Bur-
sa’dan giden 350 ayni 
yardım tırı ile depremin 
yaralarını sarmaya çalı-
şıyor.

  ACININ TARİFİ 
YOK

  İçişleri Bakanlığı 
tarafından Bursa Vali-
si Yakup Canbolat ile 
birlikte Gaziantep’te 
koordinasyonla gö-
revlendirilen Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
ilk günden beri İslahiye 
ve Nurdağı ilçelerinde-
ki incelemelerini sür-
dürüyor. Beraberinde 
Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Sait Kirazoğlu 
ile birlikte Nurdağı ilçe-

lerine bağlı Başpınar, 
Bademli, Yeni Bademli 
ve Belpınar mahalleleri 
ile Karahasanlı Mezrası-
nı gezen Başkan Aktaş, 
hem çalışmaları yerin-
de inceledi hem de 
depremzedelerin so-
runlarını dinledi. Dev-
letin tüm birimleriyle 
bölgeye hakim durum-
da olduğunu, yaraların 
hızla sarılmaya çalışıldı-
ğını kaydeden Başkan 
Aktaş, özellikle havanın 
soğuk olması nedeniyle 
vatandaşların sıcak gı-
daya erişimi için Bursa 
Büyükşehir olarak bü-
yük gayret gösterdik-
lerini söyledi. İslahiye 
ve Nurdağı’ndaki aşevi 
sayısını 10’a çıkardıkla-
rını dile getiren Başkan 
Aktaş, “Ülke olarak 
büyük bir acı yaşıyo-

ruz. Bu acının tarifi yok. 
Tüm illerimiz gibi biz de 
Bursa olarak bölgede 
büyük bir özveriyle ça-
lışıyoruz. Hem Büyük-
şehir hem de ilçe be-
lediyelerimizin ekipleri 
sahada. Bunun yanında 
Bursa’dan gönderdik-
leri yardımlarla yaraya 
merhem olmaya çalı-
şan tüm hemşerilerimi-
ze teşekkür ediyorum. 
Felaketin izleri silinene 
kadar Bursa olarak böl-
gede olmaya devam 
edeceğiz” dedi.

 
 Öte yandan, Bursa 

Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden Tarım 
Peyzaj A.Ş tarafından 
bölgeye ulaştırılan kış 
meyvelerinin dağıtımı-
na da başlandı.

"TARAMALARINIZI 
DÜZENLİ YAPTIRIN"  
 Bursa İl Sağlık Mü-

dürü Dr. Fevzi Yavuz-
yılmaz, Dünya Kanser 
Günü çerçevesinde 
açıklamalarda bulun-
du. Erken tanı konmuş 
ve uygun şekilde te-
davi edilmişse birçok 
kanserin iyileşme ihti-
malinin de yüksek ol-
duğunu vurgulayan Dr. 
Yavuzyılmaz,  doğru 
korunma stratejileri ile 
kanser vakalarının üçte 
birinin önlenebildiğinin 
altını çizdi.

  Kanser ile en önemli 
mücadelenin farkın-
dalık ile sağlanabile-

ceğini ifade eden Dr. 
Yavuzyılmaz, kanserin 
başlıca nedenleri ara-
sında, tütün kullanımı, 
yüksek beden kütle 
indeksi (fazla kilolu ya 
da şişman/obez olma), 
meyve ve sebzeden fa-
kir beslenme, yetersiz 
fiziksel aktivite ve alkol 
tüketimi gibi başlıca 
beş davranışsal ve bes-
lenme ile ilgili risk fak-
töründen kaynaklandı-
ğını söyledi. Çevre ile 
alakalı etkenlerin kan-
ser oluşumunda yüksek 
etkili olduğu bilgisini 
veren Dr. Yavuzyılmaz, 
“Kanser oluşumunda 
etkisi olan kötü beslen-
me, sedanter yaşam, 

tütün ve alkol kullanımı 
ile güneş ışığının zararlı 
etkilerine maruz kalma 
gibi çevre ile alakalı et-
kenlerin kontrol altına 
alınması kanser görül-
me sıklığını azaltacak-
tır” dedi.

  En az kanserden 
korunma kadar önemli 
olan bir diğer kavramın 
erken teşhis olduğunu 
vurgulayan Dr. Yavuz-
yılmaz, “Toplumdaki 
alışılagelmiş kanaatin 
tersine erken teşhis 
edildiği takdirde kan-
ser bütünüyle tedavi 
edilebilir bir hastalıktır. 
Birkaç istisna dışında 
hemen hemen bütün 
kanser türlerinde has-
talığın erken dönemde 
teşhis edilmesi yarar 
sağlamaktadır. Kanser-
de asıl sorun hastalı-
ğın geç tanımlanması-
dır. İşte bu dönemde 
tedavi zor, pahalı ve 
göreceli olarak da ba-
şarısızdır. Günümüzde 
tanı yöntemlerindeki 
gelişmelerin artması 

birçok kanser türünün 
daha erken evredey-
ken yakalanmasına fır-
sat tanımaktadır” diye 
konuştu.

 “ERKEN TEŞHİS 
HAYAT KURTARIR”
  Ülke genelinde kan-

ser taramalarının birinci 
basamak, 2. ve 3. ba-
samak sağlık kuruluşla-
rında ve mobil tarama 
araçları vasıtası ile yü-
rütüldüğünü belirten 
Dr. Yavuzyılmaz,  “Ülke-
mizde yürütülen Ulusal 

Kanser Tarama progra-
mımızda; meme kanse-
ri taraması; 40-69 yaş 
arasındaki kadınlara yıl-
da bir kez klinik meme 
muayenesi yapılmakta, 
iki yılda bir mamografi 
çekilmektedir. Rahim 
ağzı kanseri taraması; 
30- 65 yaş arası kadın-
lara 5 yılda bir HPV-
DNA ve Pap-Smear 
Testi ile yapılmaktadır. 
Kalın bağırsak kanse-
ri taraması; 50-70 yaş 
arasındaki kadın ve 

erkeklere iki yılda bir 
Gaitada Gizli Kan Testi 
(GGK) yapılmakta, on 
yılda bir de kolonosko-
pi önerilmektedir. Tara-
ma sonrasında pozitif 
ya da şüpheli bulunan 
kişiler ikinci, üçüncü ba-
samak sağlık kuruluşla-
rına yönlendirilmekte 
ve ileri tetkikler yapıl-
maktadır. Teşhis ve te-
davi hizmetleri ikinci ve 
üçüncü basamak sağlık 
kuruluşları tarafından 
yapılmaktadır” dedi.

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.  

Dünya genelinde yaklaşık her altı ölümden birinin, Türkiye’de ise her beş ölümden birinin kanser nedeniyle 
gerçekleştiğini ifade eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vatandaşların erken teşhis için düzenli 
kanser taraması yaptırmaları gerektiğini belirtti. @ İHA 
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Yalan dünyadır bunun adı

Ne hoca dinler ne kadı

İster evin olsun ister yalı

Harabeye çevirir dünya

Kurulduğu günden böyle

Sakın bağlanma öyle

Fani olduğunu söyle

Günaha batırır dünya

Yar seversen kavuşturmaz

Yar giderse unutturmaz

Yar gelirse buluşturmaz

Yârini alıp çalar dünya

Taşından mı dağından mı?

Suyundan mı huyundan mı?

Başından mı sonundan mı?

Perişan eder dünya

Ölümle yoğrulmuş toprağı

Yıkmaya kurar otağı

Huzura sokar çomağı

Lezzetleri keser dünya

Kerem gibi nasibsizdir

Hastaları tabibsizdir

Acıları tarifsizdir

Ah vah ettirir dünya

05.09.2020
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AH VAH ETTİRİR DÜNYA



 BÜYÜKŞEHİR
 YOLLARI AÇIYOR

 Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Da-
ire Başkanlığı Yol İşleri 
Şube Müdürlüğü ekip-
leri, kar yağışının ula-
şımda aksamaya neden 
olmaması için yol açma 
çalışmalarını kesintisiz 
sürdürüyor. 

Bursa genelinde 465 
iş makinası ve kamyon 
ile 1305 personelle kar 

mesaisi yapan Büyük-
şehir Belediyesi, yol 
açma çalışmalarına 24 
saat boyunca kesinti-
siz devam ediyor. Hava 
sıcaklığının sık sık sıfır 
dereceğinin altına düş-
tüğü yüksek kesimler-
de dondurucu soğuğa 
rağmen özveriyle çalı-
şan ekipler, son 24 saat 
içinde 17 ilçede kardan 
kapanan 694 mahalle 
yolunu trafiğe açtı.

  Çalışmalar çerçeve-
sinde kardan kapanan 
Büyükorhan’da 40, 
Gemlik’te 13, Gürsu’da 
7, Harmancık’ta 28, 
İnegöl’de 110, İznik’te 
42, Karacabey’de 70, 
Keles’te 38, Kestel’de 
20, Mudanya’da 34, 
Mustafakemalpaşa’da 
106, Nilüfer’de 20, Or-
haneli’nde 55, Orhan-
gazi’de 25, Osmanga-
zi’de 21 ve Yenişehir’de 
65 mahallenin yolu 

trafiğe açıldı. Musta-
fakemalpaşa’da kapalı 
olan 5 mahalle yolunu 
açma çalışmaları de-
vam ederken, ekipler 
yağışın devam ettiği 
bölgelerdeki faaliyetle-
rini kesintisiz sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede 
karla mücadele çalışmaları çerçevesinde son 24 saat içinde kapanan 694 
mahalle yolunu trafiğe açarken; yağışın etkili olduğu 5 mahalle yolunda 
mesaisini sürdürüyor.  @ İhsan Kuran
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