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Resulullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki: “Çok secde etmeye bak! Zira senin
 Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir hatânı siler.”
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İnegöl’de yapımı yılan hikâyesine dönen 3. Etap TOKİ konutlarında hak sahipleri mağdur olmaya 
devam ederken, bazı ev sahipleri ise TOKİ hak sahiplerini evden çıkarttıkları öğrenildi. 

 

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında teslim edileceği daha sonra 

yılbaşında teslim edileceği açıklanan TOKİ konutlarında 

belirsizlik devam ediyor.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR 

TOKİ’den hak sahibi olduktan sonra evi daha yüksek kiraya vermek isteyen ev sahipleri ise hak sahiplerini evden çıkartmaya çalışıyor.

EVDEN ÇIKARILIYORLAR

Huzur mahallesinde meydana gelen kazada 
seyir halindeki kamyonun çakıl yüklü dorse-

si devrildi; çakıllar yola saçıldı

Turgutalp mahallesinde bulunan metruk binada 
yangın çıktı. Yangın sırasında İtfaiye eri, camda 

asılı bayrağı alarak yanmasının önüne geçti

İnegöl Belediyesi, Yeni-
şehir Caddesi üzerinde 

bulunan Akpınar Kavşağın-
da Ocak ayında başladığı 
düzenleme çalışmaları kap-
samında gidiş istikame-
tini tamamlayarak asfalt 
uygulamasına başladı. Yunus Emre Mahallesinde meydana gelen kazada servis otobüsüyle 

servis minibüsü çarpıştı; 3 kişi yaralandı. 



Semizzâde gibi şahsiyetlerin öncülüğünde İnegöl’ün 

takdire şayan yardımlarına da yeri gelmişken, somut veriler 

üzerinden değinelim. Adı geçen mecmuanın 6 Şubat 1913 ta-

rihli sayısında: “İnegöl’den İâne-i Harbiye”  (Askerî Yardımlar) 

başlıklı haberden öğreniyoruz ki, buradaki Kızılay ve yardım 

dernekleri adeta seferber olmuşlardır. Neticede elli beş bin 

kuruş nakit yardım toplanmıştır. Ayrıca orduya muhtelif 

yardım eşyaları da toplanmış ve gönderilmiştir. İlgili haber: 

“Muhterem İnegöl ahâlîsinin hamiyyet-i İslâmiyye ve vata-

niyyeleri şâyân-ı takdirdir” cümlesiyle tamamlanmaktadır. 

O olağanüstü dönemde İnegöllülerin nasıl kenetlendi-

ğini Semizzâde, mecmuaya gönderdiği 20 Mart 1913 tarihli 

uzun bir mektupta çok güzel tasvir etmiştir. Köşe yazımızın 

boyutunu fazlasıyla aşacağı için tümüyle veremediğim bu 

mektupta özetle şunlar yazılmıştır: Harp başladığından beri 

İnegöl’de siyasi çekişmeler, particilik davaları bir kenara 

atılmıştır. Buradaki herkes vatan için tek yürek olmuşlardır. 

Evet; ahalimizde vatan derdi vardır ki, şimdilik kahvehâne-

lerde oyunlar, eğlenceler… filân terk edildi. Hatta düğünler 

bile nadir yapılmaktadır. 

İnegöl gibi Anadolu’daki bütün yerlerde tam bir sefer-

berlik hali varken, devletin o zamanki başkenti İstanbul’da 

maalesef bu vatan bilincinin emareleri pek görülmemekte-

dir. Bizim İnegöllü Semizzâde, bu çelişkiye dikkat çekmekte; 

bu konuda serzenişte bulunmaktadır. Mektubunun: “Mer-

kezliler (İstanbullular) Taşralılar Hem-dert değil imişler” 

şeklindeki başlığı o açıdan manidârdır. Halk, vatanı uğruna 

her türlü fedakârlığı yaparken, maalesef İstanbul’un lüks 

muhitlerinde kimi zenginler ve yöneticilerde bu hassasiye-

tin zerresi yoktur. O günde, bugün de. Rahmetli Mithat Ce-

mal Kuntay’ın: “Üç İstanbul” adlı romanı da bize bu çelişkili 

gerçeği, her türlü çirkefliğe bulaşan İstanbul sosyetesini, 

anlatıyor. 

İnegöl’den Semizzâde’nin mecmuaya ilgisi bu anlattık-

larımızla sınırlı kalmamıştır. Dönemin basın yayın organla-

rının iyi bir takipçisi olmakla kalmamış; aynı zamanda gön-

derdiği telgraf ve mektuplarla sesini duyurmuştur. Bizler 

de onun sayesinde İnegöl’deki sosyal atmosferi bir nebze 

anlamlandırabiliyoruz. Mesela, Sultan Reşad’ın 1911’de ger-

çekleştirdiği Rumeli ziyareti karşısında duyduğu sevinçli 

heyecanını Sırat-ı Mustakim’e İnegöl’den çektiği 28 Mayıs 

1911 tarihli telgrafta ifade etmiştir. Kendisinin başta da belirt-

tiğimiz üzere Bosnalı olması ve padişahın da oralara yakın 

yerlere sıra dışı bir seyahat gerçekleştirmesi onu duygulan-

dırmıştı.

Semizzâde Mehmed Efendi’nin mecmuaya gönderdiği 

muhtelif yazıları 1914 senesine kadar takip edebildik. Bu hu-

susta son bir misal verelim. Mecmuanın 12 Mart 1914 tarihli 

sayısında bir suâl sormuş. Bu sualinde onun, bir müderris 

olarak, dinî hassasiyetini görebiliyoruz. O sıralarda yeni 

yayımlanmış: “Kuran-ı Kerim Tefsir ve Tercümesi” başlıklı 

eserin yazarının kim olduğunu soruyor. Böylesine hassas 

bir eserin müfessir - müerciminin yetkinliğine çok önem 

veriyor.  

Yazımızı bu değerli şahsiyete devlet tarafından verilmiş 

İftihar Madalyası belgesinin özetiyle sonlandıralım: “İnegöl 

ulemasından Bosnalı Semizzade Mehmed Efendi, öteden 

beri umur-u harbiyeye (askerî işlere) bezl-i ianât (yardım 

toplamak) suretiyle ibraz-ı hamiyet etmekte olduğundan 

(vatansever dayanışma örneği sergilediğinden) dolayı ken-

disine İftihar Madalyası verilmiştir”.

Mevlâ, geçmişte ve bugün – Semizzâde Mehmed Efendi 

gibi - milletini devletini gerçekten seven insanların sayısını 

arttırsın. 

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:29 Öğlen : 13:19İmsak: 06:06

Akşam : 19:00 Yatsı : 20:17İkindi : 16:27

16 ŞABAN 1444
Resulullah Efen-

dimiz (s.a.v) buyur-
dular ki: 

“ M ü s l ü m a n ı n 
kanı, malı ve ırzı 
(şeref ile namusu) 
diğer Müslüman-
lara haramdır.”  
((Müslim, "Birr", 
32))

BİR AYET-İ KERİME

Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de buyuruyor:“Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir 

şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın 

komşuya, uzak komşuya, yakın ...” ((Nisâ, 4/36))
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BURSA DÖNÜŞÜMÜN-
DE YÜZLER GÜLÜYOR  

Birinci derece deprem 
kuşağında olan Bursa’da, 
kentsel dönüşüm proje-
leriyle riskli yapı stokunu 
ortadan kaldırmayı hedef-
leyen Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Yıldırım 
ilçesinde hayata geçirdiği 
Yiğitler, Esenevler ve 75. 
Yıl Kentsel Dönüşümü-
nün ilk etabında inşaatlar 
tamamlanma aşamasına 
geldi. Toplam 6,19 hek-
tar alanı kapsayan pro-
jenin birinci etabında 4 
bin metrekarelik alanda 
zemin artı 7 kat ve 5 blok-

tan oluşan 104 daire ve 
16 dükkân inşa ediliyor.

 Tamamen bölge sakin-
lerinin rızasıyla ‘yerinde 
ve hızlı’ ilkesiyle yapılan 
projede 65 konut ve 2 
dükkân, 30-40 yıllık evleri-
ni vererek projeye katılan 
vatandaşlara ait olacak. 
İnşaatların tamamlanma 
aşamasına geldiği pro-
jede, hak sahipleri daire 
ve dükkanlarını kura çe-
kimi ile belirledi. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Salonu’nda 33. 
Noter Başkatibi Şeyma 
Gül Aksakal’ın gözetimin-
de yapılan kura töreninde 

vatandaşların heyecanına 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş da ortak 
oldu.

 GELECEK ADINA BÜ-
YÜK KAZANIM

  Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Ak-
taş, kura töreninin hem 
Deprem Haftası’na denk 
gelmesi hem de son 1 
aydır büyük acıların ya-
şandığı bir döneme denk 
gelmesinin çok anlamlı ol-
duğunu söyledi. Büyükşe-
hir Belediyesi ekiplerinin 
yaraları sarmak için hala 
deprem bölgesinde çalış-
tığını, kendisinin de gün-
lerce bölgede kaldığını 

hatırlatan Başkan Aktaş, 
usulüne, tekniğine uygun 
yapılmayan, dükkan yap-
mak için kolanları kesilen 
binaların nasıl büyük bir 
faciaya yol açtığının her-
kes tarafından görüldü-
ğünü söyledi. Bursa’nın 
da fay hatları üzerinde 
olduğunu, bu acı gerçeği 
bilerek yaşamak gerekti-
ğini dile getiren Başkan 
Aktaş, 

“Siz bu dönüşüme ka-
tılarak çok hayırlı bir iş 
yaptınız. Öyle ‘30-40 yıllık 

binamı vereyim, aynı met-
rekarede yenisini alayım, 
üstü de para vermeye-
yim’ anlayışıyla dönüşüm 
olmaz. Bindiğimiz araba, 
üzerimizdeki kıyafet veya 
beyaz eşyaya verdiğimiz 
değeri maalesef yaşam 
alanlarımıza vermiyoruz. 
Teknik usullere göre ya-

pılan bu binalar, gelece-
ğiniz adına önemli bir ka-
zanım. Bursa’nın geleceği 
kentsel dönüşüme bağlı. 
Dönüşüm konusunda va-
tandaş, 3-5 liranın hesa-
bını yapmadan elini sıkı 
tutmalı. Yeni konutların 
hepinize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

BELİRSİZLİK 
DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl Ağus-
tos ayında teslim 
edileceği daha sonra 
yılbaşında teslim edi-
leceği açıklanan TOKİ 
konutlarında belirsiz-
lik devam ediyor.

Dar gelirliler için ya-
pılan TOKİ konutları-
nın hak sahipleri ise 
bir yandan kira öde-
meye devam ederken 
bir yandan da TOKİ 

konutlarının taksitleri-
ni ödemeye çalışıyor.

Birçok hak sahibi ise 
hem kira hem de TOKİ 
konutunun taksitini 
ödemeye zorlandıkla-
rını belirtiyor.

EVDEN ÇIKARILI-
YORLAR

TOKİ’den hak sahi-
bi olduktan sonra evi 
daha yüksek kiraya 
vermek isteyen ev sa-
hipleri ise hak sahiple-
rini evden çıkartmaya 

çalışıyor.
EVDEN ÇIKARTILDI
Fatma Temel isimli 

bir bayan ise kendisi-
nin TOKİ’den hak sa-

hibi olduğunu mevcut 
evindeki ev sahibi ise 
kendisini sokağa attı-
ğını Ağustos ayından 
beri yurtta kaldığını 

söyledi.
EYLEM YAPTILAR

Seslerinin duyulma-
dığını yetkililerin ko-
nuya ilgisiz kaldığını 

belirten onlarca hak 
sahibi ise 3. Etap TOKİ 
bölgesine giderek 
seslerini duyurmaya 
çalıştılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yiğitler-Esenevler-75. 
Yıl Kentsel Dönüşüm Projesi’ne katılan vatandaşlar, 30-
40 yıllık depreme dayanıksız evlerinin yerine modern, 
konforlu ve güvenli konutlara kavuşuyor. Projeye ka-
tılan hak sahipleri kendi çektikleri kura ile yeni evlerini 
belirledi. Yüzlerin güldüğü kura töreninde konuşan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dairelerin 
tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi. 

 @ Tamer Ekimci

İnegöl’de yapımı yılan hikâyesine 
dönen 3. Etap TOKİ konutlarında 
hak sahipleri mağdur olmaya de-
vam ederken, bazı ev sahipleri ise 
TOKİ hak sahiplerini evden çıkart-
tıkları öğrenildi. @ Özgür Yıldırım

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

İNEGÖL’DEN BİR OKUR-2

Salih
EROL

BELEDİYE 
GÖTÜRÜYOR

İnegöl Belediyesi, 
tarım şehri İnegöl’ün 
genç çiftçilerine yöne-
lik fuar gezisi düzenli-
yor. Belediye Başkanı 
Alper Taban, 14-18 
Mart 2023 tarihlerinde 
TÜYAP Konya Ulusla-

rarası Fuar Merkezin-
de düzenlenecek 19. 
Konya Tarım Fuarına 
yapılacak geziye ilişkin 
bir açıklama yaparak 
çiftçilere davette bu-
lundu. Verimli toprak-
ları ve bereketli tarım 
arazileri ile bu alanda 
önemli bir potansiyele 

sahip olan İnegöl’de 
özellikle gördüğü tek-
nolojileri şehre uyar-
layabilecek, tarımdaki 
gelişmeleri görüp uy-
gulayabilecek 40 yaş 
altı çiftçilerin katılabi-
leceği bir organizas-
yon planlanıyor.

BAŞVURULARDA 

SON GÜN 13 MART
Fuar gezisine katıl-

mak isteyenlerin 13 
Mart Pazartesi günü 
12.00’a kadar İnegöl 
Belediyesi Cerrah Ek 
Hizmet Binasında bu-
lunan Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğüne başvur-
ması istendi.

İnegöl Belediyesi, 40 yaş altı genç çiftçileri Konya’da düzenlenecek 19. Konya Tarım Fuarına götürecek. 15 
Mayıs’ta yapılacak fuar gezisi için 13 Mart Pazartesi günü 12.00’a kadar başvurular kabul edilecek. 

@ Özkan Duran



TARİHTE BUGÜN 08 MART

Bilim ve Teknoloji Haftası
1403: Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid, Akşehir'de öldü.
1857: Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı 
1944: Yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar, Heybeliada'daki 

köşkünde öldü.
1948: Tanımladığı bir deri hastalığı ''Behçet Hastalığı'' 

adıyla dünya tıp literatürüne geçen, Ordinaryüs Profesör 
Dr. Hulusi Behçet, kalp krizi sonucu İstanbul'da öldü.

1963: Suriye'de bir darbe sonucu Baascılar ve Nasırcılar 
iktidarı ele geçirdi.

1972. Demokratik Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel 
Menderes’in Ankara'da havagazıyla intihar ettiği iddia 
edildi.

1997: Vehbi Koç'un çalınan naaşı, ZincirlikuyuMezarlığın-
da boş bir mezarda bulundu ve çalanlar yakalandı. 

2000: 30 yılı aşkın siyasi geçmişinde ilk kez Necmettin 
Erbakan'a karşı bayrak açıldı,Kayseri Milletvekili Abdullah 
Gül, Genel başkanlık için adaylığını ilan etti.

2005: Çeçen lider Aslan Maşadov, bir çatışmada Rus gü-
venlik güçlerince şehit edildi.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
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CAMDA ASILI BAY-
RAĞIN YANMASINI 
ÖNLEDİ

Yangın saat 16.00 
sıralarında Turgutalp 
Mahallesi Uzay sokak-
ta bulunan tek katlı 
metruk evde mey-
dana geldi. Henüz 
belirlenemeyen bir 
nedenle çıkan yangını 
fark eden vatandaşlar, 
durumu İnegöl İtfaiye-

sine bildirdiler. 
Yangın yerine gelen 

itfaiye ekipleri alevle-
re müdahale ederken, 
bir er ise camda bulu-

nan bayrağı yanmak 
üzereyken aldı. Yangı-
nın çıkış nedeni araştı-
rılıyor.

ÇAKILLAR YOLA 
SAÇILDI

Kaza Huzur mahalle-
sinde meydana geldi. 
Sürücü Mehmet Ç. 

yönetimindeki 16 AZP 
225 plakalı çakıl yüklü 
hafriyat kamyonunun 
dorsesi kontrolden 
çıkarak devrildi. Kaza 

sonucu sürücü yara-
lanmazken, çakıllar et-
rafa saçıldı.

Turgutalp mahallesinde bulunan metruk binada yan-
gın çıktı. Yangın sırasında İtfaiye eri, camda asılı bayrağı 
alarak yanmasının önüne geçti. @ Haber Merkezi

Huzur mahallesinde meydana gelen kazada seyir ha-
lindeki kamyonun çakıl yüklü dorsesi devrildi; çakıllar 
yola saçıldı. @ Haber Merkezi

Konferansı bitmişti. Hayranlarının doldurdu-
ğu koca salonda heyecanla başlayan konfe-
ransın ardından kitaplarını imzalayacaktı genç 
hanım yazar. Kürsüden indi, önünde açılan insan 
koridorundan ağır adımlarla geçerken yıllar 
önce 9. sınıfta iken... Okul kütüphanesinde, ede-
biyat öğretmenine karşı yapmış olduğu mazeret 
dolu konuşmasını hatırladı birden. 

Yanındaki Melek gibi arkadaşı iki sayfa 
dolusu yazmıştı, yazamadığı için edebiyat öğret-
menine karşı mahcup hissediyordu kendisini. 
“Size karşıda mahcup oluyorum” demişti. Sonra 
yazarlık kursuna  gelmekle gelmemek arasında 
yaptığı iç pazarlığı dillendirmiş, gelmesem daha 
iyi olur noktasında karar kılmıştı.

“Yazamıyorum aklıma hiçbir şey gelmiyor, 
birkaç cümle tasarlıyorum, ondan sonra her şey 
bitiyor, kopkoyu bir karanlık. Yazar olmak istiyor 
muyum? Hayır. Yazmasam hayatıma devam 
edebilir miyim? Evet... Kendine sorup kendinin 
cevapladığı günden bu tarihe 15 yıl geçmişti ve o 
şimdi kitaplarını imzalayacaktı. 

Tanınmış bir yazar olarak, genç hayranları-
na nasıl kurgu yaptığını, kahramanlarını nasıl 
belirlediğini, onları betimlerken hangi açılardan 
baktığını, bu kadar hacimli kitabı nasıl tasarladı-
ğını anlatacaktı biraz sonra.

Eğer geçmişindeki kendi hakkımda verdiğim 
hüküm kesinleşmiş olsaydı, kendi kalemimi ken-
dim kırmış olacaktım. Bugün de elindeki kalemle 
bu imzaları atamayacaktım, diyecekti belki de. 

Yine hocasının, kendisini ikna etmekle 
etmemek arasında kurmuş olduğu cümleleri 
hatırladı. Yazmak sana ne kazandıracak? Yaz-
mazsan neyi kaybedeceksin ki?Kazandıracağı 
şu, “kendini tam manasıyla ifade edebilmeyi, 
kendini çoğaltmayı, kendinin geleceğe  kalmasını 
sağlamayı ve belki de arkasından hayranların 
sıra sıra dizilmesini... Belki alkış sesleri, belki 
çok paranın getireceği konforun tadı, belki de 
tanınmış olmanın hazzı... Kazanacağın bunlar 
yazarsan.  Yazmazsan kaybedeceğin de bunlar.” 
Saçına sakalını karlar yağmış edebiyat hocasını 
sesini duydu sağ kulağının ardından.  

Nasıl yazamadığını anlatmıştı genç kız. Yazar-
lık kursundaki konuşmasının üslubundan tespit 
ettiği ip uçları ile çok güzel bir yazar olabileceğini 
tahmin eden öğretmenine müteşekkir olacağını, 
o günlerde hiç düşünememişti. Ama bugünlerde 
eli kalem tutuyorsa, bunca hayranlarının karşısı-
na geçip tatlı tatlı derdini anlatabiliyorsa, kendi 
ufkunu genişletip insanlara faydalı olabiliyorsa, 
o gün kendisinin olumsuz düşüncelerine teslim 
olmadığının, vazgeçmediğinin semeresiydi. 

Edebiyat öğretmeni, bir gün zuhur etmesini 
beklediği bu olayı keramet gösterircesine yıllar 
öncesinden kaleme aldı ve dua makamından 
kabul etti yazdıklarını. Yüce Yaradan’a arz etti 
küçük bir gönlün güzelliklere açılmasını. 

“Vermek istemeseydi, istemek vermezdi” 
kuralını hatırladı. İstek tohumunu küçük öğ-
rencisinin gönlüne atmak için “asla vazgeçme-
melisin” sözünü de hatırlattı. Eğer isteyebilirse 
verileceğinden emin olabilirdi. 

15 yıl sonra ummadığı güzelliklere vasıl 
olmuştu işte. Teşekkürler sayın hocam dedi 
sessizce elini göğsüne götürürken anlamsızca 
bakan insanlara dikkate almadan.

 AHMET TAŞTAN

Ahmet
TAŞTAN

YAZAMAM BEN, DİYENE-2

3 KİŞİ YARALANDI
Esentepe Caddesi 

üzerinde seyir halin-
de olan sürücü İsmet 
A.(66) yönetimin-
deki 16 S 6198 pla-
kalı servis otobüsü, 
11. Sokaktan çıkan 

Oğuz K.(34) yöneti-
mindeki 16 S 6161 
plakalı servis minibü-
sü ile çarpıştı. Kaza 
sonucu sürücüler ile 
araçtaki yolcu Mus-
tafa T.(28) yaralandı.

Yaralılar olay yerine 
sevk edilen Ambu-
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesine kaldı-
rıldılar. Polis kazayla 
ilgili soruşturma baş-
lattı.

Yunus Emre Mahallesinde meydana gelen kazada 
servis otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı; 3 kişi ya-
ralandı. @ Haber Merkezi

ÖZ YEĞENİNİ 1 YIL BO-
YUNCA ÇÖP EVDE KİLİTLİ 
TUTTU 

Edinilen bilgiye göre, geçti-
ğimiz yıl Nilüfer ilçesi Görükle 
Sakarya Mahallesinde mey-
dana gelen olayda, Kamuran 
Pınar Acar'ın oturduğu apart-
man dairesini kira borcunu 
ödemediği gerekçesiyle tahli-
ye eden icra ekipleri çöp evle 
karşılaşınca belediye ekipleri-
ne haber verdi. Bir gün sonra 
eve telizliğe gelen belediye 
temizlik ekipleri evde kilitli 
tutulan bir odada çöplerin 
içerisinde bir erkek çocuğu ile 
karşılaştı. Bitkin saçları ve tır-
nakları uzamış halde bulunan 
Cem Muhammed A. isimli er-
kek çocuğu 112 ambulansıyla 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesine kaldı-
rıldı.

  Olayın ardından soruş-
turma başlatan Bursa polisi 
çocuğun annesinin Kamuran 
Pınar Acar'ın Antalya'daki 
kız kardeşi Yasemin A. oldu-
ğunu tespit etti. Kamuran 
Pınar Acar'ın uzun zamandır 
kardeşiyle görüşmediği ve 
yeğenine de kendi baktığı, 
onu evde kilitli odada tuttuğu 
belirlendi. Yeğenini 1 yıldır alı-
koyduğu iddiasıyla gözaltına 
alınan teyze Kamuran Pınar 
Acar,  'Çocuğun kaçırılması ve 
alıkonulması' suçundan tutuk-
lanarak Bursa Yenişehir Kadın 
Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

  Cem Muhammet A., Bursa 
Uludağ Üniversitesi Hastane-
si'ndeki tedavisinin ardından 
Antalya'ya, annesinin yanına 
gönderildi. Burada, Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
ekipleri tarafından korumaya 
alınıp, Akdeniz Üniversitesi'ne 
kaldırılan Cem Muhammet, 
tedavisinin ardından Sevgi 
Evi'ne yerleştirildi.

  Bursa Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nın yürüttüğü soruş-
turma 5 ayda tamamlandı. 
Görevlendirilen 2 cumhuriyet 

savcısının hazırladığı 7 sayfa-
lık iddianamede, suçlamaları 
kabul etmeyen Kamuran Pınar 
Acar hakkında, 'İhmali davra-
nışla öldürmeye teşebbüs', 
'Çocuğa eziyet' ve 'Çocuğu 
kaçırma' ve 'Kişiyi hürriyetin-
den yoksun bırakma' suçla-
rından 27 yıl hapis cezası iste-
miyle dava açıldı.

  İddianamede, ifadesine yer 
verilen Kamuran Pınar Acar, 
müşteki Yasemin Acar'ın abla-
sı olduğunu, yeğeninin de 8-9 
aylık olduğu andan itibaren 
kendisinin yanında kaldığını 
ve yeğenine kendisinin baktı-
ğını söyledi, iddia edildiği gibi 
zorla alıkoyma durumunun 
söz konusu olmadığını öne 
sürdü. İddianamede, Cem 
Muhammet'in Antalya'da alı-
nan ifadesine de yer verildi.

  Cem Muhammet teyzesini, 
annesi olarak bildiğini söyledi. 
Teyzesi ve kuzeniyle birlikte 
yaşadığı evde son zamanlar-
da paralarının kalmadığını, bu 
nedenle teyzesi ve kuzeninin 
kendisinden gizli bir şeyler 
yediğini belirten Cem Mu-
hammet, evde gününü yata-
rak geçirdiğini, teyzesi ve ku-
zeninin çöp atmama takıntısı 
olması nedeniyle de evin çöp 
ev haline geldiğini belirtti. 
Cem Muhammet, teyzesinin 
ara sıra kendisine vurduğunu 
ve bazen de tek ayak üzerin-
de kendisini bekleterek ceza 
verdiğini de söyledi.

  İddianamede, Kamuran 
Pınar Acar'ın akıl sağlığıyla il-
gili rapor da yer aldı. Suç tari-
hinde, Kamuran Pınar Acar'ın 

akıl hastalığının bulunmadığı 
ve zayıflığının tespit edildiği 
belirtildi. İddianamede, aynı 
zamanda savcılığın talebi 
üzerine, Antalya Akdeniz Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nca 
tanzim edilen rapora da yer 
verildi. Raporda, çocuğun 
beslenme ihmali nedeniyle 
organlarında ve vücudunda 
kalıcı hasar kalabileceği, 'eğer 
bulunmasaydı hayatını kay-
bedebileceği' belirtildi. Cem 
Muhammet'in dosyaya giren 
fotoğraflarına göre de 1 yıl 
boyunca kilit altında tutuldu-
ğu belirtildi.

  Kamuran Pınar Acar, 27 yıl 
hapis cezası istemiyle Bursa 
10'uncu Ağır Ceza Mahkeme-
si'nde ilk kez hakim karşısına 
çıktı. Yaklaşık 3 saat süren ve 
gizlilik kararı nedeniyle kapalı 
yapılan duruşma, eksik evra-
kın tamamlanması için mayıs 
ayına ertelenirken, mahkeme 
heyeti, teyze Kamuran Pınar 
Acar'ın tutukluluk halinin de-
vamına karar verdi. Duruş-
maya Bursa Yenişehir Kadın 
Kapalı Cezaevi'nde tutuklu 
bulunan Kamuran Pınar Acar 
ve avukatları ile Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı adına Bur-
sa Aile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü avukatları katıl-
dı. Antalya'da bulunan anne 
Yasemin Acar ise duruşmaya 
gelmezken, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı'ndan ya-
pılan açıklamada, çocuğun 
devlet korumasında ve sağlık 
durumunun iyi olduğu, Bakan-
lığın davanın takipçisi olduğu 
belirtildi.

Bursa'da ablasının oğlunu 1 yıl boyunca çöp evde 
kilitli tuttuğu iddiasıyla 27 yılla yargılanan teyze ilk 
kez hakim karşısına çıktı.  İHA
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LAGİZZ TEKSTİL KONFEKSİYON
 İÇGİYİM İHRACAT ŞİRKETİ
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 

ARANIYOR;

*USTA MAKİNACILAR
*KALİTE KONTROLCÜLER

*PAKETÇİLER
ALINACAKTIR

TÜM SOSYAL HAKLAR (SGK-YEMEK-SERVİS)  MEVCUTTUR
MÜRACAAT : 0532 703 22 17

web : www.lagizz.com
Adres : Akhisar mahallesi  2.fatih cad no:2B İnegöl Bursa

(İLK ÖNCE TELEFONLA İLETİŞİME GEÇİNİZ)

e - İmza
paketlerinde
kampanya

1 Yıllık

3 Yıllık

KURULUM VE 
AKTİVASYON
ÜCRETSİZDİR.

0224

www.gençajans.com
715 30 57

Mobilya Sektöründe 
1-2 Yıl Tecrübeli 

Ar-Ge 
Personeli Arayışımız 

Bulunuyor.
. Başvurular 5419166159 numarası ile iletişime 

geçerek veya ik@mazzinifurniture.com mail adresi-
ne cv gönderimi yapılarak alınacaktır.

*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

FIRMAMIZIN LOJISTIK 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRILACAK

SRC VE PSİKOTEKNİK 
BELGELERİ MEVCUT 

*TIR ŞOFÖRÜ
*KAMYON ŞOFÖRÜ

*VIDANJÖR ŞOFÖRÜ 
ALINACAKTIR.

Tüm sosyal haklar mevcuttur. Başvuruların 
şahsen yapılması gerekmektedir.

Adres.  Akhisar mh.Bursa Karayolu 
Cd. No2/1 İnegöl

Telefon : 4445780

Mobilya Ağaç İşleri İhtisas O.S.B. 15. Cd.
No:4 İnegöl / Bursa / TÜRKİYE

OFIS DEPARTMANINDA
 ÇALIŞACAK ;

MOBİLYA 
SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ 

BAY - BAYAN 
SSH

PERSONELİ 
ALINACAK

Tüm sosyal haklar mevcuttur. Başvuruların 
şahsen yapılması gerekmektedir.
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NÖBETÇİ ECZANELER

 SEVİNÇ ECZANESİ 
MAHMUDİYE MAH. SU YOLU CAD. NO:77/A

 0224-7159460

DOĞU GARAJI ECZANESİ 
MAHMUDİYE MAH. ANKARA CAD. NO:18/3

 05417121735 / 02247121735

YAŞAM ECZANESİ 
YENİ MAH. KENT CAD. NO:9/B

 0224-7192726

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:
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D-KIZLAR DERESİ KENARINDA EĞREK CAMİİ: 

Hocaköy Deresi, “Ali Ağa “ adı verilen bir uzun 

kanal ile Cerrah Deresi’ne bağlanmadan önceki 

yıllarda Hocaköy Deresi’nin ilk tabiî yatağı, günü-

müzdeki Osmaniye Mahallesi’nde yer alan Dere 

Sokağı idi.

O devirde tabiî yatağında akan bu dere kena-

rında İnegöl’lü genç kızlar, çamaşır yıkamakta 

idiler. 

İşte bunun için-bazı tarihî belgelerde Hıcaköy 

Deresi’nin İnegöl Kasaba merkezinden geçen bu 

kısmı, “Kızlar Deresi” ismiyle anılmıştır 

Yıkanan çamaşırlar dikkate alınarak diğer 

bazı kaynaklar, bu dereye, “Çamaşırlık Deresi” 

adı vermişlerdir.

Ayrıca; “Hocaköy Deresi “nin kenarında 

oluştururulan “EğrekYerleri”nde çobanlar, 

hayvanlarını öğle vaktinde istirahat için bu dere 

kenarında yatırdıkları için Hocaköy Deresi, halk 

arasında, “Eğrek Deresi” adı ile de anılmıştır.

İster çamaşır yıkamak ve isterse hayvan-

larını öğle vaktinde gölgelendirmek için olsun 

bu yörede toplanmış olan insanların namaz kıl-

malarına tahsis edilmek üzere; burada bir cami 

yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 

İşte bu cami, halk arasında “Eğrek Camii” 

adıyla anılmıştır. 1699’da imzalanan Karlofça

ÇAMAŞIRLIK CAMİİ

Antlaşması’ndan sonra Balkanlardan Anado-

lu’ya göç başlayınca, önce, Eğrek Camii çevresin-

de Muradiye ismiyle bir mahalle kurulmuştur.

 Daha sonra bu mahallenin ismi, Osmaniye 

Mahallesi, olmuştur. “Eğrek Camii” de halk tara-

fından yenilenmiştir. 

Yenilenen bu camiye, halk bu kerre, , “Çama-

şırlık Camii” adını vermiştir. 

Ancak daha sonraki yıllarda Hocaköy Dere-

si’nin bu tabiî yatağı değiştirilmiş ve “Ali Ağa De-

resi ” bir kanal ile Cerrah Deresi’ ne bağlanmıştır. 

Birleştirilen bu iki dereye halk, “Kalburt Deresi” 

adını vermiştir. 

Görüldüğü üzere; Osmanlı Devleti’nin kurulu-

şunda toplumun her kademsinde yer alan insan 

öğesine büyük önem verilmiştir.

Çobanların ve çamaşırcıların dahi ibadet 

hakkına saygı gösterilmiş ve onların yapacak-

ları ibadetler için zemin hazırlanmıştır. Böylece; 

tarihî süreç içinde İnegöl’de de kentleşme bilinci 

oluşmaya başlamıştır. 

Nasıl ki İnegöl’ün ikinci mahallesi olan 

“Cami-i Kebîr Mahallesi”, Cuma Camii’nin çev-

resinde teşekkül etmiş ise Osmaniye Mahallesi 

de Çamaşırlık Camii çevresinde kurulmuş ve de 

gelişmiştir.

Açık seçik görülüyor ki kırsal yaşamdan yer-

leşik düzene geçilirken Türk-İslam geleneğine 

göre-ilk defa kurulacak sosyal yapının, cami ve 

de hamam olduğu gözlenmektedir. 

Zira İslâm’a göre beden ve çevre temizliği 

sağlanmadan ruhun tezkiyesi ve de temizlenme-

si, mümkün görülmemektedir.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

ADLİ MUHASEBE 
VE HİLE DENETİMİ 

EĞİTİMİ
Ortakçı Akademi 

yetkilisi Ayşe Ortakçı 
Kılcıgil; Adli Muhasebe 
ve Hile Denetim eği-
timi alan muhasebeci 
ve mali müşavirlerin 
mevcut uzmanlıklarına 
ilave bir uzmanlık daha 
eklediklerini, hile işlem-
lerinden şüphelenen 
firmaların adli muha-
sebeci ünvanı nı alan 
meslektaşlarımız tara-
fından özel denetimler 
ile denetlenerek hileli 
işlemlerinin tespit edi-
lebileceğini belirtti.

İşletme varlıklarının 

zimmet yoluyla ele ge-
çirilmesi eylemi olarak 
tanımlanan hile işlem-
lerinin büyüklüğü,iş-
letmelerimize ciddi 
zararlar vererek işlet-
melerimizin tasfiyesine 
bile yol açabilmektedir.
Hile kavramının firma-
larımız yetkilileri ve sa-
hipleri tarafından tam 
olarak bilinmediğini,in-
sanın olduğu her yerde 
hile olduğunu,yapılan 
denetimler sonucun-
da şirketlerin yıllık net 
karlarının yüzde sekiz 
ile on oranları arasında 
hile yoluyla çalındığı-
nın tespit edildiğini ve 
maalesef böylesi bü-

yük bir riskin ise firma-
lar tarafından farkında 
olunmadığını söyleyen 
Ortakçı Akademi yet-
kilisi Ayşe Ortakçı Kılcı-
gil, En çok yapılan hile 
türlerinin ise çalışan hi-
leleri olduğunu çünkü 
çalışanların firma yapı-
larını bildiklerini ve sis-
temli olarak kolaylıkla 
hile yapabildiklerini ge-
nellikle de bu hilelerin 
işletmelerde tesadüfen 
ortaya çıkarıldığı ve 
tespit edildiğini hileye 
maruz kalan işletmele-
rin hile yapan persone-
lini işten çıkartarak hile-
yi çözmeye çalıştıklarını 
ifade etti. Aslında işten 

çıkartılmanın hile yapa-
na bir ceza değil, ödül 
olduğunu firmanın ise 
sorunu geçici çözdüğü-
nü ve kalıcı tedbirlere 
başvurmadıklarını ifade 
etti.

Ortakçı Akademi 
yetkilisi Ayşe Ortakçı 
Kılcıgil; ‘’İnegöl'de de 

bundan sonra bu eği-
timi alarak Adli muha-
sebeci unvanı kazanan 
muhasebeci ve mali 
müşavirler;  firmaları 
özel denetim ile denet-
leyerek hileleri ortaya 
çıkartabilecek, yapılan 
tespit ve raporlama ile 
de firmalar yasal süreç 

başlatabileceklerdir. 
Firmaların hilelere ma-
ruz kalmamaları için, 
adli muhasebeciler ola-
rak firmalara iç dene-
tim sistemini kuracaklar 
ve firmaların kurumsal-
laşma çalışmalarını ya-
pabileceklerdir.”dedi.

AKPINAR 
KAVŞAĞINDA 

ASFALT ÇALIŞMASI 
BAŞLADI

İnegöl’ün daha önce 
de pek çok kez günde-
me gelen Yenişehir Cad-
desi üzerindeki Akpınar 
Kavşağında yaşanan so-
runların giderilmesi adı-
na Ocak ayında İnegöl 
Belediyesi tarafından 
çalışma başlatılmıştı. 
İnegöl Belediyesi, kav-
şakta Büyükşehir Bele-
diyesi’nin de desteği ile 

bir düzenleme çalışması 
başlattı. Burada ortada-
ki dönel kavşağın kal-
dırılarak sinyalizasyon 
sistemi kurulması, akıllı 
kavşak modeliyle tra-
fiğin rahatlatılması ve 
Kozluca mevkiini OS-
B’ye bağlayan kavşa-
ğın yol akslarına uygun 
şekilde düzenlenmesini 
kapsayan çalışmalar 
kapsamında, BOTAŞ’ta 
bölgedeki hatlarını yeni-
leyip güçlendiriyor. Aynı 
anda altyapı çalışmaları 
da gerçekleşmiş oluyor.

ASFALT 
UYGULAMASI 

BAŞLADI
Gidiş istikametinde 

devam eden çalışmala-
rın tamamlanması üze-
rine, asfalt uygulaması 
başladı. Belediye Başka-
nı Alper Taban, berabe-
rindeki heyetle birlikte 
bölgede incelemelerde 
bulundu. İnceleme son-
rası açıklama yapan Baş-
kan Taban, “Yenişehir 
Caddesi üzerinde bulu-
nan Akpınar Kavşağın-
dayız. Burası çok yoğun 

işleyen, günlük trafiğin 
yoğun olduğu bir bölge. 
Uzun yıllardır burada bir 
çalışma ihtiyacı doğmuş-
tu. İnegöl Belediyesi ola-
rak burada bir ön alarak 
çalışmalar başlattık. İne-
göl ile Alanyurt arasında 
kalan bölgede yapılan 
çalışmada, Akpınar kav-
şağında sinyalizasyon 
uygulaması yapılacak. 
Alanın da yol akslarına 
uygun hale getirilmesi 
noktasında çalışmalar 
yapıyoruz. Burada baş-
kaca kurumların da çalış-
maları var. BOTAŞ hattı 
geçiyor bu bölgeden. 
Bunu da düzenlemeye 
çalışıyoruz. Sinyalizas-
yon ile alakalı Büyükşe-
hir Belediyemizin bir ça-
lışma yapması gerekiyor, 
bunun altyapısını oluştu-
ruyoruz” dedi.

“HIZLICA
 TAMAMLAMAK 

İSTİYORUZ”
Şu an devam eden 

çalışmalarda yolun bir 

kısmının tamamlandı-
ğını kaydeden Başkan 
Taban, “Arkadaşlarımız 
atılan asfaltın üzerine 
yol çizgilerini de çizerek 
yolun bu aksını tamam-
lamış olacaklar birkaç 
gün içerisinde. Biz de 
çalışmanın hızlı bitmesini 
istiyoruz ama bizim dışı-
mızda da gelişen çalış-
malar var burada. Burası 
aslında bir karayolu. İne-
göl ile Yenişehir’i bağla-
yan yol” açıklamalarında 
bulundu.

AKILLI KAVŞAK 
MODELİ 

UYGULANACAK
Yapılan çalışmaya iliş-

kin teknik detayları da 
paylaşan Alper Taban, 
“Burada yapılan çalış-
malar hakkında da bilgi 
verecek olursak; orta re-

füj 15 metre küçültüldü 
ve ilave şeritler yapılarak 
5 şeritli hale dönüştü-
rüldü. Sinyalizasyon ile 
beraber de akıllı kavşak 
modelimiz burada ha-
yata geçecek. Çalışma 
kapsamında 2 bin ton 
asfalt kullanıldı. 3 bin 
metretül bordür ve 1500 
m2 parke taş uygulama-
sıyla çalışma tamamla-
nacak. Birkaç gün içeri-
sinde yolun asfaltlanmış 
kısmı faaliyete geçecek. 
Diğer alanda da çalışma-
lar devam ediyor olacak. 
Kısa süre içerisinde ta-
mamını kullanıma açma-
yı hedefliyoruz. Destek 
veren tüm kurumlarımı-
za teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Ortakçı Akademi ile Fac Business Academy koordinatörlüğünde ve Ortakçı Akademi ev sahipliğin de dört 
günlük Adli Muhasebe ve Hile Denetimi eğitimiyle katılımcılara e-devlet onaylı ve Avrupa birliği ülkelerinde de 
geçerli olan Fraud Audit Corporation-FAC onaylı sertifikaları verildi. @ Özgür Yıldırım

İnegöl Belediyesi, Yenişehir Cad-
desi üzerinde bulunan Akpınar 
Kavşağında Ocak ayında başladığı 
düzenleme çalışmaları kapsamında 
gidiş istikametini tamamlayarak as-
falt uygulamasına başladı. Bölgede 
sinyalizasyon sistemi ile birlikte akıllı 
kavşak modeli uygulanacağını açık-
layan Belediye Başkanı Alper Taban, 
“Kısa süre içerisinde tamamını kulla-
nıma açmayı hedefliyoruz” dedi

. @ Özgür Yıldırım

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’ DE İLK CAMİ VE 
MESCİTLER-7

Bursa'da dükkan sahibi, 20 yıllık 
kiracısına sinirlenerek dükkanının 
camlarını levye ile kırdı. O anlar 
güvenlik kameralarına yansırken 
taraflar daha sonra şikayetlerin-
den vazgeçti. İHA  DÜKKAN SAHİ-

Bİ FENA KIZDI
Olay, Gürsu ilçesi 

Zafer Mahallesi'nde 
meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, 
kıraathane olarak 
işletilen ve 20 yıldır 
aynı kiracıya kirala-
nan kıraathane ola-
rak işletilen dükkan, 

henüz bilinmeyen 
bir sebepten dolayı 
dükkan sahibi tara-
fından camları lev-
ye ile kırıldı. İhbar 
üzerine gelen polis 
ekibi tarafları polis 
merkezine götürdü.
  Taraflar daha son-

ra kendi aralarında 

anlaşarak birbirle-
rinden şikayetçi ol-
maktan vazgeçti.
  
Dükkan sahibinin 

camları levye ile kır-
ma anı ise çevrede 
bulunan bir işyerinin 
güvenlik kamerası-
na yansıdı.
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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.

ULAŞTIRILAN SU 
MİKTARI 95 BİN
 LİTREYİ BULDU

 Depremin yaralarını 
sarmak için Hatay’da 
konteyner kentler oluş-
turmak, seyyar tuvalet 

ve duşlar kurmak için 
yoğun mesai harcayan 
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, diğer taraftan 
kente kara ve hava 
yolu ile gelen yardımla-
rın dağıtımı konusunda 

da insanüstü bir gayret 
sarf ediyor. Antakya 
Mobilyacılar İhtisas 
Sanayi Sitesi’ndeki 
(MOBSAN) bir fabrika, 
yardım dağıtım üssü-
ne dönüştürülürken, 

buraya tırlarla gelen 
yardımlar başta Bursa 
Büyükşehir Belediye-
si ve iştiraklerine ait 
kamyonlar olmak üzere 
hayırseverlerin temin 
ettiği araçlarla ihtiyaç 

duyulan bölgelere ulaş-
tırılıyor.

  Özellikle son gün-
lerde içme suyu ihti-
yaçlarının daha fazla 
ön plana çıkmasıyla 
birlikte su dağıtımla-
rına ağırlık verildi. Tek 
bir depremzedenin bile 
susuz kalmaması için 
gece gündüz çalışan 
ekipler, dün dağıtım 
merkezine ulaşan 10 tır 
suyu, bir gün içinde ih-
tiyaç duyulan bölgelere 
ulaştırdı. Hatay Valiliği 
koordinasyonunda ya-
pılan su dağıtımlarında 

7 tır su, çadır kent ve 
konteyner kentlere da-
ğıtıldı. Kalan 3 tır su ise 
Büyükşehir 

Belediyesi ekipleri 
tarafından Harbiye, 
Açıkdere, Narlıca, Se-
rinyol, Yukarı Ekinci, 
Demirköprü, Ekinci, 
Çekmece, Akçurun Bi-
tiren, Alattin, Paşaköy 
ve Maden Boyu ma-
hallelerindeki deprem-
zedelere ulaştırıldı. Bir 
gün içinde Hataylı dep-
remzedelere ulaştırılan 
su miktarı 95 bin litreyi 
buldu.

 BİRLİK BERABER-
LİK MESAJI

 Ramazanın ayının 

habercisi olarak kabul 
edilen Berat Kandili, 
tüm yurtta ve İslam 

aleminde olduğu gibi 
Bursa’da da birlik, be-
raberlik, coşku ve he-

yecan içinde kutlandı. 
Bursalılar Ulu Cami 
başta olmak üzere sela-
tin camilere akın eder-
ken, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da Mihraplı Ca-
mii’nde vatandaşlarla 
buluştu. Vatandaşların 
kandilini tebrik eden 
Başkan Aktaş, cami çı-
kışı vatandaşlara helva 
ikram etti.

  
  Türkiye’nin zor gün-

lerden geçtiğini, birlik 
ve beraberliğe en faz-

la ihtiyaç duyulan bir 
dönemin yaşandığını 
belirten Başkan Aktaş, 
“Ramazan ayının müj-
decisi olan Şaban’ın 15. 
Gecesindeyiz. Kandil 
akşamları aslında bizi 
bir araya getiren güzel 
unsurlar. Ülke olarak zor 
günlerden geçiyoruz. 
46 bine yakın vatan-
daşlarımızı kaybettik, 
acımız büyük. Allah’a 
hamdolsun yaralar bir 
taraftan kapanıyor, 
bütün iştiraklerimizle 
hayırseverlerimizle ve 

iş adamlarımızla dep-
rem bölgesindeyiz. 15 
gün sonra Ramazan 
ayının coşkusunu hep 
beraber yaşayacağız. 
Rabbim inşallah, daha 
nice kandilleri deprem, 
kuraklık ve felaketleri-
nin olmadığı günlerde 
yaşatmayı nasip etsin. 
İnşallah güzel bir Ra-
mazan’ı idrak ederiz. 
Bu vesileyle tüm İslam 
aleminin kandili kutlu 
olsun” dedi.

KANDİL HELVASI 
GELENEĞİ SÜRÜYOR

Kandil gecelerinde 
İnegöl’ün vazgeçilmez 
geleneklerinden biri 
haline gelen İnegöl 
Belediyesi’nin helva 
ikramları, dün akşam 
idrak ettiğimiz Berat 
Kandilinde de sürdü. 
Fatih Camisinde ger-
çekleştirilen helva ik-
ramlarında 1000 kişilik 
helva dağıtıldı.

Yatsı namazı sonrası 
yapılan helva ikramına 
Belediye Başkanı Alper 
Taban ve AK Parti İlçe 
Başkanı Mustafa Dur-
muş ile meclis üyeleri 
ve AK Partili yöneticiler 
de katıldı. Namaz son-
rası Başkan Alper Ta-
ban, ikramlar sırasında 
vatandaşlarla kandille-
şip sohbet etti.

Hatay’da Türkiye genelinden ge-
len yardımların dağıtım koordinas-
yonunu üstlenen Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kentteki içme suyu so-
rununun çözümü için de yoğun me-
sai harcıyor. Büyükşehir Belediyesi 
kontrolündeki dağıtım noktasına 
ulaşan 10 tır su, depremzedelere 
dağıtıldı. @ Özkan Duran 

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilinde, Bursalılar selatin camilerine akın etti. Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, Mihraplı Camii’nde bir araya geldiği vatandaşlara helva ikram etti. @ Özgür Yıldırım 

İnegöl Belediyesi, kandil gecele-
rinin vazgeçilmez geleneği haline 
gelen helva ikramlarını Berat Kandi-
linde de sürdürdü. Fatih Camisinde 
yatsı namazı çıkışı 1000 kişilik helva 
ikramı yapıldı. @ Tamer Ekimci

İstişare, toplumsal uzlaşıyı sağlamak, akıl fikir alış 
verişinde bulunmak ve sonra da sağlıklı karar vermek 
ileride telafisi zor olan kararların uygulanmasını en-
gelleyen en önemli yöntem olarak karşımıza çıkmak-
ta. Malum 6 Şubatta gerçekleşen asrın felaketinden 
sonra yapı stoklarının ve yapı zeminlerinin kalitesine 
dikkat edileceği beklentisi toplumun her kesiminde 
olduğu gibi doğal olarak bu şehirde yaşayan bizlerde 
de oluştu. Bilindiği gibi uzun zamandan beri şehrimi-
zin gündemini, yeni yapılacak kaymakamlık binasının 
yerinin seçimi meşgul ediyordu. Yeni kaymakamlık 
binasının yerinin hem stratejik yönden, hem zemin 
yönünden, hem ulaşım yönünden, hem yeşil alanın ko-
runması bakımından, hem de hava kalitesi yönünden 
uygun olmadığı sürekli yazılıp çizildi ama dikkate alan 
olmadı, uyarılar ne yazık ki işe yaramadı.  

Yeni kaymakamlık yerinin uygun olmadığı yazı-
lıp çizilmesine rağmen, ne yazık ki stratejik planlar 
dikkate alınmadan bir inat uğruna temel kazılarının 
yapılmaya başladığını bir işim gereği o bölgeden ge-
çerken çıplak gözlerimle gördüm. Temel kazılarının 
başlanmasını görmek içimin cız etmesine vesile oldu-
ğunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Tekrar tekrar 
ısrarla yazıyorum, yeni kaymakamlık binasının yeri 
uygun değil. Sayın yetkililer gelin buraya kaymakamlık 
binasını yapmaktan vazgeçin. Bu kadar ısrar sonucu 
yeni kaymakamlık binasının yeri neresi olabilir diye-
bilirsiniz. Eğer yapılanmaya, yeşil alanı korumaya ve 
trafik sorununu azaltmaya yönelik biraz olsun kafa 
yorulursa önerilecek birçok yerin ortaya çıkacağı ka-
çınılmaz. Bu yerlerden hele bir yer var ki şehrimizin 
trafik sorunun çözümüne bile çok ciddi katkısı olabilir. 

Önce ki yıllarda eski şehirlerarası otobüs termi-
nali, kamyoncular garajı, halka açık çay bahçesi ve bir 
petrol ofisinin bir arada olduğu yerler yıkılarak, kam-
yoncular garajının yerine şimdiki şehirlerarası oto-
büs terminali diğer yapıların bulunduğu alana da AVM 
yapıldı. AVM temeli atılmadan, şehrimizin karar veri-
cileri halkın desteğini almak üzere bir tanıtım filmi ve 
tanıtım projesi hazırlamışlardı. Tanıtım filminde pro-
jenin yeşil alanı bol, görselleri şehrimizin mimarisine 
uygun, tek katlı yapıların yapılacağı görselleri paylaşıl-
mıştı. Paylaşılan bu görseller tanıtım toplantısına katı-
lanlar tarafından benimsendikten sonra AVM inşaatı-
na başlandı. Hoş tanıtım da gösterilen proje ile inşaatı 
bitip hizmete açılan AVM projesinin aynısı olmadığı 
sonradan anlaşıldı. Bu yetmezmiş gibi AVM yapısına 
yeni yeni binalar eklendi, söz konusu alan, bina yığını-
na dönüştü, kimse taahhüdüne sadık kalmadı. 

Tavşan ile havucun hikâyesinin anlatıldığı bir çizgi 
film oynatılırdı televizyonlarda. Her şeyi havuç olarak 
gören tavşan, havuçlara ulaşmak için nesnelerin pe-
şinden durmadan ha bire koşar koşar sonra da ha-
vuç olarak gördüğü nesneye ulaştığında söz konusu 
nesnenin havuç olmadığını anlayınca hayal kırıklığına 
uğrardı, koştuğuna pişman olurdu ama son pişman-
lık fayda vermiyordu. Şehrimizde her yeşil alan artık 
inşaat alanı olarak görülmesin lütfen bu anlayıştan 
artık vaz geçilsin. Yeni yapılar şehir yaşamını ko-
laylaştırıcı nitelikte olması gerekirken işler daha da 
çıkılamaz halde planlanıyor ve yapılmaya çalışılıyor. 
Şehrimizin kangren haline dönmüş trafik sorunun 
çözümü için şehirlerarası otobüs terminalinin yerin-
den çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Şapkadan 
cin çıkmayacak, sadece planlama ve realist planlama 
ile bu iş çözülebilir, hem de şehir trafiği ciddi anlamda 
çözülmüş olur. 

Şehirlerarası otobüs terminali şimdiki haliyle hem 
şehir trafiğini ciddi anlamda olumsuz etkiliyor hem de 
yetersiz bir yapıya sahip. Şehirlerarası otobüs termi-
nali mevcut yerinden kaldırılarak ulaşımı daha kolay 
bir alana örneğin Eskişehir yolu üzerine taşınabilir, 
Kulaca Mahallesi Üst geçidi bu iş için kullanılabilir. 
Yeni yapılacak terminal binası ulaşımıyla, alt yapısıyla 
örnek bir yapı olarak yapılabilir. Taşınan şehirlerarası 
otobüs terminalinin yerine yeni kaymakamlık binası 
yapılabilir. Bunu yapmakla hem yeşil alan korunmuş 
olabilir hem de kaymakamlık gibi stratejik bir binanın 
sıkışık bir alana ve güvenlik zafiyeti oluşturan bir ala-
na yapılmasından vazgeçilmiş olur. Yeni kaymakamlık 
binasının yeni yerinin uygun olmadığı birçok insan 
tarafından dile getirilmiş olmasına rağmen ne yazık 
ki kimse duymuyor, algılamıyor ve soruna çözüm bul-
mak için çaba sarf etmiyor. Yine belirtmek istiyorum, 
yeni kaymakamlık binasının yeri kaymakamlık binası 
için uygun değil. Bu şehre kalıcı bir eser bırakılmak 
isteniyorsa her yönüyle değerlendirme yapılması 
gerekir. İleride telafisi zor yatırımlardan kaçınılması 
gerektiğini ısrarla belirtmek istiyorum. Yazdıklarımı-
zın ne yazık ki işe yaramadığını görmek bu şehirde 
yaşayan biri olarak bizleri derinden üzdüğünü belirt-
mek istiyorum. Kalıcı yatırım yapılmadan önce iyi bir 
planlama yapılarak sonradan pişmanlık duyulacak 
yatırımlardan kaçınılması gerektiğini ifade etmek her 
aklıselim insanın yapması gereken şey. Hani bir şarkı 
var ya ‘Son pişmanlık neye yarar.’ Evet, son pişmanlık 
neye yarar, tez elden doğru yatırımların şehrimize ka-
zandırılması dileğimle. ÖZER YILMAZ

SON PİŞMANLIK NEYE 
YARAR

Özer
YILMAZ
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SON BAŞVURU 14 
MART SALI

Tarım alanında sağla-
dığı desteklerle İnegöl 
tarımının gelişmesine 
büyük katkı sağlayan 
İnegöl Belediyesi, arı 
yetiştiricileri için kovan 
dağıtımı yapılacağı-
nı duyurdu. Bereketli 
topraklarının yanı sıra 
endemik bitki örtüsü 
noktasında da zengin 
bir floraya sahip olan 
İnegöl’de şu anda 25 
bin dolayında kovan 
bulunurken, 50 çiftçiye 

250 adet kovan dağıtı-
lacağı ifade edildi.

İnegöl Belediyesi 
Muhtarlık İşleri Mü-
dürlüğünden yapılan 
açıklamada, Tarım Ba-
kanlığı Arıcılık Kayıt 
Sistemine (AKS) kayıtlı 
arı yetiştiricilerine yö-
nelik kovan dağıtımı 
yapılacağı ifade edildi. 
Kovan almak isteyen 
yetiştiricilerin 14 Mart 
Salı günü 17.00’a ka-
dar İnegöl Belediyesi 
Cerrah Ek Hizmet Bina-

sında bulunan Muhtar-
lık İşleri Müdürlüğüne 

başvurmaları gerektiği 
ifade edildi. Toplamda 

50 üreticiye 250 adet 
kovan dağıtımı yapıla-

cağı açıklandı.

 BURSASPORLU 
TARAFTARLARIN 
ADLİYE ÖNÜN-
DEKİ BEKLEYİŞİ 

SÜRÜYOR
 Bursaspor ve 

Amed Sportif ta-
kımları arasında 
oynanan olaylı maç 
sonrası 12 Bur-
sasporlu taraftar 

gözaltına alındı. 

Emniyetteki iş-
lemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk 
edilen 12 taraftar, 
serbest bırakıldı.
  Öte yandan, Bur-

sasporlu taraftarla-
rın adliye önündeki 
bekleyişi sürüyor.

İnegöl Belediyesi, endemik bitki 
örtüsü zengin bir floraya sahip olan 
İnegöl’de arı yetiştiricilerine katkı 
sağlamak adına 50 üreticiye 250 
adet arı kovanı dağıtacak. @ Özkan 
Duran

Bursaspor ve Amed Sportif takım-
ları arasında oynanan olaylı maç son-
rası gözaltına alınan 12 Bursasporlu 
taraftar, serbest bırakıldı. 

 @ Tamer Ekimci
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EBUSSUUD EFENDİ: İnegöl İshakpaşa Medresesi müderris. 30 
Aralık 1491 tarihinde Çorum-İskilip ilçesi’nde doğdu. “Hoca Çelebi” 
olarak bilinir. Tam adı Mehmed Ebussuud El-İmadi’dir. Mutasavvıf 
Muhyiddin Mehmed’in oğlu, anne tarafından Ali Kuşçu’nun torunu-
dur. Önce babasından sonra Müeyyedzade Abdurrahman efendi 
ile Karamanlı Seyyid Süleyman’dan ders aldı. 1516 da İshakpaşa 
Medresesi müderris olarak atandı. 1520 de bu görevinden alındı. 
Kısa süre sonra Davud Paşa, 1522’de Mahmud Paşa, 1525’de Gebze, 
ertesi yıl Bursa ve 1528’de İstanbul sahn-ı seman medreselerinin 
müderrisliklerine getirildi. 1533’te önce Bursa daha sonra İstanbul 
Kadısı oldu. 1537’de Rumeli Kazaskerliğine yükseldi. 1545’de Şeyhü-
lislamlığa getirildi ve hayatı boyunca bu görevde kaldı. Osmanlı Şey-
hülislamları arasında daha çok verdiği fetvalarla tanınır. Özellikle 
Batınıliği benimseyen mutasavvıflara karşı koydu. Şiirler de yazdı. 
22 Ağustos 1574’te İstanbul’da vefat etti.

Kitap : Ebussud Efendi’nin Türkçe, Farsça ve Arapça  20 den 
fazla eseri vardır. En Ünlüsü İrşadü’l-Aklis-Selim İla Mezayü’l Ku-
ran’il-Azim (1858-59, 2 cilt) Arapça Kuran tefsiridir. Şeyhülislam 
Ebussuud Efendi’nin Fetvaları Ertuğrul Düzdağ-1972

EBU’L-LEYS ALİ: İsmi Alaaddin Ali Menavi’dir. Sadrazam İlyas 
Paşa’nın hocası Ebu’l Leys Efendi’nin kız kardeşinin oğlu olması 
sebebiyle Ebu’l Leys Ali diye meşhur olmuştur. Doğum yeri ve tari-
hi bilinmemektedir. 1566’da vefat etmiştir. Dönemin alimlerinden 
ilim tahsil etti. Bir süre bazı medreselerde görev yaptıktan sonra 
1538’de İnegöl İshak Paşa Medresesi’ne müderris oldu. Daha sonra 
sırasıyla Davutpaşa Medresesi, Trabzon Sultanisi Müderrisliği, Ma-
nisa’da Sultaniye Medresesi Müderrisliği ve Manisa Kadılığı yaptı. 
Taşköprü-zade İstanbul Kadısı olunca sahn-ı seman Medresesi 
ve Ayasofya Medresesine müderris oldu. Davut-zade Muhammed 
Efendi vasıtasıyla Şam’dan gelip İnegöl Camiinde vaaz eden Salih 
bir zat şöyle nakleder “Alaaddin Ali Menavi Hazretleri şöyle anlattı. 
Ben uykudayken Resulullah (Aleyhisselam) bana; Ya Molla Ali! Sana, 
Nisan Bulutu ve Süleyman Aleyhisselamın Kuşu gibi bize devamlı 
hizmet eden İshak’ın Medresesini ihsan eyledik” buyurdu; o şevk-
le uyandım sabah olunca Kadıasker Kadri Efendi’nin makamına 
vardığımda bana orada bulunanlar “İnegöl Medresesine müderris 
oldun” diye müjdelediler ve tebrik ettiler. Sonra İnegöl’de İshak Paşa 
Medresesi’ne müderris olunca  Allah’ü Tealaya şükür, dua ve secde 
ettim.

EL-HAC YUSUF EFENDİ(BOSNALI): Ahmet Arslaner Hocaefen-
di’nin anneden dedesidir. Ulemadan Hocik İbrahim Efendi’nin oğlu 
olup Nisan 1249/1833 de Bosna Çayniçe kasabasında doğmuştur. 
1281’de Fatih Dersiamlarından Sivaslı Halil Efendi’den icazet almış-
tır. Sultan Abdülaziz zamanında H.1288’de Fatih Camiinde derse 
çıkmıştır. H.1290’da İstanbul Müderrisliği ruusuna nail olmuştur. 
Okuttuğu talebelerin Bosnalı olup dağılması üzerine 1306’da Yeni-
pazar Sancağı’nın merkezi bulunan Saniçe’ye giderek orada halk 
tarafından gösterilen himmete uyarak müderrisliğe başlamış ve 
1324’e kadar ders okutmuştur. Balkan Harbi’nde Sırpların Mitrovi-
çe’yi istilasında kendileri Basinka Nahiyesinde bulunuyordu. O sıra-
da bu nahiyede bulunan evini yerli Hristiyanların teşviki ile Sırplar 
bastılar kitaplarını yaktılar. Sonrasında Anadolu’ya hicret etti. İne-
göl Cerrah Köyüne yerleşti. 1916 yılında burada vefat etti.

KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖLLÜ-TURHAN ŞA-
HİN

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER
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