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SAYFA
3'te

MAZİDEN BİR KARE: İSHAKPAŞA 
CAMİİ ESKİ ŞADIRVANI 

Talha
BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

SAYFA
5'te 

SON 50 YILDA İNEGÖL’ 
DE YAPILAN CAMİLER-1

SAYFA
6'da

İZ BIRAKAN 
İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN

Örnek projeleri ile 
dikkat çeken İne-

göl Nuri Pakdil İmam 
Hatip Ortaokulunda, 
Resulullah Efendi-
miz’in (s.a.v) örnek 
ahlakını öğrencilere 
öğretmek ve hatırlat-
mak amacı ile sınıfların 
kapısına “Haftanın 
Hadis-i Şerifi”nin 
yazılı olduğu dosyalar 
asılıyor. 

MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğ-
lu, "İş dünyamızı kadim geleneklerimiz ve 

yardımlaşma kültürümüzden miras Karz-ı Hasen 
anlayışını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya davet 
ediyorum." dedi

SAYFA
2'de

ÖLÜM VE ÖTESİ

Ahmet
TAŞTAN

HADİS KUŞAĞI  (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

Resulullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki, 
zarar verebilesiniz. Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki, fayda veresiniz.” 
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İnegöl Mobilya fuarları ile adını dünyaya duyuran MODEF 

Fuarcılık, ilk yurtdışı fuarını ABD-Miami’de gerçekleştiriyor. 

Fuarın tarihi: 29 Şubat-02 Mart 2024 

İNEGÖL İÇİN BÜYÜK ADIM
 

İMOS ve İMİDER işbirliğinde, MODEF çatısı altında ABD 

Miami’de düzenlenecek olan Home Deco Expo fuarının 

lansman toplantısı, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans 

Salonu’nda gerçekleştirildi.

İMOS VE İMİDER İŞBİRLİĞİ

Yenişehir-Bilecik karayolunda iki otomobil kafa 
kafaya çarpıştı. Kazada İnegöl'de ikamet 

eden Hamza Kaya isimli genç hayatını kaybeder-
ken 3 kişi de yaralandı.

İnegöl Doğal Çiftçi Pazarı Projesini kamuoyu ile paylaşan İnegöl Düşün-
ce Platformu tarafından yapılan açıklamada; “Çiftçiler bu proje saye-

sinde ürünü 3 katına satarak mağdur olmaz ve ekilmedik yer bırakmaz. 
Çiftci kazanır. Biz kazanırız” ifadeleri yer aldı. 

MODEF Fuarcılık tarafından 29 Şubat - 02 Mart 2024 tarihleri arasında ABD Miami’de düzenlenecek olan 
Home Deco Expo fuarının lansman toplantısı gerçekleştirildi. 



Ahmet
TAŞTAN

ÖLÜM VE ÖTESİ
Böyle bir yazı tasarlamak yerine içimden geldiği gibi sa-

mimiyet ile haykırmak istiyorum. Bakın bir hafta öncesinde 

genç bir delikanlı, daha dün bir öğretmen arkadaşımız ve 

depremde 47 bin can aramızdan ayrıldı.

Köşe bucak her yere yazalım “Ölüm var ölüm!” Hazır 

olun ölüme. “Deprem öldürmez  çürük binalar öldürür.” Sö-

züne o kadar iman edildi ki itiraz etmeye, bu söze bir şeyler 

eklemeye, ya da  farklı açıdan bakmaya tahammül kabul edi-

lemez bir hal aldı.

İnsanların çoğuna “Ölümden kaçmak mümkün değil. Ne 

tedbir alırsan al!” deyiversen vay başına geleceklere. 

Sanki tedbir alma demişsin... Sanki bilimsel verileri in-

kar etmişsin... Sanki birilerinin ölmesi kaçınılmaz demişsin... 

Ölüm var ve kaçınılmaz ise ölüm sonrası ebedi hayata, 

bu dünyada yaptığından hesap vermeye gidecek insanoğlu. 

Bu hakikatin üstünü deprem molozları örtebilir mi? Bu haki-

kati, arkadaşının cenazesi önünde perişan olanların tüttür-

düğü sigara dumanları da gizleye bilir mi?

Kızgınız ya içilen sigaraya da karıştığımız sanılacak. 

Derdimiz o da değil. Depreme hazırlanan insan ölüm son-

rasına da hazırlan. Dediğimiz budur. Bu hesaptan kaçış yok.

Namaz ile başlayan bireysel hazırlık, kul hakkından sa-

kınmaya, oradan işini güzel yapmaya kadar her alanda ha-

zırlıklı olmak lazım. 

Trafik kurallarına uymayıp kaza yapanlara karşı içimiz-

de “ah be oğlum, öyle hızlı gitmeseydin, ah be oğlum emniyet 

kemerini taksaydın vb. cümlelerden sonra ne dersen de 

bu saatten sonra kimse onu geri getiremez. Bu boş sözler 

o vaktin sözü değil elbette. İçimizden geçirmiş olsak dahi 

telaffuz edemeyiz. Doğru değildir zaten. Lakin ölüm gibi bir 

nasihatçiden bir kaç hisse alamaz mı taş kafamız. Uyanmaz 

nefisler hala gaflet denizinde yüzer. Hayat kaldığı yerden de-

vam eder. Değişen bir şey olmaz. Vur patlasın çal oynasın. 

Kıskançlıklardan vazgeçilmez, adam aldatmacaya devam, 

dünyayı mamur etmeden geri durulmaz. Ey akıl neredesin, 

ey akletme seni nerede kaybetti insanlar... 

Tüm bunları kendi nefsime söylüyorum öncelikle. Koca 

bir ömür namazsız, sohbetsiz, okumasız, salih insanlardan 

uzak geçen vakitler bizi hangi vurdumduymaz demlere sa-

vuracak. 

Depreme değil ölüme hazır olmalıyız. Madem ki Azrail 

(as)'ın mesai mefhumu yok. Bizim de ibadet vakti mefhumu-

muz olmasın. Her an hazır asker gibi. “Haydi savaşa!” dedik-

lerinde “Emret komutanım!” diyen asker gibi ölüme hazır 

olmalı insan. Giden gitti. Oradan bize haber verecek hali yok 

onların. Lakin kutlu elçi biliyor ve bize bildiriyor. 

Hangimizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için 

ölümü ve hayatı yaratan Rabbimizin uyarıları da mı uyan-

dırmayacak bizi.  Ölüm, hayatın zıddı gibi görünüyor. Ölüm 

yokluk manasına gelirken hayat varsıllık anlamına geldiği 

yaygın kanaat. Lakin biz ebediyete doğmuş varlıklarız. Yolcu-

luğumuz devam ediyor toprakaltı ya da topraküstü olması 

fark etmeden. 

“Ölenin amel defteri kapanır ancak bazı insanların amel 

defteri kapanmaz” sözüne kulak vermek gerekir. Hayırlı 

evlat bırakmak, güzel bir ilmi eser bırakmak, insanların fay-

dalanacağı çeşmeler vesaire hayırlar yapmak.  Bu ne güzel 

müjdedir. Önden gidenlere, ardından yollayabileceğimiz bir 

imkan bırakıyor bize. 

Ama şu hadis-i şerif de bizi uyarıyor. “İnsan öldüğünde 

cenazesini üç şey takip eder: ameli, malı ve dostları. Lakin 

ikisi geri döner, dostları ve malı... Sadece ameli onunla kalır. 

Hepimiz farkında olmadan yaptıklarımızla bir “amel defteri” 

yazıyoruz. Sağ tarafımızdan ya da solumuzdan veya arka-

mızdan bize uzatılacak amel defterinin bizi cennet diyarına 

ulaştırılmasını temenni etmek için fırsatı kaçırmamalıyız. 

AHMET TAŞTAN

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:09 Öğlen : 13:16İmsak: 05:46

Akşam : 19:14 Yatsı : 20:32İkindi : 16:35

22 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))

02 Gündem 14 Mart Salı

KARZ-I HASEN 
SANDIĞI

Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derne-
ği (MÜSİAD) İnegöl 
Başkanı Bahri Sinan 
Yazaroğlu, Kahraman-

maraş merkezli dep-
remler dolayısıyla 
yardımlaşmanın öne-
mine işaret ederek, 
iş dünyasını kadim 
geleneklerden bir 
miras olan Karz-ı Ha-

sen anlayışına destek 
olmaya çağırdı.Bahri 
Sinan Yazaroğlu, yap-
tığı açıklamada, Kah-
ramanmaraş merkezli 
şiddetli depremler 
sonrası afet bölgesin-

de ticaret hayatının 
yeniden ayağa kaldırıl-
ması için atılan adımla-
rı değerlendirdi.

Bölgedeki iş ve ti-
caret hayatının öne-
mine dikkati çeken 
Yazaroğlu, MÜSİAD'ın 
depremden etkilenen 
üyelerine Karz-ı Ha-
sen anlayışı ile des-
tek olduğunu belirtti.
Asmalı, bu kapsamda 
bölgedeki MÜSİAD 
üyelerine faizsiz veya 
hibe sermaye deste-
ği sağladıklarını ifade 
ederek, iş dünyasını 
da Karz-ı Hasen anla-
yışını desteklemeye 
ve yaygınlaştırmaya 
davet etti.

MÜSİAD İnegöl 
Başkanı Yazaroğlu, 
şu ifadeleri kullan-
dı: "Afet bölgesinde 
depremden etkilenen 
vatandaşlarımıza yö-
nelik kapsamlı çalış-
malarımızın yanında, 
bölgedeki iş ve tica-
ret hayatının yeniden 
ayağa kaldırılması için 
MÜSİAD Karz-ı Hasen 
Sandığı ile bölgedeki 
üyelerimize sermaye 
desteği sağlıyoruz. 
Bununla birlikte üyele-
rimizden alınan zorun-
lu aidatları da Karz-ı 
Hasen anlayışıyla bu 
sandığa aktararak, 

böylesi felaketlerde 
ve ihtiyaç halinde fa-
izsiz veya hibe olarak 
afetten etkilenen ve 
zarar gören üyele-
rimizin kullanımına 
sunuyor, öz kaynakla-
rını destekliyoruz. Bu 
vesileyle iş dünyamızı 
kadim gelenekleri-
miz ve yardımlaşma 
kültürümüzden miras 
Karz-ı Hasen anlayışını 
desteklemeye ve yay-
gınlaştırmaya davet 
ediyorum. Gün bir ve 
beraber olma günü-
dür. Yaralarımızı bir-
likte saracak, beraber 
ayağa kalkacağız."

İNEGÖL İÇİN 
BÜYÜK ADIM

İnegöl Mobilya fu-
arları ile adını dünya-
ya duyuran MODEF 
Fuarcılık, ilk yurtdışı 
fuarını ABD-Miami’de 
gerçekleştiriyor. Fua-
rın tarihi: 29 Şubat-02 
Mart 2024 

İMOS VE İMİDER 
İŞBİRLİĞİ

İMOS ve İMİDER iş-
birliğinde, MODEF 
çatısı altında ABD 
Miami’de düzenlene-
cek olan Home Deco 
Expo fuarının lansman 
toplantısı, İnegöl Ti-
caret ve Sanayi Odası 
Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Mobilyacı işadam-
larının yoğun katılım 
gösterdiği toplantının 
açılış konuşmasını ger-

çekleştiren İTSO ve 
MODEF Fuarcılık Yö-
netim Kurulu Başkanı 
Yavuz Uğurdağ, “İne-
göl olarak dünyanın 
pek çok yerine birey-
sel pazarlama yapıyo-
ruz, pek çok yerinde 
fuar ziyaretleri yapıyo-
ruz ve son birkaç yıl-
dır da artarak devam 
eden bir şekilde fuar 
katılımları yapıyoruz. 
Bugüne kadar bireysel 
ya da İMOS’un organi-
zasyonu ile bu katılım-
lar organize edildi. 

2023 yılı itibari ile bu 
fuar katılımlarını MO-
DEF çatısı altında top-
lama kararı aldık. On-
larca yıla dayanan fuar 
organize etme de-
neyimimizi artık hem 
yurtiçi hem de yurtdışı 
organizasyonlarımız 
ile çeşitlendirerek 

MODEF çatısı altında 
çalışmalarımıza de-
vam edeceğiz. Bugün 
bu çalışmalarımızdan 
ilki olan Home Deco 
Expo fuarının lansman 
toplantısındayız. 

İMOS ve İMİDER 
destekleriyle MODEF 
çatısı altında düzenle-
yeceğimiz fuarımızdan 
büyük beklentiler içe-
risindeyiz. ABD pazarı 
hepimizin ilgilendiği 
çok büyük bir pazar 
konumunda bulunu-
yor. Bu noktada üreti-
cilerimizin ciddi mesai 
harcamaları gereken 
bir pozisyondayız. 

Proje Koordinatö-
rümüz Jeff Holmes 
bizlere ABD’deki 
pazar ve izlememiz 
gereken yollarla ilgi-
li bilgilendirmelerde 
bulunacaklar. Kendi-
sinden edineceğimiz 
bilgiler yol haritamızın 
oluşması noktasında 
önemli detaylar içere-
cektir. Gerçekleştire-
cek olduğumuz fuarın 
öneminin bilincindeyiz 
ve bu doğrultuda da 
çalışmalarımızı sürdü-
receğiz. Hem şehrimiz 
üreticilerinin hem de 
ülkemiz ekonomisinin 
bu organizasyondan 
ciddi faydalar sağla-
yacağına inanıyoruz” 
dedi.

JEFF HOLMES 
MERAK EDİLENLERİ 

YANITLADI
Başkan Uğurdağ’ın 

ardından kürsüye çı-
kan Proje Koordinatö-
rü Jeff Holmes, ABD 
mobilya sektörün eko-
nomik hacmi ile pazar 
çeşitliliği, pazara giriş-
te ve sonrasında izlen-
mesi gereken yollar ve 
bağlantıların kurulma-

sı noktasında atılması 
gereken adımlar hak-
kında detaylı bilgilen-
dirmelerde bulundu. 
İnteraktif şekilde ger-
çekleştirilen lansman-
da Proje Koordinatörü 
Jeff Holmes kendisine 
yöneltilen soruları ya-
nıtlayarak merak edi-
len noktalarda firma 
temsilcilerinin soru 
işaretlerini giderdi.

JEFF HOLMES 
KİMDİR?

Jeff Holmes kendi 
satış ve danışmanlık 
şirketinin kurucusu 
olmasının yanı sıra 
ABD’nin önde gelen 
birçok mobilya üretici 
ve ithalatçısının yöne-
ticiliğini ve başkanlı-
ğını yapmıştır. Ayrıca 
hem ABD’de yerleşik 
hem de uluslararası 
mobilya şirketlerine 
danışmanlık hizmetleri 
vermiştir.

1998 yılından beri 
hizmet veren J. Hol-
mes LLC şirketinin 
mobilya endüstrisin-
deki iki temel amacı; 
uluslararası şirketlerin 
ABD pazarına girmele-

rine yardımcı olmak ve 
Amerikan şirketlerinin 
uluslararası pazarlarda 
dağıtım ağlarını ge-
nişletmeye yardımcı 
olmaktır. Her iki hedef 
için de bireyler, şir-
ketler ve hatta devler 
kurumları düzeyinde 
işbirlikleri kurarak iler-
lemektedir. 

Jeff Holmes, baş-
ta Asya, Avrupa ve 
Güney Amerika ol-
mak üzere Brezilya, 
Kamerun, Çin, Kosta 
Rika, Fransa, Gabon, 
Almanya, Guatemala, 
Peru, Polonya, İngilte-
re ve Vietnam'ın yanı 
sıra İskandinavya top-
rakları dahil farklı kıta 
ve ülkelerde iş yap-
mıştır.

 Bugün ise Türk 
mobilya sektörünün 
ABD'ye ve Güney 
Amerika ülkelerine ih-
racatını arttırmaya dö-
nük organize edilmiş 
Home Deco Expo Fu-
arının proje koordina-
törü olarak uzun yıllar-
dan gelen deneyimini 
projenin başarısı için 
kullanmaktadır.

MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Si-
nan Yazaroğlu, "İş dünyamızı kadim 
geleneklerimiz ve yardımlaşma kül-
türümüzden miras Karz-ı Hasen an-
layışını desteklemeye ve yaygınlaş-
tırmaya davet ediyorum." dedi.

 @ Özgür Yıldırım

MODEF Fuarcılık tarafından 29 
Şubat - 02 Mart 2024 tarihleri ara-
sında ABD Miami’de düzenlenecek 
olan Home Deco Expo fuarının lans-
man toplantısı gerçekleştirildi. 

@ Özgür Yıldırım



TARİHTE BUGÜN 14 MART

1575: Selimiye Camii ibadete açıldı
1827: TIP BAYRAMI: II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mus-

tafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'ndaki 
Tulumbacıbaşı Konağı'nda kurulması, daha sonra ''Tıp Bayramı'' 
olarak kutlanmaya başlandı.

1840: Rumi Takvimin kabulü. Rumi yılbaşı.
1883: Bilimsel komünizmin kurucusu Karl Marx Londra'da öldü.
1939: Adalet Bakanlığı Arap harfleriyle ders verenlerin cezalan-

dırılmasına ilişkin genelge yayımladı.
1977: Manzara resimleriyle ünlü ressam Hikmet Onat İstan-

bul'da öldü.

1995: İstanbul Gazi mahallesindeki olayları protesto için Anka-

ra'da düzenlenen yürüyüşte polisle göstericiler arasında çatışma 

çıktı, 36 kişi yaralandı.

2000: Naim Süleymanoğlu, koparmada145 kilo kaldırarak dün-

ya rekoru kırdı.

2003: Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Hükümeti, Siirt Milletvekili 

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu.

BUGÜN TIP BAYRAMI

03 Yaşam 14 Mart Salı

BİR SÜREDİR TAKİP 
EDİLİYORDU

Narkotik ekipleri ta-
rafından bir süredir 
takip edilen N.K. isim-
li şahsın üzerinde ve 
evinde yapılan arama-
da satışa hazır halde 4 

paket metamfetamin, 
hassas terazi ve uyuş-
turucu ticaretinden 
elde ettiği paralar ele 
geçirildi.

Gözaltına alınan ve 
emniyetteki sorgusu-

nun ardından adliyeye 
sevk edilen zehir taciri 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklana-
rak cezaevine gönde-
rildi.

OTOMOBİLDEN EVE 
SİLAHLA 2 EL ATEŞ 

AÇILDI
Olay, merkez Nilüfer 

ilçesi Fethiye Mahalle-
si'nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, İl-
yas Aydın'a ait olan ve 
ailesiyle birlikte yaşadı-
ğı eve gece saatlerinde 
kimliği belirsiz bir kişi ta-
rafından 2 el ateş edildi. 
Kurşunlar camdan içeriye 
girerek duvara çarparken 
sesleri duyarak oturma 
odasına giden aile göz-
lerine inanamadı. Aydın 
ailesi durumu hemen po-
lis ekiplerine bildirirken, 
şüpheli geldiği otomobil 
ile hızlıca uzaklaştı. O 
anlar kameralara yansır-
ken annenin uykusunun 

gelmesi oğlu ve kızını kör 
kurşunlardan 5 dakika ile 
kurtuldu. 

"Belki evim şu anda cen
aze evi olacaktı” diyen 

Aysel Aydın,"Olay gece-
si biz kına için İnegöl'e 
gittik. Daha sonra eve 
döndük ve eşim ile bü-
yük kızım uyumaya gitti. 
Oğlum, kızım ve ben bu-
radaydık. Gece saat 3 sı-
ralarında her taraf sessiz 
ve hiçbir şey yoktu. Daha 
sonra bizde oğlum ve kı-
zımla yatmaya gittik. Olay 
tam biz gittikten 5 dakika 
sonra olmuş. Biz yatmaya 
gittikten sonra kimliği be-
lirsiz bir kişi arabayla ge-
liyor ve bizim olduğumuz 
bu odaya doğru 2 el ateş 

ediyor ve kaçıyor.

 Eğer biz burada olsay-
dık ölebilirdik. Gelen po-
lis memurları da geldik-
lerinde "kurşunlar isabet 
edebilirdi" dedi. Benim 
için dehşet, tüyler ürper-
tici bir şey. Bu kadar ka-
nepe ve yatağın olduğu 
evde yere yatak yaparak 
yatıyoruz.  Suçluların ya-
kalanmasını istiyorum. 
Çünkü benim 3 tane ço-
cuğum var. Küçük kızım 
bana "biraz daha televiz-
yon izleyelim" dedi. Ben 
de "yok" demiştim. Biraz 
daha izlesek ölmüştük. 
Belki şuanda benim evim 
cenaze evi olacaktı" dedi. 

İnegöl'de narkotik ekipleri tarafından yürütülen so-
ruşturmada zehir taciri kıskıvrak yakalandı. @ Haber 
Merkezi

Bursa'da gece saatlerinde otomobilden bir eve silah-
la 2 el ateş açıldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye 
saniye yansırken. Annenin uykusunun gelmesi 2 çocu-
ğunu kör kurşunlardan dakikalarla kurtardı. @ Haber 
Merkezi  

İnegöl’ün en önemli tarihi mekanı şüphesiz 

İshakpaşa Camii ve medresesidir.

İnegöl’de maneviyatın en yüksek olduğu yer 

de burasıdır bence. Çünkü bu cami aynı zaman-

da Resulullah Efendimiz’e (s.a.v) ait kutsal bir 

emaneti asırlardır taşımaktadır.

Caminin bulunduğu alan Osmanlı’nın İnegöl’e 

girdiği ilk yıllardan itibaren İnegöl’ün merkezidir. 

İnegöl buradan yönetilmiştir. Burası aynı zaman-

da günümüze kadar eğitimin, kültürel hayatın ve 

ticaretin de merkezi olmuştur. 

Bildiğiniz gibi bu yapının kurucusu, Fâtih Sul-

tan Mehmed devrinde vezîriâzam olarak görev 

yapan İshak Paşa’dır. 

İshakpaşa Vakfiyesi Şubat 1486 tarihinde 

tamamlanmıştır. Caminin bu tarihten yaklaşık 

10 yıl önce tamamlanıp ibadete açıldığı tahmin 

ediliyor.

İshakpaşa da 30 Ocak 1487 tarihinde vefat 

etmiştir. Bu vakfiye cami, medrese, türbe, imaret, 

han ve ahırlardan oluşuyordu. Külliyeden ima-

ret, han ve ahırlar günümüze ulaşmamıştır.

Caminin kuzeyinde bulunan şadırvan da 

tamamen yeniden yapılmıştır. Fotoğrafta gör-

düğümüz şadırvan Cumhuriyet döneminin ilk 

yıllarındaki şadırvandır.

Fotoğrafta görüldüğü gibi son cemaat yerin-

de kapı ve pencere yok. Dış cephe orijinal haline 

daha yakın durumda.

Yüksek Mimar Ali Saim Ülgen şadırvan hak-

kında şu raporu kayda almıştır: “Hiç bir mimari 

hususiyeti bulunmayan son asrm malısulü üstü 

ahşap çatık bir şadırvan avlunun ortasını işgâl 

etmekte, medrese ile camiin rüyetini fazlas ile 

haleldâr eylemektedir.” 

Günümüzdeki beton yapı şadırvanı ise hiç 

söz konusu etmeye bile gerek yok. 

AYHAN TALHA BAYRAKTAR

Talha
BAYRAKTAR

MAZİDEN BİR KARE: 
İSHAKPAŞA CAMİİ ESKİ 

ŞADIRVANI 

İNEGÖLLÜ GENÇ 
KAZADA ÖLDÜ

H.K. (22) kontrolün-
deki 16 APN 963 pla-
kalı otomobil, Yeni-
şehir istikametinden 
Bilecik istikametine 
seyir halindeyken, 
İncirli Mahallesi’nde 
karşı yönden gelen 
M.B. (55) kontrolün-
deki 09 AS 903 pla-
kalı otomobille çar-
pıştı. Kaza sonucu 
Hamza Kaya hayatını 
kaybederken, M.B. 
ile birlikte araç içe-
risinde yolcu olarak 
bulunan D.İ. (24) ve 
A.P. (60) yaralandı.

Yaralılar olay yerine 
gelen ambulanslar-
la Bilecik Eğitim ve 
Araştırma Hastane-
si'ne kaldırılırken, 

tedavilerinin devam 
ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı.

Yenişehir-Bilecik karayolunda iki otomobil kafa ka-
faya çarpıştı. Kazada İnegöl'de ikamet eden Hamza 
Kaya isimli genç hayatını kaybederken 3 kişi de ya-
ralandı.

2 KİŞİ ÖLÜMDEN 
DÖNDÜ

Mesudiye Mahal-
lesi İnegöl Caddesi 
üzerinde seyir ha-
linde olan Burak 
Ç. yönetimindeki 
otomobil Mesudiye 
altgeçidi üzerinden 
Bursa Ankara kara-
yoluna çıkış yapmak 
istediği sırada Yıldı-

rım Caddesi üzerin-
de seyir halinde olan 
Selim K. yönetimin-
deki kamyonet ile 
kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu sürü-
cüler yaralanmaz-
ken, otomobil de 
yolcu konumunda 
bulunan Beyzanur T. 
(22) ile Gülcan T. (39) 
yaralandı. Haber ve-

rilmesi üzerine kaza 
yerine gelen 112 Acil 
Servis Ambulansında 
görevli sağlık ekiple-
rinin ilk müdahalesi-
nin ardından yaralılar 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine götü-
rülerek tedavi altına 
alındı.

İnegöl'de meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. 
@ Haber Merkezi
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SERİ İLANLARİLAN HATTI : 715 30 57

X

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.



HABER HATTI : 715 30 57

YAYIN TARİHİ
14 Mart Salı Sayı : 5953

NÖBETÇİ ECZANELER

 LİMON ECZANESİ 
MAHMUDİYE MAH. EDEP ALİ CAD. NO:1/A

 0546 463 15 10

ALANYURT ECZANESİ 
ENİ MAH. MENEKŞE CAD. NO:19/B-C

 0224 719 20 30

MUSTAFA ECZANESİ 
KEMALPAŞA MAH. HOCAKÖY YOLU SOK. NO:42/BC

 0224 711 57 37

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:
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Cami ve mescidler-bir anlamda – kültür mer-
kezi niteliği taşımaktadırlar. Her mezrea, oba, 
köy, nahiye,kasaba, mahalle ve şehir merkezin-
de mutlaka bir veya bir kaç mescid ve de cami 
bulunmaktadır. 

İnegöl coğrafyasında yer alan her yerleşim 
merkezinde-sayıları ve fizikî yapıları yek diğe-
rinden ferklı olsa damutlaka bir veya bir kaç 
mescid, bulunmaktadır.

Yaptığım inceleme gezilerim sırasında cami 
ve mescidi olmayan hiç bir yerleşim alanına 
rastlamadım. İster mezrea, ister köy ve isterse 
mahalle niteliği taşısın her yerleşim alanında 
mutlaka o yerleşim alanının sakinlari tarafından 
-genellikle- yerleşim alanının merkezine veya 
yakınına bir mescid inşa edilmiştir.

Tarihî nitelik taşıyan mazbut veya mülhak 
vakıf statüsünde mülkiyeti devletin elinde 
bulunan cami ve mescidler bulunmaktadır. 
Ayrıca bunların yanı sıra mülkiyeti, özel ve tüzel 
kişilerin elinde bulunan halk tarafından inşa 
edilerek hizmete sunulmuş cami ve mescidler, 
çoğunluktadır. Şu kadar var ki mülkiyyeti ister 
özel kişilere ait olsun istrese tüzel kişilere ait 
olsun ülkemizde bütün cami ve ve mescidlerde 
yönetim, T. C. Diyanet İşleri Başkanlığı’na aittir.

Devletçe kadro tahsis olunan cami ve 
mescidlerde görevler, memur statüsünde belirli 
usullere göre atanmış ve maaşı devletçe ödenen 
din görevlileri tarafından yapılır. Devletçe kadro 
tahsis edilememiş olan cami ve mescidlerde 
ise –ücreti yasalar çerçevesinde özel ve tüzel 
kişilerce ödenen fakat devlet adına T. C. Diyanet 
İşleri Başkanlığınca ataması yapılmış olan “buy-
runtulu” din görevlileri tarafından yerine getirilir.

İnegöl coğrafyasında camisi ve mescidi olma-
yan hiç bir yerleşim alanı bulunmadığı gibi bazı 
ve mahallelerde bir den fazla cami ve mescid 
yer almıştır. Dernek veya vakıf şeklinde organize 
olan halk tarafından cami ve mescidler, inşa 
edildiği için belirli bir mimârî proje uygulanmış 
değildir.

Yeni inşa edilen mescidlerin pek çoğu, teber-
rû ve bağış yolu ile sağlanan malî imkânlar ile ya-
pıldığı için bunların inşaatında standart belirli bir 
mimarlık ve mühendislik hizmetleri alınmış de-
ğildir. Vakıf veya dernek yetkililerince – evvelce - 
yörede yapılmış ve beğenilmiş olan her hangi bir 
cami, örnek alınarak belediyece verilen ruhsata 
dayalı olarak- çok kere – bir kalfa nezaretinde 
cami ve mescid inşaatları, sürdürülmektedir.

Konu, İnegöl bazında ele alındığında özel 
mimarlık ve mühendislik hizmeti almış cami ve 
mescdler de vardır. Söz gelimi: İnegöl şehir mer-
kezinde Sânî Konukoğlu Camii, Organize Sanâyi 
Camii, Cerrah Belde Merkez Camii, Yenice Mer-
kez Belde Camii, Turgutalp Mahallesi Merkez 
Camii, Hasanpaşa Köyü Yeni Merkez Camii ….

Evet edindiğim bilgilere göre isimlerini ver-
diğim bu camiler, inşa edilirken standart ölçüde 
mimarlık ve mühendislik hizmetleri almıştır. 
Mîmârî üslüplarına gelince; eski yıllarda mezrea, 
köy ve mahallelerde inşa edilen cami ve mes-
cidler, nâdiren, kubbeli yapılrken günümüzde 
inşa edilen küçük olsun büyük olsun, bütün cami 
ve mescidler kubbeli olarak inşa edilmektedir. 
Yapılırken de - cami arsasısın özelliğinden doğan 
küçük nüans farkları hariç - hepsi, bir birlerini 
aynen kopya etmiş durumdadır.

Dileğimiz, Mimar Sinan’ın inşa ettiği cami ve 
mescidler ile donatılmış bir coğrafyada Yaşayan 
mimarlarımızın,mühendis- lerimizin, kalfalarımı-
zın ve bu hizmete katkıda bulunan vakıf ve der-
nek yetkililerimizin, hangar tipi cami ve mescid 
yapmaktan vazgeçerek çağın insanına hizmet 
edecek sosyal tesisli cami inşa etme yolunu seç-
meleridir. (YARIN DEVAM EDECEK İNŞALLAH!)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

MUHARREM İNCE 
CUMHURBAŞKANI 
ADAYI

14 Mayıs’ta yapıla-
cak Cumhurbaşkan-
lığı ve Milletvekilliği 
seçimlerine günler 
kala siyaset arena-
sında isimler netleş-
meye başladı.Sürecin 
en dikkat çeken par-

tilerinden biri olan 
Muharrem İnce’nin 
lideri olduğu Mem-
leket Partisi’nde İne-
göl’den aday adayı-
nın Yasemin Soydan 
olacağı öğrenildi.

Memleket Partisi 
Genel Başkanı Muhar-
rem İnce, 14 Mayıs'ta 

yapılacak seçimlerde 
partisinin cumhur-
başkanı adayı oldu. 
Parti Sözcüsü Prof.
Dr. İpek Özkal Sayan, 
Memleket Partisi'nin 
cumhurbaşkanı adayı-
nı, yapılan oylamada 
partinin üyelerinin be-
lirlediğini açıkladı.

KAMİL ORUÇ 
ATANDI

İnegöl İlçe Tarım Mü-
dürü İbrahim Ekren 

görevden alınarak ye-
rine Kamil Oruç atan-
dı. İbrahim Ekren’in İl 
Tarım Müdürlüğünde 

Ziraat Mühendisi ola-
rak göreve devam 
edeceği öğrenildi.

NURİ PAKDİL’DEN 
YİNE ÖRNEK PROJE
Din Kültürü zümre-

sinin hayata geçirdiği 
proje hakkında bilgi 
veren İnegöl Nuri Pak-
dil İHO okul müdürü 
Ahmet Yakışıklı şunları 
söyledi: 

Akademik başarıları-
mızın yanında öğrenci-
lerimizin milli ve manevi 
değerlerimizin ışığında 
yetişmesini çok önem-
siyoruz. Bu amaçla 
okulumuzda bir çok ça-
lışma yapılıyor. Bu çalış-
malarımızdan biri de 
Din Kültürü zümremiz 
tarafından hazırlanan 
‘Nuri Pakdil Öğrencileri 
Sünnetin Işığında yürü-
yor’ projesi.”

 Proje kapsamında 
Haftanın Hadis-i Şeri-
finin görevlendirilen 
öğrenci grubunun ça-
lışmasıyla tespit edil-
diğini söyleyen müdür 
Yakışıklı:

“Kararlaştırılan Ha-
dis-i Şerif okulumuz-

daki bütün sınıfların 
kapısına öğrencilerin 
rahatlıkla görüp oku-
yacakları şekilde yine 
görevli öğrenciler tara-
fından asılıyor. Hafta-
nın Hadisi, derse giren 
Din Zümresi öğretmen 
tarafından sınıfa okutu-
larak açıklaması yapılı-
yor. Uygulama içeren 
Hadislerin bir hafta 
boyunca öğrenciler ta-
rafından uygulanması 
teşvik ediliyor.

Bu çalışma her hafta 
okulumuzda günce-
lenerek devam ettiril-
mekte ve öğrencilerde 
Sünnet ışığında bir far-
kındalık oluşturulması 
hedeflenmektedir.Yine 
bu proje kapsamında 
okulun önemli noktala-
rına asılan Ayet ve Ha-
dis tabloları, sınıf sınıf 
ziyaret edilerek, ilgili 
köşede ders yapılmak-
tadır.” Dedi.

İnegöl’den birçok siyasi partiden aday adayla-
rı belli olmaya başlarken, ilk bayan aday adayının 
Memleket Partisi ilçe başkanı Yasemin Soydan oldu-
ğu öğrenildi. @ Özkan Duran

İnegöl İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren'in yerine 
Kamil Oruç atandı. @ Haber Merkezi

Örnek projeleri ile dikkat çeken İnegöl Nuri Pakdil 
İmam Hatip Ortaokulunda, Resulullah Efendimiz’in 
(s.a.v) örnek ahlakını öğrencilere öğretmek ve hatırlat-
mak amacı ile sınıfların kapısına “Haftanın Hadis-i Şeri-
fi”nin yazılı olduğu dosyalar asılıyor. @ Özkan Duran

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

SON 50 YILDA İNEGÖL’ DE 
YAPILAN CAMİLER-1

BUSKİ UYARDI
Edinilen bilgiye 

göre BUSKİ’nin İne-
göl’de yapacağı ça-
lışmalar kapsamında; 
Kemalpaşa, Süley-

maniye, Osmaniye, 
Burhaniye, Turgutalp, 
Hamidiye, Mahmudi-
ye, Yenice, Orhaniye, 
Cuma, Mesudiye, 
Hocaköy ve Çeltikçi 

mahalleleri ile civarın-
da 14 Mart Salı günü 
saat 10:00 ile 17:00 
arasında tedbir amaç-
lı su kesintisi gerçek-
leşecek.

BUSKİ’den edinilen bilgilere göre İnegöl’de 13 
mahallede su kesintisi gerçekleşecek. @ Haber 
Merkezi
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Doğum gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte güzel ve sağlıklı bir ömür dileriz.
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bayraktarayhan@hotmail.com adresini ekleyebilirsiniz.

ÇİFTÇİNİN
 GELECEĞİNİ 

KURTARAN PROJE
“Gündemde kuraklık 

var. Bursa’da ilk defa 
bu mevsimde barajlar 

kurudu. Çiftçilerimize 
sahip çıkmamız gereki-
yor.  Aslında dolaylı ola-
rak kendimize sahip çı-
kıyoruz.” Açıklamasını 
yapan İnegöl Düşünce 

Platformu, İnegöl Do-
ğal Çiftçi Pazarı Projesi-
ni kamuoyu ile paylaştı.

İnegöl Düşünce Plat-
formu adına Serdal Öz-

kan tarafından yapılan 
açıklama şu şekilde: 
“Anlatalım, öncesinde 
bu projeyi bir heyetle 
belediye başkanımı-
za anlattık, sonuç çok 

güzel ama..Devlet Su 
işleri tarafından , ine-
gölün bitiminden şe-
hitler mahallesi yoluna 
kadar 2 kilometre Ana-
yol kenarında büyük bir 
TAHLİYE KANALI yapı-
lacaktı, 2018 yılındaki 
ekonomik krizden do-
layı, ödenekten dolayı 
askıya alınmıştı, harita-
lara işlenmiş durumda.  
(Tahliye kanalı,  her-
hangi bir su taşkınında 
baraj suyunu tahliye 
etmek için yapılır. )

Tahliye kanalı, Açık 
kanal olarak geçiyor, 
Burada kapalı kanal 
yaparak ( bu aşamada 

siyasiler  bir kaç ziyareti 
gerekli, Kurumu ve Ba-
kanlığı) üzerine inegöl 
mimarisine uygun,  ya-
pılar yapılarak gerçek 
çiftçilere ürünlerini sat-
masi için , yer yapmak 
için  şuan bu fırsata  sa-
hibiz.” 

BÜTÜN ÇİFTÇİLER 
EŞİT HAKLARA SAHİP 
OLMALI

Serdal Özkan tarafın-
dan Proje isminin; İne-
göl Doğal Çiftçi Pazarı 
olduğu açıklanırken, 
proje ile ilgili adımlar 
da şöyle paylaşıldı:

ÇİFTÇİLER
 MAĞDUR OLMAZ 

VE EKİLMEDİK YER 
BIRAKMAZ 

Açıklamanın sonun-
da şu ifadeler yer aldı: 
“Sonuç, Zincir market-
lerden kimse 3 katına 
zebze, meyve ve üre-

tilen öteki ürünleri al-
mak zorunda kalmaz.  
Çiftçiler böylelikle 
ürünü 3 katına satarak 
mağdur olmaz ve ekil-
medik yer bırakmaz.  
Çiftci kazanır .... Biz 
kazanırız ....

Kuraklık kapımızda,  

kimse bencil düşüne-
mez,  herkes sorum-
luluk almak zorunda 
, 15 liraya alacağımız 
domatesi 50liraya al-
mamak için, bu pro-
je şart.. Çiftçilerimizi 
desteklemessek biz 
kaybedeceğiz.” 

Serdal Özkan tara-
fından yapılan açık-
lamada 2022 yılında 
inegöl’de çıkan bir kaç 
haber fotoğrafların-
da, inegöl ciftçilerinin 
durumu özetlenirken, 
açıklama sonunda şu 
sorulara yer verildi: 
“2022 yıllı için inegöl 

haberlerinden konu 
olan kalemler için söy-
liyelim; 80 kuruşa kar-
puz satamayan çiftci, 
3 liraya satsa; 3 liraya 
şeftali satamayan 8 
liraya satsa, para ka-
zanmaz mı?  Ekilme-
dik yer bırakır mı? Peki 
biz ucuza yemiş olmaz 

mıyız?Bu proje de  im-
kansız birşey yok . DSİ 
projesi inegöl için bir 
avantaj ve şuan TAM 
ZAMANI ..Detaylı ola-
rak halkımıza bilgi ve-
rebiliriz.” 

İnegöl Düşünce Plat-
formu...

Serdal Özkan

- DSİ projesine tekrar ödenek sağlanması lazım. 
2- Projede tadilat yapılarak kapalı kanala çevrilmesi lazım. 
3- Bakanlık veya Belediye tarafından , projeyi kim ustlenirse, üzerine pazar için modern kapalı tezgah-

lar kurulması lazım. 
4- Bebka (Bursa Eskişehir Bilecik kalkınma ajansı)
Proje desteği alabilir.
5- Tarım Bakanlığı tarafından proje desteği alınabilir. Proje de üstlenebilir.
6- İşletmenin denetimi , belediye zabıta kontrol noktası kurarak denetimi ve fiyat politikasını kontrol 

eder.
7- Üretim yapan gerçek çiftçiler ,ilgili köylerin kooperatifi tarafından satışları için belediyeye müraca-

atı sağlanır. 
8- bütün çiftçilere eşit tarih verilir (örnek 3 gün) ve sırası bitenlerin tekrar müracaatları sırasında başka 

tezgah verilmeli. Bütün çiftçiler eşit haklara sahip olmalı. 
9- Ankara istikametinden gelen yabancılar icin ve İnegöldeki aileler için, beli aralıklarda inegöl köftesi 

için yer verilmeli 
10- Orta taraflara ibadet için mescit yapılmalı 
11- Şehirici ulaşım için güzergah Şehitler yoluna kadar uzatilmali,  bunun içinde 2018 de askıya alınan 

köprünün yapılması lazım. Onaylanan  Köprü projesi fotoğraf kısmında var

İnegöl Doğal Çiftçi Pazarı Projesini kamuoyu ile paylaşan İnegöl Düşünce Platformu tarafından yapılan açıkla-
mada; “Çiftçiler bu proje sayesinde ürünü 3 katına satarak mağdur olmaz ve ekilmedik yer bırakmaz. Çiftci kaza-
nır. Biz kazanırız” ifadeleri yer aldı. @ Özgür Yıldırım

KADRİ GÜÇLÜ: XIX. Dönem Bursa Milletvekili, İnegöl 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. 20.10.1941 İnegöl doğumlu-

dur. Ortaokul sonrası eğitime devam etmemiş babası İsmail 

Güçlü’nün kereste ticareti yaptığı işyerine devam ederek 

keresteciliği ve ticareti öğrenmek istemiştir. Kerestecilik 

ve  mobilya mağazacılığı yaptı. 

01.12.1972-20.11.1974 tarihleri 

ve 22.11.1978-30.01.1984 tarihle-

rinde İnegöl Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanlığı görevinde bu-

lundu.  Organize Sanayi Bölgesi 

Kurucu Heyet içinde 4 yıl görev 

yapar. Adalet Partisi bünyesinde 

başladığı aktif siyaseti Doğruyol 

Partisi bünyesinde de devam 

ettirir. 1973-77 Adalet Partisi 

İnegöl Belediyesi Meclis Üyeliği yapar. 25 Mart 1984 Yerel 

seçimlerinde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından 

istifa ederek Doğruyol Partisi Belediye Başkan Adayı  olur 

seçilemez. Doğruyol Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı Yönetim Ku-

rulu üyesi olarak siyasete devam eder. 01 Nisan 1988 Kong-

resi’nde İlçe Başkanı olur. 20 Ekim 1991 Genel Seçimlerinde 

Bursa İkinci Bölge Kontenjan Adayı olarak girdiği seçimde 

Doğruyol Partisi’nden Bursa Milletvekili seçilir. 1991-95 yılla-

rı milletvekilliği yapar. İnegöl Yıldızspor Kulübü bünyesinde 

amatör kaleci olarak uzun yıllar sporculuk yaptığı gibi daha 

sonra aynı kulübe başkanlıkta yapacaktır. 04.08.2007 tari-

hinde vefat etti.

 

MAHMUT GÜÇLÜ:  23 Ocak 1945 tarihi İnegöl doğumlu-

dur.  Mahmut Güçlü ilçemizde tanınmış sevilen bir ailenin 

mensubu olma imtiyazı ile mutlu bir hayat sürmüştür. O her 

ortamda yer almış, her statüde insanla muhatap olmuştur. 

Altmış yıla yaklaşan ömründe dört beş ayrı kuşağın anıla-

rında gülümseten kişi olarak 

yerini almıştır. Birçok gönülde 

unutulmaz izler bırakmış, Nesil-

den nesile aktarılacak anıların 

sahibi olmuştur. 25.10.2004 ta-

rihinde vefat ettiğinde İnegöl’de 

olduğu kadar İnegöl dışında da 

bilinen, tanınan sembol bir şah-

siyettir. Kaynakça : 17.04.2017 

tarihi yeğeni Mustafa Şimşek ile 

görüşüldü.

 

İSMAİL GÜÇLÜ: İnegöl Belediye Meclis Üyesi, cemiyet 

adamı, esnaf. 1904 yılı Trabzon Of doğumludur. 1918 yılında 

ailesi ile İnegöl’e göç ettiler. Aile mesleği bakırcılık, daha son-

raları ise kerestecilik yaparak hayatını sürdürdü. 1955-59 

yılları İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üye-

sidir.  1955-60 yılları Demokrat Parti İnegöl Belediye Meclisi 

üyeliği yaptı. Kurucu yönetim kurulu üyesi olduğu İlim Yay-

ma Cemiyeti İnegöl Şubesi’nde uzun yıllar yönetim kurulu 

üyeliği yaptı. Cemiyet hayatında mutlaka yer almaya çalıştı. 

08.06.1959 tarihinde İne-

göl İlkokulları Yaptırma ve 

Yaşatma Derneği Kurucu 

Yöneticidir. 28 Nisan 1971 

kongresinde İnegöl Eski 

Eserleri Koruma Derneği 

Başkanı seçildi. 1971-75 yıl-

ları İshakpaşa Türbesi’nin 

çevre düzenlemesi ve hal-

kın kullanımına açılması 

için uğraş verdiler. 1974 yılı 

İnegöl Fakirlerini Koruma 

Derneği Başkanıdır. İnegöl 

Boşnak Camii, İnegöl Çimen Camii ve İnegöl Kemalpaşa 

Mahallesi Kız Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Dernek-

lerinde Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu gibi sonraki 

yıllarda başkanlık görevinde de bulunmuştur. 20 Aralık 1983 

tarihinde vefat etmiştir. Kaynakça : 20.06.2016 tarihi torunu 

Mustafa ŞiMŞEK ile görüşüldü.  

 

KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖLLÜ-TUR-

HAN ŞAHİN

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN



HAVA DURUMU VEFAT EDENLERİMİZ

07 bulmaca

İnegöl doğumlu-İhsaniye’den; 
HÜSEYİN ÖZGAR (78)

Muş doğumlu; 
VEDAT AÇAR (53)

Posof doğumlu; 
NADİYE ALTUN (80)

Posof doğumlu; 
TEMEL BİLİCAN (75)

İnegöl doğumlu;
 HAMZA KAYA (21)

Alfatlı doğumlu; 
HÜRÜ VATANSEVER (76)

07 Gündem

HATAY’DAN GELDİ-
LER

  6 Şubat sabahı Ha-
tay'ın Antakya ilçesin-
de deprem sırasında 
çöken apartmanın bal-
konundan atlayarak 
kurtulan Mustafa Gi-
rente (26) ve ailesi, İne-
göl'e gelerek yardım-
severlerin desteği ile 
yaşam sürmeye başla-
dı. O sırada depremze-
de olan sevgilisi hemşi-
re Güldez Taştekin (26) 
de İnegöl'e geldi. Genç 
çift, kendilerine destek 
veren ve ihtiyaçlarını 
sağlayan 20 kişilik eki-
be evlenmeyi istedik-

lerini ilettiler. İnegöllü 
yardımsever ekip, genç 
çifte tüm düğün mas-
raflarını karşılayacakla-
rını söyleyerek, düğün 
organizasyonunun star-
tını verdiler.

 Yardımsever ekip, 
genç çiftin evini tutup 
dayayıp döşediler. Ge-
linlik ve damatlıkları alı-
nan çiftin nikah başvu-
ruları da yapıldı. İnegöl 
örf ve adetlerine uygun 
şekilde kız isteme ya-
pıldı. Kına gecesinin 
ardından gelin alıcı 
programı da düzenlen-
di. Hamamlı Mahalle-

si'ndeki evden alınan 
gelin, şehir içinde araç-
larla konvoy yapılarak 
nikah dairesine gelindi.

  Genç çiftin nikahını 
ise İnegöl Belediye Baş-
kanı Alper Taban kıydı. 
Damat, İnegöl adet-
lerine göre masanın 
üzerine çıkarak "Evet" 
yanıtını verdi. Genç çift, 
nikahın ardından balayı 
için Oylat kaplıcalarına 
gönderildiler.

  Açıklama yapan ge-
lin Güldez Taştekin, 
"Aslen Diyarbakırlıyım, 
üniversiteyi bundan 6 
sene önce kazanmış-
tım. 6 senelik bir ilişkim 
vardı. Depremi ben de 
yaşadım. Nişanlım, yani 
nişanlı gibi bir şeydik, 
onlarla yaşıyordum. 
Ben de o sırada ora-
daydım. Kötüydü, çok 
yakın arkadaşlarımı 
kaybettim. Dün 'iyi ge-
celer' dediğime sabah 
'günaydın' diyeme-

dim. İnegöl'e geldik. 
Hiç böyle bir şey bek-
lemiyorduk. Ölümün 
olduğu bu dünyada 
niye erteliyoruz diye 
düşündük açıkçası. Ni-
kah tarihi aldığımızdan 
ailemizin hiçbir şekilde 
haberi yoktu. Sonra 
teşekkür mahiyetinde 
İnegöl'den tanıştığımız 
insanlar Sanem abla 
ve Nedim abi olmak 
üzere bize böyle sürp-
rizler yaptılar. Gelinlik, 
damatlık her şeyimizi 
evimize varana kadar 
yaptılar. Çok teşekkür 
ederim İnegöl halkına. 
Gerçekten gittiğimiz 
her mağaza o kadar 
içten ve samimiydiler 
ki anlatamam. Acımıza 
ortak oldular. Yürekten 

teşekkür ederim" dedi.

  Damat Mustafa Gi-
rente ise, "Hatay An-
takya'dan geliyoruz. 6 
Şubat'taki depremden 
sonra iki gün Antak-
ya'da kaldık sonra bu-
raya İnegöl'e yerleştik. 
Burada İnegöl halkı 
bize kenetlendi, bize 
sarıldı, bize sahip çıktı-
lar. Biz bu konuda min-
nettarız. Hatay'da biz 
birlikteydik, nişan prog-
ramımız vardı. Araya 
deprem gibi bir felaket 
girince biz de bunu 
ertelemeye karar ver-
dik. Burada ailemizden 
habersiz nikah tarihi 
aldık. Biz İnegöl halkına 
teşekkür mahiyetinde 
iki tane abla ve abimi-

zi nikah şahidi yapmak 
istedik. Onlar da bize 
sürpriz maksadında 
düğün masrafımızdan 
tutun her şeyimize ka-
dar karşıladılar. Allah 
razı olsun onlardan bizi 
eksik hissettirmediler. 
Bizim yaralarımızı sar-
maya çalıştılar, Allah 
razı olsun onlardan. 

Tekrar söylemek isti-
yorum, gözümüzden 
akan yaşa ortak olduk-
ları için İnegöl halkına 
teşekkür ederiz. Bizim 
evimiz 4 katlıydı. Gi-
riş kattaki komşumuz 
6 saat enkazda kaldı. 
Onun dışında evimiz yı-
kıldı. Evimizdeki yıkım 
yavaş sürdüğü için biz 
balkondan atladık. Bu-

nun dışında ailemizden 
amcamızı kaybettik. 
Ailemizden bir tek am-
camızı kaybettik ama 
onun dışında çevremiz-
deki arkadaşlarımızdan 
8'ini kaybettik. Üzücü 
bir afet yaşadık. So-

nuçta Allah tarafından 
geldi, isyan etmiyoruz 
ama bir yanımız hala 
orada. Sonuçta mem-
leketimiz, toprağımız, 
doğup büyüdüğümüz 
yer. Elbet döneceğiz" 
diye konuştu.

GAZETECİLİK 
MESLEĞİNİ 61. 

YILINDA
 NOKTALAYACAK 

  Çocukken babasının 
kahvehanesindeki ga-
zeteleri toplayıp oyun-
lar oynayarak mesleğe 
ilk adımını atan Ali Bil-
giç, lise yıllarında şiir 
gönderdiği gazetede 
işe başladı. Babasını 
ikna ederek matbaa 
makinesini aldıran Bil-
giç'in tek başına kur-
duğu Yenişehir Gazete-
si'nin serüveni 1 Ocak 
1963'te başlamış oldu. 
60 yıllık mesleğinde al-
dığı çok sayıda ödülün 
yanı sıra 'Tutsak Gözler' 
ve 'Kırık Senfoni' adlı iki 

şiir kitabı yayımlanan 
Bilgiç, 1959 yılından iti-
baren Yenişehir ilçesin-
de çıkan tüm gazeteleri 
de arşivledi. Şimdilerde 
ayda bir çıkardığı Yeni-
şehir Gazetesi'ni e-ga-
zete olarak mail sitemi 
üzerinden okurlarına 
ücretsiz ulaştıran Bilgiç, 
mesleğinin 61. yılında 
gazeteye çıkarmayı bı-
rakacağını planladığını 
anlattı.

  ŞİİR GÖNDERDİ-
Ğİ GAZETEDE İŞE 

BAŞLADI
  Lise yıllarında şiir 

gönderdiği gazetenin 
baş yazarı tarafından 
işe alınan Bilgiç, "Lise-

yi Bilecik'te okudum. 
Bilecik'te 'Birlik Gaze-
tesi' adında ilk günlük 
gazete yayınlanmaya 
başladı. Bir şiir gönder-
dim. Gazetenin baş ya-
zarı da Milli Eğitim mü-
dürüydü. 'Bu çocuğu 
bana bulun getirin' de-
miş. Gittim, saatlerce 
konuştuktan sonra ga-
zetenin sahibine, 'Kar-
şıya bir masa kurun, 
benim yazılarımı bu 
kontrol edecek' dedi. 
Daha sonra gazete 
tek başıma bana kaldı. 
16-17 yaşında günlük 
gazete bana kaldı ama 
ben de bu işin üstesin-
den gelmeyi başardım. 
Gazetenin baş yazarı 
olan Milli Eğitim mü-
dürü babamı çağırmış, 
'Bu çocuğa bir makine 
al, bu işi yapar' demiş. 
Bu şekilde başladım" 
ifadelerini kullandı.

  TEKNOLOJİNİN 
HER HALİNİ KUL-

LANDI
  60 yıl önce başladığı 

mesleğinde el dizgisin-
de hazırladığı gazetele-
ri, şimdilerde bilgisayar 
üzerinden e-gazete 
hazırlayarak mail servisi 
ile okurlarıyla buluştu-
ran Bilgiç, teknolojinin 
yıllara göre değişimine 
tanıklık ediyor. 1989 

yılında Yenişehir Gaze-
tesi'ni Türkiye'de bilgi-
sayarla hazırlanan ve 
kendi tesislerinde ba-
sılan ilk ofset ilçe gaze-
tesi olarak yayınlayan 
Bilgiç, "Bütün teknolo-
jileri görüp geçirdim. El 
dizgisi, makine dizgisi, 
matbaa, bilgisayar gibi 
teknolojilerin hepsini 
kullandım. Son olarak 
da bilgisayar üzerinden 
e-gazete hazırlayarak 
mail servisi ile okurla-
rıma gönderiyorum" 
dedi.

  "MESLEKTEN 
EMEKLİ OLACAĞIMI 

SANMIYORUM"
  Yıllardır yazdığı sayı-

sız haberlerin ardından 
gazeteciliğin kolay bı-
rakılamayacağını ifade 
eden Bilgiç, "Emekli 
oldum ama meslekten 
olacağımı sanmıyorum. 
Gazete hazırlamayı 

bırakırsam, haber yaz-
mak yerine bu saatten 
sonra okuyacağım" 
diye konuştu.

  "BU KADARINI 
BEN DE HAYAL EDE-

MEZDİM"
  60 yılı geride bırak-

tığı gazetecilik mesle-
ğinde, daha önce de 
mesleği bırakmayı dü-
şündüğünü söyleyen 
Bilgiç, "Meslekte 60 yıl 
geçirdim. Bu kadarını 
ben de hayal edemez-
dim. Sürekli çabaladım. 
Bütün teknolojileri ge-
çirdim. Artık yapacak 
bir şey kalmadı, ben-
den öte teknoloji de 
kalmadı. Daha önce 
bırakmayı düşündüm 
ama yapacağım bir şey 
yok. Şairliğim ve yazar-
lığım var. Bunları bırak-
mam mümkün değil 
ama gazete çıkarmayı 
bırakırım" şeklinde ko-

nuştu.
  TÜM BİRİKİMİNİ 
VERMEYE HAZIR

  Yenişehir'de kuru-
lacak basın müzesine, 
Yenişehir'e yönelik bel-
ge ve dokümanlardan 
oluşan 20 bin sayfayı 
geçkin bir arşivi bağış-
lamaya hazır olduğunu 
belirten Bilgiç, "Birileri 
sahip çıksın ama kim 
sahip çıkar bilmiyorum. 
Ben kendi çabamla 
şimdiki kadar bir şey-
ler yapmaya çalıştım. 
Resmi bir kanalla koru-
maya alınırsa devrede-
rim. Yoksa devretmek 
kolay. Satmak istemi-
yorum. Sadece insan-
lar yararlansın diye 
uğraşıyorum. Öğrenci 
geliyor, Yenişehir için 
bir şeyler araştırmak 
istiyor kaynak yok. Bu-
rada bulabilirse burada 
araştırıyor" ifadelerine 
yer verdi.

Depremden kurtulup İnegöl’de evlendiler 
Hatay'da yıkılan evlerinin balkonundan ailesiyle atla-

yarak kurtulan  Mustafa Girente, geldikleri  İnegöl’de 
yardımseverlerin desteğiyle düzenlenen törende, dep-
remzede olan sevgilisi Güldez Taştekin ile dünyaevine 
girdi. @ Haber Merkezi

Yenişehir ilçesinde 60 yıldır gaze-
tecilik yapan Ali Bilgiç, 1963 yılında 
kurduğu Yenişehir Gazetesi'ni dijital 
olarak hala okurlarıyla buluşturuyor. 
Gazeteci Bilgiç, mesleğini 61. yılında 
bırakmayı planlıyor. @ Özgür Yıldı-
rım

14 Mart SalıHABER HATTI : 715 30 57

Kan dökmekte hünerlidir,
Amerika ve İsrail.
Siyasette dönerlidir,
Amerika ve İsrail.

Silahlanmak ilimleri,
Savaştır tek talimleri,
Çağımızın zalimleri,
Amerika ve İsrail.

Ortalığı kaldırırlar,
Ne durur ne aldırırlar,
Camilere saldırırlar,
Amerika ve İsrail.

Afganistan sonra Irak,
Filistin şimdiki durak,
Biri usta biri çırak,
Amerika ve İsrail.

Kuduz it gibi dalayan,
Dünyayı kana bulayan,
Hastaneyi bombalayan,
Amerika ve İsrail.

Soykırımın mucitleri,
Aratıyorlar Hitler’i,
Zamane kuduz itleri,
Amerika ve İsrail.

Dost sanıyor kimileri,
Bunlar terör hâmileri,
Vurdular hep camileri,
Amerika ve İsrail.

Bebeklere kurşun sıkan,
Sığınak barınak yakan,
Hastaneler yakıp yıkan,
Amerika ve İsrail.

Haksızlık var iken susan,
Dilsiz şeytandır be Hasan,
Dünyaya kan, zulüm kusan
Amerika ve İsrail.
Hasan Hüseyin YILMAZ

AMERİKA VE İSRAİL

Hasan
Hüseyin
YILMAZ



1 PUAN FARK KAL-
DI

3. lige çıkma müca-
delesi veren İnegöl 
temsilcisi Kafkasspor 
hedefine bir adım 
daha yaklaştı. Altıno-
va Belediyespor-Geb-
zespor karşılaşma-
sında gülen taraf 
ev sahibi olunca 14. 

Grupta zirve hepten 
karıştı. 

Gebzespor 42 pu-
anda kalırken, Kaf-
kasspor ve Altınova 
Belediyespor’un pu-
anları 41’e yükseldi. 
Kafkasspor Altınova 
Belediyespor ile oy-
nadığı 2 karşılaşmayı 

kazandığı için ikili ave-
rajda önde bulunuyor. 

İnegöl temsilcisi Kaf-
kasspor tüm maçlarını 
kazanması durumun-
da grubu lider olarak 
tamamlayacak. Ligin 
bitmesine 8 hafta kala 
yakalanan bu avan-
tajı daha iyi noktala-

ra getirmek isteyen 
Kafkaspor, bu hafta 
kümede kalma müca-
delesi veren Kavacıks-
por’u ağırlayacak. 

Lider Gebzespor 
ise son haftaların en 
çok puan toplayan 
takımı Nilüfer Beledi-
yespor’la karşı karşı-
ya gelecek. Altonova 
Belediyespor ise İs-
tanbul takımı Nişan-
taşıspor’un konuğu 
olacak.

İHTİYACIMIZ OLAN 
BİR 3 PUANDI

TFF 2. Lig Beyaz 
Grupta mücadele eden 
İnegölspor, ligin 25. 
haftasında evinde ağır-
ladığı Arnavutköy Bele-
diyespor’u 2-1 mağlup 
etti. Maç sonrasında 
önemli açıklamalar gel-
di.

Kani Âdemoğlu; “Ön-
celikle takımımızı ve 
teknik heyetimizi tebrik 
ediyorum taraftarları-
mıza da teşekkür edi-

yorum. Uzun zamandır 
iç sahada maç kazana-
mıyorduk. İhtiyacımız 
olan bir 3 puandı. Çar-
şamba günü önemli bir 
Menemen maçımız var. 
O maça da 3 puan için 
çıkacağız.. Kadro derin-
liğimize güveniyoruz. 
İlk yarıda kadroyla ala-
kalı endişelerimiz var-
dı. Önümüzdeki hafta 
Volkan’ın cezası bitti 
geri geliyor. Kalecimiz 
Gökhan sakatlandı ama 
Bekir var. Hızlıca bu alt 
sıralardan çıkmayı he-

defliyoruz” dedi.

4 HAFTADIR 
KAYBETMEYEN VE 

KAZANMA
 ALIŞKANLIĞINA 

SAHİP
 İNEGÖLSPOR…

Bahaddin Güneş ise 
şöyle konuştu; “Ligin 
en zor maçlarından 
birini oynayıp galip 
ayrıldığımız için çok 
mutluyum. Gerçekten 
bu ligde kolay maç 
yok ve her maçın kendi 
içinde ayrı bir hikayesi 

var.  Bugün iç sahada 
oynadığımız için daha 
hücumsal bir kadro ile 
sahaya çıktık. Oyuna 
iyi başladık ve golü de 
bulduk.

Golden sonra özelikle 
3.bölgede birçok net 
pozisyonu tercih hata-
ları yaparak harcadık. 
İlk yarının sonunda bir 
türlü uzaklaştıramadı-
ğımız topun ardından 
rakibin kalemize uzak-
tan vurduğu bir şut 
sonrasında golü yedik 
ve devreye berabere 
girdik. İkinci yarı bir-
çok talihsizlik yaşadık 
ve erken hamle yap-
mak zorunda kaldık 
ancak hamlelerimizin 

ardından gelen 2.gol-
den sonra üstünlüğü 
elimize aldık ve maçı 
bu şekilde bitirmeyi ba-
şardık. 

Böyle zorlu bir hika-
yesi olan maçı kazan-
mak çok önemliydi. 4 
haftadır kaybetmeyen 
ve kazanma alışkanlığı-
na sahip olan bir İne-
gölspor’u izlettiğimiz 
için çok mutluyum. Bu 
olumsuz ve ağır hava 
şartlarına rağmen 
böylesine özverili bir 
mücadele sergileyen 
oyuncularımla gurur 
duyuyorum. Bu süreç-
te daime bizle beraber 
olan yönetim kuruluma 
teşekkür ederim. Son 

olarak bizi hiçbir za-
man yalnız bırakmayan 
büyük taraftarımıza 
her zaman olduğu gibi 
gönülden teşekkür edi-

yorum ve bu galibiyeti 
bu büyük taraftara ar-
mağan ediyorum. Biz 
maç maç düşünmeye 
devam edip en kısa sü-

rede puan tablosunda 
yukarılara çıkacağız, 
kimsenin şüphesi olma-
sın.”

İnegöl Akhisarspor’un ligden çekilmesi nedeniyle 
BAL Ligi 14. Haftada hükmen galip sayılan ve liderle 
arasında 1 puan fark kalan Kafkasspor’da büyük sevinç 
yaşanıyor. @ Tamer Ekimci

İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ve Teknik 
Direktör Bahaddin Güneş, Arnavutköy Belediyespor 
maçını değerlendirdi. @ Tamer Ekimci
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