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Vali Toprak Malatya’dan Ayrıldı

Kaymakam eski görev yaptığı ilçeyi ziyaret etti

Son Valiler Kararnamesi ile Merkez
Valiliğine atanan
Vali Mustafa
Toprak, Malatya
Valiliğinde düzenlenen vedalaşma
töreni ile Malatya’dan ayrıldı.
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün katkılarıyla

DOĞANŞEHİR’DE İŞSİZLİK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ilçeye kurdurduğu
küçük tekstil tezgâhları ile Doğanşehirli kadınlara iş imkânı
sağlarken ailelerin sosyal refah seviyelerini de yukarıya taşıyor

DOĞANŞEHİR’DE BAYRAMLAŞMA BELEDİYEDE YAPILDI

SAYFA 5
Doğanşehir ilçesinde Doğanşehir Belediye Başkanlığında resmi bayramlaşma töreni
gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Doğanşehir kaymakamı Memiş İnan, Doğanşehir Belediye
Başkanı Vahap Küçük daire amirleri belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Eylem Didem
DİNÇER
YAŞAMAYI
SEVİYORUM…
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Doğanşehir’de şehit
Sıcaklıklar
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’de
Daha da Artacak! 2 mezarlıklarına ziyaret 4

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,
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Sıcak Havalarda Spor Yaparken Dikkat!
HABER MERKEZİ
Hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde kalp ve dolaşım sistemi, aşırı ısınmaya karşı vücudu korumak için daha fazla
mesai yapıyor. Sıcaklığın 30 derece ve üzerinde olduğu zamanlarda daha az yoğunlukta egzersiz yapılmasını öneren uzmanlar 6 önemli noktaya dikkat çekiyor
Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, mesai
yaptığını belirten Erdoğanoğlu, hava sıcaklığına kişisel uyumun herkeste farklı
olmasına rağmen sıcaklığın 30 derece ve
üstü olduğu zamanlarda daha az yoğunlukta egzersiz yapılması gerektiğini vurguladı. Yaz mevsiminde, yüzme, plaj voleybolu, bisiklete binme, açık hava yürüyüşleri,
kürek, sörf gibi sporların yapılabileceğini
belirten Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu,
bu branşlarda spor yapılırken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

kalırsınız ve beyniniz susuzluktan en hızlı
etkilenir. Bu 60 kilogram ağırlığındaki bir
kişide 1.2 litrelik bir sıvı kaybına denk gelir. Sıvı kaybına, egzersize başlamadan 3045 dakika önce en az yarım litre su içerek
ve egzersiz sırasında da küçük yudumlar
halinde her 15 dakikada yüz mililitre sıvı
tüketerek engel olun. İçeceğiniz sıvı su
olabileceği gibi, hafif gazlı ve yüksek mineral içeriği olan bir sıvı veya seyreltilmiş
elma suyu olabilir.

SABAH SAATLERİNDE
EGZERSİZ YAPIN
Yaz sıcaklarında, solunum havasındaki
ozon konsantrasyonu artabilir. Bu akciğer
fonksiyonlarına ve gözlere zararlıdır. Solunum yolları mukozasını tahriş edebildiği
gibi baş ağrısını da tetikleyebilir. Sabahın
erken saatleri, solunum havasındaki ozon
konsantrasyonunun en az olduğu ve güneş
ışığının dik gelmediği saatler olduğu için
egzersiz yapmaya daha uygundur.

SINIRINIZI AZALTIN
Havanın sıcak olduğu günlerde, serin olan günlere kıyasla kalbiniz 20 atıma
kadar daha fazla atarak çalışır. Kalbiniz
her zamankinden 10 atım daha fazla atarak çalışıyorsa frene basmaya başlayın ve
sınırda dolaşmayın. Egzersiz yoğunluğunu
ve iş yükünüzü azaltın veya molalar verin.

VÜCUDUNUZA SOĞUMASI
İÇİN ŞANS TANIYIN
ŞAPKASIZ ÇIKMAYIN!

Mutlaka soğuma egzersizleri yapın ve
spordan hemen sonra buz gibi suyla duş
almayın. Bu kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir. En güzeli 10-15 dakika vücudun
soğumasını beklemektir.

Şapkasız ve güneş gözlüğünüz olmadan asla çıkmayın ve hatta boynunuza
çok ince bir şal alın. Yine yaz mevsiminde
VÜCUDUN KENDİ KLİMA hava almayı sağlayan yumuşak malzemeBU DURUMLARDA
SİSTEMİNİ DESTEKLEYİN: den üretilmiş spor ayakkabısı tercih edin.
Sıcaklık çok fazla yükseldiğinde, ter Spora başlamadan 20 dakika önce, özelEGZERSİZİ BIRAKIN
bezleri daha fazla çalışır. Deri üzerinde ter likle de su sporlarında güneş kreminizi
Kas krampları, baş ağrısı, baş dönmebuharlaşarak vücudun doğal klima sistemi mutlaka sürün, gerektiğinde yenileyin.
si, huzursuzluk, halsizlik, çarpıntı veya busayesinde vücudu soğutur ve sağlıklı ısı
lantı olması durumunda tüm egzersizleri
sınırı korunur. Nemli havalarda, buharlaşSIVI DENGESİNİ KORUYUN bırakın ve derhal serin bir yere geçin ve
ma sınırlı olacaktır. Bu nedenle buharlaşTerleme ile vücut ağırlığınızın %2’lik bol miktarda sıvı tüketin. Küçük çocuklar,
maya imkân veren, “nefes alabilen” ince bir kısmını su olarak kaybettiğinizde per- hamileler ve yaşlılar sıcak havalarda daha
spor giysileri tercih edin.
formans azalması tehdidi ile karşı karşıya dikkatli olmalıdır.”

Sıcaklıklar
Daha da
Artacak!
Haber Merkezi
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevre illerinde yaşayan vatandaşları
artması beklenen sıcaklara karşı uyardı,
“korunmak için gerekli önlemleri alın!” dedi
Bölge Müdürlüğü Elazığ Veri ve Tahmin
Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların 1 - 2 derece artması beklenmektedir.
Genellikle kuzeyli yönlerden orta, yer yer
kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi
beklenmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde beklenen hava sıcaklıklarından dolayı
oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta
yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli
olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli
önlemleri almaları önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Sözü
Cömert olmayınca malın,
Vefa olmayınca dostluğun,
Karşılık olmayınca aşkın,
bir hayrı olmaz

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Ali AVŞAR
Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş
Demet Tuncel
Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR.
DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR.
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ.
0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR...
http://www.garantilisutespit.com/
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Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA
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Eylem Didem
DİNÇER
YAŞAMAYI
SEVİYORUM…
Yaşamak; sevinçle, acıyla, hüzünle, kederle, insanların birbirleriyle olan
iletişimleriyle, ilişkileriyle, hayallerle,
geçmişte olanlarla, tartışmalarla hayattan büyük bir zevk çıkarmasını bilmektir.
Hayat nedir? Bir delilik. Hayat nedir? Bir
yanılsama, bir gölge, bir masal.
-Yaşamak; Bir amacı olmalı?
Yaşamın amacı: İnsanın kendi düşüncelerinin, kendi felsefesinin, kendi ideolojisinin peşinden yürümesi midir? Yoksa
sevginin, aşkın, heyecanın ve de tutkunun
aşırı bir şekilde yaşanması mıdır? Ya da
sadece bunları düşünmesi midir?
-Yaşamak; niyedir?
Niye mi yaşıyoruz insan çile çektikçe
yücelir, büyür bu dünya büyük insanlar için kurulu, büyük dediğim manevi
büyüklük, diğerleri figüran yani büyümek
için doğduk ve yaşamalıyız.
-Yaşamak; doğmaktır.
Doğduğumuz için yaşıyoruz, belki de
çoğu insana doğmak ya da yaşamak ister
miydin? Sorusuna hayır cevabı verebilirdi. Ama yaşadığımıza göre EN GÜZELİNİ
YAŞAMAK DURUMUNDAYIZ.
-Yaşamak; bir yerlere varabilmektir.
Belki uzun belki kısa bir yoldasınız. Her
başarısızlık sizin için birer kavşak. Endişeleriniz, birer viraj. Arkadaşlarınız bazen
gaz pedalı olur bazen fren. Düşmanlarınız
trafik ışıklarındaki kırmızı. Aileniz yolunuzdaki uyarı tabelaları. İş hayatınız ise
engebeli bir arazi. Ama: Deponuz prensiplerinizle doluysa, Motorunuz iradeniz
kadar sağlamsa ve yan koltukta tanrının
varlığını her zaman hissediyorsanız, dilediğiniz yere mutlaka varacaksınız.

HABER

Vali Toprak Malatya’dan Ayrıldı
Son Valiler Kararnamesi ile
Merkez Valiliğine atanan Vali
Mustafa Toprak, Malatya Valiliğinde düzenlenen vedalaşma
töreni ile Malatya’dan ayrıldı.
Geçtiğimiz yıl Malatya’da
göreve başlayan ve son Valiler Kararnamesi ile merkeze
atanan Vali Mustafa Toprak için
uğurlama töreni düzenlendi.
Valilik binasında düzenlenen
törende Toprak, kentteki çeşitli
kurum ve kuruluşların temsilcilerine ve valilik personeline
veda etti.
Vedalaşma
töreninde
konuşan Vali Toprak, Malatyalılara teşekkür ederek, “Benim için en büyük onur ve şeref
Malatya insanımızın gönlünde
ve yüreğinde taht kurabilmektir. Onu da bir nebze olsun
başarmış olduk” dedi.
Görev yaptığı süre boyunca kentteki diğer kamu
kurum ve kuruluşların temsilcileri ile uyum içerisinde
olduklarını aktaran Toprak,
“Görevimiz süresince her bir
noktaya gitmeye çalıştık. Her
bir vatandaşımıza dokunmaya çalıştık. Malatya bundan
sonra da tüm kazanımlarıyla
ile birlikte yoluna iyi bir şekilde devam edecektir. Esas olan
devletimizin ebet ve müddet

olmasıdır” ifadelerini kullandı.
Devletin kendisine verdiği
görevi en iyi şekilde yerine
getirmeye çalıştığını aktaran
Toprak, millete hizmet etmenin kendisi için şeref olduğunu kaydederek, “Burada
kaldığımız süre kısa veya uzun
olabilir. Ama esas olan verilen
görevi iyi bir şekilde yapabilmektir. Bunu gerçekleştirebildiysek ne mutlu bize.
Şüphesiz Malatya'daki görev
süremiz kısa görünüyor olabilir ama hissedilen süre 10 yıl
15 yıl gibi. Biz, vatandaşlarımı-

-Yaşamak; sevdiğini mutlu edebilmektir. Hayatta sımsıkı tutunup tadını çıkarabilmek ve her günü dolu dolu yaşamaktır.
. -Yaşamak; baharı beklemektir.
Her insan kendi baharında yaşamak
ister ve o baharı bulabilmek için, İkinci bir
bahar olmadan.
Sonuç olarak; Yaşamak her şeydir nefestir. Tabiatın güzelliklerini görmek ve
her şeyi yaşamaktır. Hayatı güzelleştirecek olan da sensin bitkisel hayatta yaşıyor
gibi monoton geçirende sensin her günün
bir adı bir anlamı olmalı bence bir tadı
olmalı o yüzden her günü ayrı bir tatla
yaşamak dileğiyle…

zla birlikte bunu yaşadık.
Çalışanlarımızla birlikte bunu
yaşadık. Hep birlikte güzellikleri yaşadık, hep birlikte şehitlerimizin acısını hissettik.
Gazilerimizin yürek dağlayan
sıkıntılarını
hep
birlikte
yaşadık. Bu anlamda tüm şehit ailelerimize bir kez daha
sabırlar diliyorum. Hakikaten
içimizin burkulduğunu zamanlar da oldu. Ama tüm bunları
devletimizin güler ve şefkatli
yüzü ile birlikte hafifletmeye
çalıştık” diye konuştu.
Vali Toprak, devlete hizmet

etmeye devam edeceğini kaydederek, Malatya'nın, yapılacak
yatırımlarla birlikte daha güzel
bir il olacağını dile getirdi.
Vali Toprak, sözlerini şu
cümlelerle bitirdi, “Allah'a
ısmarladık Malatya, Allah'a
ısmarladık Malatya'nın güzel
insanları, hakkınızı helal ediniz, bizden yana da hakkımız
helal olsun”.
Törene katılanlardan tek
tek helallik isteyen Toprak,
daha sonra kentten ayrıldı.

Doğanşehir’de şehit mezarlıklarına ziyaret
Doğanşehir’de Bayram sabahının erken saatlerinde mezarlığa
gelmeye başlayan şehit yakınları
şehitlerin mezarını suladı, mezara
bayram şekeri ve çiçek bıraktı.
Bazı şehit yakınları, çocuklarının
mezar taşlarındaki fotoğrafını öptü,
özlemini gidermeye çalıştı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Küplüce Jandarma Karakol
Komutanlığında 2005 yılında görev
yaparken şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Artuç'un yakınları da Sürgü Doğanşehir de şehit
mezarlirlarina ziyaret
Sabahın erken saatlerinde
mezarlığa gelmeye başlayan şehit
anneleri, babaları.eşleri, yakinlari
oğullarının mezarını suladı, mezara
bayram şekeri ve çiçek bıraktı.

- Yaşamak; dans etmektir.
Partnerinizle tango yaparsınız, ayaklar birbirine dolandığında ne kadar büyük
bir bağlılıkla birbirinizi, sevdiğinizi anlarsınız. Halay çekersiniz, el ele tutuşursunuz ve bu ne kadar birbirinize bağlı olduğunu gösterir.
-Yaşamak; sevdiğini bulabilmektir.
Neden ALLAH sadece bir kalp verdi
bize? İki ayak verdi yürümek için, iki el
verdi tokalaşmak için, iki kulak verdi duymak için, iki göz verdi görmek için, fakat
neden bir kalp verdi. Çünkü diğer kalbi
başka birine verdi. Gidip bulmamız için.
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Kırsal Mahallere Çocuk Oyun Grubu
HABER MERKEZİ
Malatya genelinde yeşillendirme, fidan dikim
ve çiçeklendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren
Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü tarafından ayrıca, çocuk ve dinlenme
parklarının tamamına yakınında bakım, onarım ve
yenileme çalışmaları büyük oranda tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, merkezde bulunan çocuk
ve dinlenme parklarının bakım onarım ve yenileme
çalışmalarının yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde park yapma çalışmaları da devam ediyor.
Büyükşehir ile birlikte Akçadağ, Doğanşehir Erkenek, Kale Kıyıcak ve Arapgir ilçe parklarını bitirerek hizmete sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından,
ayrıca 11 ilçe ve 95 civarında kırsal mahalleye toplamda 130 adet çocuk oyun grubu monte etti.
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün katkılarıyla

DOĞANŞEHİR’DE İŞSİZLİK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ilçeye kurdurduğu
küçük tekstil tezgâhları ile Doğanşehirli kadınlara iş imkânı
sağlarken ailelerin sosyal refah seviyelerini de yukarıya taşıyor
DEMET TUNCEL
Doğanşehir Belediye Başkanı
Vahap Küçük, sadece kendi ilçesinde değil il genelinde eğitime
verdiği büyük destek takdir topluyor. Başkan Küçük ilçeye kurdurduğu küçük tekstil tezgahları ile
Doğanşehirli kadınlara iş imkanı
sağlarken ailelerin sosyal refah
seviyelerini de yukarıya taşıyor.
Bugün bu tezgahlarda çalışan onlarca kadın hayata daha umutlu ve
mutlu bakabiliyor. Çalışan kadın
figürünü gören diğer kadınlarla sosyal yaşamdan kendilerini
dışlamak istemiyor. Bunun yanı
sıra Başkan Vahap Küçük, sahibi
olduğu LCW Mağazaları vasıtasıyla Malatya’da binlerce öğrenciye giyim yardımında bulunuyor.

Her yıl bu büyük organizasyonla
çocuklar kış mevsimi girmeden
sıcak kaban,bot, atkı ve berelerine kavuşuyorlar. Özellikle maddi
durumu yeterli olmayan ailelerin
çocukları için bu mutluluk daha da
artıyor.

EĞİTİME KATKISI
YADSINAMAZ
Doğanşehir Belediye Başkanı
Vahap Küçük’ün eğitime verdiği
en büyük destek ise yaptırmış ve
yaptırmaya devam ettiği okullar.
Doğanşehir’in Elmalı mahallesine
çok güzel ve tam donanımlı bir
okul yaptıran Küçük, şu sıralar ise
ilçe merkezinde kendi adına bir
adet İmam Hatip okulu yaptırıyor.
Yapımı devam eden okulun da yine

çok özel ve tam donanımlı olacağı
ifade ediliyor. İlçeye kazandırdığı
derslikler, eğitime verdiği diğer
katkılar, sosyal yaşama sunmuş
olduğu imkanlar ayrıca bir belediye başkanı olarak kronik sorunlara ürettiği çözümler ile Başkan
Vahap Küçük, Doğanşehir için çok
anlam ifade ediyor. Başkan Vahap
Küçük" Doğanşehir’in parlayan
yıldız olmasını istiyoruz bunun da
yolu eğitimden geçiyor eğitime
ne kadar destek versek azdır gelecek nesillerin en iyi şartlarda
yetişmelerini istiyorum" diyor.
Başkan Küçük’ün eğitim için ortaya koyduğu hedefler, bu konuda
ki hassasiyeti tabii olarak eğitim
kalitesinin de yükselmesine neden
oluyor.

Kaymakam eski görev yaptığı ilçeyi ziyaret etti
HABER MERKEZİ
İzmir'in Bayındır İlçe Kaymakamı Barbaros Baran,6 yıl önce görev
yaptığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret etti.
Polat Beypınarı Sosyal Tesislerinde Belediye Başkanı Vahap
Küçük,Doğanşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Ergen, Sosyal Tesisler Müdürü Bayram Kaya ve Eski gazeteci Oktay Demirci tarafından
misafir edilen Kaymakam Baran,6 yıl geçmesine rağmen Doğanşehir
ilçesini unutmadığını Doğanşehirde güzel dostlar edindiğini belirten
Baran,"Şu an farklı duygular yaşıyorum. Eski görev yaptığım bir ilçeye
gelmekten çok mutlu oldum. Eş ve dostlarımı ziyaret ederek hasret giderdim. Burada yaşadığım anları ve dostları unutmak mümkün değil" dedi.
Belediye Başkanı Vahap Küçük ise "eski görev yeriniz Doğanşehiri unutmamak bizleri ziyaret etmeniz Doğanşehir halkını unutmamamınız bizleri mutlu etti. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ederim." Dedi
Kaymakam Barboros Baran, Doğanşehir ilçesinde bir takım ziyaretler
yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı.

DOĞANŞEHİR’DE BAYRAMLAŞMA BELEDİYEDE YAPILDI
HABER MERKEZİ
Doğanşehir ilçesinde Doğanşehir Belediye Başkanlığında resmi bayramlaşma töreni
gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Doğanşehir
kaymakamı Memiş İnan, Doğanşehir Belediye
Başkanı Vahap Küçük daire amirleri belediye
çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Doğanşehir Belediye Başkanlığı Makamında yapılan Bayramlaşma törenine Doğanşehir
Kaymakamı Memiş İnan, Doğanşehir Belediye

Başkanı Vahap Küçük, Doğanşehir Garnizon
Komutanı, Doğanşehir Emniyet müdürü, Daire
amileri, siyasi parti temsilcileri, belediye
çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam
Memiş inan ve Belediye başkanı Vahap küçük,
halkın bayramını kutladılar. Bayramlaşma Daha
sonra Doğanşehir Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Bölük komutanlığı, Doğanşehir Devlet hastanesi ve Doğanşehir Açık Cezaevinde bayramlaşma törenleri gün boyu sürdü.
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Süper Lig Bütçesi 90 Milyon Lira
KENAN EREN
Evkur Yeni Malatyaspor yıllık Olağan
Mali Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Ekonomik anlamda Türkiye’nin örnek
kulüplerinden bir tanesi olan sarı kırmızılı
takımın, Süper Lig bütçesi 90 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Törende bir konuşma
yapan başkan Adil Gevrek, “Bundan sonra da
inşallah hep birlikte kulübümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi
Cumartesi günü Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Ömer Halis Demir Konferans
Salonunda, Evkur Yeni Malatyaspor’un yıllık
olarak düzenlediği Olağan Mali Genel Kurul
Toplantısı düzenlendi. Kulübün mali anlamda
gelir ve giderlerinin konuşulduğu kongrede,
sarı kırmızılı takımın 5 milyon 989 bin Türk
Lirası borcunun olduğu ve yeni sezonda ise
90 milyon TL bütçe belirlendiği bilgisi verildi. Toplantıda bir konuşma yapan Evkur
Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek

çeşitli konulara değinirken, mevcut borçla
ilgili olarak, “Mali olarak baktığımız zaman kulübümüzün şu anda 5 milyon 989 bin
Türk Lirası borçlu olduğu görünüyor. Tabi
bizlerden şu anda diğer kulüpler tarafından
istenen futbolcularımız var. Onlarda 2,5 – 3
milyon Euro değerinde. Yani bu isimleri vermiş olsaydık şu anda bizim 10 milyon TL para
kasamızda olacaktı. Ama biz onları Süper
Ligde kadromuzda tutacağız” ifadelerini kullandı.

başarılara gölge düşürüldü, görmemezlikten
gelindi ve farklı şeyler düşünüldü. Ancak bana
göre düşük bütçe, tesis, stat ve daha birçok
sıkıntıya rağmen, Malatya futbol tarihinin en
büyük başarılarından bir tanesini elde ettik.
Sadece Malatya değil Türk futbolunun da da
büyük başarılara hep beraber imza attık.
Son senelerde futbol Malatya’da hakikaten
unutulmuştu. Bu noktada taraftarın bizlere
inanması, sivil toplum örgütlerinin, siyasetçilerimizin ve iş adamlarımızın yanımızda
olması bu başarıyı elde etmemizde en büyük
Yaşanılan şampiyonlukta bu bir“HERKESİN KATKISI VAR” etkendi.
Kongrede kürsüye çıkarak çeşitli konu- lik ve beraberlik oldukça önemliydi. Burada
larla ilgili olarak konuşan Evkur Yeni Malat- yönetim kurulumuza bir kez daha teşekkür
yaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, üçüncü etmek istiyorum. Samimiyetleri, herhangi
kez kongre yaptıklarını belirterek, “Bugün bir beklenti içerisinde olmamaları ve zaman
sizlerin de bildiği üzere mali kongremizi zaman yaptıkları fedakârlıklarla bu zaferde
yapıyoruz. Yönetimimizle birlikte 3 yılımızı büyük payları var” dedi.
geride bıraktık. Göreve geldiğimiz günden
bu yana üç mali kongre iki de genel kurul to“SORUMLULUĞUMUZ DAHA
plantısı düzenledik. İlk kongremizde sizlere
ÇOK ARTIYOR”
3 yıl içerisinde Süper Lig’e çıkacağımızın
Camianın artık Süper Lig havasına girmesözünü vermiştik. Çok şükür Allah mahcup si gerektiğini ifade eden Başkan Gevrek, “Biz
etmedi. Tabi bu başarının arkasında, en şu anda Süper Ligdeyiz ama üzülerek belirtebüyük gücümüz olan taraftarlarımız, cami- ceğim, sanki Süper Lig’de değilmişiz hala
amız, iş adamlarımız, yönetim kurulumuzda- ikinci ligdeyiz gibi bir hava ile karşılaşıyoruz
ki arkadaşlarımız, futbolcularımız, herkesin ve bu beni oldukça üzüyor. Hepimizin verdiği
katkısı var. Bundan sonra da inşallah yine emekler geri plana atılıyor. Bu doğru bir şey
hep birlikte kulübümüze katkı sağlamaya de- değil. Süper Lig’e çıkmış bir takımın şehri de
vam ederiz” şeklinde konuştu.
Süper Lig’e çıkmıştır. Tüm futbol otoriteleri
futbol geçmişi olan Malatya’nın Süper Lig’de
olması üzerine sık sık gündeme getiriyordu.
Bunu başardık ve bu anlamda Doğu AnadoElde ettikleri başarılara çeşitli kesimlerce lu ve Güney Doğu bölgesinin tek Süper Lig
gölge düşürüldüğünü belirten Gevrek, “Son takımıyız. Bugün Diyarbakır’ın, Batman’ın,
üç yılımıza bakıldığında rakiplerimize or- Mardin’in, Adıyaman’ın ve farklı daha birçok
anla kısıtlı bütçelerle, çok büyük başarılara ilin Sivil Toplum Örgütleri, Konfederasyon imza attık. Belki bazı kesimler tarafından bu Federasyon temsilcileriyle görüşüyorum. Ve

“BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE
ETTİK”

evet Yeni Malatyaspor bizimde takımımız,
bizde sahip çıkacağız diyen inanlar var.
Bizim bu durumda sorumluluğumuz daha da
artıyor” değerlendirmesini yaptı.

“EN BÜYÜK HAYALİM”
Şu sıralar gündem de olan Tesisleşme
ve alt yapı konusuna da değinen Gevrek,
“Bizim mutlak anlamda yeni bir tesisimizin
ve altyapımızın olması gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız 3 senedir bunu söylüyorsunuz
ama bugüne kadar ne yaptınız şeklinde bir
soru yöneltiyor. Ancak 3 yıl içerisinde Süper
Lig’e çıktık. Bu noktada hem Lig, hem tesisleşme, hem de altyapı ile aynı anda uğraşmak
kolay bir iş değil. Tabi ki bunlar hiçbir zaman
rafa kaldırılmadı. Tesis ve alt yapı konusunda başta siyasetçilerimiz olmak üzere herkesle görüşerek desteklerini istedik ve çeşitli
sözler aldık. Tabi bu işe bütün herkesin katkı sağlaması gerekiyor. Üç yılda iki şampiyonluk yaşadık ama benim ileriye dönük en
büyük hayalim mevcut yere modern bir tesis
inşa edip alt yapıyı güçlendirmek. Benim için
en büyük şampiyonluk budur” açıklamasını
yaptı. Ayrıca sarı kırmızılı takımın gelecek
planlarından bahseden Başkan,”Yeni Malatyaspor’un bugüne kadar mücadele ettiği
tüm liglerde bir hedefi oldu. Süper Lig’de ise
ilk hedefimiz kalıcı olabilmek. Biliyorsunuz
takımın başına Ertuğrul Sağlam’ı getirdik.
Bana göre Türkiye’de büyük başarılara imza
atmış bir isim. Hocamızla birlikte 3 yıllık bir
planlama yaptık. Tabiki burada durmak kolay
olmayacak ancak buraya çıkmakta kolay olmadı. Bu sebeple de yeni sezon öncesi atacağımız adımlara oldukça dikkat ediyoruz.
Ortada bir başarı var ve bunu sürdürmek için
elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. İçinde manyetik akıyı toplayıp arttırıcı bir yumuşak demir
bulunan, bobin veya bobinlere doğru akım geçirilerek elde
edilen mıknatıs... 2. Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye
konulan eserin yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen perde, aksesuar vb. ögelerin bütünü... Baykuşgillerden,
orman, dağ ve kayalıklarda yaşayan, uzunluğu yaklaşık 65 santimetre, sırtı koyu kahverengi bir kuş türü... Ne olursa olsun,
hangi şartta olursa olsun, her hâlde, ille, illaki... 3. Herhangi
bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir
yer, dâhil... Etiyopyalı... Köle... Toryum elementinin simgesi... 4.
Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam... Yararlı, iyi, güzel
işler (eski)... 5. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik... Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü... İşsiz, işsiz
güçsüz, başıboş, aylak... 6. İlkbahar... Sarımsı yeşil renkli, cam

parıltılı, magnezyum ve demirli silikat, peridot... 7. Ses yitimi...
Birine saldırmak için saklanarak beklenilen yer... Hitit... 8. Tıkanmak üzere olan damarın içine konan araç... Tibet’te, Asya’nın
bazı yörelerinde yabani veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun
öküz türü, Tibet öküzü, Tibet sığırı... Rubidyum elementinin
simgesi... 9. Bazı cisimlerin tat alma organı üstünde bıraktığı
duyum (eski)... Aydınlık, ışık, parıltı, ziya... İmamlık (eski)... 10.
Anlamlı... Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi,
küçük vapur, istimbot... 11. Borç ödemede güvenilir olma durumu... Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan
keskin, sivri köşeli yuva... Zamanın bölünemeyecek kadar kısa
parçası, lahza... 12. Bulunma durumu... İskambil kâğıtlarıyla
oynanan bir oyun... 13. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Kaynayan
pekmezin, pişen etin üstünde oluşan köpük... Kaide (halk ağzı)...
Osmiyum elementinin simgesi... 14. Anlam, kavram, mefhum
(eski)... Bilinç... Mısır halkından olan kimse (eski)... 15. “Elinde
bol imkânlar olan kimse, uzun bir süre içinde yapılabilecek işi
çok kısa bir zamanda yapabilir” anlamında kullanılan bir söz...

Yukarıdan aşağıya
1. Edinilen, kazanılan şey... Stoklamak işi veya durumu... 2.
Taşlı tarla (halk ağzı)... Dar ve kalınca tahta... Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli
olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı
kalan mermi... 3. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan
parça... Mal ve mülkünü satılmamak şartıyla bir hayır kurumuna veya işine bağışlamak... Alüminyum elementinin simgesi...
4. Moleküller arasındaki çekim kuvveti... Bingöl iline bağlı ilçelerden biri... 5. Volkanik tüf... Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir
kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin...

Nasıl, niçin (eski)... 6. Yumurta biçiminde, söbe, oval (eski)...
Sodyum elementinin simgesi... Gizli bir şeyi açığa çıkarma,
yayma... 7. Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen
müzikli tiyatro eseri... Buğdaygillerden, en çok hayvan yemi
olarak yetiştirilen otsu bitki... Akıl... 8. Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... Koparma işi... Yakarış...
9. Deveyi çöktürmek için çıkarılan ses... Temiz huylu, iyi ahlaklı
(eski)... Geniş zaman kipinden sonra gelerek belirsizlik, olasılık
anlamı katan bir söz... 10. Dantel veya nakış ipliği yumağı... Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke... Çiçek tozunu saran
iki zardan içte olanı... 11. Akıl süzgecinden geçirme, beyin, muhakeme... Paltoya benzer bir tür üstlük (eski)... 12. Aile ile ilgili... Bataklıkları seven, bataklıklarda yaşayan (bitki, hayvan)...
13. Talyum elementinin simgesi... Ballıbabagillerden, yaprakları
sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, güzel kokulu,
yaprakları baharat olarak kullanılan, çok yıllık ve otsu bir kültür
bitkisi... Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliğinin normal
olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı... Prometyum elementinin simgesi...
14. İp... Demir ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
yolunda yolcu ve
yük taşımakta kullanılan, bir veya
birkaç lokomotif
tarafından çekilen
vagonlar
dizisi,
katar,
şimendifer... Bir müzik sesini
belirtmeye
yarayan işaret... 15.
Sahtekâr... Tanesi
olmayan...
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- MUSTAFA ŞAHİN–
İstiklal Harbinde Yunanlılara karşı ordu içinde yer aldı.
Harp esnasında yaralanıp tedavi gördüğü sırada, kendi memleketlisi Hasan Yılmaz tarafından ziyaret edilir. Hasan(topal)
Yılmaz’a söylediği şu sözler kayda değerdir. “Hasan gardaş, Allah yardım eder de iyileşirsem, hemen cepheye koşup o Yunanlıların canlarına okuyacağım.”
Malatyalı Cemile ile olan evliliğinden; 1) Zeynel 2)Hayri 3)
Arife 4) Saime 5) Nazire dünyaya gelmişlerdir.
ZEYNEL ŞAHİN – Belediyenin Su İşlerinde görev aldı. Kar
kış, soğuk sıcak demeden görevini aksatmadan devam ettirdi.
Çalışkan ve görevine müdrik bir insandı. Çok soğuk bir günde,
inatla çalışırken üşütüp hastalandı ve kurtula- madı. Abdurrahman ve Azize’den olma Hatice ile evliliğinden; 1)Bülent (Öğret.
İdareci) + Güler(Mustafa-Nazire kızı) = Aykut (Dr.) ve Gökçen.
Bülent Şahin, sevdiğim ve takdir ettiğim, temiz, dürüst, görevine düşkün insandır.
2)Mehmet Şahin (Öğret.) Hatice(Öğret.)=1)Altay(İnş.Müh.)2)Şeyma (Huk.Mz.
Mehmet, kafası çalışan, ne yaptığını bilen, olduğu ile yetinmeyip yükselen bir trende sahiptir.
3)Nihat + Aynur = Alperen. 4)Feza + Evlenmedi.
Nihat, baba mesleğini sürdürdü. Babası gibi belediyenin
su işlerinden sorumlu. Terbiyeli ve saygılı biridir. Kız kardeşleri
Feza, akıllı, terbiyeli, ailesine bağlı ve onurlu birisidir.
HAYRİ ŞAHİN- Hububat alım satımı ile uğraşmaktadır. Dindar bir insandır. Cami cemeatları içinde saygın bir yeri vardır.
İnsanlarla iletişimi kısıtlıdır. Kendi kabuğuna çekilmiştir. Mutsuz bir insan görüntüsü vermektedir.
Halil İbrahim ve Esme Şahin kızı Türkan ile evliliğinden; 1)
Emine + Hikmet Bilgili(Pol.) = Berrak- Fikret ve Burak…2) Nasuh
Şahin(Hak.) + Nükhet
(Fuat-Nermin Öztürk kızı)= Çocukları
henüz yok……………………………
-3)Nafi(Bel.Tan.BÖL.Md.)+
Neslihan = Ömer Faruk ve Esma. 4)Cemile + Abdurrahman Asdemir= Şulenur. 5)Nadir (Öğrenci ve bekar)
NAZİRE – Mustafa Abuşga ile evliliğinden; 1) Fatih + Rahimre 2)Güler + Bülent Şahin. 3)Güner + Mustafa Kuru ile evlidirler
4) Günay + ?
-HÜSEYİN ŞAHİN- Çok cesur, güçlü-kuvvetli biri olduğu, bir defasın- da 10 kişiyi hakladığı söylenmektedir. Sevdiği
kız yüzünden saldırıya uğrayıp ağır yaralandığı, bütün ısrarlara
rağmen kimin yaptığını söylemediği,”Şayet iyileşirsem hesabımı kendim görürüm” dediği, ancak iyileşemeden vefat ettiği
ileri sürülmektedir.
-GÜLPERİ – Gogop Ahmet(çavuş)Korkmaz ile evliliğinden çocuk olmamıştır. Kocası ölünce genç yaşta dul kalan
Gülperi, ölünceye kadar kim- seyle evlenmemiştir.

-MOLLA ŞAMİLSoyadı kanundan önce vefat ettiği için bu aile, soyadı
kullanamamıştır. Molla Şamil, dokumacılıkla iştigal ederdi. Ali
ve İhsan’dan olma üç kardeş, Viranşehirde bir dönem yaşam
sürmüşlerdir. Molla Şamil’in diğer kardeşleri, Abdülkadir ile Vahide’dir. Ali ve İhsan’dan türemedirler.
Molla Şamil- Şakir ve Elmas Şahin’den olma Nazime ile
olan evliliğinden; 1) Ayşe Fatma 2) Ayşe 3) H.Memet(Hafız)
olmuşlardır.
1-AYŞE FATMA – İsmail Doğan ile olan evliliğinden; 1) Abdülkadir 2) Zeki 3) Ali dünyaya geldi. ( Geniş bilgi “Doğan”
ailesinde.)
2-AYŞE – Halil İbrahim Şahin ile olan evliliğinden; 1) Nebi 2)
Nedim (çocuk yaşta ölmüştür.) oldu. ( Geniş bilgi “Şahin” ailesinde.)
HACI MEMET (Hafız) – (Süleyman-Pamuk Şahin kızı) Seyhat
ile olan evliliğinden, Münevver dünyaya geldi. H.Memet ölünce
eşi Seyhat, Deli Abdullah ile evlendi ve daha sonra da boşandı.
Kızları Münevver ise Kamil Kuru ile evlendi.(Geniş bilgi “Kuru”
ailesinde.)
-ABDULKADİR – Zeliha ile olan evliliğinden, Pembe oldu.
Pembe’nin Memet(Mamo) Sevim ile evliliğinden de; 1)Emine 2)
Hakkı Çavuş 3) Yeter dünyaya gelmişlerdir.( Geniş bilgi “ Sevim
“ ailesinde.)
-VAHİDE – Şakir Şahin(2.evliliği) ile evliliğinden; 1) H.Ali
2)Mustafa 3)Hüseyin 4) Gülperi oldu.(Geniş bilgi “Şahin” ailesinde)
Molla Şamil, Şakir Ağa Şahin’in hem kayın biraderi ve hem
de damadıdır. Şöyleki; kız kardeşi Vahide, Şakir Ağa’nın ikinci
eşidir. Şakir Ağa’nın birinci eşinden Nazime de kendi eşidir.
=================================================
-İNAN AİLESİ Bu aile, SELİM ve SULTAN’ dan türemiştir. Bu beraberlikten,
Şevki dünyaya gelmiştir.
ŞEVKİ İNAN (1887-1961) - İlk evliliğini Şakir-Elmas kızı

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ
1.BÖLÜM - 20
Mürüvvet(1889-1963) ile yapmış, bu evlilikten Gülhanım dünyaya gelmiştir.
Şevki İnan, bir zaman, şimdiki Memet Köse’nin evinin olduğu yerde, iki katlı çinko çatılı büyükçe bir binanın alt katında
bakkal dükkanı işletirdi. Çocukluk dönemlerimdi. Elime para
geçtiğinde( ya 5, ya 10 ve nadiren 25 kuruş) koşarak Şevki
dayının dükkanından akideli şeker alır, uzun süre ağzımın
içinde somurur dururdum. Akideli şeker dayanıklı olur, uzun
süre erimezdi. Sırf bu yüzden onu tercih ederdim. Zaten her
çocuğun tercihi bu yönde olurdu.
GÜLHANIM(1923-…) Kara Hacı) Ahmet Doğan ile evlenmiş,
bu beraber- likten; 1)Hamdi 2)Avni 3)Sultan 4)Kadir 5) Soner
6)Songül 7)Şeref dünyaya gelmişlerdir. (Geniş bilgi “Doğan”
ailesinde.)
Mürüvvet, daha önceleri Molla Refet ve Nanoş’tan olma
Nazmi ile evlidir. Bu beraberlikten de Ayşe dünyaya gelmiştir.
Ayşe, Tapucu Ziya Doğan’ın ilk eşi- dir. Bu beraberlikten Türkan
olmuştur. Türkan Yüksel İnan ile evlilik yapmıştır.
Mürüvvet’ in ilk eşi Nazmi Seferberliğe katılmış ve şehit
düşmüştür.
Şevki İnan, ikinci evliliğini Yumurtacı Hamdi ve
Müzeyyen’den olma Keziban ile yapmış ve bu evlilikten de Yüksel dünyaya gelmiştir.
YÜKSEL İNAN( 1938-…)Tapucu Ziya Doğan’ın ilk eşi Ayşe’den
olma Türkan ile olan evliliğinden; 1) Hakan 2) Şehriban 3) Keziban 4)Mihriban dünyaya gelmişlerdir.
1)Hakan + Zühal = Sude ve Tolga dünyaya gelmiştir.
2)Şehriban +…Aksoy =Beyzanur ve Barış “
“
3)Keziban + Abdullah Aksoy=Derya-Demet-Ozan-DevranOğuzhan ve Gülhan dünyaya gelmiş- lerdir.
4)Mihriban + Celal Aydın beraberliğnden de; Züleyha-Türkan ve Seçkin olmuşlardır.
Yüksel İnan ; tanıdığım kadarı ile çok saf ve temiz, iyi yürekli bir insandı. İlçedeki hayatı biraz çalkantılı idi. Sonradan İzmir’e yerleşti. Hayatını ölünceye kadar orada sürdürdü.

- COŞKUN AİLESİ Bu aile, Molla COŞKUN ile FATMA ve CEVHER’ den türemiştir.
Dolayısiyle Coşkun soyadı kullanılmıştır. Fatma ile ilk beraberlikten; Fetehne(Fatma) dün- yaya geldi. İkinci beraberlik Cevher’den de ;İzzet ve Pamuk dünyaya gelmiştir.
İZZET (1884-1915) - Asiye ile olan evliliğinden Mustafa Kemal dünyaya geldi.
Mustafa Kemal(1920-1974)- Sırtındaki kambur nedeniyle
“Kambur Kemal” diye anılmıştır. Kendisi ayakkabı tamirciliği
ile uğraşmış, oğlu benim kadim dostum İzzet de, bir süre onun
yadımcılığını yapmıştır.Temiz ve dürüst bir insandı. Kimseye
zararı dokunmazdı. İşleri ile ilgilenir, ortalıkta fazla gözükmezdi. Bir gün tarlalarına kontrol için gitmiş ve orada kalp
krizi geçirerek vefat etmiştir. Tarlada uzun süre öylece kalan
Kemal’e, tesadüfen oradan geçmekte olan Recai Şahin, korku
ve endişe ile koşarak ailesini haberdar etmiştir.
İlk evliliğini Mızgılı(Yolkoru) Fadime ile yaptı. Bu beraberlikten; 1) İzzet (Kim.Müh.) 2) İlyas (Öğret.) 3) Nermin olmuştur.
1)İZZET COŞKUN – Zeki ve çalışkan bir çocuktu. Bir yandan
kısıtlı imkanlarla okurken, bir yandan da tatil aylarında babasına yardım etti. Askeri Liseyi bitirip Harp Okuluna başladı. Talat
Aydemir başkanlığında, o günkü Hükümete karşı yapılan darbe
girişimi sonucunda,Talat Aydemir yakalanıp yargılandı ve idama mahkum edildi. Olaya karışan tüm Harp Okulu öğrencileri,
okuldan uzaklaş- tırılıp, diğer sivil Üniversitelere dağıtıldılar.
İzzet de bu nedenle İstanbul Kimya Fakültesinde tahsiline
devam etti. Mezun olduktan sonra da önce Batman Rafinerisinde, daha sonraları Libya ve Kanadada Kimya Mühendisi
olarak görev yaptı. Şimdilerde İzmir Aliağada emekli hayatını
sürdürmektedir.Çok iyi niyetli, hoşgörülü ve benim can dostumdur. Kendisini bir kardeş gibi sever ve kendisine inanır ve
güvenirim.
İzzet Coşkun’un Ayla ile olan evliliğinden; Cengiz + Betül=
Batu oldu. 2)İLYAS COŞKUN –Ağabeyi gibi zeki ve çalışkandı.
Okudu öğretmen oldu. Pervin ile olan evliliğinden; Ebru- Fatoş
ve İzzet olmuştur. O da ağabeyi İzzet gibi ailesi ve çocukları ile
birlikte İzmir Aliağada yaşam sürmektedir.
3)NERMİN – Nedim Şahin ile evliliğinden; Naim- İclal- Hülya ve Ayla

dünyaya gelmiştir.( Geniş bilgi “ Şahin” ailesinde.)
M.Kemal Coşkun, eşinin ölümü üzerine ikinci evliliğini yine
Mızgı’dan Emine ile yapmış ve bu evlilikten de Firdos; Sürgülü
Talip Demirci ile, Nevin; Nazım Alagöz ile, Sevim de; Polatlı Turgut Güzel ile evlilik yapmışlardır.
-PAMUK- Coşkun ve Cevher’den olmadır. Gölbaşına gelin
gitmiştir. Başka bir bilgi yok.
-FETEHNE- Bu aileye mensup olduğu bilinmekte, ancak,
kimliği ile ilgili tam bir bilgi mevcut değildir. Kaya ailesine gelin
gittiği, Numan oğlu Yusuf ile evlilik yaptığı, bu evlilikten, Fatma
adında bir kızları olduğu, Fatma’nın ilk evliliğinden, Hatice’nin
dünyaya geldiğini, Hatice’nin Abuzer Koç ile evlen- diğini bilmekteyiz. Fetehne’nin kızı Fatma, kocasının ölümü üzerine,
Kerim Toraman ile evlenmiş, bu evlilikten ; Ahmet- MahmutRaife- Fehret- Fahri olmuştur.

- TUNCEL AİLESİBu aile, MOLLA HÜSEYİN ve ESME’den türemiştir. Bu beraberlikten; Lokman dünyaya gelmiştir.Coşkun ailesiyle amca
çocukları oldukları ileri sürülmektedir.
LOKMAN (1856-1914) – Süleyman ve Müteveffiye kızı Ayişe(1881-1938) ile olan evliliğinden; 1) Emine(1905-…) 2)Hacı
Memet(1915-1986) dünyaya gelmişlerdir.
EMİNE – Hacı Ali Şahin ile olan evliliğinden Yusuf- NaimeFahri -Nedim ve Vahide olmuştur. (Geniş bilgi “ Şahin” ailesinde.)
HACI MEMET TUNCEL – Değirmencilikle uğraş verdi. Sıtma
mevkinde kendi su değirmenleri vardı. Oğlu Ahmetle birlikte bu
işle meşgul olurdu. İşinin haricinde ve evinin dışında pek ortalıkta görünmezdi.Yüzü pek gülmeyen, inat bir insandı. Bu durumu ile ilgili halk arasında “Ye Hacı, yemem bacı” sözü, esprili
bir şekide kullanılmıştır.
Olayın aslı şöyledir: Hacı Memet, bacısı Emine’ nin evine
uğrar. Bacısı Emine yiyecek bir şeyler hazılayarak, önüne koyar. Hacı Memet’in bir şeylere canı sıkılmıştır. Hacı Memet yemek şöyle dursun, yiyeceklerin yüzüne bile bakma- maktadır.
Durumu sezinleyen Emine;”Ola yesene Hacı !” der, biraz canı
sıkkın olarak. Hacı Memet “Yok, yemem bacı”diyerek karşılık
verir. Emine “ye Hacı”. H.Memet “yemem bacı” der. Sonuçta
Emine’nin hazırlayıp önüne koyduğu yemeği, H. Memet inat
ederek yemez.
Hacı Memet – İlk evliliğini İsmail-Fatma Dinçer kızı Huri ile
yapar. Bu evli- likten; 1)Asya 2) Fikriye 3) Ahmet 4) İhsan olur.
-ASYA ( 1931-…) Hüseyin Kormaz ile olan evliliğinden; Aynur- Maynur – Gülişan ve Yaşar dünyaya gelir.(Geniş bilgi “Korkmaz”ailesi )
--FİKRİYE (1937-…)- Fahri Şahin ile olan
evliliğinden; Özcan ve Fikret dünyaya gelmiştir. (Geniş bilgi
“Şahin “ ailesinde)
AHMET TUNCEL(1938-…)- Kaza sonucu kolu kırılarak sakat
kalmıştır. Bundan ötürü “ Çolak Ahmet” olarak anılmıştır. Elektrikle çalışan değirmenler faaliyete geçinceye kadar, babası ile
beraber kendi su ile çalışan değirmenlerini çalıştırmıştır. Şakacı
ve hoş sohbet bir insan olarak tanırım. Ölmeden önce hastalığı
sırasında ziyaretine Ciğerli Memet’lerle birlikte gittiğimizde,
şaka yollu, bana dönerek “Ölürsem sela’mı sen ver. Ha, bir de
beni gömerlerken, bu Ciğerliye dikkat edin de, mezarıma doğru düzgün toprak atsın. Ben bilirim, o, canım acısın diye bütün
kesekleri yuvarlar mezarıma” dedi. Kısa bir zaman sonra da vefat etti. Tabii ki çok üzüldük. Ne ben sela’sını okuyabildim, ne de
Ciğerli kesekleri mezarına yuvarladı. İkisi de rahmetli oldu. Ahmet Tuncel ile Ciğerli Memet birbirlerine çok takılırlardı. İkisine
de Allah rahmet eylesin.
Ahmet Tuncel, Hüsne ile olan evliliğinden; 1) Tuncay(Gard.)+
Ayla = Şema- Oğuzhan ve Şeyda. 2) Memet(Es.Kef.Me.) + Demet
=Miraç ve Embiya. / 3) Sibel + Yaşar Korkmaz = Hüseyin ve
Serkan, olmuştur.
İHSAN TUNCEL –Marangozluk işleri ile uğraşmaktadır. Sanki zoraki bu işi yapıyormuş havası var. Benim akranlarımdandır. Siyasete ilgisi vardır. İlk evlili- ğini H.Ali-Emine kızı Vahide
ile yaptı. Bu evlilikten ; 1)Ruhi + Semiye = Salih Muhammet ve
Nisanur. 2) Gökhan + Gökçe = Emine ve Zeynep 3)Göksel + Burcu = Efe . 4) Fikriye 5) Tuna 6) M.Kemal + Eda= … İhsan, ikinci
evliliğini Fatma ile yaptı. Bu evlilikten de Ersan dünyaya geldi.
Hacı Memet Tuncel’in Makbule ile olan ikinci evliliğinden;
Recep dünyaya gelmiştir.
RECEP TUNCEL- Bir ara marangozlukla iştigal etti. Bir ayağı
sakat olduğun- dan bu ağır işi yapamayacağını anladı. Bu sefer de bakkal dükkanı işletmeye başladı. Bunun yanı sıra Kızılay
temsilciliği ve mahalle muhtarlığı görevlerini de ifa etmektedir.
Güler yüzlü, iyi niyetli ve insanlara saygılıdır. Kudret ile olan evliliğinden; 1) Lokman +Şemanur = Demirhan. 2) Kezban + Ergül
= Fatma, Zeynep ve Tuba 3)Abdurrahman 4) Abdullah 5) Ayşe
+Hakan Şen =Seda ve Şeval(ikizler)
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