
Ağın İlçemizin Talepleri!.. 

Günerkan AYDOĞMUŞ                  

       Bu hafta yazımı kendi ilçem olan Ağın'a ayıracağım. Buna birazda Prof. Dr. İnanç Özgen Hocamızın "Eğitim 

Perspektifinden Ağın İlçemize Vefa" isimli yazısını okuyunca gerek duydum. 

       Hocama teşekkür ediyorum. 

       Değerli hocamızın Öğretmen olan Annesinin Ağınlı olması, öyle zannediyorum ki hocamızın Ağın'ı tanımasında 

önemli rol oynamıştır! Hani Elazığ’ımız için "Sahipsiz Elazığ"  ifadesi kullanılıyor ya, aslında Ağın İlçemiz içinde bu söz 

geçerlidir. Bu güne kadar Ağın'dan bir milletvekili maalesef seçilmemiştir. Bunda Ağın'ın nüfusunun azlığı, birazda 

Ağınlı'nın siyasete uzak durması rol oynamıştır ! 

       Ama Ağınlı buna rağmen çok sayıda bürokrat yetiştirmiştir. Devletin her kademesinde Ağınlı bürokratlara rastlamak 

mümkündür! Okur yazar oranı ise %100'lere ulaşmış bir ilçemizdir. 

       Ağın'dan çok zengin iş adamı da pek çıkmamıştır! Bu nedenle Ağın'ı birazda sahipsiz kılan siyasette etkisiz oluşu ve 

zengin iş adamlarının olmayışıdır! 

     Ağınlı'nın tek uğraşı ise okuyup bir yerlere gelmek olmuştur. Önceleri okumanın para ettiği dönemlerde Ağınlı bunun karşılığını 

görmüş, ama şimdilerde maalesef bu karşılığı görememiştir! Çünkü bu devirde okumak da para etmiyor! 

      Ağınlı son yıllarda bademciliğe yönelerek bu konuda önemli bir sektör oluşturdu! Benim bu yazımda ele alacağım 

konu ise eğitimle ilgili. Ağınlı, çocuklarını okutmak için Ağın'ı terk edip büyük şehirlere göç ediyor. Bu ise Ağın'ın 

nüfusunun azalmasında önemli bir etken oluşturuyor! 

       Bu gün Ağınlı şunu istiyor, İlçemde bir yüksekokul açılsın ve bizi göçten kurtarsınlar diyor! Ağınlı yıllardır bir 

yüksekokulun hayalini kurmuştur! Yüksekokul konusuna Prof. Dr. İnanç Özgen hocamızda yazısında değinmiş. Ağın'da 

bağcılık ve bademcilik hızla geliştiğine göre bu konuları da içine alan Keban'a bağlı bir yüksekokul açılamaz mı diyoruz? 

Bunu Ağınlılar adına Fırat Üniversitesi rektörlüğünden rica ediyoruz. 

    Bir diğer konu da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ağın'da Tarım Meslek Lisesi açması konusudur. Bu okulların açılması 

bu ilçemizde göçü bir nebze olsun durduracağı inancındayız. Bu konunun Ağın İlçemize az da olsa ekonomik hareketlilik 

getireceğini düşünüyoruz! Bu ilçemizde nüfus gittikçe düşüyor! Korkarım yarın İlçe olmaktan da çıkarılır! Bazı devlet 

birimleri Ağın İlçemizde artık yok, düşünebiliyor musunuz, ilçe sakinleri notere bile komşu ilçeye gitmek  zorunda 

kalmıştır! 

      Ağın İlçemizde bu güne kadar kapatılan ya da Elazığ'a taşınan kuruluşlara gelince;  PTT Müdürlüğü (Acente 

durumuna düşürülmüştür), Adliye ve Askerlik Şubesi kapatılmış, El Sanatları Eğitim Merkezi ise Elazığ'a taşınmıştır! Bu 

kuruluşların Ağın ilçemize katkıları böylece ortadan kaldırılmış oldu!..  

     Benim çocukluk dönemimde Ağın İlçemiz cıvıl cıvıldı, bütün evler doluydu. Her evde mutlaka bizim çocukluk 

arkadaşlarımız vardı! Ayrıca evlerde davar, inek, öküz, eşek gibi hayvanlar beslenirdi! Bu gün bunlar neredeyse yok 

oldu! Ağın İlçemiz kış aylarında büyük bir sessizliğe bürünüyor!.. 

      Caddeler bom boş! Şimdi yok olmaya doğru hızla giden hayat dolu bu ilçeyi nasıl ayağa kaldırırız onu düşünüyoruz!  

      Nacizane bizlerin önerileri şimdilik bunlar. Gerisi yöneticilerimizin bileceği iştir!..                                                                              

Not:  9 Şubat 2021 FIRAT Gazetesindeki yazım. 


