
   

Köyde bir evim, yada bir evlek toprağım olsun... 

Mevlüt ÖKSÜZOĞLU 

 

     Çok eski tarihlerde değil, 2005 yılında yani sadece 16 sene önce bir TEMA temsilcisinin araştırıp derlediği ve yerel 

bir gazetede kaleme aldığı bir yazıda gördüm. 

     Termal genişlemenin ve buzulların erimesinin, deniz seviyesinin yükselmesine, okyanusların kıtalara doğru 

genişledikçe de sel baskınları, Tsunami ve tuzlu su istilaları olacağını anlatıyordu. Deniz seviyesi 1 (bir) metre yükselirse, 

70 milyon kişinin 100 yıl fırtına dalgasına maruz kalacağı, milyonlarca kişinin de göç edeceği ve iklim mültecisi olmasına 

yol açacağı vurgulanıyordu. Bu tespitler çok ciddiye alınmadı ve bu günlere gelindi. Ne zamanki dünyanın çeşitli 

bölgelerinde ve sahillerde Tsunami, hortum, fırtına ve sel baskınları meydana geldi insanoğlu kafa yormaya, nasıl tedbirler 

alacağını düşünmeye başladı. Aynı şekilde Türkiye'de bundan nasibini aldı. Çeşitli sahil kenarlarında deniz hareketleri, 

İzmir Seferihisar'da denizin iki metre yükselmesi sonucu çevrede su baskınları oldu. En son İzmir-Çeşme Alaçatı'da 

meydana gelen hortum ve fırtına şehri harabeye çevirdi. 

      30 sene değil 50 sene değil daha 16 sene süresinde buzulların erimesinin hızlanması, küresel değişimler, denizlerde 

su seviyelerinin yükselmesi sonucu dünyada ve ülkemizde mevsim değişikliklerinin etkileri görülmeye başladı. Bu 

olumsuzluklardan ilçemizin ve köylerin de etkilenmemesi mümkün değil.  

     İngiltere'de Genom Konsorsiyum başkanı SHARON Peacock ve Coronavirus Türk Bilim Kurulu üyeleri Corona 

virüsler mücadelenin 10 (on) yıl süreceğini öngörmektedirler.  

     Yukarında da vurgulandığı gibi, Ağın ve köyleri de bu durumdan etkilendi ve etkilenecektir. Hatırlayacak olursak, 

Ağın'ın nüfusu 1965 senesinde 7600, 1975 senesinde 5760, 2020 senesinde 2550 kişiye düşmüş. Bu nüfus hareketleri Keban 

Barajı yapılması ile topraklarının %50sinin göl suları altında kalmasının ve şehirlere hızlı göçünde büyük etkisi olmuştur. 

Ancak baraj yapılmadan önce 1960lı yıllarda ve sonrasında 1970li yıllarda Ağın 'da 7000-8000 kişi yaşamaktadır. 

Şehirlere göç ve toprakların tapulama işlemleri hemen hemen aynı tarihlere rast gelmektedir. Büyük şehirlere gidenler 

uzun süre ekip biçtikleri arazileriyle, tarlalarıyla ilgilenmemişler, tapulama görevlileri de senelerce kişilerin ektiği 

toprakları işleyenlere tapu yapmamış, arazilerde Hazine arazisi vasfını almış ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce 

sahiplenilmiştir. Yukarıda da değinildiği üzere, küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan 

Covid-19 belası herkesi endişelendirmektedir.  

     İlk akla gelen çözüm, yazlıklara, köylere giderek Covid-19dan korunma olmuştur. Yazlıkların çoğu sahil kenarlarında 

olduğu için oralarda da kendisini emniyette görmeyenler köylerine gidip zamanlarını orada geçirmeyi tercih etmektedirler. 

Daha da açıkçası 2019 yılına göre İstanbul'un nüfusu 2020 yılında altmış bin (60000) kişi azalmış ve bu insanlar 

memleketlerine gitmişlerdir. Ağın ve köylerinde de durum farklı değildir. Mesela Beyelması Köyünde 2019 kışı 6-8 kişi 

varken 2020-2021 kışında 80-90 kişi oturmaktadır. Ağın'ın diğer köyleri Şenpınar, Bademli, Modanlı ve diğer köylerde de 

aynı şekilde kaçış vardır. 

     Sonuç olarak uzun süre gitmediğimiz, sahip çıkmadığımız köy Hazine arazileri Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

tarafından ihaleye çıkarılarak peyder pey satışı yapılmaktadır. İhale herkese açık olduğu için başka yerlerden de ihaleye 

girilip satın alabiliyorlar. 

     Benim de Ağın'da bir evim, bir ev yerim bir dönümde olsa tarlam olsun demezsek 10 sene, 20 sene ve 50 sene sonra 

kendi doğduğumuz ve doyduğumuz yerleri toprakları kaybederiz, bir daha bulamayabiliriz. Köylerimizi kaybetmeden önce 

köylerimizi bulalım. Şehirlerin sihirli arızalarından sirkelenip düşünelim. 

     Sağlıklı günler sizlerin olsun, saygılarımla 



     1980 yılından Belediye Başkanı seçilinceye kadar Ankara’da ikamet eden, Ağın için yapılan tüm çalışmalarda aktif 

olarak katılan, memleket sevdalısı arkadaşımızın beklenmedik vefatı nedeniyle Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği 

olarak hatırlatmak istedik… 

         

     Yılmaz Serttaş 

       Yılmaz Serttaş, 1941 yılında Ağın’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Ağın’da liseyi ise Malatya’da tamamladı. 1970 

yılında Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu yönetimi mastırı yaptı.  

      Ağın ve Keban köylerinde, Elazığ Teknik Lisesinde 5 yıl öğretmen olarak, Elazığ Etibank şubesindeki görevinden 

sonra, Türkiye Elektrik Kurumu Elazığ Bölge Müdür yardımcılığı, genel müdürlükte müşavir ve daire başkanı olarak görev 

yaparken 1980 yılında planlama doğrultusunda 3150 köyün elektriğe kavuşmasında görev yaptı. Ağın İlçesi köylerinin 

1974-1975 yıllarında elektriğe kavuşmasında etkin rol aldı. Ankara’da ikamet etmekte iken  

     Ayrıca siyasetin içinde de bulunan Sayın Yılmaz SERTTAŞ, 1987 Milletvekili seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 

7000’nin üzerinde oy aldı ama seçilemedi. 2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nden, belediye başkanı olarak seçildi. 

Başkanlığı döneminde İyi Partiye geçti. Başkanlık döneminden sonra bir seneye yakın süre İyi Parti Elazığ İl Başkanlığı 

görevini yürüttü. 

    2014 – 2019 yılları arasında belediye başkanı olarak yapmış olduğu bazı çalışmaları için; 

 -Baraj gölü kıyısında yaz aylarında memleketine gelen insanlarımızın piknik      yapması için, göl manzaralı çok sayıda 

donanımlı çardaklar oluşturması,  

- Yeni yerleşim bölgesi olarak Cumhuriyet Mahallesinin kurulması, belediyeye    ait arazilerin imara açılması ile göl 

manzaralı parseller kısa sürede satılması ile bazı konutların yapılmasına olanak sağladı 

- İlçemizin tanıtılması amacı ile geleneksel hale gelen leblebi Şenlikleri düzenlemesi, 

-Belediye sınırları içerisinde bulunan Esentepe, Akpınar( Andiri), Şenpınar (Vahşen)ve Başpınar (Ekirek) mahallelerinde 

sokakların kilit taşları döşenmesi, 



- Belediyenin araç parkına yeni makam aracı, yeni itfaiye aracı, uzun şase kamyonet, lowbed dorse, 4çeker traktör katılımı 

aşamasında yoğun çalışmalarda bulundu. 

- Mülkiyeti belediyeye ait olan 20 oda, 40 yataklı otel de tadilat çalışmaları yapılarak Ağın için önemli sorun olan 

konaklamaya çözüm bulmaya çalışılması konularında başarılı çalışmalara imza atan Sayın Yılmaz Serttaş, yetkili 

kurumlardan Ağın için girişiminde bulunurken derneğimizi ziyaret ederek çalışma konularında bilgilendirmelerde 

bulunmaktaydı. 

     Ayrıca güneş enerjisi ile elektrik üretimi, badem adasında özel bir şirket tarafından otel yapımı, özel diş hekimi 

muayenesinin açılması konularında sonuca ulaşamadığı gözlenmektedir. 

      Ağın Lollar Mahallesinden merhumlar Mehmet ve Ayşe Serttaş’ın oğlu, Gönül Serttaş Döğmen, Behiye Serttaş 

Sanaç’ın kardeşi, Esin Serttaş Yaren, Erbil Serttaş’ın kıymetli babaları,  Sevcihan Halime Serttaş’ın sevgili eşi, 2014-2019 

yılları  arasında Ağın Belediye Başkanlığı yapan, Türkiye Elektrik Kurumu eski daire başkanlarından Yılmaz SERTTAŞ, 9 

Mart 2021 tarihinde Ankara’da kalp krizi sonucu vefat etmiş, 10 Mart 2021 tarihinde Ankara Karşıyaka mezarlığında 

toprağa verilmiştir 

    Özveriyle Ağın için yapmış olduğu tüm çalışmalar için Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği olarak minnet 

duygularımızla, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanı Cennet olsun. 
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