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Saygı değer HemĢehrilerim,

GÜRÜN ĠLÇESĠNDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER

..........Kocaman bir yılı geride bıraktık. Yeni bir yıla girdik. 1999
yılının hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 5 Aralık
1998 Cumartesi günü yılın son bayanlar çay gününü Sivas
hizmet vakfı salonunda kalabalık bir katılımla yaptık. Bayan
hemĢehrilerimin evlerinde yaparak getirdikleri keteler, çörekler,
pastalar, kurabiyelerle tüm hemĢehrilerimize güzel bir ziyafet
çekildi. Çaya katılan ve o güzel pastaları yapan tüm
hemĢehrilerime, ayrıca derneğimiz kadın kollarından sorumlu,
yönetim kurulu üyelerimiz Güner KENDİR, Aksel CANBAY ve
kadın kolları baĢkanı Ünsal BARAN’a yardımcıları Hikmet
BARAN, Aygen NALÇAKAN, Nuran AVUNDUK, Hamide
BÜYÜKTANIR hanımefendilere hizmetlerinden dolayı çok
teĢekkür ederim. Ramazanın girmesi önümüzün kıĢ olması
dolayısıyla birkaç faaliyetlere ara vermiĢ bulunuyoruz.
.........Bu yılda fakir öğrencilere vermekte olduğumuz bursları 18
öğrenciye çıkartmıĢ bulunuyoruz. Hepimizin bildiği gibi
Ġstanbul’daki Gürün Kültür Vakfı da Gürünlü öğrencilere burs
vermektedir. Öğrencilerimize burs bir yerden verilmektedir.
Ġstanbul’daki Gürün Kültür Vakfından veya Ankara’daki gürün
yardımlaĢma derneğimizden, iki tarafa da müracaat edenlere bir
yerden burs bağlanmıĢtır. Duyurulur. Bu yıl vaat ettiğimiz
üniversiteyi kazanan, maddi durumu iyi olmayan tüm öğrencilere
burs vereceğiz. Bunu önümüzdeki yılda vereceğiz. Gürünlü
hemĢehrilerimiz lütfen maddi durumu iyi olanlar burs için
müracaat etmesinler, çünkü bizler araĢtırıyoruz, gerçekten
maddi durumu iyi olmayanlara veriyoruz. Derneğimize
güvenerek yardım eden hayırsever hemĢehrilerimizin hayırlarını
gerçekten mağdur durumda olan öğrencilerimize vermek
zorundayız. Onun için burs için müracaatlarını yerine
getirmediğimiz hemĢehrilerimizden özür diliyoruz. Gerçi
durumları çok iyi olmayabilir ama, onlardan zor durumda olanları
seçmeye gayret ettik bizi bağıĢlasınlar.
.........Gürünü temsil eden dernekler içinde rayına oturmuĢ kendi
mülkü olan tek dernek bizim dernektir. Bu hemĢehri severlik,
tarafsız tutumları derneklerine güvenlerinden dolayı olmuĢtur.
Tüm Ankara’daki hemĢehrilerime ne kadar teĢekkür etsem azdır.
Bu baĢarı bizlerin değil onlarındır. Onlar yaptıkları hayır ve
bağıĢların yerlerini bulduğunu biliyorlar. Çünkü bağıĢ yapanların
tek tek yaptıkları bağıĢların yanlarına giderek belgelerini
gösteriyor. Nerelere harcandığının belgelerinin birer kopyasının
kendilerine takdim ediyoruz.
..........Derneğimizin disiplin kurulu asıl üyeliklerine İbrahim
KEKEÇ, (emekli öğretmen) Lütfi EDEBALİ ( eski Gürün
belediye baĢkanı)Av. Hasan YILDIZ ( eski Gürün dernek
baĢkanı) seçilmiĢlerdir. Derneğimize büyük katkı ve
hizmetlerinden dolayı kendilerine teĢekkür ediyoruz.
.........Hepimizin malumu dernekler hizmet ve yaĢamını aidat ve
bağıĢlarla sürdürür. Dernek binamıza doğal gaz geldiği halde,
hala kendi mülkümüze doğal gaz alamadık. Binayı gaz sobası
ve elektrik ile ısıtmaktayız buda çok zor masraflı olmaktadır.
Onun için derneğimize üye olmuĢ aidatlarını yatırmayan
hemĢehrilerimizden rica ediyoruz. Aidatlarınızı yatırın. Aidatlarını
ödeyemeyecek durumda olan hemĢehrilerimiz varsa, bize
bildirsinler onların aidatlarını silelim. Ödemek isteyenler havale
bedeli ödemeden beraber gönderdiğimiz P.T.T. çek hesabı No:
106355 veya Ziraat bankası Demetevler ġubesi hesap
No:80252 gönderebilirler veya isteyen hemĢehrilerimizin
derneğimize bir telefonu ile yanına bir eleman gelerek yapacağı
aidat ve bağıĢı tahsil ederiz.
........Yönetim kurulu adına ve Ģahsıma Ramazan Bayramınızı
Kutlar, 1999 yılının tüm hemĢehrilerime ve insanlığa sağlık,
Mutluluk ve barıĢ içinde yaĢayacağımız bir yıl olmasını Allah’tan
diler saygılar sunarım.
BaĢkan

..........1- Ġlçede 1 süt toplama merkezi oluĢturulmuĢtur. Bu
çerçevede Gürün ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma
Kooperatifine ait binada tadilat yapılmıĢ ve bir protokolle bu bina
teslim alınarak Süt Toplama Merkezi için kullanılacaktır. Süt
Toplama Merkezinin kapasitesi 6 tondur. Süt soğutma tankı ve
diğer ekipmanları alınarak ilçeye getirilmiĢ, binaya monte
edilmiĢtir. Bu yıl ilkbahar mevsiminden itibaren merkez için süt
toplanmaya.baĢlanacaktır.
..........2- 18 aileye birer inek dağıtımı ile ilgili Ġnekçiliği GeliĢtirme
Projesi uygulamaya konulmuĢtur. Bu çerçevede UlaĢ devlet
Üretme Çiftliği ile gerekli bağlantı sağlanmıĢtır. Ġlkbahar
mevsiminde inekler alınarak muhtaç 18 aileye dağıtılacaktır.
..........3- 119 fakir öğrenciye (Merkez köyler dahil) Sosyal
YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfınca ayakkabı alınarak
dağıtılmıĢtır.
..........4- Ramazan ayı boyunca merkez ve köyler dahil 350 fakir
aileye Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfında 5 kg. yağ,
Ģeker, 3 kg. pirinç, 1 kg. çay ve 1 kg zeytin olmak üzere gıda
yardımı.yapılmıĢtır.
..........5- 1998 1999 Öğretim Yılı ilçemize huzur, güven ve
Türkiye Ģartları ile kıyaslandığında çok az problemle baĢladı.
Zaman içerisinde eksik öğretmenler tamamlandı. Hemen her
branĢta ilçe merkezinde derslere branĢ öğretmenleri girmektedir.
..........6- Okullarımızın onarımı için öğretim yılı baĢında
gönderilen.ödenekler.
...............1- Suçatı ortaokul (Eski Adı ile) Kalorifer tesisatı
döĢenmiĢ onarımına 5.050.000.000 TL. harcanmıĢ AĢağı Suçatı
ve KarĢıyaka öğrencileri bu okulda toplanarak rahat bir ortamda
8 yıllık ilk öğretim uygulaması yapılmaktadır.
...............2- Tepecik Ġlköğretim okulunun pencere doğramaları
değiĢtirilip PVC yapılmıĢ bunun için
3.600.000.000 lira
harcanmıĢtır.
...............3- Çok programlı Liseye 2.000.000.000 lira ödenek
gelmiĢ, bu okulun.eksikleri.tamamlanmıĢtır.
...............4- Ġlçe Merkezine taĢınan öğrencilere yapılan anlaĢma
ile Gölpınar ve Ġmamoğlu tesislerinde sıcak yemek verilmektedir.
..........Gürünümüzün çalıĢkan kaymakamı Sayın Musa IŞIN
beye yapmıĢ olduğu hizmetlerden dolayı teĢekkür eder
baĢarılarının devamını dileriz.

Doğan YALÇINKAYA

ÜYE KÖŞESİ
YeĢil Gürün’den Merhaba...
YeĢilin her tonunu görme Ģansını elde etmek
isteyenlere bu bir çağrı..“Gürün’e.geliniz.”
..........Övgülerle olmasını isterdim yazımın.
Ancak baĢlangıçtaki düĢüncem bile değiĢti bu tatil Gürün’e
geldiğimde. Kaynak sularının ortasında yer alan Ģirin belde,
susuz kalıyor! Bahçeler sulanamıyor,.çeĢmeden.su.akmıyor.
..........ġaka yaptığımı sanmayın lütfen. Gelin görün Gürün’ü .
Gelinde o güzel yollarını görün. Yol iĢlerinden sorumlu Belediye
personeli, sanırım kıĢın Gürün’de hiç kalmıyor. Harık baĢına hiç
çıkmıyor olsa ki; yerlere doğa koĢullarına uygun bir bir döĢenmiĢ
taĢlar sökülüp, yerine bordürsüz, kaldırımsız asvalt dökülüyor.
Tabi ki yağıĢlarda gelen toprak ve taĢlarla yolda sağlam asvalt
bulmak.ne.mümkün.
..........Her yıl tatilimizin on beĢ yirmi gününü Gürün de geçirmek
üzere yola çıktığımızda o kadar çok Ģey hayal ediyoruz ki..
ÇarĢının içinden geçen yolun ve çevresinin düzenlendiğini,
televizyon yayınlarının konulan yükseltici ve yansıtıcılarla
mükemmelleĢtiğini, tüm mahallelerin yollarının onarıldığını,
harıklar dan çıkartılan pisliklerin yol kenarlarından alındığını
böylece geniĢ olan yolların daralmadığını, aileler için dinlenme
ve çay bahçelerinin yapıldığını, ġuul ve Gökpınar’ın tamamen
turizme hizmet veren birer mesire yeri olduğunu... Devamı 2. sayfada
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ÜYE KÖġESĠ DEVAMI
..........Aslında hayalci olmayan ben bile bunların gerçekleşmesi
dileği ile hayal kurmaya başlıyorum. Sayın Belediye
Başkanımızdan görev süresini doldurmasına az bir süre
kalmasına karşın bir Gürün’lü olarak bu işlerin hangisini nasıl
yapabileceğini soruyor ve yüreğimizde heyecan duyarak
geldiğimiz, kısa süre de olsa, olumsuzlukların yok olduğu bir
belde görmek istediğimizi bildiriyor, saygılar sunuyorum.
Güzide KARACA

OLMAYASUN
..........Koca Ragıp Paşanın, biri Arapkirli,
diğeri de Eğinli olan iki hattatı vardı. Paşa 11 Ocak 1757 yılında
Sadrazam olunca, işlerin yoğunluğu sebebiyle üç hattatın daha
alınmasını emreder. Yapılan sınav sonucunda seçilen üç hattat
Paşanın huzuruna çıkarılır. Paşa yeni hattatların yazılarına bakar,
çok beğenir. Önceki hattatlarından çok memnun olan Paşa, yeni
hattatlara “Olmayasun Arapkirden, Eğinden?” diye sorar . Yeni
hattatlardan biri Gürünlü, diğeri Divriğili, üçüncüsü de, Darendeli
olduklarını söylerler. Zamanın şairlerinden de olan paşa
duygulanır ve “Olamayasun beĢ beldenin birinden, Gürün
den, Darende den, Divriği den, Eğin den, Arapkir den Ġllada
Arapkir den..” der ve yeni seçilen hattatlara göreve
başlamalarını bildirir.
..........Paşanın bu sözü,
sonraları olumsuz bir deyimmiş gibi algılanır. Oysaki Paşa
“Olamayasun Arapkirden, Eğinden?..”sözüyle, Arapkirli veya
Eğinli misiniz demek istemiştir. Ayrıca Paşanın yeni hattatlarının
yazısının çok beğendiği hattatların yazısına benzerliği karşısında
, hattatlarının memleketi olan beş belde insanını bu sözüyle
övmüştür. Bu bakımdan Paşanın sözü olumlu deyimin ötesinde
bir methiyedir.
..........Aslen Arapkirli olduğu söylenen
paşanın özellikle “Arapkir den illada Arapkir den” vurgulamasıyla
sözünü bitirmesi Arapkirli olmasıyla öğündüğü tarihi bir gerçektir.
..........Sayın
hemşehrilerimin de bu tarihi methiye ile öğünmelerini diler,
Ramazan Bayramlarınızı yürekten kutlar, saygılarımı sunarım.
Av. Hasan YILDIZ

KÖYÜMÜZ VE MAHALLEMĠZ KÖġESĠ

..........Köyümüz Yazyurdu
..........Ben köyümü anlatmaya çalışırken o kadar çok
heyecanlanıyorum ki, köyünü anlatan her insanda inanıyorum
,benim gibi aynı duyguyu yaşamıştır. Yurdumun neresinde olursa
olsun hangi koşullarla yaşarsa yaşasın, insanın duyduğu
çocukluk yıllarının geçtiği, gençlik hayallerinin yeşerdiği yerler
dünyanın en güzel yerleridir.
..........Gitmesekte görmesekte o köy bizim
köyümüzdür. Çağlayan sularını, dağlarını, tertemiz havasını,
akşam olunca kavak ağaçlarına toplanan sığırcık kuşlarının
seslerini unutmak mümkün mü? Bir köylü çocuğunun en önemli
özelliği budur köyünü hiç unutmamak.
..........Köyümüz Kayseri – Malatya asfaltı üzerinde ilçe merkezi
40.km. uzaklıkta eski bir nahiye merkezdir. Eski ismi Celikenlıyurt
1968 depreminde evler büyük hasar görmüştür. Yıkılan evlerin
yerine İmar ve İskan Bakanlığı tarafından prefabrik evler
yapılarak köy halkına verilmiştir.
..........Köyümüz eski bir nahiye merkezi
olduğu için 30’a yakın köy nahiyemize bağlıdır. Diğer köylerde
olduğu gibi köyümüz de büyük şehirlere göç fazla olmuştur. 1980
yılından sonra göç olayı tamamen durmuştur. 60 hane ev , 350
ye yakın nüfusu vardır. İlk okulu, P.T.T. acentası, Sağlık Ocağı,
Jandarma Karakolu, Camisi ve Un Değirmeni bulunmaktadır. Eski
sokak çeşmeleri iptal edilerek evlere su verilmiştir.
........
.........Halkın
geçim
kaynağı tamamen hayvancılığa dayanmaktadır. Köyümüz yayla
olduğundan tarım pek yapılamamaktadır. Suyu ve çayır alanı
fazla olan bir köydür. Köyün 3 km. ilerisinde Aygır gölü
bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda gölün akıntısının tabanda
olduğu saptanmıştır. Tabanda anafor meydana geldiği için, gölün
derinlerine dalmak çok tehlikelidir. Bu nedenle can kaybı bile
Devamı yanda
olmuştur.

..........Dini bayramlarda veya yaz tatillerinde köyün nüfusu bir hali
artmaktadır. Yaz tatillerini geçirmek için gelen hemşehrilerimizin
hoşça vakit geçireceği çok güzel mesire yerleri vardır. Aygır gölü,
Belpınar yaylası, Çamkoca pınarı, suyuna doyum olmayan
saymakla bitmeyen pınarlarımız vardır.
..........Her tarafında ayrı bir güzelliği olan köyüm budur.
..........Tüm Gürünlü hemşehrilerime ve köylülerimin ramazan
Bayramlarını Kutluyor, 1999 yılının hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyorum.
Hamit SALTOĞLU

VEFAT EDEN HEMġEHRĠLERĠMĠZ
Kavak- Rukiye KORKMAZ 1343-1998 Bozhüyük-Ġsmet TÜRK
1976-1998 Sularba H.Ömer KÜÇÜK 1998-1998 Cahit
DĠKENOVA 1948-1998 Göbekören- Yusuf BUDUR 1932-1998
Himidiye- Gülsen KÖKEY 1945-1998 Çayboyu- Hamit KÖMÜR
1953-1998 Eskihamal- Fatma ÇĠTĠL 1342-1998 Suçatı- Lütfi
KIRIKÇI 1946-1998 Yolgeçen- Veli AKTAġ - 1934-1998
Karadoruk- Ebuseyf SIKIK 1936-1998 Hamidiye- Fahriye
TUNCER 1329-1998 Sarıca- Behzat KAPISIZ 1332-1998
Fazlığa- Hülasa TORAMAN 1328-1998 Koyunlu- Seyhan
BULUT 1955-1998 Erdoğan- Fatma ġEKRCAN 1966-1998
Mağara- Y. Mehmet YILDIRIM 1328-1998 Dayakpınar- ġaziye
AK 1945-1998 Y.Bektaşlı- Fikret ÇETĠNKAYA 1978-1998
Güneş- Dağıstan TELLĠ 1341-1998 Pınarönü- Sadiye
AKKAYNAK 1928-1998 Yolgeçen- Ġbrahim KAVUN 1991-1998
Y.Bektaşlı- Güldane BULUT 1938-1998 Kılıçdoğan- Teslime
DOĞAN 1940-1998 Fettahağa- MürĢide YENAL 1967-1998
Kaşköy- Gülistan KÖROĞLU 1332-1998 Ayvalı- Ġmam KAYA
1950-1998 Eminbey- Mene ÇETĠN 1940-1998 Çayboyu- Nurten
GÜR 1939-1998 Yolgeçen- Ali Rıza POLAT 1325 -1998
İhsaniye- Nuriye ALPASLAN 1338-1998 Hüyüklüyurt- Vesile
ATCIYURT 1320-1998 Hüyüklüyurt- Hasan YILDIRIM 19271998 Karakuyu- Fatma MISIR 1951-1998 Karadoruk- Duran
TULUM 1929-1998 Çayboyu- Behice KARA 1929-1998
Çayboyu- Miyesse GÖRÜR 1933-1998 Karadoruk- Ali
KARABULUT 1343-1998 Bahçeiçi- Tahir BAYDAN 1953-1998
Deveçayır- Hasan GÜNGÖR 1330-1998 Çiçekyurt- Dursun
ÇĠFTÇĠ 1930-1998 Yılanhüyük- Memet SEÇĠLMĠġ 1930-1998
Yolgeçen- Turan DERE 1933-1998 Pınarönü- Fahriye KAVAS
19291998 Tepecik- AyiĢe TOPRAK 1330-1998 Suçatı- Mehmet
FENKLĠ 1933-1998 Kındıralık- Yemliha BOYRAZ 1928-1998
Beypınar- Hacı KAVUN 1956-1998 Yk.Sazcağız- AyĢe ÇOROK
1938-1998 Sularbaşı- Mustafa KÜÇÜK 1330-1998 YolgeçenMedine MOĞULKOÇ 1931-1998 Yolgeçen- Kumru TUNA 19261998 Güllübucak- Arzu DEMĠR 1332-1998 Karakuyu- BektaĢ
ARSLAN 1338 1998 Yuva- Cennet ġAHĠN 1938-1998 SalihliHatice TÜRKER 1328-1998 Böğrüdelik- Yüksel TOPTAġ 19681998 Tepecik- Mevlüt AYÇĠÇEK 1934-1998 Yk.SazcağızHalime KÖROĞLU 1933-1998 Eminbey- Aslan KEÇECĠ
19381998 Fettahağa- Makbule ACAVUT 1341-1998 SarıcaGülĢan TÜRK 1927-1998 Erdoğan- Hıdır ġĠMġEK 1318
02/11/1998 Hüyüklüyurt- Tuğba TAġDEMĠR 1982-1998
Bozhüyük- Hasan ÖKSÜZ 1982-1998 Eskihamal- Ġbrahim KOÇ
1341-1998 Eskihamal- Hakkı GENÇ 1334-1998 Sarıca-Celal
KÖKER 1948-1998 Kayalar- M.Hüseyin YALÇINKAYA 19361998 Suçatı- Mehmet TAKÇI 1948-1998 Kayalar- Taccettin
YALÇINKAYA 1944- 1998 Fettaahağa- N. Fahrinisa ÇĠLĠNGĠR
1338-1998 Bozhöyük- Hasan ÖKSÜZ 1332-1998 TepecikKarataĢ ÖMER 1953-1998 Ağaçlı- Zeliha KUġÇU 1945-1998
Osmandede- Okan KESER 1939-1998 Yk.Sazçağız- AyĢe DAĞ
1937-1998 Suçatı- Ġsmail SARI 1336-1998 Suçatı- Ali Çetin
1925-1998 Kaşköy- Döne DOĞAN 1936-1998- Bahçeiçi Osman
KAPLANBABA 1332-1998 Çayboyu- Ali KUġÇU 1974-1998
Kızılburun- Talha KEKEÇ 1330-1998 Fazlıağa- Mehmet AKTAġ
1929-1998
YazyurduCemalettin
BULUT
1933-1998
Konakpınar- Ali ATEġ 1936-1998

YAKINLARINA BAġSAĞLIĞI ÖLENLERE
TANRIDAN RAHMET DĠLERĠZ.

Sayfa 3
ŞİİR KÖŞESİ
ORGENERAL DEĞERLĠ KOMUTAN H. EDİP BAŞER PAġAYA

Asli Gürünlüdür Nizip'te doğmuĢ
Edip Başer gibi paĢam var benim
Kore de barıĢ için nöbete durmuĢ
Edip Başer gibi paĢam var benim
Bir ömre bedel çektiği çile
Defterlere sığmaz getirsem dile
KonuĢması tatlı benzer bülbüle
Edip Başer gibi paĢam var benim
Ġlkokula kurultayda baĢlayan
Sapanla kuĢ vurup ceviz taĢlayan
Elma ağacına armut aĢlayan
Edip Başer gibi paĢam var benim
Yalanı sevmeyen söze inanan
Çoçukluğa dönüp maziyi anan
Kalbi vatan sevgisiyle Ģahlanan
Edip Başer gibi paĢam var benim
Morali yüksektir değiĢmez rengi
SavaĢtan korkusuz yönetir cengi
Sicili çok temiz bulunmaz dengi
Edip Başer gibi paĢam var benim
Ġçten içe duygularla çağlayan
Vatana hizmeti ibadet sayan
Her görevde baĢarıyı sağlayan
Edip Başer gibi paĢam var benim
Ordusunu savaĢa hazırlayan
Cesaretiyle DüĢmanı caydıran
Kurmaylara kendisini saydıran
Edip Başer gibi paĢam var benim
Bir bakıĢta acıları dindiren
Muhabbeti kalbimize indiren
Heybetiyle düĢmanları sindiren
Edip Başer gibi paĢam var benim
Her saman neĢeli, her zaman olgun
Bazı çok ateĢli, bazıda durgun
Saçları kırlaĢmıĢ vücudu dolgun
Edip Başer gibi paĢam var benim
Taktiri ödülü saymakla bitmez
Haksız bir lokmaya tenezzül etmez
Seni anlamaya gücümüz yetmez
Edip Başer gibi paĢam var benim
Hayatında çok çeĢitli anı var
ġehitliğe adıyacak canı var
Damarında asil TÜRK'ün kanı var
Edip Başer gibi paĢam var benim
Maviden yeĢilden aldan da güzel
Meyvesi bol olan daldan da güzel
Arının yaptığı baldan da güzel
Edip Başer gibi paĢam var benim
Yalçın derki devlet kuĢu baĢında
Bereket var ekmeğinde aĢında
Nüfus kaydı elli altı yaĢında
Edip Başer gibi paĢam var benim

01.12.1998
BERBER TURGUT YALÇIN
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