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KARANLIKTAN AYDINLI⁄A
ABANA ADININ KÖKEN‹
1976’da Stuttgart (Almanya) yak›nlar›ndaki Sindelfingen Mercedes Fabrikas›’na araba almaya gitmiﬂtim.
Araba sergi salonlar›ndan birinin duvar›nda kocaman bir dünya haritas› vard›. Bu haritadaki gemi yolu, ‹stanbul
(Byzantium) ile Sinop (Sinope) aras›nda yaln›zca Abonou Teikhos’a u¤ruyordu. Çok
duygulanm›ﬂt›m. O zaman Abonou Teikhos’un, ‹nebolu’nun Ionopolis’ten önceki ad› oldu¤unu
bilmiyordum.
Meydan Larousse (1969), “Abana’n›n ad›, Strabon’un ‘bir liman ﬂehri’ olarak zikretti¤i
Abonou Teikhos ile ilgili görünürse de, Bat› kaynaklar› bu sonuncuyu Abana’n›n 23 km
bat›s›ndaki Ionopolis (‹nebolu) ile bir sayar” diyor. Biz bu sava kat›l›yoruz.
Gerçekte Strabon (Amasya, ‹Ö 64) Abonou Teikhos’u “Abana” olarak alg›lamaz.
Strabon, Kerempe ile Sinop aras›ndaki yerleri ﬂöyle sayar:
“Karambis’ten sonra Kinolis’e ve Antikinolis’e ve küçük bir kasaba olan
Abonuteikhos’a ve Armene’ye gelinir”(*).
Abonuteikhos ad› Abonotikos, Apunutikos, Abbonuteihos, Abonou Teikhos... olarak
da karﬂ›m›za ç›k›yor. Bunlar, bu ad›n zamanla de¤iﬂime u¤ramas›ndan de¤il, Yunanca olan bu sözcü¤ün Latin
kaynakl› de¤iﬂik Bat› abeceleriyle yaz›lmas›ndan kaynaklan›yor.
Ionopolis’in ‹nebolu’ya dönüﬂmesini ﬂöyle yorumluyoruz:
Ionopolis’in “s”si Frans›zcada okunmaz. Kimi durumlarda Yunancada da okunmaz. Frans›zcadan (ya da
Yunancadan) Osmanl›caya bu sözcü¤ün “‹onopoli” olarak aktar›lmas› gerekir. Osmanl› ço¤u sözcükte “p”yi
yumuﬂatarak “b”ye çevirir ve birinci “o”yu düﬂürüp sondaki “i”yi de “u”ya çevirince sözcük “‹nebolu”ya dönüﬂür.
1777 Trabzon do¤umlu Ermeni Yazar Per Minas B›jiﬂkyan, 1817 ile 1819 aras›nda bir din görevlisi (viker)
olarak tüm Karadeniz k›y›lar›n› dolaﬂm›ﬂ ve bir kitap yazm›ﬂ. B›jiﬂkyan, Harmason’un ad›n› “Apana” (Yunanca
‘Aponi’), bugünkü Abana ve Ezine Çay›’n›n ad›n›n da “Ekinetes” oldu¤unu yaz›yor. B›jiﬂkyan “Apana”da Osmanl›
donanmas› için “urgan”; donanmaya gemi yap›m› için “kereste” sa¤land›¤›n› ve tüm köylülerin “donanma yap›m›”
iﬂlerinde çal›ﬂt›¤›n› yaz›yor(**).
*) Antik Anadolu Co¤rafyas› (Geographika), Çeviren Adnan Pekman, Arkeoloji ve Sanat Yay›nlar›, 3. bas›m, ‹stanbul 1997, sayfa 17).
Burada Ginolu (Kinolis) ve Antikinolis yanl›ﬂ olarak Kerempe (Karambis) ile ‹nebolu (Abonuteikhos) aras›nda gösteriliyor. Birçok
yerde karﬂ›m›za ç›kan ve Ginolu’nun yak›n do¤usunda gösterilen Antikinolis’in bugünkü ad›n› (ve yerini) saptayamad›k. Buras›
Çatalzeytin ile Türkeli aras›nda, kimi kaynaklarda “Mineo” olarak geçen “Güllüsu” olabilir. Armene büyük olas›l›kla Sinop’un
Akliman’›d›r (Strabon, Sinop’un bir köyü oldu¤unu yaz›yor). Kimbilir Strabon’un Abonou Teikhos için “küçük bir kasaba” (“dizin”
bölümünde de “küçük çapta bir donanma yeri”) tan›mlamas› “Abana” olarak alg›lanm›ﬂ ve bu yanl›ﬂl›k sürmüﬂtür. Örne¤in Talât
Mümtaz Yaman, “Kastamonu Tarihi” adl› yap›t›nda (Ahmed ‹hsan Matbaas›, ‹stanbul 1935), “Romal›lar taraf›ndan Paflagonya’da
kesilen paralar”› sayarken, “Abana’da Abonitichos ad›yla ve Antonin ve Marc-Aurèle adlar›na bak›r paralar”›n bas›ld›¤›n› belirtir
(sayfa 68). Yanl›ﬂl›k bugün de sürüyor. “Abonuteikhos” ad›, ‹S 2. yy’da kentte ortaya ç›kan “Alexandras” adl› bir yalanc› peygamber
yüzünden (kentin ad›n›n kötüye ç›kmas› nedeniyle)
“Ionopolis” (‹yonya kenti) olarak de¤iﬂtiriliyor. Ahmet
Göko¤lu’na göre “Ionopolis” ad› ilk kez ‹S 165’te
paralarda görülür (Paphlagonia, Kastamonu, 1952, sayfa
20). “Ionopolis” ad›, kentin Osmanl› yönetimine girmesinden (1397) sonra “‹nebolu’ya dönüﬂtü.
**) “Apana (Grekçe ‘Aponi’), (Evrenye’ye göre) dokuz
mil ötededir. Eskiden buras› Aponutikos adl›, orta çapl›
bir ﬂehirdi. Fakat ﬂimdi ehemmiyetsiz bir yerdir. Arrianos’a
nazaran, Apana’n›n do¤u taraf›nda akan Ekinetis Çay›,
ayn› ad› taﬂ›yan küçük ﬂehri sulard›.” Buraya bir “dipnot”
düﬂülüp, Taurnefort’tan ﬂu al›nt› yap›lm›ﬂ: “Apana’da baz›
k›ﬂlalar›n, içinde çok say›da amelenin Osmanl› donanmas›
için urganlar yapmaya çal›ﬂt›klar›n›, Karadeniz sahillerinin
tersane iﬂlerine lüzumlu olan büyük miktarda kereste temin
etti¤inden baﬂka, hemen bütün köylerin halk›n›n donanma
inﬂaat› iﬂleriyle meﬂgul oldu¤unu söyler” (Per Minas
B›jiﬂkyan, Karadeniz K›y›lar› Tarihi ve Co¤rafyas›,
Aç›klayarak çeviren Hrand D. Andreasyon, ‹st. Üniv.
Barrington’un Yunan ve Roma Dünyas› haritas›: Abonoutichos-Ionopolis Edebiyat Fak. Yay›nlar›, 1969, sayfa 26). 1919’da
yay›mlanan kitab›n özgün ad› “Pontos Tarihi”dir (1998’
(‹nebolu), Aiginetes (Hac›veli) ve Kinolis (Ginolu). Üçü de yerli yerinde.
(Salim Y›lmaz’dan ald›¤›m›z bu haritada Ezine Çay›’n›n ad› da Aiginetes’tir.)
,deki Türkçe 2. bask›n›n ad› da “Pontus Tarihi”).
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B›jiskyan’›n bu yap›t›na erken ulaﬂmam›z baﬂlang›çta kimi yan›lg›lara neden oldu. B›jiskyan, Aponutikos’u
“Abana” (Apana) olarak alg›lam›ﬂ ve Harmason’a koymuﬂ. Ayr›ca ço¤u uzakl›¤› “9 mil” olarak saptam›ﬂ.
Çatalzeytin-Ginolu aras› bile 9 mildir. ‹ﬂte B›jiﬂkyan’›n Evrenye’den (Gemiciler) Ayanc›k’a dek anlatt›¤› yerler:
“Evrenye, ‹nebolu’nun dokuz mil uza¤›ndad›r. Liman› yoktur ve yaln›z damlar› yass› taﬂlarla döﬂeli birkaç ev ve
dükkân› vard›r. Kayda ﬂayan baﬂka bir ﬂey görmedik. (...) / Kinolu (Ginolu): Apana’dan on iki mil ötededir.
Eskiden Kinolis denilen bu yerde harabeler görünür. Adi bir yer olan Çatalzeytin, Kinolu’ya dokuz mil uzakl›ktad›r.
Gemiler bu koyun içinde A¤liman’a (Akliman-Sinop) kadar çok zorluk çeker. / Ayandon: Dokuz mil uzakta olup
(Çatalzeytin’e), Ay Andon nam›na eski bir kilise ve evler ihtiva eder. Buraya gemiler yaln›z yaz›n yanaﬂabilir. /
‹stefan: Ayandon’a on iki mil mesafededir. Buradaki burun kuzeye do¤ru uzanm›ﬂ oldu¤undan, liman› emniyetli
de¤ildir. Yaln›z bazen yaz›n gemi durabilir.
Ginolu (2003).
Burada eski bir kale ve büyük bir Rum
kilisesi gördüm. Kaleye, putperestlik
zaman›nda da ‹stefane denilirdi ki, bu isim,
banisinin ad›ndan neﬂetetmiﬂ olmal›d›r. /
Ayanc›k: ‹stefan’dan dokuz mil uzakta
olup liman› yoktur. Çok basit evleri vard›r”
(sayfa 26). B›jiﬂkyan, say›lan bu yerleﬂme
yerleri içinde en çok Apana’dan söz eder.
Yukarda ad› geçen Ayandon’un
nerede oldu¤unu bulmakta oldukça
zorland›k. Bir zamanlar Abana’n›n ba¤l› oldu¤u ilçe olan Ayandon, Türkeli’nin 3 km kadar güneyindeki bugünkü
Hamaml› köyüdür. Türkeli Çay›’n›n (Ayard›n Deresi) k›y›s›ndad›r. B›jiﬂkyan, “Buraya gemiler yaln›z yaz›n
yanaﬂabilir” diyor. Osmanl› arﬂivlerinde Ayandon’da 1850 dolay›nda birçok geminin yap›ld›¤› yaz›l›(*). Bu bilgilerden,
1860’ta bile Ayandon’un deniz k›y›s›nda oldu¤u anlam›n› ç›kar›yoruz. Demek ki o zaman, bugünkü Türkeli’nden
Ayandon’a dek, uzunlu¤u en az 3 km’ye varan bir ‘koy’ vard›. Ayandon’da oldukça eski bir cami (1827) ve bugün
kullan›lmayan çok eski bir hamam var (bugünkü ad›n› bu hamamdan ald›¤› anlaﬂ›l›yor). Bugünkü Türkeli’nin
bulundu¤u yer eski haritalarda “Ayandon Burnu” olarak geçer (sonraki sayfalarda bir kesitini görece¤iniz Richhard
Kiepert’in haritas›nda Ayandon’un bir ad› “H. Antonios”; Ayandon Burnu da “Antonios Burnu” olarak gösteriliyor).
Türkeli, bu koyun dolup, üzerinde yaﬂan›lacak bir düzlük oluﬂunca h›zla büyümeye baﬂlar. 1950’de bile
Türkeli’nin 5 km bat›s›ndaki Gündo¤du Köyü (Kirkoz) tecimsel (ticari) yaﬂamda Türkeli’den öndedir. ‹lk deniz
motorunu ve yumurta tüccarlar›n› Kirkozalt›’nda (Gündo¤du) görüyoruz. ‹lk motor (motorlu deniz taﬂ›t›) da
Türkeli’nden önce Gündo¤du’ya girer. Helald› (Güzelkent) da oldukça büyük bir yerdir. Türkeli’nin bilinen ilk
ad› Yarna’d›r. Bucakl›kla beraber “Gemiyan›” ad›n› al›r (1922’de TBMM karar›yla Ayandon’un ad›n›n Türkçe
olmamas› nedeniyle bucakl›k Türkeli’ne kald›r›ld›**).
Ayandon’daki
Gemiyan› ad›, burada gemi yap›ld›¤›ndan de¤il, k›y›da
(Türkeli-Hamaml›)
cami ve hamam (sa¤da).
bat›k bir gemi bulundu¤u için verilmiﬂtir. 1935’te
bucakl›k, beﬂ y›l için Helald›’ya (Güzelkent) geçti (‹lçe
Ayanc›k’t›r***). Türkeli 1967’de ilçe oldu. Ayandon
1530’da ilçedir. Osmanl› Arﬂivi’ne göre 1850’li y›llarda
da ilçedir. Ayandon’u 1860’ta bucak olarak görüyoruz.
1861’de 1865’te ve 1884’te ilçedir. 1914’te bucak olur
(aradaki de¤iﬂiklik bilinmiyor). 1916’da da bucakt›r.
Osmanl› Arﬂivleri’ne göre 1791, 1815, 1849,
1850’li y›llar, 1861, 1862, 1881, 1882, 1888 ve
1889’da (1306 H) ‹stefan da ilçedir. 1845, 1860 ve
1862’de Ginolu da ilçedir.
‹stefan ‹lçe Merkezi 1881’de Ayanc›k’t›r(****).
*) 9 Mart 1860 tarihli TC Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivi’nde ﬂöyle
yazar: “Abanal› Hac› Hasan o¤lu Hac› Mustafa Kaptan’›n
kulland›¤› Ayandon’da inﬂa olunan gemiye sened-i bahrî
verilmesi” (15 ﬁ 1276 H. Dosya No:151, Gömlek No:12 Fon Kodu:
A.}DVN).
**) www.tarihvakfi.org.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=129
***) Ayanc›k Kazas›’na ba¤l› Türkeli Nahiyesi merkezinin
Gemiyan› köyünden Helald› köyüne nakli (TC Baﬂbakanl›k
Devlet Arﬂivleri-Osmanl› Arﬂivi), Tarih: 8 May›s 1935. Say›:
11317. Fon Kodu: 30..11.1.0. Yer No: 95.12..6).
****) Osmanl› Arﬂivi, 26 Ekim 1881: “Kastamonu’ya tabi ‹stefan Kazas›’n›n merkezi olan Ayanc›k’ta deniz kenar›nda bulunan
boﬂ arazi üzerine bina inﬂas›na ruhsat verilmesi” (Tarih: 03 Z 1298
H. Dosya No: 840. Gömlek No: 67547. Fon Kodu: ‹..DH).
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1884’te Ayanc›k bucakt›r (‹lçe Ayandon*). Arﬂivde Ayanc›k’› 30 Eylül 1893 (20 Ra 1311 H) ve sonras›nda
ilçe olarak görüyoruz. Bir tür “y›ll›k” olan 1893 (1310 H) Kastamonu Salnamesi’nde de Ayanc›k ilçedir.
Çatalzeytin’in geliﬂmesi de Türkeli’ye benzer. Çatalzeytin, Akçay’›n getirdi¤i kum-çak›l-kilin deniz k›y›s›nda
bir düzlük oluﬂturmas›yla büyümeye baﬂlar. 1840 ve
1860’larda ilçe olan Ginolu’nun; Ginolu’nun buca¤› olan
Çatalzeytin (2003).
Köklüce’nin (Firistay) ve tecimsel alanda büyümüﬂ
Kavakören’in (Mamlay) önüne geçerek 1914’te bucak(**);
1954’te de ilçe olmuﬂtur.
Gerze’nin kesin ilçe olma tarihini ö¤renebilmek
amac›yla bu ilçeye iliﬂkin 20 kadar internet sitesinin tarih
bölümüne girdik (daha çok siteye girmek eziyetine
katlanamad›k). Kendilerini bilgiyi araﬂt›rmama tembelli¤ine
kapt›ran bu arkadaﬂlar›n ço¤u Paflagonya ve daha eskilere
dek inmiﬂ ama Gerze’nin ilçe oluﬂ tarihini verememiﬂler.
Birkaç› da elbirli¤iyle Gerze’nin 1896’da bucak ve
1920’de ilçe oldu¤unu yaz›yor! Arad›¤›m›z bilgiye yine Osmanl› Arﬂivleri’nde ulaﬂt›k. Gerçekten Gerze 1914’te
(1332 H) bucakl›ktan ilçeli¤e yükselmiﬂ(***). Ama, aralar›nda ‹nebolu, Küre, Abana, Ayandon, Türkeli,
Do¤anyurt ve Gemiciler’in de bulundu¤u inceledi¤imiz birçok yer gibi Osmanl›’n›n tokad›n› da yemiﬂ.
Ayhan Hünalp (Bitlis, 1927):
“‹nebolu-Sinop aras›nda Karadeniz’e boyun e¤en bir kumsal vard›r. ‘Y›llarca önce bir
Cenevizli’nin Abana isimli bir gemisi varm›ﬂ. Az›l› bir f›rt›nada, tekne bu sahillerde bat›nca,
gemici yüzerek karaya ç›km›ﬂ. O günden bu yana da buray› b›rak›p baﬂka yere gitmemiﬂ. Çal›ç›rp›dan ev yapm›ﬂ. Keçiydi, kad›nd› derken burada bir köy kuruluvermiﬂ. Adamca¤›z da tutmuﬂ,
yelkenlisinin ad›n› bu köye vermiﬂ. Benim bildi¤im bu kadar’ dedi kahveci. Sonra ocakç›ya döndü,
‘ﬂekerli bir!’ ›smarlad›. Bütün Karadeniz’in u¤ultusu, dalgalar›n köpü¤ü ve yeryüzünün en güzel
kumsallar› Abana’da toplanm›ﬂ. Abana küçük bir köy olmaktan ç›km›ﬂ. Abana art›k dalgalar›n
senfonisi olmuﬂ. Burada rüzgar içinize doldu¤u zaman, kafan›zdaki ve gönlünüzdeki bütün
huzursuzluklar›, büyük ﬂehirlerin günler boyu devam eden o tantanal› gürültüsünü de al›p götürüyor” (Tercüman
Gazetesi, 26 A¤ustos 1955).

ABANA VE
BUGÜNKÜ KÖYLER‹N‹N
1896, 1945 ve 2000 SAYIMLARI
1896
MERKEZ
754
BA⁄LIK
ÇAYIRCIK
460
HACIVEL‹
KONAKÖREN
389
Merkez Toplam›: 1.603
Akçam
229
Alt›kulaç
177
Çamp›nar
262
Denizbükü
271
Elmaçukuru
277
Göynükler
331
Kad›yusuf
359
Yakabaﬂ›
128
Yemeni
181
Yeﬂilyuva
165

1945
734
190
522
323
1.769
250
514
269
219
275
325
193
205
208

2000
3.018
168
75
22
592
3.875
117
100
39
147
45
50
56
89
43
69

Toplam

4.227

4.630

3.983

Kaynak: 1896’inki Kastamonu Vilâyet Salnamesi (1314); 1945
ve 2000 say›m sonuçlar›.

Not: 1896’de yaz›lmayan Hac›veli (o zaman) Çay›rc›k’a;
1945’te yaz›lmayan Yemeni Alt›kulaç’a ba¤l› olabilir.
1896’de yaz›lmayan Ba¤l›k da o zaman muhtarl›k
olmayabilir.

*) “Ayandon Kazas›’na ba¤l› Ayanc›k Nahiyesi Rum ahalisi için
bir kilise inﬂas› (Osmanl› Arﬂivi, Tarih 13 Ca 1301. Dosya 910.
Gömlek 72297. Fon Kodu FKA.MKT).
**) Bu tarih (1914) kesin olmayabilir. Abana Kaymakam› Cemil
Polatsoy, 1948 dolay›nda yazd›¤› bir “rapor”da (Varol Yazgan’dan
al›nd›) “1327’de (1909) Çatalzeytin, etraf›ndaki 23 köy ile
birleﬂerek Abana’dan ayr› bir bucak olmuﬂ ve ‹nebolu’ya
ba¤lanm›ﬂt›r” diyor. Ama 10 Aral›k 1910’a denk düﬂen bir Osmanl›
Arﬂivi’nde Çatalzeytin’in bucak olmas› isteniyor: “‹nebolu’nun
Ayazmad (?) ve Küre nahiyelerinin kaza; Çatalzeytin ve
Evreniyye Keﬂrek (?) köylerinin nahiye haline getirilmesi
hakk›ndaki talep ve gönderilen haritan›n incelendi¤i” (Arﬂiv Tarihi
07 Z 1328. Dosya No 92/1. Gömlek No 19. Fon Kodu DH.‹D).
Nurettin Peker (1892), “24 köyle 1911’de Çatalzeltin Buca¤›
kurulmuﬂtur” diyor (AG, 15 Nisan 1978). 7 Kas›m 1914 tarihli
Osmanl› Arﬂivi’nde de “Yeni teﬂkil olunan Gerze Kazas› ile
Çatalzeytin ve Ayandon nahiyeleri için istenen idare-i umumiyei vilayet, sulh hakimleri, belediye ve damga kanunlar› ile iki cilt
düsturun gönderildi¤i, bedelinin irsali halinde di¤er ciltlerinin de
gönderilece¤i” yaz›l›d›r (Tarih 18 Z 1332. Dosya No87/2. Gömlek
44. Fon Kodu FK DH.‹D).
***) Arﬂiv’de Gerze 1850’li y›llarda, 1860’ta, 1873’te ve 22 Ocak
1874’te “ilçe” görünüyor. 8 ﬁubat 1874’te bucakt›r. 23 Eylül
1874’te ikinci kez ilçe olmuﬂtur. Gerze’yi 1887’den 1914’e dek
bucak olarak görüyoruz. 14 May›s 1914’te bucakken, 8 Temmuz
1914’te ilçedir. Gerze 14 Eylül 1914’te bucak ve 7 Kas›m 1914’te
ilçedir. 1915’te de ilçe görünen Gerze 1917’de bucak ve son olarak
1918’de ilçedir. Görüldü¤ü gibi Gerze, ilçe olduktan sonra tam 9
kez bucakl›kla ilçelik aras›nda gidip gelmiﬂtir. Bu konuda birincilik
Abana’dad›r. Bu bölümün sonudaki “Bucakl›k ve ‹lçelik” baﬂl›¤›
alt›nda görece¤iniz gibi Abana, bucak olduktan sonra köylük,
bucakl›k ve ilçelik aras›nda tam 16 kez gidip gelmiﬂtir! Bu say›
Gemiciler ve ‹nebolu için 10’ar ve Küre için 8’dir.
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Mihriban Özkan (Ebe, Bozkurt, 1927):
“Atasoyumuz Keﬂeplio¤ullar› K›r›m’dan gelmiﬂ. Bir tanesi K›r›m Han›’n›n
prenslerindenmiﬂ. Ermeniler bir bask›nla bu prensin k›zkardeﬂini kaç›r›yor. Bunlar da saray›n
bas›ld›¤›n› sanarak, aileleriyle beraber dört salla Karadeniz’e aç›l›yor ve Abana’da karaya
ç›k›yorlar. Buraya aban›yorlar. ‘Aband›m’ diyorlar. Böylece ‘Abana’ ad›n› da
koyuyorlar” (AG, Ekim-Kas›m 1999).
Apana’n›n Harmason ve Ekinetes’in de Abana oldu¤unu gösteren
bilgilere “Pontos Tarihi”nden baﬂka kaynaklarda rastlayamad›k. “Eginetes”e
(“Ekinetes” de¤il) birçok haritada rastlad›k.
Fotiou Eleni (Tarih ö¤rencisi, Yunanistan, 1982):
“Bana göre bu Eginetes, Yunanca Aiginetes olan Hac›veli’nin Latince yaz›l›ﬂ›d›r. Yunanca
‘ai’ ve ‘ae’ Latinceye ço¤u kez ‘e’ olarak aktar›l›r. Aiginetes, Aiginitis, Aeginetes, Aeginitis,
Eginetes ve Eginitis. Bunlar›n tümü Hac›veli’nin ad›d›r. “Ekinetes” örne¤inde Eginetes’in ‘g’sinin
bir yanl›ﬂl›k sonucu ‘k’ ile yaz›ld›¤›n› san›yorum” (özel söyleﬂi).
Kimi haritalarda Ezine Çay›’n›n ad› da “Aiginetes”tir (“Hac›veli” olarak alg›l›yoruz). Ama bu çay›n bugünkü
Hac›veli’yi sulamas› düﬂünülemez! Ancak, bugünkü Abana, o zamanki (‹lkça¤-Ortaça¤) Hac›veli s›n›rlar› içindedir.
Apana’ya gelince: Apana, Harmason’un de¤il de Abana’n›n eski ad›d›r. ‹sveç “Calle” kuruluﬂunun ayr›
haritalar›nda Abana ile Apana’n›n yeri tam (41.9833 enlem; 34.0333 boylam) olarak örtüﬂüyor(*).
Burada Har mason ad›na da aç›kl›k
getirelim: Özgün ad “Harmusun”dur. Ben (HTY)
bu ad› bilinçsiz olarak (Türkçeye uysun diye)
1970’ten baﬂlayarak Abana Gazetesi’nde “Harmason” olarak yazd›m. Uluslararas› kaynaklarda
bu ad›n böyle “Harmason” olarak karﬂ›ma
ç›kmas›na da ﬂaﬂ›rd›m.
Ço¤u Bat› kaynakl› onlarca (hemen tümüne
yak›n› tecimsel amaçl› oldu¤undan ço¤u kez
küçültülmüﬂleri verildi¤inden do¤ru okunamayan
internet ortam›nda da yüzlerce) Anadolu haritas› National Geographic’in internet sitesinden kopyalad›¤›m›z Abana haritas›.
“ara”y›nca da bu harita aç›l›yor. Calle’nin (Falling Rain) sitesinde
inceledik. Günümüz kimi Kastamonu haritalar›nda “Apana”y›
de durum böyle (Apana’y› “ara”y›nca da Abana haritas› aç›l›yor).
bile Abana’n›n yeri (ya da ilçe s›n›rlar›) konusunda
yanl›ﬂl›klar yap›l›rken bu Anadolu (kimi kez Ortado¤u) haritalar›ndaki yerleﬂme yerlerinin tam yerinde gösterilmesini
bekleyemeyiz. Bu haritalar sonradan yap›ld›¤›ndan (‹lkça¤’da-Ortaça¤’da harita bilgisi yok) yanl›ﬂl›klar› do¤al
karﬂ›lamak gerekir.
Bu Bat› kökenli eski haritalarda Abana yok. Abana’n›n (kimi kez Hac›veli ya da Harmason’un) yerinde
çok eskiyi gösterenlerde Aeginetes (Hac›veli), biraz zaman›m›za do¤ru yaklaﬂ›nca Apana yer al›yor. Haritalar›
yap›l›ﬂ tarihiyle de¤il, gösterildikleri zamana göre (“tarih öncesi” gibi) de¤erlendiriyoruz.
Bu haritalarda ve kimi öteki belgelerdeki Abana ve çevresindeki yerleﬂme yerlerine bakal›m:
Rollin’in “tarih öncesi” haritas› (1740): Abonutichos (‹nebolu), Aiginetis (Hac›veli-Abana), Ginolis (Ginolu)
ve Stephane (‹stefan).
Robert De Vaugondy’den bir harita (1756). Sadret Han›m Müzesi’ndeki (‹stanbul) bu haritada Callistralia
(Fakaz), Aboniteichos-Ionopolis (‹nebolu), Aeginetis (Hac›veli-Abana) ve Cinolis (Ginolu) var.
Tegg. Chepside’›n yay›mlad›¤› Roma ve Yunan Devri’ne iliﬂkin harita (1849): Abonitichos-Ionopolis
(‹nebolu), Aeginetes (Hac›veli-Abana), Cinolis (Ginolu), Anticinolis (?) ve Stephane (‹stefan).
Barrington’un Yunan ve Roma Dünyas› haritas›: Abonoutichos-Ionopolis (‹nebolu), Aiginetes (Hac›veliAbana) ve Kinolis (Ginolu). Salim Y›lmaz’dan (1938) ald›¤›m›z bu haritada Ezine Çay› da Aiginetes olarak
gösterilmiﬂ.
*) Calle’nin 2004 sonunda güncellenen
internet sitesinde “Abana” ya da “Apana”ya
girince (“öteki ad› Abana” notuyla) yaln›zca
Abana karﬂ›m›za ç›k›yor (Adres:
www.fallingrain.com/world/TU/37/
Abana.html) Bu sitede Abana’ya yak›n
yerlerin uzakl›klar› da (mil olarak)
gösterilmiﬂ: Yakaören (1.3), Giregöz (1.8),
Hac›veli (1.8), Harmason (0.7), Bozkurt
(1.6) ve S›narc›k (1.6). Bunun gibi, National
Geographic’in sitesindeki “Apana”ya
girince, karﬂ›m›za “Abana” ç›k›yor (ayr›nt›,
“Abana Adlar› Derlemesi” bölümümüzde).

Robert De Vaugondy’den bir harita kesiti (1756):Callistralia (Fakaz),
Aboniteichos-Ionopolis (‹nebolu), Aeginetis (Hac›veli-Abana) ve Cinolis (Ginolu).
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Guillaume Sanson’un “Paphlagonia” Haritas› (Avus-tralya Melbourne Üniversitesi Kitapl›¤›, Walker
Kolleksiyonu, 107): Callistratia (Fakaz), Aboni Teichos, Aboni-Moenia, Ionopolis (‹nebolu), Aeginetis
(Hac›veli-Abana), Cinolis (Ginolu), Anticinolis (?), Colussa (?) ve Stephane (‹stefan). Bu haritada da Ezine
Çay›’n›n ad› Aeginetis’tir. Haritada Ginolu Çay› (Cinolis fl) da yer al›yor.
Alexander G. Findlay’›n Roma ve Yunan Devri
haritas› (1849): Abonitichos-Ionopolis (‹nebolu),
Aeginetes (Hac›veli-Abana,) Cinolis (Ginolu) ve Stephane
(‹stefan). Matth Hasio’nun Anadolu (Asia Minor) haritas›
(1745): Inepolis-Ineboli-Abonitichos (‹nebolu),
Aeginetis (Hac›veli-Abana), Cinolis-Cinuli (Ginolu) ve
Stephane (Istefan).
Henrich Kiepert’in Anadolu haritas› (Berlin, 1877):
C. Kerembe (Kerempe Burnu), Merset (Meset) Ineboly
(‹nebolu), Apana (Abana), Ajandon (Ayandon) ve IstifanStephanos (‹stefan).
A. Chernomorsky ve B. Sukhum Abkhassia’n›n Karadeniz
A. Chernomorsky ve B. Sukhum Abkhassia’n›n Haritas› (Map of the Black Sea): Kerembe (Kerempe), Merset
Karadeniz Haritas› (Map of the Black Sea): Kerembe (Meset), Ineboly-Niopoly (‹nebolu), Apana (Abana) ve Istifan.
(Kerempe), Merset (Meset), Ineboly-Niopoly (‹nebolu), Apana (Abana*), Istifan (‹stefan).
1887’den Önce Türk Ermenilerinin Kuzeydo¤u S›n›r›’n› (North Eastern Boundary of Turkish Armenia
before 1887) gösteren bir harita: Kerempeh (Kerempe), Fakoz (Fakaz), Merzet (Meset), Kariani (?), Zarpana
(Zarbana*), ‹neboli (‹nebolu), Ereni (Evrenye), Ilshi (‹liﬂi), Apana (Abana), Kinolu (Ginolu), Ayandon ve Istifan.
Richard Kiepert’in 1902-1906 yap›m› Küçük Asya (Klein Asien) haritas› (24 bölümden oluﬂan çok büyük
boyutlu Türkiye atlas›). Bu, bulabildi¤imiz en ayr›nt›l› haritad›r. Göteborg Üniversitesi’nin (‹sveç) merkez kitapl›¤›ndan
ald›¤›m›z bu haritada hem Harmason, hem Apana, hem de Aeginetes (Hac›veli) var ki, Abana’n›n eski ad›n›n
Apana oldu¤unu iyice pekiﬂtiriyor. ‹lk kez Bat› kaynakl› bir (bu) haritada Pazaryeri (Bozkurt) ve Çatalzeytin’e de
rastl›yoruz (ayr›nt›, bu sayfadaki harita altyaz›s›nda).
Fernand Maurette’nin Büyük Co¤rafya Modern Atlas›’nda (Grand Atlas de Géographie Moderne) Anadolu
ve Suriye (Klein Asien, Syrien) haritas› (1910): Kerembe (Kerempe), Fakos (Fakaz), Zarpana (Zarbana), Ineboli,
Apana, Kino¤lu (Ginolu), Ajandun (Ayandon) ve Istifan (‹stefan).
Günümüzde bile Abana’y› “Apana” olarak gösterenler var:
Örne¤in ‹ngiliz “Times Gazetesi”nin internet sitesinde “1908 Genç Türk ‹syanc› Lideri Enver Paﬂa”n›n
1881’de “Apana”da do¤du¤u belirtiliyor(*). “Spartacus” adl› bir baﬂka
‹ngiliz internet sitesi(**) ve ülkesini saptayamad›¤›m›z bir pulculuk
internet sitesinde(***) de Enver Paﬂa’n›n 1881’de Apana’da do¤du¤u
yaz›l›. Bilgi yanl›ﬂ (Enver Paﬂa Abana’da do¤mad›). Önemli olan
“Apana”n›n “Abana” olarak alg›lanmas›d›r (Gagavuz kökenli Enver
Paﬂa’n›n Abana ile iliﬂkisini sonraki sayfalar›m›zda göreceksiniz).
*) Bu harita, “Apana”y› en çok öne ç›karan haritalardan binidir. Ald›¤›m›z kesitte
Apana d›ﬂ›nda Kerempe, Meset, ‹nebolu ve ‹stefan’dan baﬂka yaln›zca ‹nceburun,
Sinop, Gerze, Bafra, Gideros ve Kastamonu var. Küre, Cide, Daday, Ayanc›k,
Taﬂköprü, Boyabat gibi önemli yerler yok.
**) Fakaz, Meset ve Zarbana’n›n bugünkü adlar›: Gallisttratia-Marvilla: Fakaz
(‹lyasbey-Cide), Gereas: Meset (Do¤anyurt) ve Garim-Zarbana (Özlüce‹nebolu).
***) “Enver Pasha, leader of the 1908 Young Turk rebellion, born in Apana,
Turkey, 1881” (www.timesonline.co.uk/article/0,,61-903785,00.html).
****) www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWpasha.htm
*****)www.philately.com/philately/bioemer.htm

Henrich Kiepert (Berlin, 1877): Merset (Meset), Ineboly (‹nebolu),
Apana (Abana) ve Ajandon (Ayandon).
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Guillaume Sanson’un “Paphlagonia” Haritas›
(Avustralya Melbourne Üniversitesi Kitapl›¤›, Walker
Kolleksiyonu, 107): Callistratia (Fakaz-‹lyasbey),
Aboni Teichos-Aboni Moenia-Ionopolis (‹nebolu),
Eiginetis (Hac›veli), Cinolis (Ginolu), Anticinolis (?),
Colussa (?) ve Stephane (‹stefan). Bu haritada da
Ezine Çay›’n›n ad› Eginetis’tir. Haritada Ginolu Çay›
(Cinolis fl) da yer al›yor.

Eski Bat› kaynaklar›nda Abana ad› yok ama Osmanl› kaynaklar›nda var.
1895 (H 1313) Kastamonu Vilâyeti Haritas›’ndan bir kesit. Bu Osmanl›ca haritan›n bir köﬂesine Frans›zca olarak “Resimli ‘Malumat’ Gazetesi’nin
ekidir” yaz›lm›ﬂ. 1895 konumunu gösteren bu haritada Sinop, Bolu (Zonguldak
o zaman “köy”) ve Çank›r› (Keng›ri) Kastamonu’nun birer sanca¤›d›r. 1895’te
Ayandon ve ‹nebolu ilçe, Abana bucakt›r. Abana’n›n sa¤›nda Ginolu,
Çatalzeytin, Ayandon, ‹stefan Burnu ve Ayanc›k; solunda da ‹liﬂi, Evrenye,
Fener ve ‹nebolu görülüyor. Bu haritada, bugün Çatalzeytin’e ba¤l› olan Mamlay
(Kavakören) da var. Kastamonu-Sinop s›n›r› bugünkü gibi Çatalzeytin’den
sonra ayr›l›yor. Bozkurt Belediyesi’nden al›nd›¤›m›z bu haritada Bozkurt
(Pazaryeri-Perﬂembe) yok.
1899 (H 1317) tarihli Ortado¤u (Umum Memalik-i Mahrusa ﬁahane)
Haritas›. Antalya Müzesi’ndeki bu Osmanl›ca haritada Zarbana, ‹nebolu,
Abana, Ginolu, Ayandon ve ‹stefan var.
1907 (H 1325) Kastamonu Vilayeti Haritas›: ‹nebolu, Evrenye,
Abana, Ginolu, Çana, Zeytin(*), Ayandon Burnu, Ayandon, ‹stefan ve
Ayanc›k. ‹çerlerde de Sinciros (Sar›çiçek) ve Mamlay (Kavakören). KastamonuSinop s›n›r›n› Hac›veli Çay› olarak gördük. Sinciros Sinop’ta (Ayanc›k) kal›yor.
1912 (H 1330) tarihli Kafkasya, ‹ran ve Anadolu Haritas›. Diyarbekirli
Hattat Azmi’nin yap›p, ‹brahim Hilmi’nin yay›mlad›¤›
bu haritada Zarbana, ‹nebolu, Abana, Ginolu,
Ayandon ve ‹stefan var.
(*) Bu Osmanl›ca haritay› okuttu¤umuz kiﬂiler “Çatalzeytin”i
“Çana” ve “Zeytin” (iki ayr› yer) olarak okudu. Çana,
Çatalzeytin ile Ginolu aras›nda görülüyor. 20 Haziran 1887
tarihli bir Osmanl› arﬂivinde de “Çatal” ve “Zeytun” ayr› ayr›
yerleﬂim yeri olarak belirtiliyor: “Düyun-› Umumiye ‹daresi
taraf›ndan Kastamonu’da, Cide, Ünye, Bolu sahillerinde ve
Abana, Çatal, Zeytun ve K›ran nam mahallerde birer tuz
anbar›n›n aç›lmas› gerekti¤inin Kastamonu’dan bildirildi¤i”
(Tarih 16 Ra 1305 H, Dosya No: 1467, Gömlek No: 44, Fon
Kodu: DH.MKT).

T. Tegg, Cheapside’›n 1849’da yay›mlanan
“Tarihsel Anadolu” (Historical Asia Minor)
haritas›ndan ald›¤›m›z bu kesitte Aiginetes’i
(Hac›veli) görüyoruz. Aiginetes’in bat›s›nda
Abonutichos-Ionopolis (‹nebolu); do¤usunda
Cinolis (Ginolu) ve Stephane (‹stefan) var
(www.lib.utexas.edu/maps/historical/
asia_minor_1849.jpg).

Fernand Maurette’nin Büyük Co¤rafya Modern Atlas›’nda (Grand Atlas de
Géographie Moderne) Anadolu ve Suriye (Klein Asien, Syrien) haritas›
(1910): Kerembe (Kerempe), Fakos (Fakaz), Zarpana (Zarbana), Ineboli,
Apana, Kino¤lu (Ginolu), Ajandun (Ayandon) ve Istifan.

Richard Kiepert’in 1914’te yay›mlanan 1902-1906 yap›m› Küçük Asya (Klein Asien) haritas› (atlas). Apana’n›n (Abana) ‹nebolu (IneboliAbonutichos-Ionopolis) yönünde Harmasyn (Harmason), Ilitshi (‹liﬂi), Evrenije (Evrenye), Manast›r Suyu (içerde, kilise de bulundu¤u gösterilen
Manast›r); Çatalzeytin’e dek de Aeginetes (Hadjiveli Oglu Iskelesi = Hac›velio¤lu ‹skelesi), Aidos (Gedos=Yeﬂilyuva), Kurt (Kürt=Denizbükü), Guk
(Ku¤u), Ginolu (Cinolis, Anticinolis, Colussa?) var. Abana Çay› hem Ejine (Ezine), hem de Aeginetes (Hac›veli) olarak adland›r›lm›ﬂ. Haritada
Bazaryeri (Pazaryeri-Bozkurt) Sindjaros (Sinciros=Sar›çiçek), Muna (Monna=Bayramgazi), Keshlik (Keﬂlik), Zarma (Z›rma=Kocaçam), Madja
(Maca=Akçam), Djanlar (Canlar) ve kimilerinin ad›n› ç›karamad›¤›m›z birçok köy de var. Kiepert, ‹sveç, Göteborg Üniversitesi Merkez
Kitapl›¤›’ndan (Centralbiblioteket) bir kesitini kopyalad›¤›m›z bu büyük çal›ﬂmas›nda Osmanl› kaynaklar›ndan da yararlanm›ﬂ. Örne¤in Bat› kaynakl›
haritalarda göremedi¤imiz Çatalzeytin’in “ç”sini Osmanl›cadan Almancaya “tsh” olarak aktarm›ﬂ (Tshatal Zeitün). Çatalzeytin’in do¤usundaki “Tshai
Aghzy” da “Çaya¤z›”d›r (Gencek). Atlas›n baﬂka sayfas›nda kalan “‹nebolu” kesimini ayr› olarak 49. sayfam›zda bulacaks›n›z.
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Pazaryeri’ni (Bozkurt) 1912 (H 1330) tarihli el yap›m›
(yay›mlanmam›ﬂ) Osmanl›ca bir haritada da gördük.
“Kastamonu Vilâyeti” adl› bu harita ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nin Taksim’deki Atatürk Kitapl›¤›’ndad›r.
Haritada Pazaryeri, Çatalzeytin ve Harmason da var:
‹nebolu, Evrenye, ‹liﬂi, Harmusun, Abana,
Pazaryeri, Çatalzeytin, Ayandon ve ‹stefan.
Çok daha eski, 1530 (H 937) tarihli ve “438 numaral›
ABANA’YI EN ÖNDE GÖSTEREN HAR‹TA. 1850’de Illistrated Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri”nin “Defteri Hakani
London News Gazetesi’nin eki olarak verilen Karadaniz
Dizisi, No 1”de (TC, Baﬂbakanl›k Devlet Arﬂivleri Genel
Haritas›’ndan bir kesit. Kerempe ile ‹nceburun aras›nda yaln›zca
Müdürlü¤ü, Osmanl› Arﬂivi Daire Baﬂkanl›¤›, Yay›n No 20,
Apana (Abana) ve ‹stefan var (haritay› caml› çerçevesinden
ç›karmadan kopyalamam›za izin verildi¤inden, “net”lik iyi olmad›).
Ankara, 1994), Abana Köyü’nün Ayandon ‹lçesi’ne ba¤l›
oldu¤u görülüyor. Bu tarihte (1530) Kastamonu “liva”d›r ve ilçeler Araç, Taﬂköprü, Boyovas› (Boyabat),
Dura¤an, Daday, Hoﬂalay (Do¤anyurt), Sinop, Küre, Göl (Ayanc›k ve Türkeli’nin iç bölgeleri) ve Ayandon’dur.
Görüldü¤ü gibi o zaman ‹nebolu ilçe de¤ildir (Küre ya da Hoﬂalay’a ba¤l›d›r). ‹smail Hakk› ﬁener’den (1944)
ald›¤›m›z bu “Anadolu Defteri”nde yaz›l› (1530’dan beri ad› de¤iﬂmeyen ve 1945’te Abana ‹lçesi’ne ba¤l›) köylerden
1530’da Ayandon’a ba¤l› olanlar: Abana, Maca, Yaylas, Keti, Elmaçukuru ve K›z›lcaelma. 1530’da Küre’ye
ba¤l› olanlar: Ambarc›(lar), Arza, Çerçili, Güde, ﬁeyhﬂaban ve Yunar›.
Kastamonu Jurnal Defteri 1252-53 (1836-37):
“18 ﬁaban 253 (29 Temmuz 1837): Üsküdar’a (‹stanbul) tabi Bal›kç›o¤lu Han›’nda sakin, rakam 29, sinni
45, Abanal›, sar› b›y›kl› Kay›kç› Ömer bin Veliyyüddin fi 27 Receb 253 (31 Temmuz 1837) tarihiyle Dârü’lhilâfeti’l-aliyye mahkemesi râhrast› olan Kastamonu’dan do¤ru Abana’ya azimet ﬂud” (Kastamonu Jurnal Defteri,
sayfa 354, Ankara 1998*).
Abana ile Apana’y› tek bir yer olarak gösteren rastlad›¤›m›z tek Türkçe kaynak, Deniz Kaymakam› Ahmet
Rasim’in 1930 bask›l› “Karadeniz Sevahili” (Karadeniz K›y›lar›) adl› kitab›d›r. Kitapta “Abana”dan sonra bir
ayraç aç›larak “Apana” yaz›l›p, enlem-boylam say›lar› verildikten sonra ﬂöyle deniliyor (bugünkü dille):
“Ad› ile an›lan derenin k›y›s›nda bir köydür. Do¤usunda 2,5 mil uzakl›kta ve Hino¤lu’nun (Ginolu) 5 mil
bat›s›nda Hac›velio¤lu ‹skelesi vard›r”(**).
Yukardaki bilgilerden bir sonuç ç›karal›m:
Eski ça¤larda ‹nebolu’yla beraber öne ç›kan Ginolu, Ayandon ve ‹stefan bugün haritalardan silinmiﬂ
durumda. Çok seyrek de olsa, kimi zamanlar bu üç yer ve özellikle Ginolu ve ‹stefan tek tek ya da ikisi birden
‹nebolu’nun önüne geçiyordu (haritalarda bu iki yer ya da biri görülürken, ‹nebolu yoktu). Bir haritada da Abana’y›
(Apana) ‹nebolu’nun önünde gördük(***). Abana, Apana ya da Aeginetes’i (Abana, Hac›veli) göstermeyen
haritalara yukarda yer vermedik.
*) Bu yap›ttan bir baﬂka al›nt›y› bugünkü dille veriyoruz: “Osmanl› ‹mparatorlu¤u kay›kç› erlerinden Abanal›, az b›y›kl› Mehmet, 25
Recep 1253 (29 Temmuz1837) tarihinde Halife Yüksek Mahkemesi yaz›l› izniyle Kastamonu üzerinden Abana’ya hareket etmiﬂtir.”
**) ‹smail Hakk› ﬁener’in kitapl›¤›ndaki “Türkiye Co¤rafyay›
Sahilisi Karadeniz Sevahili” adl› bu yap›t›n (Harita Umum
ABANA’NIN TAR‹HÇES‹
Müdürlü¤ü Deniz ﬁubesi Müdürü Dz Kaymakam› Ahmet Rasim,
Abana, Kuzey Anadolu’nun eski iskan yerlerinden
Büyük Erkân›harbiye IX Deniz ﬁubesi, 1930) dili çok eski. Abana’y›
“köy” olarak gösteriyor. Abana 1930’dan önce en son 1916 ile 1918 biridir. Bu iskan yerinin evvelce Hac›veli Köyü’nde oldu¤u
aras› köydür. Kitaptaki anlat›m ﬂöyle: “Abana (Apana). Arz: 41.59.00, muhakkakt›r. Zamanla Hac›veli Köyü harap olmuﬂtur.
Osmanl›lar ça¤›nda Hac›veli sönük bir köy, Abana ise
tul: 34.01.30. / Nam›na muzaf derenin kenar›nda bir karyedir ve sahilde
bir minaresi görülür. ﬁark›nda 2,5 mil mesafede ve ‘Hino¤lu’nun 5 gittikçe geliﬂen bir kasaba olarak ortaya ç›kmaktad›r. Osmanl›
mil garbinde ‘Hac›velio¤lu’ ‹skelesi vard›r ki, rehberi deryada yaln›z ça¤›nda Kastamonu’ya ba¤l› bir kad›l›k olarak idare
‘O¤lu ‹skelesi’ diye muharrerdir (ki, Rus haritalar›n› hini tercümede edildi¤ini ö¤rendi¤imiz (Kastamonu Müzesi arﬂiv vesikalar›)
‹ngilizlerin bunu ‘Hac›beli’ tarz›nda okuyarak lisanlar›na naklettikleri Abana’n›n, 1839’dan sonra ‹nebolu’nun bir nahiyesi oldu¤u
anlaﬂ›lmaktad›r. Çünkü, bildi¤imiz ‘b’ harfi Rusçada ‘v’ harfidir) ve Abanal›larca söylenmekte ise de, bu hususta kesin bir ﬂey
bu iskelenin biraz aç›¤›nda ve sahile merbut bir kaya mevcuttur. söylenemez. Yaln›z, pek yak›n zamanlara kadar 84 muhtarl›¤›
Abana’n›n garbinde 1,5 mil mesafede ‘‹liﬂ’ veya ‘ilki’ mevkii ihtiva eden bir nahiye olarak tan›d›¤›m›z Abana’ya, 1911’de
mevcuttur” (sayfa 85). Buradaki “‹liﬂ” ya da “‹lki” denilen yer, bilindi¤i Küre’den 11 muhtarl›k daha ba¤lanm›ﬂ. 1916’da nahiye
gibi “Yakaören’dir. Yine ‹smail Hakk› ﬁener’in kitapl›¤›ndaki merkezi Evrenye’ye kald›r›lm›ﬂ, 1918’de ise müdürlük
“Osmanl›larda Ulaﬂ›m ve Haberleﬂme” adl› yap›tta (Yusuf (nahiye) yine Abana’ya nakledilmiﬂtir.
Abana, askeri olaylara sahne olmuﬂ bir yer de¤ildir.
Halaço¤lu, PTT Genel Müdürlü¤ü Yay›n›, 2002), Yakaören’in eski
Buradan
tarih boyunca hiçbir ordu geçmemiﬂtir.
bir ad› olabilecek “Rûﬂen” sözcü¤ü geçiyor: “...‹skele-i ‹nebolu,
‹skele-i Evranye (Gemiciler), ‹skele-i Rûﬂen, ‹skele-i Abana, ‹skele- Candaro¤ullar› ça¤›ndan beri pek iyi biliyoruz ki, Abana’da
askeri bir harekât olmam›ﬂt›r. Ancak, sahildeki deniz vas›talar›
i Kinolu, ‹skele-i Ayandon...” (sayfa 148)
***) Bu sayfam›zdaki 1850 bask›l› “Karadeniz Haritas›” (Map of bir defa Ruslar›n bombard›man›na maruz kalm›ﬂ, bir defa da
The Black Sea) adl› bu haritada “Illistrated London News” (Illus- Milli Mücadele’de kasaba, Yunanl›lar taraf›ndan bombartrated: Resimli) damgas› bulunuyor. Baﬂkaca yay›mc› ad› yok. Bu d›man edilmiﬂtir.
Dr. K. Ekrem UYKUCU
gazetenin eki oldu¤u anlaﬂ›lan bu haritada Kerempe Burnu ile
(Bölgemiz Karadeniz, ‹stanbul 1978, sayfa 84-85)
‹nceburun aras›nda yaln›zca Apana ve ‹stefan var.
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‹lk yerleﬂim yeri Hac›veli’dir (Aeginetes). Hac›veli, bugünkü Abana’y› da içine al›yordu. Abana büyümeye
baﬂlay›nca “Apana” olarak haritalardaki yerini ald›. Bölgemiz Türklere geçince “Apana” ad› “Abana”ya dönüﬂüyor
(ama Bat› kaynaklar›nda daha uzun yüzy›llar Apana olarak kal›yor). Apana’n›n “p”si, Türkçeye aktar›l›rken “b”ye
dönüﬂtürülerek yumuﬂat›lm›ﬂ. Osmanl› kaynaklar›nda “Sinop” kentinin ad› da “Sinob” olarak geçer.
Dünyada yerleﬂim yeri ve baﬂka alanlarda birçok Abana ad› var.
Araﬂt›rmam›zda dünyada yerleﬂim yeri olarak 15’ten çok Abana ad›na rastlad›k. Bunlardan ikisi Türkiye’de
(Türkiye’deki öteki, Sivas’›n Ak›nc›lar ilçesi’ne ba¤l› Göllüce Köyü’nün eski ad›d›r*), ikisi Kamerun’da (Afrika),
ikisi Angola’da (Afrika), biri Kongo’da (Afrika), biri Gabon’da (Afrika), biri Nijerya’da (Afrika), biri Japonya’da,
biri Ürdün’de, biri Suriye’de, biri Kanada’da, biri Grönland’ta, biri Tunus’tad›r (Afrika). Havana Eyaleti’nin
(Küba) eski ad› Abana’d›r. Kimi dillerde (örne¤in Yunanca) Baﬂkent “Havana”n›n ad› bugün de “Abana”d›r(**).
Ersin Y›lmaz (bilgisayar programc›s›, 1972):
“Abana’da ilk internete giren Özcan Ünal’la (Y›lmaz, 1960) benim. Y›l 1996. O zaman
“www.abana.com”u boﬂ buldum ve ald›m. 2001’de de “www.abana.net”i ald›m. Bunu geç
almam›n nedeni, dolu olmas›yd› (baﬂkas›ndayd›). ‹zledim ve güncellenmedi¤i için süresi dolunca
ald›m. 1999’da ‘abana com’u, ‘abana org’un (Kuzey Amerika Demirciler Birli¤i) web yap›mc›s›
istedi. Yöneticisi istemiﬂ. Ben o zaman çok yüksek bir para (y›ll›k 10.000 dolar) istedim,
anlaﬂamad›k. Birkaç kez görüﬂtük, olmad›. Bu y›l (2003) cep telefonuma Amerika’dan bir
mesaj geldi. Arad›m, bir internet kuruluﬂu “abana net”i istiyordu. Türkiye’de Abana adl› bir
kent oldu¤unu söyleyince ﬂaﬂ›rd›lar. Abana’n›n foto¤raflar›n› internette ilk yay›mlayan (1996) da
benim” (özel söyleﬂi).
*) 1990’larda ad› Göllüce’ye dönüﬂen Abana Köyü’nde “Abana” adl› bir “gölet” bulunuyor. Göllüce Köyü Muhtar› Kaya Çal›ﬂkan’›n
verdi¤i bilgiye göre eskiden Ermeniler köyde ço¤unluktaym›ﬂ.
**) Bu Abana yerlerinin kaynaklar›n› ve öteki Abanalar› “Abana Adlar› Derlemesi”nde (2. bölüm) bulacaks›n›z.

BULUNTULAR
Elimizde Abana’ya iliﬂkin ‹kça¤’dan
kalma (Korintos sütunu da içinde) 4-5
mimarl›k yap›t› ve Geç Bizans’tan kalma
“vaftiz teknesi” var. Ayr›ca Kastamonu
Müzesi’nde Hac›veli’den ç›kma kanatl›
at baﬂ›; Yeﬂilyuva ve Çay›rc›k’tan testi,
tas-tabak var. Çatalzeytin’in Ça¤lar
Köyü’ndeki Efreç Camisi’nin temel
direklerinden ikisi, üzerinde Rumca yaz›lar bulunan “dikilitaﬂ” ya da “yaz›l›taﬂ”tan
Vaftiz teknesi
oluﬂuyor.
Bu kal›nt›lardan vaftiz teknesi ve Korintos sütun
baﬂl›¤›n›n izini sürdük.
Vaftiz teknesi, Denizbükü’nde Alt›kulaç yolu
üzerindeki Markoç Ahmet’in (Kaya, 1922) yerinde bulundu
(Abana-Çatalzeytin yoluna 500 metre). Eskiden kilise oldu¤u
söylenen bu yerde baﬂka kal›nt›lar da varm›ﬂ.
Cemal Y›ld›r›m (Denizbükü, 1933):
“O yalak (vaftiz teknesi) Markoç Ahmet’in (Kaya, 1922)
Mustafa Kale’ye (1893)
satt›¤› yerden ç›kt›. Oradan
daha birçok kal›nt› ç›km›ﬂ.
Mustafa Kale o yere samanl›k
yapm›ﬂ. Ben o zaman ‹stanVeli Kenan (Kaya),
bul’dayd›m” (özel söyleﬂi).
Salim Y›lmaz ve Vaftiz teknesi.
Veli Kenan (ﬁener,
Yakabaﬂ›, 1898) Denizbükü’nde bulunan bu “tekne”yi Ku¤u’dan
(Çatalzeytin) Kömüﬂçü’nün Bayram’a (Y›ld›z, 1920) mandalar›n
çekti¤i k›zakla Mamude-resi’ne (Yeﬂilyuva ile Hac›veli aras›)
götürttü ve orada çeﬂme yala¤› olarak kullan›lmaya baﬂland› (1952).
Oradan Abana-Çatalzeytin yolu geçince bu tekne yolun alt›nda
kald›. 1981’de Salim Y›lmaz (1938) Abanal› gençlerle yapt›¤›
üç günlük çal›ﬂma sonunda bu vaftiz teknesini yolun alt›ndan
Vaftiz teknesinin ç›kar›ld›¤› yere yap›lan samanl›k.
ç›kararak Abana’ya getirdi.
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Mehmet Y›ld›z (Yeﬂilyuva, 1939):
“Bugün belediye bahçesinde duran ‘vaftiz teknesi’ni Veli Kenan (ﬁener, 1898) Hac›veli
ile Yeﬂilyuva aras›ndaki Mamuderesi’ne çeﬂme yala¤› yapmak için Ku¤u’da Kömüﬂçü’nün
Bayram’a (Y›ld›z, 1920), kömüﬂlerin çekti¤i k›zakla getirttirmiﬂ. ‹ﬂ bitince Kömüﬂçü’nün Bayram
mandalar› denize sal›p ö¤le namaz›na duruyor. Sonra ba¤›rm›ﬂ ça¤›rm›ﬂ mandalar gelmemiﬂ.
Biz o zaman Hac›veli’de okuyoruz. Y›l 1952. Okul paydos oldu köye (Yeﬂilyuva) dönüyoruz.
Bakt›k Mamuderesi’nde Kömüﬂçü’nün Bayram bekliyor. Mandalar denizde. Demek ki
mandalar üç saattir denizde. Bize dedi ki: ‘Köy alt›ndan bir sandal al›p mandalar›m› k›y›ya
getirirseniz size birer lira verece¤im.’ Biz sandal› yüzdürüp aç›ld›k ve kürek vura vura zorla mandalar›
k›y›ya ç›kard›k. Kömüﬂçü’nün Bayram bize 1’er lira yerine 25’er kuruﬂ verdi!” (özel söyleﬂi*).
Fotiou Eleni (Tarih ö¤rencisi, Yunanistan, 1982):
“Bu vaftiz teknesi Yunan kal›nt›s› de¤il. Yunan yap›tlar›nda
haç bulunmaz. Üzerindeki yaz›lardaki kimi harfleri okuyabildim
ama, yalak yap›l›rken birçok yaz› kesilmiﬂ ve kalan yaz›lar da
y›pranm›ﬂ oldu¤undan bir anlam ç›karamad›m. Bir kaz›bilimci
temizlerse okunabilir” (özel söyleﬂi).
Bilge Umar (kaz›bilimci):
“Bunun (Abana kasabas› tarihçesinin ‹lkça¤’a uzand›¤›)
kan›t› vard›r ve Abana Lisesi bahçesinde (bugün Belediye
Bahçesi) durmaktad›r. Orada duranlar, ‹lkça¤’dan kalma 4-5 mimarl›k yap›t›
parças› ile, Geç Bizans ça¤›ndan bir kilise vaftiz teknesidir. Bunlar›n ço¤u,
özellikle en gösteriﬂli buluntu olan
Korinthos türü sütun baﬂl›¤›, bugünkü
Abana’n›n içinde, ﬂimdiki çarﬂ› içi ile
Korintos sütunu
Abana Çay› (Ezine) aras›nda ç›km›ﬂt›r”
(‹lkça¤’da Kastamonu, ‹nebolu ve Abana, Taç Dergisi, 1986, Say› 2, sayfa
72).
Korintos sütunu bugünkü akaryak›t istasyonunun aﬂa¤›s›nda, Harmason
Köprüsü’ne giden yolun 60 metre kadar deniz yönünde, Paﬂa Çeﬂmesi’ne(**)
200 metre uzakl›kta duruyordu ve büyük bir olas›l›kla ‹stanbul’dan getirilmiﬂti.
Sütunun bulundu¤u yerin 200 y›l önce deniz olmas› gerekiyor.
Fahrettin Ünal (1947):
“Ben Devrekâni’den Abana’ya 1959’da geldim. O
Öteki buluntular gibi Belediye
sütun (korintos) bizim evin arkas›ndaki bahçedeydi. Ben
Bahçesi’nde sergilenen sütun baﬂl›¤›.
onu 1970’li y›llarda Salim
Y›lmaz’a (1938) verdim. Gençleri toplad›, traktöre yükleyip
götürdü. Sütundan baﬂka hamam
kurnas› falan da vermiﬂtim” (özel
söyleﬂi).
Sevil Yazgan (1945):
“Fuat Amcamdan (Ünal,
1910) duydum. Büyükbabam›n
(Mahir Ünal, 1889) dedesi (Hac›
Haf›z Hüsnü, 1869) sarayda
kâtip mi, haf›z m› bir ﬂeymiﬂ.
1920’lerin baﬂ›nda y›k›lan ev
yap›l›rken (yerine yap›lan evin
yerinde bugün ‘Hac› Haf›z B
Apartman› var), ‹stanbul’dan mermer bir ﬂeyler
getirmiﬂ. Bu ‘korintos sütunu’ o mermerlerden
biri olabilir” (özel söyleﬂi).

Mustafa Aydemir, Reﬂit T›¤l›, Salim Y›lmaz, Sabri T›¤l›, Nihat Ünal,
Varol Yazgan ve Muhittin T›¤l› buluntular arkas›nda.
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*) Mandalar›n denizden ç›kmay›ﬂ›na iliﬂkin bir an› da
Mustafa Öztürk (1931) anlatt›: “Konyakç› Kâmil (Sak›z,
Sar›çiçek, 1890) burada (Abana) mandalar› denize sokuyor.
Mandalar aç›l›yor ve k›y›ya gelmiyor. Bakt›lar olacak gibi
de¤il, Salim Kaptan’›n (Gürsoy, 1910) Y›ld›ray motoruyla
mandalar› aç›kta tutup getirdiler” (özel söyleﬂi).
**) Paﬂa Çeﬂmesi’ni Hasan K›r›ko¤lu’nun (1946)
babaannesinin “Paﬂa Day›”s› 1860’larda yapt›rd›.

PAFLAGONYALILAR, PONTUSLULAR
Abanam›z›n bulundu¤u bölge (Kastamonu ve çevresi) tarih öncesi ça¤lar› ve sonras›nda Paflagonya olarak
biliniyor. Bizim (Abana Gazetesi olarak) “Orta Karadeniz”(*) diye dayatt›¤›m›z K›z›l›rmak ile Kilyos Çay› aras›
Paflagonya olarak biliniyor ve bugünkü Çank›r›’y› da içine al›yordu.
Ahmet Göko¤lu’na göre (Paflagonya, Kastamonu, 1952) Paflagonyal›lar’›n ‹Ö 6. yy’dan önce
Makedonya ya da M›s›r’dan geldikleri san›l›yor ve sonras›nda bölgemizde yaﬂayan her ulusa “Paflagonyal›”
deniliyor. Paflagonyal›lar’dan önce de bölgemizde birçok ulus yaﬂad›. “Kastamonu 1973 Y›ll›¤›”na göre Kastamonu’yu
yöneten baﬂl›ca uluslar: Gaﬂkalar (‹Ö 2000-1300), Etiler (Hitit, ‹Ö 1330-1200), Frigler (‹Ö 1200-700),
Kimmerler (‹Ö 4. yy), Lidyal›lar (‹Ö 564-551), Persler (‹Ö 547-332), Yunanl›lar (Büyük ‹skender, ‹Ö 332301), Pontuslar (‹Ö 279-64). Pontus Devleti tüm Karadeniz’i tek bir devlet olarak birleﬂtirmek üzereyken,
bölgemiz ‹Ö 64’te Roma ‹mparatorlu¤u (‹S 395’te Bizans) yönetimine girer. Alp Aslan’›n kumandanlar›ndan
Ahmet Gazi’nin o¤lu Gümüﬂ Tekin 1105’te Kastamonu’yu al›r. 25 y›l sonra kent yine Bizansl›lar’a geçer.
Çoban Hüsamettin 1213’te Kastamonu’yu yeniden Türk topraklar›na (Selçuklu) katar (Çobanlar Devri).
Sonras›nda Candaro¤ullar› (1292-1460), Osmanl› Devleti (1460) ve Türkiye Cumhuriyeti (1923).
Homer (Homeros), Truva (Troya) Savaﬂ›’na (‹Ö 1180) Paflagonyal›lar’›n da Pylaimes komutas›nda kat›r
birlikleriyle kat›ld›¤›n› belirtiyor ‹lyada’s›nda. Paflagonya’n›n tuttu¤u yan olan Truva’n›n yenilgisiyle sonuçlanan
bu savaﬂtan sonra Karadeniz k›y›lar› Milet, ‹yonya gibi Bat› Anadolu ve Ege adalar›ndaki kent devletleriyle
Yunanl›lar’a aç›l›r(**). 1973 Kastamonu Y›ll›¤›’nda (Yar› Aç›k Cezaevi Bas›mevi, Ankara) Pers ‹mparatorlu¤u’na
Harmason köprüsü, 1959 son veren Büyük ‹skender’in
(Semiha Es, Hayat Mecmuas›, 17 A¤ustos 1959), Ankara yak›nlarandan geçerken
Paflagonyal›lar’›n kendisine
bir elçi yollad›¤› belirtiliyor. Yine
bu yap›tta ‹Ö 279’da tüm Paflagonya’n›n Pontus yönetimine
girdi¤i yaz›l› (sayfa 4).
*) Abana Gazetesi (ﬁubat-Mart 1997):
“Co¤rafya kitaplar› Orta Karadeniz’i
K›z›l›rmak’›n do¤usunda (Samsun
‹li’nin Alaçam ve Yakakent ilçeleri
Bat› Karadeniz’de) gösteriyor.
Örne¤in Cemalettin ﬁahin’in “Liseler ‹çin Co¤rafya” (Ders Kitaplar›,
1993), ﬂu illerin tümünü ya da bir
bölümünü Orta Karadeniz’de gösteriyor: Samsun, Ordu, Tokat, Amasya ve Çorum. TRT televizyonu, 2 ﬁubat (1997) günü çeﬂitli kanallar›nda verdi¤i ‘haber’lerde
Sinop’u ‘Orta Karadeniz’de gösterdi. ‘Orta Karadeniz’de K›ﬂ’ baﬂl›¤›yla verilen haberde, Sinop’ta birçok köy yolunun yo¤un kar
nedeniyle kapal› oldu¤u söylendi. Cumhuriyet Gazetesi de 27 Ocak’ta (1997), ‘Karadeniz’de Kar’ baﬂl›¤›yla ﬂöyle yazd›: ‘Orta
Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop illerinde toplam 278 köy yolunun ulaﬂ›ma kapal› oldu¤u bildirildi. TRT ve
Cumhuriyet’in Sinop’u Orta Karadeniz’de göstermesi, co¤rafya kitaplar›ndaki Orta Karadeniz tan›m›na karﬂ› ç›kan bizleri sevindirdi.”
5 Eylül 2004 tarihli Cumhuriyet’te Kastamonu ve Çank›r›’y› da “Orta
Karadeniz” içinde görüyoruz: “Orta Karadeniz Projesi (OKAP) olarak
TAR‹HSEL KALINTILAR BULUNDU
Çank›r›, Kastamonu ve Sinop illerinin birlikte yürüttü¤ü bir proje var”
Hollanda’da çal›ﬂan ve y›ll›k izinini Abana’da
(sayfa 12).
geçiren Salim Y›lmaz’›n çabalar›yla baﬂlat›lan
**) Egelilerin Karadeniz’e ç›kmas›ndaki baﬂl›ca amaç, Kuzey çal›ﬂmalar sonucu, Abana ve çevresinde tarihsel
Karadeniz’deki (özellikle bugünkü Ukrayna ve Güney Rusya) “tah›l kal›nt›lar bulunmuﬂtur.
Buluntular›n ç›kar›lmas›nda ve taﬂ›nmas›nda gençler
ambarlar›”na ulaﬂmakt›r. Ayr›ca Ege’nin hayvan, deri, yün ve kürke
çal›ﬂm›ﬂ; belediye yap›s›ndaki Abana Elektromekanik
gereksinimi vard›r. Kuzey Karadeniz’in yerli halk› olan Orta Asya kökenli
Bürosu önünde sergilenen kal›nt›lara halk büyük ilgi
‹skitler, gelen yeni konuklardan hoﬂnuttur. ‹skit soylular› Ege ve Yunan göstermiﬂtir.
sanat yap›tlar›n› sever. Bu oluﬂumu Ege’nin iki yakas›ndaki kent
(...) Sergilenen buluntular ﬂunlard›r:
devletlerindeki iç bunal›mlar da destekler. Egenin k›y› gemicileri sonralar›
Kurna, 116 y›ll›k sunak taﬂ› (lâhit), iki tane baﬂl›kl›
Paflagonya (daha çok Sinop) üzerinden de K›r›m’a ulaﬂ›r (‹Ö 4. yy). sütun ve üç tane mezartaﬂ›.
Bunlardan sunak (lâhit) d›ﬂ›ndakiler merkezde
Özellikle “Pontus” (Pontos = Yunanca “deniz”) ad›n› alan Yunanl› “denizcitüccar”lar›n, yolculuklar›nda amaç birinci aﬂamada “keﬂif”; ikinci aﬂamada bulunmuﬂtur. Büyük sütun baﬂl›¤› Fuat Ünal’in
“tecimsellik”tir (ticaret). Üçüncü aﬂamada “sürekli pazar yerleri” ön plana bahçesinden ç›kar›lm›ﬂt›r. Sunak taﬂ› Hac›veli ile
Yeﬂilyuva aras›ndaki Mamuderesi’nden getirilmiﬂtir
ç›kar. Sonuçta Karadeniz’in iki yakas›nda (kuzey-güney) 90’a yak›n koloni (buraya Veli Kenan Denizbükü’nden getirmiﬂ, çeﬂme
(kent devleti) kurmuﬂlard›r (Prof. Dr. Afif Erzen, Eskiça¤ Tarihi... ‹stanbul yala¤› olarak de¤erlendirilmiﬂti).
1984). Günümüz Bat› “atlas”lar›n›n ço¤unda “‹sfendiyar Da¤lar›”n›n ad›
(...) Hac›veli’de denizden ç›kar›lan büyük bir sütun
“Pontus Da¤lar›” olarak geçer. Ahmet Göko¤lu’na (Paflagonya, var. Denizde daha böyle sütunlar›n görüldü¤ü
Kastamonu, 1952) göre bu kent devletlerinden k›y›lar›m›zdakiler ﬂunlard›r: söyleniyor. Hac›veli’nin aç›¤›nda bir kent oldu¤u ve
Sinop, Timne (Kerempe ile Cide aras›nda), Kurucaﬂile, Amasra ve Filyos. bu kentin ﬂimdi sular alt›nda bulundu¤unu eski
kaynaklar yazar.
‹Ö 301’de Amasya (“Amasra” de¤il) olan Pontus Devleti’nin baﬂkenti
AG (1 Eylül 1981)
Sinop’a taﬂ›n›r. Sinop, ‹Ö 420’de de para basm›ﬂt›r (ba¤›ms›zd›r).
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Aradan binlerce y›l geçtikten sonra, 1924 de¤iﬂimi ile Yunan kökenliler Yunanistan’a göçer(*). Bu göçe
‹nebolu’dan 2.000 Pontuslu kat›l›r.
Kimi kaynaklarda 1924’ten önce de ‹nebolu’dan “zorunlu göç” uyguland›¤›na iliﬂkin bilgilere rastlad›k.
“‹nebolu’dan Ümit Vapuru’yla sevkedilen mültecilerin hangi vilayet ahalisinden olduklar›n›n bildirilmesi”
(Osmanl› Arﬂivi. Tarih: 6/10/1918, Fon Kodu: 272..0.0.14, Yer No: 75.18..14).
Bakanlar Kurulu karar› (16 Haziran 1921):
“Son zamanlarda Yunan donanmas›n›n Karadeniz’de geliﬂen faaliyeti ve ‹nebolu’yu bombard›man etmesi
yönünden Samsun’a bir ç›karma harekât› yapmas› ihtimali daha da artm›ﬂ oldu¤undan, sahildeki 15 yaﬂ›ndan 50
yaﬂ›na kadar eli silah tutabilen Rumlar›n iç k›s›mlara gönderilmeleri Merkez Ordusu Kumandanl›¤›’n›n yaz›s› üzerine
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n 09.06.1921 tarih ve 5.046 numaral› tezkeresi üzerine Bakanlar
Kurulu’nun 16.06.1921 tarihindeki toplant›s›nda karar alt›na al›nm›ﬂt›r” (Mustafa Eski, Kastamonu
Valileri, Kastamonu Valili¤i 2000, sayfa 407).
Nurettin Peker (1892):
“Kazadaki (‹nebolu) Rumlardan 235 nüfus sevk olunmuﬂtur. Erkistos, Ac›tonos, Patriyos
köylerindendir (Çaml›ca, Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi). 15 Ekim 1921. Kaymakam ‹smail
Hakk›. Bu üç köyün Rumlar› Lozan Anlaﬂmas›’ndan sonra Yunanistan’a gitmiﬂlerdir. Atina
ile Pire aras›nda ayn› isimlerle, yani Erkistos, Ac›tonos, Patriyos adlar›yla mahalleler kurmuﬂlar
ve 1952’de Yunanistan’la dostluk kurulduktan sonra 9 erkek, 1 k›z ve 2 kad›ndan ibaret 12
kiﬂilik ilk turist kafilesi 29 Temmuz 1952’de ‹nebolu’ya gelerek köylerini ziyaret etmiﬂler ve
halk taraf›ndan iyi karﬂ›lanm›ﬂlard›r” (‹stiklal Savaﬂ› Resim ve Vesikalarla ‹nebolu-Kastamonu ve Havalisi Deniz ve
Kara Harekât›, Gün Bas›mevi, ‹stanbul, 1955, sayfa 356).
Nurettin Peker, yukarda and›¤›m›z yap›t›nda 1921’de iki “zorunlu göç”ten daha söz eder: “Yunan tebas›ndan
14 haneli 51 nüfusun bu sabah bir ‹talyan vapuru ile ‹stanbul’a gönderildi¤i” (21 ﬁubat 1921) ve “Tosya
Kaymakaml›¤›na: ‹nebolu’da bulunmalar› mahzurdan salim olmayan (sak›ncal›) 86 Rum ve 6 Ermeni’nin yar›n
(16 A¤ustos 1921) hareket ettirilece¤i...” (sayfa 354 ve 355). Yunanistan’la göç (mübadele) anlaﬂmas› 30 Ocak
1923’te yap›ld› ve ‹nebolu’dan gidenlerin yerine Yunanistan’dan Türk geldi¤ini duymad›k(**). Osmanl› Arﬂivleri’nde
“‹nebolu’ya gelen Selanik muhacirlerinin iskan edildikleri”ne iliﬂkin Kastamonu Valisi’nin bir telgraf›ndan söz
ediliyor (Tarih: 8/2/1925, Fon Kodu: 272..0.0.12, Yer No: 43.64..24).
Kemal Örüklü (‹nebolu, 1926):
“1952’de Yunanistan’dan Rumlar kad›nl› erkekli çocuklar›yla geldiler. Y›k›lan kilisenin
oraya gittiler. Sonra Karaca’ya gittiler. Yeni Mahalle’ye (Ac›tanos), Çaml›ca’ya (Erkistos),
Karadeniz Mahallesi’ne (Patriyos) gittiler. Yerleri öptüler. Bu arada Karaca’dan giden bir han›m,
onun da k›z› vard›, o han›m kimi Türk han›m arkadaﬂlar›n› sordu, onlar› buluverdik. Kucaklaﬂt›lar,
çok duygusal anlar yaﬂand›. Sonra onlara ‹nebolu Halkevi’nde çay verdik. Bu han›m o çay
s›ras›nda, ‘Benim annemi Deveci ile Cia Hasan vurdu, ben küçüktüm. Annem pencereden
do¤ru Yunan gemilerine peﬂtemal sall›yormuﬂ!’ dedi. ‘Nas›l yorumluyorsunuz?’ dedik, ‘Yunan
gemileri her yeri yak›p y›karken annemin pencereden peﬂtemal sallay›ﬂ›n› çok aﬂ›r› davran›ﬂ
olarak yorumluyorum ve onaylam›yorum’ dedi. Sonra annesinin mezar›n› buldular, mezar›n
baﬂ›nda a¤lad›lar” (özel söyleﬂi).

RUMLAR ‹NEBOLU’DA (30 Temmuz 1952). Ayaktakiler: Nurettin Peker, Belediye
Muhasibi Ahmet Topal, Befro Kobteridis, Belediye Muhasibi Remzi Ersay, Kaymakam
Cemal Faruk ﬁevkio¤lu, Belediye Kâtibi Recep Aç›kbaﬂ, Yunanl› Damat Dyasakis,
Belediye Baﬂkan› Selahattin Tümer, Kosta Yorgiadis, Tenekeci Lazarof, Anastas
Zumbulidis, halktan Mehmet Göçmen. Çömelenler: ‹rakli ‹spanopolos, Belediye Meclisi
Üyesi Tüccar Baki Kurdo¤lu ve Tar›m Ö¤retmeni Nihat (Orhan Peker).
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*) “1924 de¤iﬂimi” olarak verdi¤imiz ‹nebolu’dan toplu göçün kesin tarihini saptayamad›k.
Bu göç, “toplu” de¤il de “parça parça” da gerçekleﬂtirilmiﬂ olabilir.
**) Samsun’dan giden az›nl›klar›n yerine
Yunanistan’dan Türk geldi. Örne¤in HTY’nin
(1933) eﬂi Raziye Y›lmaz’›n (Bafra, 1938) anne
ve babas›yla büyükanne ve büyükbabas›, atasoylar› Karaman’dan Yunanistan’a (Sar›ﬂabanKavala) yerleﬂmelerine karﬂ›n, Samsun’a (7
Türk köyü birden Akdeniz vapuruyla) 1924’te
gelmiﬂler. Hayvanlar› karadan 3,5 ayda gelmiﬂ.
Önce Samsun Merkez’deki Rumlardan boﬂalan
evlere yerleﬂmiﬂler. “Tavanlar çok yüksek,
›s›tamay›z” gerekçesiyle Bafra’n›n K›z›l›rmak
Deltas›’na taﬂ›nm›ﬂlar. Orada s›tmadan ölümler
baﬂlay›nca bugünkü Ondokuzmay›s ‹lçesi’nin
Esentepe köyü’ndeki Rumlardan kalan evlere
yerleﬂmiﬂler. Kimi yak›nlar› da (Yunanistan’dan)
‹zmir ve Çukurova’ya göçmüﬂ. Samsun’a yaln›zca Türkler de¤il; Müslüman Arnavutlar da
Joguslavya’dan (cumhuriyet öncesinde) göçmüﬂ.

Kadir Y›ld›r›m (Yeni ‹nebolu Gazetesi Ç›karan›, 1966):
“1990 ya da 1991’de Yunanistan’dan bir otobüs dolusu yaﬂl› bay ve bayan geldi. 50
kiﬂiye yak›n. Patriyos, Erkistos-Ablados ve Ac›tanos’u (Karadeniz Mahallesi, Çaml›ca ve
Yenimahalle) gezdiler. ﬁimdi cami olan Yukar› Karaca mahallesindeki kiliseyi gezdiler. Gelenlerin
ço¤u, bugün de içinde oturulan kendi evlerini buldu. A¤laya a¤laya ‹nebolu’yu gezerek eski
an›lar› tazelediler. Ço¤u Türkçe biliyordu. ‹ki gün kald›lar” (özel söyleﬂi).
Ergüven Örüklü (‹nebolu, 1955):
“Rumlar Köprübaﬂ›’nda bir evin önünde durdu. Gruptaki bir Rum’un
eviymiﬂ. Ev onar›m görmüﬂ ama Rum tan›m›ﬂ evini. ‘Ben burada yatabilir
miyim?’ dedi. O aile de izin verdi yatmas›na. Bizler de merak ettik, gittik
sorduk ‘Bir yerlere alt›n malt›n saklad›n›z m›?’ diye. Adam dedi ki: ‘Ben
Yunanistan’da yoksulluk çekiyorum, öyle bir ﬂey olsa ﬂimdiye dek gelirdim.’ Ard›ndan,
‘Yunanistan’da rahat m›s›n›z?’ dedim. ‘Türkiye’de Rum’uz, orada da Türk göçmeniyiz. Ne
Türküz, ne de Yunanl›y›z!’ deyip, baﬂlad› a¤lamaya” (özel söyleﬂi).
Adil T›¤l›o¤lu (‹nebolu, 1902):
“‹nebolu’da ne kadar duvarc›, demirci, terzi, kundurac› ve daha küçük sanat iﬂleri varsa,
ayn› zamanda deniz kay›klar›n›n ustalar› da hep Rum’du, Ermeni’ydi. Yük kay›¤› ustalar›ndan
Kör Vasil’i gayet iyi tan›rd›m. Herkeste bir telâﬂ oldu. ‘Rumlar gidince bizim bu iﬂlerimizi
kimler yapacak?’ endiﬂesi has›l olmuﬂtu” (Yeni ‹nebolu, 15 Eylül 1977).
Ahmet Ünal (Bozkurt, 1910):
“Tapuda bile köylerden birinde bir Rum ç›kt›. ﬁimdi bilemeyece¤im.
Çocuklu¤umuzda burada (Bozkurt) otururlard›. Birkaç tane vard›. Kalayc›l›k
yaparlard› (...). Rumlar ‹nebolu’dan bütün eﬂyalar›n› ucuza verip gitmiﬂler
(1924). Babam o zaman ‹nebolu’da askermiﬂ. Sonra Rum evlerini de y›k›p
odun yapm›ﬂlar” (özel söyleﬂi).
Halil Karahalil (K›z›lcaelma, 1942):
“Babam Alagöz’ün Kâmil (Karahalil, 1906) Sak›zc›lar Köyü’nün
alt›ndaki Ezine Çay›’nda kurulan eski su h›zar›n›n yerine de¤irmen kuruyor.
De¤irmenin tapusu bir Rum’un üzerine ç›k›yor” (özel söyleﬂi).
Bahattin Yorganc› (1925) 1947’de Pire’ye (Yunanistan) gider ve Koço
adl› yaﬂl› bir Pontuslu ile karﬂ›laﬂ›r:
“...Ben de ‘Abana’n›n Hac›veli semtindenim’ dedim. ‘Ulan, Mustabey
(Mustafa Yorganc›, 1877) sa¤ m›?’ dedi. (...) ‘‹lerde bir köy vard›...’ dedi,
‘Gedos’ (Yeﬂilyuva) dedim. ‘Orada iki tane de¤irmen vard›, kimlerin oldu¤unu biliyor musun?’
dedi. Ben de ‘Yolun alt›ndakinin Tokur’un (Mehmet Gür, 1868); üstündekinin de Ramis’in
(Mehmet Y›ld›z, 1855) oldu¤unu söyledim. ‘Yanl›ﬂ söylüyorsun!’ dedi, ‘Tam aksidir, alt›ndaki
Ramis’in; üstündeki Tokur’undur!’ (...) 1949’da Yunanistan’›n Volos kentine gittik. Selanik
taraf›nda. Orada karﬂ›laﬂt›¤›m Rumlar bana Gedoslu Kopuk Mustafa’y› (Kara, 1909) tan›y›p tan›mad›¤›m›
sordu. ‘Yak›ndan tan›r›m, hemﬂehrimdir’ deyince ﬂunlar› söylediler: ‘Biz onunla ‹stanbul’un Galata semtinde
fedailik yapard›k. O bizim baﬂ›m›zd›. ‹stanbul’un iﬂgali s›ras›nda çok iﬂgalci öldürüp köprü alt›na att›k’” (AG =
Abana Gazetesi, Eylül 1994).

1899’DA (H 1317) ‹NEBOLU’DA OTURANLAR
ERMEN‹
Köy
‹nebolu
Küre Buca¤›
Abana Buca¤›
TOPLAM

RUM

Kad›n Erkek

Kad›n

45

14

16

1.115

115

—

—

84

—

244

14

‹SLAM
Erkek

Kad›n

Erkek

1.094

5.586

5.225

—

—

13.910

13.235

—

—

—

11.533

11.387

16

1.115

1.094

31.012

29.847

‹lçedeki oturanlar›n toplam›:
63.105
Ev (hane) say›s› 9.490

(Kaynak: 1317 Kastamonu Vilayeti Salnamesi)

Not: 1899’da ‹nebolu’daki Ermeni ve Rum say›s› 2.239’dur (yukarda). Bundan 7 y›l önce (1893=H 1310 salnamesi) bu say›
2.012’dir ki, ancak do¤umlarla ço¤ald›¤› anlaﬂ›l›yor. 1893’te Kastamonu’nun bugünkü s›n›rlar› içinde ‹nebolu’dan baﬂka
Taﬂköprü, Araç, Cide, Tosya ve Daday da ilçedir. Bu tarihte (1893) Kastamonu Merkez’de 832 Ermeni, 1.639 Rum;
‹nebolu’da 19 Ermeni, 1.993 Rum; Taﬂköprü’de 576 Ermeni; 46 Rum, Araç’ta 3 Ermeni; 8 Rum, Tosya’da 51 Ermeni; 561
Rum ve Daday’da 182 Ermeni; 6 Rum yaﬂarken, Cide’de hiç Ermeni ve Rum yoktu. O zaman Kastamonu Sanca¤›’a ba¤l›
(yukardakilere ek) ilçe olan Safranbolu’da 3.388 Rum yaﬂ›yordu.
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Sait ﬁen (1930):
“1945’te Sancaktar motoruyla Eminönü Bal›khanesi’nden (‹stanbul) Pire’ye (Yunanistan)
100 ton palamut götürdük. Pire’ye yanaﬂt›k, ‘Hoﬂ geldiniz hemﬂehriler!’ dediler. ‘Ben, ‹nebolu’nun
Gâvurlar Köyü’nden (Patriot yerine Gâvurlar Köyü) Laz Koço!’ dedi adam›n biri. Onunla uzun
uzun konuﬂtuk. T›¤l›o¤ullar›’n›, Yorganc›o¤ullar›’n›, Kürt Kadir’i (Can, 1892), Jurnal
Mustafa’y› (Ar›kan, 1871) hep biliyor. Abana’ya gelince bunlarda kal›rm›ﬂ. Laz Koço’yu lokantaya
falan yollamazlarm›ﬂ. Pire’de bir hafta kald›k. Buz dondu¤u için keserle k›r›l›p bal›klar ç›kar›l›yor.
Gemide buz düzeni yok ama, bir s›ra bal›k, bir s›ra buz düzeninde yükleniyor ve 24 saatte Pire’ye
var›yoruz. Her gün gelirdi Koço. Arada çocuklar da geliyor, konuﬂuyoruz. Çocuklar da Türkçe konuﬂuyor. Bize
dediler ki: ‘Siz bizim ‹stanbul’u, ‹zmir’i ald›n›z, bir gün gelecek biz yine oralar› sizden geri alaca¤›z!’ Biz de, ‘Siz
gelin yine, biz o zaman sizi nas›l denize döktükse, yine sizi denize dolduruveririz!’ dedik. Ben de çocuktum o zaman.
14-15 yaﬂ›nday›m. Onlar yaﬂl›lara ‘barba’ diyorlar. Gemiyi boﬂaltanlar da hep Türkçe bilen
barba. Onlar çocuklara bir ﬂeyler söyledi ve hepsini kovdular gemiden(*)” (özel söyleﬂi).
Selahattin Acar (Çatalzeytin, 1924):
“Amcam Kâz›m Acar (1896) ‹stanbul’dan sepet götürüyor Yunanistan’a satmak için.
Çatalzeytin’den gitme Toma adl› Rum arkadaﬂ›n› da arayacak. Adres yok ama Toma’n›n
oturdu¤u söylenen yere gidiyor. Bir kahveye girip kahve söylüyor. Kahvede tavla oynayanlar›n
‘ﬂeﬂ-beﬂ’ falan seslerini duyunca, bunlar›n Türk oldu¤unu sanarak soruyor Toma’y›. ‘ﬁurada
‹nebolu Mahallesi var, oraya git!’ demiﬂler. Amcam oraya giderken bir bahçeden ﬂiﬂman bir
kad›n kendisine uzun uzun bak›yor. Sonra yaklaﬂ›p, ‘Kâz›m Efendi, hoﬂ geldin’ diyerek boynuna
sar›l›yor. Toma evdeymiﬂ. Eve gidince amcam gözlerini kapat›yor ama, Toma anl›yor amcam›
sesinden. Amcam kekelerdi. Beraberce yiyip içiyorlar, amcam› o akﬂam b›rakm›yorlar” (özel söyleﬂi).
Hasan ‹nce (Toklaman’›n Hasan, Göynükler, 1903):
“Buralarda (Göynükler) Ermeni varm›ﬂ. ﬁu konak var ya, bi konak daha vard› bunun
yan›nda, Konakköyü’nün hududunda. O konak Ermenilerden kalmayd›. (...) Orada (‹stanbulKüçükpazar) çubuk yontuyorlar, küfe yap›yorlar. Serkiz Usta var, Bo¤za Usta var, Gürgen
Usta var. Bunlar üç gardaﬂ. Bunlar, ‘Belenler’e yak›n m›s›n›z?’ dedi bana. Belenbaﬂ›, kona¤›n
oldu¤u yer. (...) ‘Belenlere yak›n m›s›n›z?’ dediler iﬂte. Belenbaﬂ›’nda oturuyorlarm›ﬂ eskiden.
Bir ‘Ah!..’ çektiler. ‘Bizim ihtiyarlar ah Belenler diye ah çekerdi’ dediler.
(...) Güya onlar› sürmüﬂler buradan. Sonra biz gelmiﬂiz” (AG, ﬁubat 1991).
Mehmet Balc› (Yakabaﬂ›, 1920):
“Sizin Köy Gedos’un (Yeﬂilyuva) eski ad›n›n Karapapaz oldu¤unu
bana ‹stanbul’da bir Rum söyledi. Köyün üst baﬂ›nda bir göl oldu¤unu da söyledi (Sülük
Gölü). Bana o Rum, içinde heykel olan bir mezar tarif etti. ﬁöyle dedi: ‘Bir
zeytin a¤ac›n›n dibinden do¤ru bir su akar. Onun önüne bir taﬂ kapa¤› kapad›k.
O taﬂ› kald›r›n, içerde, sa¤ yanda bir mezar göreceksiniz. Onun sa¤›nda bir
oda var. O oda a¤z›na kadar alt›nla dolu. Ayr›ca o odada, baﬂucunda heykel
bulunan bir mezar daha var. Heykelin a¤›rl›¤› üç okka gelir’” (AG, Nisan 1995).
Mustafa Kara (Yeﬂilyuva, 1946):
“Hac›veli ‹lkokulu’nda okurken kimi geceleri Dedem Kâmil Hoca’n›n
(Atayurt, 1868) yan›nda kal›rd›m. Çok ya¤mur ya¤›nca Haminnem Ayﬂe
Atayurt (1895), ‘Çay çok geliyor, hadi gidelim, bir ﬂeyler buluruz’ der, Hac›veli
Çay›’n›n denize döküldü¤ü yere giderdik. Çay›n denize döküldü¤ü yerde para gibi alt›nlar bulurduk.
Bir kezde 3-4 alt›n buldu¤umuz oldu” (özel söyleﬂi).
Cengiz T›¤l› (1945):
“Yakabaﬂ›’ndan Mehmet Balc› (1920) ﬂöyle dedi: “Biz çocukken
Hac›veli’de yüzerken, deniz k›y›s›ndan sar› sar›, teneke parças› gibi alt›n
toplard›k. Alt›nlar› Nuri Ahmet’e (Ye¤in, 1887) satard›k’” (özel söyleﬂi).
Necmi Y›lmaz (1938):
Hac›veli Kayas›
“Benim ‹stanbulKüçükpazar’daki terzi
dükân›mda konuﬂtular,
Hac›veli’de Yahya (T›¤l›, 1899) falan deniz
azd›¤› zaman Hac›veli k›y›lar›ndan çil çil alt›n
toplarlarm›ﬂ” (özel söyleﬂi).
*) Sait ﬁen (1930) 1972’de Pire’de (Yunanistan)
Abana adl› 1.500 tonluk büyük bir feribot görür.
Feribottaki Abana ad›n›n kökenini araﬂt›rmak ister.
Ama gemi “sefer”de olmad›¤› için sorusunu
yan›tlayacak kimse bulamaz.
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Hüseyin Ata (1936):
“Hac›veli çarﬂ›s›n›n 2 km kadar güneyinde, Hac›veli Çay›’n›n bat› yakas›ndaki
Bezirhane Yan›’nda eskiden 150 dükkân ve 11 Rum evi varm›ﬂ” (özel söyleﬂi).
Hüseyin Ata ile Hac›veli-Çay›rc›k yolunu izleyerek Bezirhane Yan›’na gittik. Yol
yap›m makinelerinin yeni açt›¤› iﬂlenmemiﬂ yoldaki Tu¤la-kiremit parçalar›, eskiden burada bir
yerleﬂim yeri oldu¤unu gösteriyordu. Hac›veli k›y›lar›ndan alt›n bulunmas›n›n Bezirhane Yan›’yla
ba¤lant›l› olabilece¤ini düﬂünüyorduk. Ad›n›n aç›klanmas›n› istemeyen bir Hac›velili ﬂöyle dedi:
“O alt›n olay› ﬂöyle: Çocukken biz çay›n a¤z›nda oynarken, Siyelik’teki yerin sahibi olan Jurnal’in
Cemal (Ar›kan, 1902) bizi kovalard›. Bizi kovalamas›n›n nedeni, azg›n denizin k›y›ya alt›n
atmas›ym›ﬂ. Bunu sonradan ö¤rendim. Ben ‹stanbul Küçükpazar’da otel iﬂletirken bana üç
kiﬂi ellerinde bir haritayla geldi. Siyelik’te üç alt›n gömüsü varm›ﬂ. Bunlar gömülerin yerini
bulmuﬂ ama üçü de yerlerinde yokmuﬂ. ‹kisi yerinden al›nm›ﬂ, birini de deniz alm›ﬂ. Demek ki
Jurnal’in Cemal’in arad›¤› denizin ald›¤› bu alt›nlarm›ﬂ.”
Mehmet Ali Mo¤ul (1894):
“Kalayc›, demirci ve kundurac› vard› Abana’da Rum olarak. Benim ustam
Rum Yani’dir. Demirci Nikola vard›, Kundurac› Andiri vard›, Kalayc›
Apusdal vard› ﬂimdi akl›ma gelen. Abana’da dükkânlar› olan bu ustalar
‹neboluluydu” (AG, 15 Haziran 1978 say›s›ndaki söyleﬂi bandlar›n›n yeni
çözümü).
Mustafa ﬁenol (1904):
“Abana’da iﬂçi olarak Rumlar vard›. Demircilik, kundurac›l›k, kalayc›l›k, taﬂç›l›k yani duvar
örmek, kireç yakmak onlar›n iﬂiydi. Türkler bu iﬂlere ‘gâvur sanat›’ derdi. Demirci Yani ve
Maro¤lu vard›. Kundurac› Andiri, kalayc› Apusdal vard›. Türk olarak Kundurac› Hasan
Usta (Kundurac›, 1890) vard›, ona ihtiyarlar ‘gâvur herif’ derdi. Dedem ev yapt›rmak istedi, taﬂ ustas› bulamad›.
Ayandon’a gidip, Rumlardan usta getirdi, taﬂ k›sm›n› yapt›rd›” (AG, 1 Mart 1978).
Ömer Köse (Ba¤l›k, 1913):
“Aﬂa¤› yukar› 15-20 Rum vard› burada. Amcam Rumca
da bilirmiﬂ” (AG, Kas›m 1991).
Elde¤irmeni
(Ahmet Y›ld›z).
Ahmet Y›lmaz (Ba¤l›k, 1911):
“Rum da, Ermeni de vard›. Yukar› Abana’da oturan
bir Ermeni kalayc› vard›, salyangoz falan yerdi” (özel
söyleﬂi).
Yakaören çarﬂ›s›nda da az›nl›k vard›.
Mehmet Fahrettin Altan (Keserci Haf›z, ‹nceyaz› 1887):
“Kurtuluﬂ Savaﬂ› ve mübadele devrelerine kadar di¤er kasabalarda
oldu¤u gibi ‹liﬂi (Yakaören) çarﬂ›s›nda da Rum esnaf› vard›. O devirde Türkler
en çok denizcilik, yani gemicilik, kay›kç›l›k, ‹stanbul’da mavnac›l›k ve
salapuryac›l›k(*) yaparak geçimlerini temin edip baﬂka bir sanata
sahip olmad›klar›ndan, Rumlar buralarda birtak›m sanatlar›
meslek ittihaz etmiﬂlerdir. Bununla beraber Rumlar hiçbir vechile
buralarda hakim mevkide say›lmam›ﬂlard›r. Bu Rumlardan Tanaﬂ
ve Moro¤lu adl› iki H›ristiyan demircilik yaparlard›. Kosti adl›
Rum F›r›nc› ve ekmekçi idi. Bodos ad›nda bir yemenici ve deri
tabaklay›c›s›, di¤er bir yemenici (Yani) ve kalayc› (Anesti**), gene
H›risto adl› bir yemenici, Lambo adl› bir terzi, bunun babas›
Kamanto ve eniﬂtesi Yorgi, en son gelenlerden Demirci
Mincikof. Bunlardan baﬂka Türk esnaf›ndan Kütük Mehmet’in
himayesinde yaﬂayan Diyonis adl› fakir bir eskici. Bu Rumlardan
Terzi Lambo, ﬂüpheli bir ﬂah›s oldu¤undan Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n
baﬂlang›c›nda, bir yelkenli ile kendini ‹stanbul’a atm›ﬂ, bir daha
dönmemiﬂ. Yelkenli kaptan› da ‹liﬂi’ye gelmeye cesaret
edememiﬂtir. Bu Rumlar›n as›l oturduklar› yerler ‹nebolu’nun
Patriyos (Karadeniz) ve Ac›donoz mahalleleriydi (Yenimahalle).
‹liﬂi’de sanat yapmak için bulunurlard›. Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndan
sonra bunlar mübadeleye tabi tutularak memleketten
ç›kar›lm›ﬂlard›r” (kendi elyaz›s›, Yakaören ‹lkö¤retim Okulu
belgeli¤i, sayfa 2-3).
*) Salapurya: 10-15 tonluk yelkenli deniz taﬂ›t›.
**) Yemenici Yani ve Kalayc› Anesti’yi Mehmet Köse’nin”Yakaören
‹ncelemesi”nden (Yakaören ‹lkö¤retim Okulu Belgeli¤i) ekledik.
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Ba¤l›k’tan Harmason (Hilmi Y›ld›r›m).

Yukardaki söyleﬂilerden anl›yoruz ki, 1924
de¤iﬂimi öncesinde Abana, Bozkurt, Yakaören ve
Çatalzeytin’de az›nl›k var. 1900 dolay›nda do¤anlar
bile bu az›nl›klar› tan›yor. Ama 1899 (H 1317)
Kastamonu Salnamesi’ne bakarsak o y›l Abana’da
(Çatalzeytin ve Bozkurt’u da içine alan 84 muhtarl›¤›n
tümü) Rum ve Ermeni yok (say›lanlar›n tümü “‹slam”).
Anlaﬂ›lan buralarda oturan Rum ve Er meniler
say›mlarda ‹nebolu’da gösteriliyor. K›y›dan içerdeki
Ba¤l›k Mahallesi’nde
bulunan paralar.
az›nl›klar daha önce göçmüﬂ olabilir. Önceki
sayfalar›m›zda gördü¤ünüz gibi, 1903 Göynükler
do¤umlu Hasan ‹nce, Köylerinde yaﬂayan Ermenilerin torunlar›yla ‹stanbul’da karﬂ›laﬂ›yor.

ABANA DÜZLÜ⁄Ü VE HARMASON
Fatih, Trabzon Rum ‹mparatorlu¤u’nu ortadan kald›rd› (1461). Sonras›nda Gedik Ahmet Paﬂa K›r›m’›
da al›nca (1475) Karadeniz bir Türk gölü durumuna geldi. K›y›lar›m›zdaki gemi geçiﬂini güvence alt›na almak ve
Osmanl› Donanmas›’n›n halat, sicim, kereste gibi birçok gereksinimini sa¤lamak amac›yla Abana’ya da Türk
denizciler yerleﬂtirildi. Örne¤in K›r›ko¤ullar› Abana’ya K›r›m’dan geldi. O zaman Abana düzlü¤ü oluﬂmad›¤›ndan
Yukar› Abana’ya do¤ru yerleﬂilir. Kendileriyle söyleﬂti¤imiz Aﬂa¤› Abana’da oturan yaﬂl›lar›n ço¤u, Yukar›
Abana’dan taﬂ›nd›klar›n›, deniz az›nca k›y›ya savrulan sular›n Nuri Ahmet’in (Ye¤in, 1887) dükkân›n›n 5-6 metre
yak›n›ndaki çeﬂmeye dek geldi¤ini söylüyor. 1924 do¤umlu Hayri Aydemir, denizden gelen bu suyun köpü¤ünün
ark içinde Paﬂa Çeﬂmesi’ne (bugünkü akaryak›t istasyonu karﬂ›s›) dek dalgaland›¤›n›; 1940 do¤umlu Nahit Demirel
bile, bu köpü¤ün Nuri Ahmet’in dükkân›n›n önündeki çeﬂmeye dek vard›¤›n› ve azg›n denizin
Ahç› Hüseyin’in (Özden, 1920) dükkân›n›n bahçesine (Yenicami’nin 15 metre güneyi) kum
y›¤d›¤›n› belirtiyor.
Ezine Çay›’n›n bir zamanlar Bayramgazi’ye dek “koy” oldu¤u biliniyor.
Suat Selçuk (1942):
“15 gün kadar Harmason köprüsünün yap›m›nda çal›ﬂt›m. Köprü aya¤›n› yaparken, bir
aya¤›n 3-4 metre deniz taraf›nda makine çak›l y›¤›n› yaparken, kepçeye büyük bir çapa tak›d›(*).
Sonra o çapay› Karaveli’ye (Mustafa Apayd›n, 1913) hurda olarak satt›lar” (özel söyleﬂi).
Faik Y›ld›r›m (1934):
“Eskiden Konakören’de, motor fabrikas›n›n bulundu¤u yerde, denizin içinde
Hasan Kayas› varm›ﬂ. Babam Hilmi Y›ld›r›m (1900) söylerdi. Sonra o
kayay› kum kapatm›ﬂ. Deniz azg›n olunca k›y›dan ‹liﬂi’ye (Yakaören)
geçemezlermiﬂ. Biz de geçemezdik. Yukar›dan dolaﬂ›rd›k” (özel söyleﬂi).
Kemal Can (1924):
“Biz çocukken yüzerek Hasankayas›’na ç›kard›k” (özel söyleﬂi).
Hasan Çörüz (1927):
“Eskiden Harmason Camisi’ne deniz gelirdi. Bu yüzden önüne set çektiler. Hasankayas› beyaz bir adac›kt›. Bazen k›y› ile birleﬂirdi. Deniz az›nca
Konakören’deki Yar Alt›’ndan geçilmezdi. Yakaören’e girerken, oradaki
burundan da geçilmezdi. Yukardan dolaﬂ›rd›k” (özel söyleﬂi).
Eskilerden duydu¤umuza göre, Harmason önünde, ç›narlar›n 60 metre
kadar deniz yönünde, kum düzeyinden çok az yükseklikte bir kayal›k varm›ﬂ ve bu kayal›k yüzünden
orada kuzeye do¤ru bir yar›mada oluﬂmuﬂ.
100 y›l önce Abana önündeki düzlü¤ün eni (arkas›na yasland›¤› da¤ ete¤i ile deniz aras›)
en çok 100 metreyken, Harmason’daki en az 400 y›ll›k ç›narlar›n da¤ ete¤ine uzakl›¤› 200
metredir. Harmason’daki kayal›k nedeniyle, Ezine Çay›’n›n Bayramgazi’ye dek koy oldu¤u
dönemde bile Harmason önünde küçük bir düzlük (da¤ ete¤inden denize do¤ru boyu 300
metreye ulaﬂan bir yar›mada) var. Bu bölümde ilerki sayfalarda görece¤iniz, kad›n ve çocuklar›n
yolcu karﬂ›larken ve u¤urlarden daha ileri geçmemeleri için, Sezgin Özümpek’in (1949) ortaya ç›kard›¤› taﬂ
duvar nas›l kumlar alt›nda kaybolup unutulmuﬂsa, Harmason’daki kayal›k da kumlar alt›nda kaybolmuﬂtur.
1930-1960 y›llar› aras›nda Abana düzlü¤ünün büyümesi çok h›zland›. Zaman zaman denizde “topuk”(**)
oluﬂur, topuk önce adaya, sonra da yar›madaya dönüﬂürdü. Yar›madan›n Çaya¤z›’ndan bugünkü liman yak›nlar›na
dek ulaﬂt›¤› olur, k›y› gemicilerimizin iﬂi zorlaﬂ›rd›. Sonra bu yar›madan›n içi dolar ve düzlük denize do¤ru geniﬂlerdi.
Bu oluﬂumu hemen her y›l yaﬂard›k.
*) Ahmet Özgül’e (1928) göre, bu çapa çok derinden ç›kar›lmam›ﬂsa, a¤aç köprünün sel almas›n› önlemek için buraya getirilip, köprü
bu çapaya ba¤lanm›ﬂ olabilir.
**) “Topuk,” yerel dilde deniz dibinin, kum y›¤›lmas›yla yükselmesi.
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Abana düzlü¤ünün h›zl› büyümesinin baﬂl›ca nedeni, o dönemde ormanlar›n h›zl› kesimi
yüzündendir. Orman kesimi baﬂl›ca iki nedenle h›zlanm›ﬂt›: 1- Patates ekimi için ormanl›klar›n
tarlaya dönüﬂtürülmesi. 2- Zonguldak kömür bölgesine maden dire¤i sa¤lanmas›.
Mehmet Köse (Köseali, 1926):
“...Yaﬂl›lar, bu sel bask›n›n›n (‹liﬂi Çay›’n›n taﬂmas›) sebebini, Birinci Cihan Savaﬂ›’ndan
itibaren Almanlar›n teﬂviki ile içerideki da¤ köylerine patates ziraat›n›n girdi¤ini ve ormanlar›n
tarla haline getirilmesi yüzünden arazinin ya¤an ya¤murlar› tutamad›¤›na
yoruyorlar ki, bu çok do¤rudur. ‹ﬂte bugünkü geniﬂ Harmusun (Harmason)
kumlu¤u ve Abana deltas› o tarihlerden beri teﬂekkül etmiﬂ” (Yakaören
‹ncelemesi, sayfa 3, Yakaören ‹lkö¤retim Okulu Belgeli¤i).
Hüseyin Y›ld›z (Türkeli-Iﬂ›kl›, 1926):
“1939’da Zonguldak’a maden dire¤i çekimine baﬂland›. Ben de maden dire¤i çektim. Maden
dire¤i ince oluyor. Boyunduru¤a ba¤l› zincire üç dört direk ba¤lar, sürüye sürüye k›y›ya indirirdik.
Bir günde hem gider hem gelirdik. 1945’te askere gittim. Askerden dönüﬂümde maden dire¤i iﬂi
bitmiﬂti. Çünkü orman kalmam›ﬂt›. Bugünkü ormanlar sonradan büyüdü” (özel söyleﬂi).
Yaln›zca patates ve maden dire¤i de¤ildir neden. 2. Dünya Savaﬂ›’n›n k›tl›k y›llar› ve sonras›nda her tür
yiyecek yetiﬂtirilmesi için ekilebilecek yerler alabildi¤ine geniﬂletildi. 1950’lerde baﬂlayan yo¤un göçler nedeniyle
köylerdeki tarlalar yeniden ormana dönüﬂmeye baﬂlad›. Abana içinde bile bu oluﬂum yaﬂand›. Örne¤in Bakacak
Tepesi. Ben (HTY, 1933), 1970’lerde Abana düzlü¤ünün foto¤raflar›n› çekti¤im Bahriye Tepesi’ndeki yeri
2000’de aramaya ç›kt›m. Oradaki düzlükte Bahriye Kulübesi vard›. B›ld›rc›n av›na ç›k›ﬂlar›m›zdaki ya¤murlu
havalarda bu kulübeye s›¤›n›rd›k. Foto¤raf çekti¤im yeri bulabilmek için önce bu kulübeyi bulacakt›m. Birkaç kez
gidip aramama karﬂ›n, bulamad›m. Otuz y›l içinde bu düzlük tümüyle içine girilmesi zor ormana dönüﬂmüﬂtü.
Sonra Hüsnü Çelik’in (1934) yard›m›yla kulübeyi bulabildim. Foto¤raf çekti¤im yeri bulamad›k. Abana’daki ba¤l›klar
da ormana dönüﬂtü.
Bugün Abana düzlü¤ü büyümedi¤i gibi, zaman zaman azg›n Karadeniz dalgalar›n›n konutlara ve karayoluna
zarar vermesi, düzlü¤ün küçüldü¤ü izlenimini de veriyor. Bunun dedeni de, geçim nedeniyle
köylerin boﬂalmas› sonucu tarlalar›n yeniden ormana dönüﬂmesiyle yukardan kum-çak›l
gelmemesidir. Bal›kç› bar›na¤›n›n yanl›ﬂ yere yap›lmas›, Bozkurt’un, çay içine setler yap›p
aﬂa¤›ya kum-çak›l geçirmemesi de ayr› nedenlerdir.
Aynur Y›lmaz (1934):
“Bizim çocuklu¤umuzda Karﬂ›da¤’daki(*) tarlalarda 10-15 kad›n birden çal›ﬂ›r, hep bir a¤›zdan
söyledikleri türküler Abana Merkez’inden duyulurdu. Karﬂ›da¤’da çakal da çok olurdu” (özel söyleﬂi).
“Harmason” bilmecesini sürdürelim.
Eskiler, ç›narlar ile cami aras›ndaki yolun iki yan›nda birçok dükkân›n
s›raland›¤›n› söyler.
Mahmut ﬁekerci (1937):
“Harmason ç›narlar›n›n 10 metre kadar güneyinden Ezine Çay›’na do¤ru bizim f›nd›k
bahçemiz var. F›nd›klar küçükken oralara m›s›r ekerdik. Kazarken toprak-tan demir curufu ç›kard›.
Eskiden orada demirci
dükkânlar› varm›ﬂ. Burada
a¤aç gemiler, tekneler,
yelkenliler yap›l›rm›ﬂ” (özel
söyleﬂi).
Hayri Aydemir (1924):
“Harmason’da elektrik dire¤i için çukur
kazarken oradan ‘demir curufu’ ç›kt›. Demek
ki Harmason’da demirci
de varm›ﬂ” (özel söyleﬂi).
Muzaf fer T›¤l›
(1912) “Abana Buca¤›”
n›n Harmason’da kuruldu¤unu söylüyor (1978’
deki söyleﬂi bantlar›n›n
yeni çözümü) ama, bu
düﬂünceyi destekleyen
baﬂka bir kayna¤a rastlayaRizzi-Zannoni ve Giovanni Antonio’nin 1774 yap›m› bu harita kesitinde tam
Harmason’un yerinde “Aildum” yer al›yor (‹nebolu, Aildum,Ginolu ve ‹stefan).
mad›k.
Harmason’un eski ad› sand›¤›m›z bu Aildum’a baﬂka kaynaklarda rastlayamad›k
(Kaynak: http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top).
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*) Karﬂ›da¤, bugünkü futbol alan› ve sanayi
çarﬂ›s›n›n arkas›ndaki da¤d›r.

Salim Y›lmaz (1938):
“Zuhuri A¤abey (Gür, 1910) habire
anlat›yordu. Homeros’un Harmason’u yüzy›llar önce kuyumcular›yla da
ünlü bir Orta Karadeniz kentiydi.
Cenevizli, Venedikli, Egeli,
‹stanbullu tüccarlar kalyonlar›yla
geçerken Harmason’a u¤ramadan
edemezlermiﬂ. Harmason sanatkârlar›n›n iﬂledi¤i de¤er
biçilmez p›rlantalar ‹stanbul’da, Akdeniz’de pazarlanarak
servet üzerine servet kuruluyormuﬂ” (AG, 15 Temmuz
1980).
Bir eski haritada, Harmason’un (Harmusun) eski
ad› oldu¤unu sand›¤›m›z “Aildum”a rastlad›k. Aildum, bu
sayfada görece¤iniz 1774 yap›m› bu harita kesitinde tam
Harmason’un yerindedir (Ezine Çay›’n›n denize döküldü¤ü
yerin bat›s›). Aildum’un bat›s›nda ‹nebolu ve Kerempe
Burnu, do¤usunda da Ginolu ve ‹stefan yer al›yor.
Harmason 1950’lere dek Konakören’e (Toza)
ba¤l›d›r. Konakören ayr› bir bilmece.
Konakörenlilerin ço¤u Abana ile de¤il, Yakaören
(‹liﬂi) ile iﬂbirli¤i içinde olmuﬂtur. Büyük kereste tüccar› olan
Harmason’da Konakörenli
Harmason Ç›narlar› (2002).
1990’larda Musareisy›k›lan ler’in (Acenta Mehmet Ali Geriﬂ’in atasoyu) Yakaören’in
dükkân
kalk›nmas›nda büyük pay› var. 20. yy’›n baﬂlar›nda bir okula da adlar›
verilmiﬂ (Musareis ‹ptidai Mektebi). Harmasonlu Nuri Ahmet (Ye¤in,
1887) bile ilk dükkân›n› Yakaören’de açm›ﬂ. Bugün Bozkurt’ta bile
iﬂyeri bulunan Konakörenliler var (örne¤in Kotman soyadl›lar).
Kanakörenlinin Abana’ya so¤uk bakmas›n›n baﬂl›ca nedeni,
Abanal›n›n geçmiﬂteki davran›ﬂlar›ndan kaynaklanabilir. Yukar›
Abanal›y› bile çarﬂ›ya sokmak istemeyen Abanal›n›n Konakörenliye
hoﬂgörüyle bakmas› düﬂünülemez. Ayr›ca Konakören, Yakaören’e
daha yak›nd›r. “Sel” nedeniyle Ezine Çay›’n›n geçit vermemesi de
ayr› bir nedendir (bugünkü köprü 1971’de tamamland›. Ondan önceki
tahta köprüleri s›k s›k sel al›rd›).

KARADEN‹Z’‹N EVRELER‹
Günümüzden yüz bin y›llar öncesine dek Karadeniz’in su düzeyi zaman zaman bugünkünden yüksekti. O
zaman Karadeniz’le Hazar Denizi birleﬂiktir ve K›r›m Yar›madas› “ada”d›r. ‹stanbul Bo¤az› aç›lmam›ﬂt›r.
Karabalç›k Ma¤aras› yak›nlar›nda ve Bozkurt-S›narc›k’taki Sayvankaya ile
Kuzguncuk kayalar›nda gemi ba¤lamak için kullan›ld›¤› yorumlanan halkalara rastlanm›ﬂt›r.
Rizvan Mor (1937):
“Babam Ahmet Mor (Mori Ahmet, 1912), Çal›ﬂkan Mustafa (Do¤anay, 1907) ve
Sad›k ﬁengül (1912) tar›m iﬂçisi olarak meyve a¤açlar›n› ilaçl›yorlar. S›rtlar›nda elle hava bas›lan
ilaçlama pompalar› var. Abana ve çevresi bitince Bozkurt’tan yukar› do¤ru ilaçlamaya baﬂlad›lar.
Ben aﬂa¤› yukar› 10
Harmason’da villalar (2003).
yaﬂ›nday›m (1947 dolay›).
Arada ben de gidiyorum
babamla. Bir gün Bozkurt’tun bir km kadar Bayramgazi yönünde
ilaçlama yap›yorlar. Sad›k ﬁengül bizi yan›na
ça¤›rd› ve kayadaki demir halkalar› gösterdi. 3035 cm çap›nda, 4-5 cm kal›nl›¤›nda üç halkayd›
bunlar. Sad›k ﬁengül dedi ki: ‘Demek ki buralar
denizmiﬂ ve gemileri bu halkalara ba¤l›yorlarm›ﬂ.’ Ben gözümle gördüm o halkalar›” (özel
söyleﬂi).
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Hasan ‹nan (Bozkurt’ta eski “‹nkiﬂaf”, “Bozkurt’tan Geliyorum” ve “Sahil Sesi” gazeteleri
ç›karan›, 1953):
“Bozkurt çok eski bir tarihe sahiptir. Bu tarihin ancak 600 seneye kadar bir k›sm›
bilinebilmektedir. Bilinemeyen devrelere ait bilgiler rivayetten ileri geçmez. Bu devirlere ait rivayet
ﬂöyledir: Eskiden Pazaryeri ve Perﬂembe adlar›yla bilinen Bozkurt’un bugünkü yeri
Karadeniz’in mavi sular› alt›ndayd›. Karadeniz, eski ad›yla Hene, yeni ad›yla Baﬂaran
mahallesine (Yüksek Mahalle) kadar gelmekteydi. Buran›n alt k›sm›ndaki kayal›klarda
(Sayvankaya) gemileri ba¤lamaya mahsus demir halkalar›n ve eski mezarlar›n bulundu¤unu
kendileriyle konuﬂtu¤umuz ihtiyarlar anlatt›. 100 sene öncesine kadar bu halkalar›n mevcudiyetini
görenler oldu¤u rivayet edilir. Ayn› zamanda böyle bir kayan›n Yakaören’de (‹liﬂi) de mevcut
oldu¤u rivayet edilir” (Karadeniz Bozkurt’u Tan›yal›m, Bozkurt, 1981).
Kâz›m Yüksel (Kutluca, 1966):
“S›narc›k’tan 200 metre kadar yüksekteki Hene (Yüksek Mahalle) alt›nda
(Sayvankaya) gemileri ba¤lamak için demir halkalar›n bulundu¤unu
dedelerimiz söylerdi” (özel söyleﬂi).
Hayati Demirbaﬂ (1932):
“S›narc›k’ta (Bozkurt), evimizin yak›n›ndaki Kuzguncuk Kayas›’na(*) dek
bizim kestanelerimiz var. Az aﬂa¤›da da ba¤›m›z vard›. 6-7 yaﬂlar›nda bir
çocukken (1939-40) Kuzguncuk Kayas›’na ç›kard›k. Deniz düzeyinden yaklaﬂ›k
180 metre yüksekteki bu kayada 2,5 cm kal›nl›¤›nda, 20 cm çap›nda biribirine
geçmiﬂ üç demir halka vard›” (özel söyleﬂi).
Tevfik Günay (Bozkurt, 1928):
“Y›l 1994 ya da 1995. Yukar› S›narc›k’ta (Bozkurt) kestane toplaya toplaya
Sayvankaya’ya dek ç›kt›m. Oradaki Sivrikaya’n›n üzerinde 2,5-3 cm kal›nl›¤›nda 30 cm çap›nda
bir halka vard›. Bu halka daha küçük bir halkayla kayaya çak›lm›ﬂ. Yerden
yaklaﬂ›k 10 metre (deniz düzeyinden 180 metre kadar) yükseklikteydi.
Eriﬂemedim. Kimbilir, bugün de duruyordur” (özel söyleﬂi).
Mehmet Eraslan (1928):
“Eskiden buralar denizmiﬂ. Tevfik Günay’›n (1928) dedi¤i halkalar› kay›k
may›k ba¤lamak için kayaya çakm›ﬂlar. Çocuklu¤umda ben de gördüm o
halkalar›. Oralar bizimdi, babam satt›” (özel söyleﬂi)
Numan Tarakç› (1942):
“Geçen y›l (2001) Bozkurt’ta Erdur Akkuﬂlara (1947) konuk olduk.
Onlar›n S›narc›k’taki yerlerinde piknik yapt›k. Piknik yerinden do¤ru kayadaki
halkalar› gördüm. Hatta sordum ‘bunlar ne?’ diye. Eskiden deniz buradaym›ﬂ.
Gemileri ba¤lamak için bu halkalar› yapm›ﬂlar” (özel söyleﬂi**).
Mustafa ﬁener (Köseali 1937):
“Bizim köydeki Deliklikaya’ya, denizin buralara ç›kt›¤› devirlerde gemilerin
ba¤land›¤› söylenirdi” (özel söyleﬂi).
Mehmet Köse (Köseali, 1926):
“Bizim çocuklu¤umuzda Deliklikaya’da (Köseali) yerde zincir ve halat
vard›” (özel söyleﬂi).
Halil Karahalil (K›z›lcaelma, 1942):
“Bozkurt Sayvankaya’daki (S›narc›k) zincirler, zaman›nda burada körfez
(deniz) olmas›ndan de¤il, buradaki
kalkopirit’i (bak›r-demir-sülfat) iﬂletmek için
yap›lm›ﬂ. Almanlar kalkopirite ‘aptal alt›n›’
der. Alt›na benzer. Kalkopiritin ayr›ﬂt›r›lmas›
bugünün koﬂullar›nda ekonomik de¤il.
Köseali ’deki Deliklikaya da gemi
ba¤lamak için de¤il, iyi ya da kötü amaçl›
gözetleme yeri olarak kullan›lm›ﬂ olabilir. Özellikle ‘kervan’
(kat›rlar) gözetlenmiﬂtir” (özel söyleﬂi).
*) Sayvankaya ile Kuzguncuk Kayas›, Ezine Çay›’na kar›ﬂan Narba
Çay›’n›n birer yakas›ndad›r (‹kisi de S›narc›k’tad›r ve ikisi de Ezine
Çay›’n› da görür).
**) Numan Tarakç› ile 2002’de sözü edilen halkalar› aramaya ç›kt›k.
Tarakç› halkalar›n yerini gösteremedi. “Ben uzaktan gördüm,
bulam›yorum” dedi. Tevfik Günay’›n gösterdi¤i Sivrikaya’ya da ulaﬂt›m,
halkalar›n izine rastlayamad›m (HTY).
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Halil Karahalil ve ‹smail Hakk› ﬁener Deliklikaya’da (2002).

Baﬂlarda sözünü etti¤imiz yap›t›nda Per Minas B›jiﬂkyan
‹nebolu’ya de¤inirken ﬂunlar› da söylüyor:
“Yukar›ya do¤ru üç saatlik mesafede Baﬂköy vard›r. Burada
gemi ba¤lamaya mahsus taﬂ kaz›klar ve delikli taﬂlar görünür.
Yerlilerin anlatt›klar›na göre, ‹stanbul Bo¤az› aç›lmadan önce deniz
bu tepelere kadar ç›kt›¤›ndan, gemiler orada ba¤lan›rm›ﬂ.”
Günümüzde bu durumun tersi (Karadeniz’in “göl”
durumundan “deniz”e dönüﬂmesi s›ras›nda sular›n Akdeniz’den
Karadeniz’e boﬂald›¤›) savunuluyor.
Dr. Robert Ballard’›n 1999’da Sinop’ta yapt›¤› araﬂt›rmaya
dayan›larak, “Nuh’un Tufan›” olarak de¤erlendirilen 7.500 y›l
önceki olayda, buzullar›n erimesinin h›zlanmas› sonucu(*) sular›n
Akdeniz’den Karadeniz’e boﬂald›¤› ve Karadeniz’de su düzeyinin
170 metre yükseldi¤i aç›klan›yor (Milliyet, 16 ﬁubat 2000).
Yaklaﬂ›k 10.000 y›l öncesinde Karadeniz’le Hazar Denizi
bitiﬂiktir (K›r›m Yar›madas› bir “ada”d›r). Ama denizin sular›
bugünkünden çok yüksek de¤ildir). Bir zamanlar Karadeniz’in
bugünkünden 100-300 metre yüksekte oldu¤unu gösteren hiçbir
kan›t yok. ‹stanbul Bo¤az› s›rtlar›n›n alçakl›¤› da buna olanak
vermez. Kimi yüksek yerlerde görüldü¤ü söylenen demir halkalar›n
maden ç›karmak, a¤aç sürüklemek gibi baﬂka amaçlarla kullan›ld›¤›
san›l›yor. Ayr›ca demirin iﬂlenmeye baﬂlanmas› 3.000 y›l› bulmaz.
Yükselen okyanus sular› Cebelitar›k Bo¤az›’n› oluﬂturarak
Karadeniz’in en derin yeri 2.200 m ile
Akdeniz’e dolar (daha önce Akdeniz bir “iç deniz”dir). Akdenizin
Abana önlerindedir.
dolmas› tamamlan›nca 7.500 y›l önce ‹stanbul Bo¤az› aç›l›r ve sular 40 y›lda Karadeniz’i doldurur (sular 170
metre yükselir). Bu tarihten birkaç bin y›l önce Karadeniz’in sular›n›n azalmas›yla Karadeniz’le Hazar Denizi
biribirinden ayr›lm›ﬂt›r(**).
Alman Der Spiegel Dergisi’nin 12-20 Mart 2000 say›s›nda Mattias Schultz’un, “‹lk ‹nsan›n Savaﬂ›m›”
olarak “kapak konusu” da yap›lan yaz›s›ndaki haritada, Karadeniz’in 7.500 y›l önceki göl durumu da görülüyor.
Azak Denizi tümüyle yok. Bu haritaya göre Abana önlerindeki Karadeniz’e do¤ru 60 km’yi aﬂk›n bir düzlük,
‹stanbul Bo¤az› aç›l›nca sular alt›nda kalm›ﬂ!
Ballart ve ekibi araﬂt›rmalar›n› 2000 y›l›nda da sürdürdü. 14 Eylül 2000 tarihli birçok gazetede bu araﬂt›rmaya
dayal› haberler ç›kt›. Örne¤in Takvim Gazetesi, araﬂt›rmac›lar›n tuttu¤u günlü¤ü de yay›mlad›. ‹stanbul-Sinop
aras›nda tutulan günlükte ‹stanbul ve Sinop’tan baﬂka yaln›zca Abana, Türkeli ve Ayanc›k’›n adlar› geçiyor:
“‹stanbul-Sinop aras›nda büyük tufan öncesi yaﬂanabilecek birkaç yer aras›nda Abana ve Ayanc›k da
var” (5 Eylül 2000 günlü¤ü).
*) Dünya tek bir parçayken (ada), günümüzden yaklaﬂ›k 180 milyon y›l önce ortadan (güney-kuzey olarak) ikiye ayr›lmaya baﬂl›yor ve
135 milyon y›l önce ayr›lma tamamlan›yor. 65 milyon y›l önce Güney Amerika Afrika’dan ayr›l›yor. 16 milyon y›l önce Güney
Amerika, Kuzey Amerika’yla (Afrika da Avrupa’yla) birleﬂiyor (Akdeniz, Sicilya ile bölünen iki küçük göldür). 5 milyon y›l önce
Akdeniz’in iki gölü birleﬂiyor. Buzullar›n erimesinin h›zlanmas›yla kara parçalar› küçüldü. Örne¤in günümüzden yaklaﬂ›k 10 bin y›l
önce K›z›ldeniz ve Basra Körfezi yok. Yeni Gine ile bitiﬂik olan Avustralya, k›ta Asyas›na çok yak›nd›r (Filipinler, Endenozya
adalar›... oluﬂmam›ﬂ). Asya ile Kuzey Amerika aras›ndaki Bering Bo¤az› yok (bu iki k›ta bitiﬂiktir).
**) ‹brahim Atalay, “Türkiye Jeomorfolojisine Giriﬂ” (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, 2. bask›, 1987) adl› yap›t›nda
Karadeniz’in sular›n›n eskiden bugünkünden az (alçakta) oldu¤unu yaz›yor. Ballard’›n araﬂt›rmas›ndan önce yazd›¤› yap›t›nda Atalay,
Karadeniz’in sular›n›n bugünkü düzeyinden ne zaman ve kaç metre alçakta oldu¤unu da belirtiyor: 18.000 y›l önce 90-100 metre;
12.000 y›l önce 65 metre; 10.000 y›l önce 50 metre; 8.500 y›l önce 35 metre 6.500 y›l önce 10 metre ve 5.800 y›l önce 25 metre (sayfa
319-320). Atalay’a göre
4.200 y›l önce Karadeniz’
in su düzeyi bügünkünden
2 metre yüksekti. Atalay,
Karadeniz’le Hazar Denizi’nin bir zamanlar
bitiﬂik oldu¤una de¤inmiyor. Atalay ayr›ca zaman
zaman Karadeniz’in suyunun azalmas›n› çökmelere ba¤l›yor ve günümüzden önce 10.000 y›l ile
7.000 y›l aras›nda denizin
Mehmet Ali Geriﬂ, Muharrem yükseldi¤ini ve sular›n
Yorganc› ve Lütfi Ayd›ner
(Muharrem Yorganc›). Karadeniz’den Akdeniz’
e akt›¤›n› yaz›yor!
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Ekip Baﬂ› Bob Ballard (5 Eylül 2000 Günlü¤ü’nden):
KARADEN‹Z’DE
“...Türkiye’nin kuzey k›y›lar› dik yamaçlar›n denize dald›¤› bir görünüm
SEYAHAT
sergiler. ‹stanbul’la Sinop aras›nda büyük tufandan önce insanlar›n yaﬂam›ﬂ Hava güzel, mevsim de yaz,
olabilece¤i birkaç düzlük bulunuyor. Böyle bir düzlük Abana ile Ayanc›k aras›nda Gerilerde kald› Bo¤az.
Zonguldak’ta demir att›k,
var. Burada, da¤lardan bu düzlü¤e inip, sonra derin uçurumlara akan birkaç akarsu
Ambarlara kömür att›k.
geldi ‹nebolu,
var. Bizim iﬂimiz, bugün Karadeniz’in alt›nda bulunan ve o zamanki eski göle ‹ﬂte
Abana’ya tuttuk yolu.
Deniz durgun, ﬂen büsbütün,
(Karadeniz) dökülen bu akarsu yataklar›n› ortaya ç›karmakt›r. Aç›kt›r ki, bu akarsu
Sinop, Samsun verdi tütün.
yataklar› çevresinde insanlar yaﬂam›ﬂt›r. Çal›ﬂmalar›m›z› öncelikle Abana ile ﬁen Giresun
güldü bize,
koyduk cebimize.
Türkeli aras›n›n bat› bölümünde yo¤unlaﬂt›rd›k. Ama buradaki akarsular›n bugün F›nd›kVakf›kebir
ve Trabzon,
Sayd›m bakt›m kemençe on.
sular alt›nda kalan düzlükleri bozmas› sonucu, elimizdeki haritalar yetersiz kal›yor...”
Rize geldi dolu dallar,
(www.nationalgeographic.com/blacksea/2000/6.html)
Sar› sar› portakallar.
Hopa’dan biz döndük geri,
Bu duruma göre, Hac›veli aç›klar›nda deniz alt›nda bir yerleﬂim yeri (kent)
Gezdik bütün sahilleri.
bulundu¤u söylencesi güncelli¤ini koruyor (Hac›veli’de, denizden ç›kar›lan büyük
Hayati Tahsin YILMAZ
bir sütun var. Denizde böyle birçok sütunun görüldü¤ü
(Serpinti, Bafra, 1954)
söyleniyor). Hac›veli aç›klar›nda bir kentin bulunmas› Abana
tarihi’ni en az ‹Ö 6.000 y›l›ndan baﬂlatacak.
Ayhan Hünalp (Bitlis, 1927):
“Az ötede yar›s› denize girmiﬂ Siyelik Kayas› vard›. Ve
ﬂehir, ﬂimdiki Abana’n›n bir mil ötesinde, sular›n yirmi iki kulaç derinli¤indeydi”
(Tercüman, 26 A¤ustos 1955).
Salim Y›lmaz (1938):
“...Hac›veli k›y›lar›na dalgalar›n att›¤› sütun gökten inmedi ya! Yeﬂilyuva’da
üzerine çak›l tutulan sütunlar? Yakabaﬂ›’nda Yaﬂar Teyze’nin tarlas›nda yatan tümülüs mezarlar›?
Konakköyü’nde bulunan esrarengiz mezarl›k? Hac›veli’de, rahmetli Cemal Ar›kan’›n (1902)
tarlas›ndaki kal›nt›lar? Harmason, Ba¤l›k ve Denizbükü’ndeki ma¤aralar? Toprak testi ve
küpler? Kirse Kayas›? Bunlar saymakla bitmez” (AG, 15 Eylül–1 Kas›m 1981).
Yalç›n Gürsoy (1940):
“1950’lerde Çatalzeytin’e giderken Yeﬂil Abana motoruyla Hac›veli’deki iki kaya aras›ndan
çok geçtik. Buradan tüm motorlar geçebilirdi” (özel söyleﬂi).
Necat Aktan (1940):
“Ben 8-9 yaﬂlar›ndayken (1948-49) ﬁevki Amcam›n (Aktan, 1913) Ünal
motoruyla Hac›veli’de iki kayan›n aras›ndan geçtim. Motor yüklüydü,
Çatalzeytin pazar›na gidiyorduk” (özel söyleﬂi).
2002’de, 1940 ve 1950’li y›llarda motorlar›n geçebildi¤i Hac›veli’deki iki
kaya aras›ndaki deniz derinli¤ini inceledik. Motorlar›n geçti¤i yerde, deniz
üstündeki kayan›n 225 cm uza¤›ndaki k›y›ya paralel deniz içindeki kayac›k
deniz düzeyinin 55 cm alt›ndayd›. Bugün buradan kay›¤›n ve motorun geçemeyece¤i kan›s›na
vard›k. 50-60 y›l öncesine göre deniz düzeyi 50 cm alçalm›ﬂt›. Ama görüﬂünü ald›¤›m›z kaptanlar›n
ço¤u, rüzgâr›n esiﬂ yönü ve h›z›na göre deniz k›y›s›ndaki su yüksekli¤inin 50 cm’e dek
de¤iﬂebilece¤ini söyledi. Yeﬂilyuva’da, denizin üzerinde yosunlar› görünen Bezirci ve Karataﬂ kayac›klar›n›n
durumunda bir de¤iﬂiklik yoktu.

KEﬁEPL‹O⁄ULLARI VE ‹LK YERLEﬁ‹MLER
Nahit Öztürk (1934):
“Bozkurt’ta Hac› Mustafa’n›n Hasan (Keﬂepli, 1906) vard›, öldü. Ondan ‘korniﬂ’
al›yordum. Bana hangi milletten oldu¤umu sordu. ‘Ömera¤ao¤ullar›’ndan›m’ dedim. ‘Hay›r,
sen bizim millettensin, gel, ﬂu yan›ma çök!’ dedi. ‘ﬁeceresini bilmeyen adam bi boka yaramaz’
diyerek baﬂlad› anlatmaya: ‘Sen
Keﬂeplio¤lu’sun. Bizim soydans›n.
Abana’da Fethi Kaptan’›n (Keﬂepli, 1913) evi var ya, kökeniniz de
oras›d›r. Sen, Keﬂeplio¤lu Ahmet
A¤a’n›n torunusun. Ahmet A¤a’n›n
o¤lu Büyük Ömer’dir, Ömer A¤a. Sen, Ömer’in o¤lu
Ömer Kaptan’›n (1882) torunusun. Bak O¤lum,
atasoyumuz Keﬂap’tan (Giresun) saraya gitmiﬂ.
Hamlac›baﬂ›ym›ﬂ (sandallar için kürekçibaﬂ›). Orada bir
suç iﬂliyorlar ve padiﬂah, ‘Sürün bunlar› Abana’ya’
Y›l 1947. Sa¤da Nuri Ahmet’in yap›s›, ortada çeﬂme (Varol Yazgan).
diyor’” (özel söyleﬂi).
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O¤ul Mustafa Erol (soyad›n› de¤iﬂtirmiﬂ, 1925) özel söyleﬂimizde yukardaki söylenceyi
duymad›¤›n› söyledikten sonra ekliyor:
“Buralar sulak yer oldu¤u için be¤enip yerleﬂmiﬂler.”
Mustafa Erol (1925), dedesinin dedesine dek soykütü¤ünü ç›karm›ﬂ (Hac› Hasan, Hac›
Mustafa, Ali Reis, Salih Reis ve Mustafa Reis). Mustafa Erol’a göre Keﬂeplio¤ullar› üç
kardeﬂ olarak Keﬂap’tan geliyor. ‹kisi Abana’ya; biri de Pazaryeri’ne (Bozkurt) yerleﬂiyor.
Mustafa Erol geliﬂ tarihi olarak 1500’lü y›llar›n baﬂ›n› veriyor.
Mustafa ﬁenol (1904), biraz daha geriye gidiyor:
“Buralara ilk gelen Türkleri Gedik Ahmet Paﬂa kumandas›ndaki gemiler,
Do¤u Karadeniz’den toplayarak getiriyor. Benim atasoyum Keﬂeplio¤ullar›
o devirde Keﬂap’tan gelmiﬂ” (AG, 1 Mart 1978).
Abana’ya 1500’lü y›llarda geldiklerini varsayd›¤›m›z ilk Türk ailesi Keﬂeplio¤ullar›’n›n
Harmason’a de¤il de Abana ve Bozkurt’a yerleﬂmelerini Harmason’daki az›nl›klar›n varl›¤›na
ba¤l›yoruz. Ayr›ca Harmason’la Abana’n›n aras› uzakt›r. Keﬂeplio¤ullar›’n›n Abana’daki evi
Paﬂa Çeﬂmesi’nin 150 metre güneybat›s›nda, deniz k›y›s›ndad›r (o zaman bugünkü akaryak›t
istasyonunun yeri, Zeytinlik, sanayi çarﬂ›s› ve futbol alan› tümüyle denizdir). Keﬂeplio¤ullar›’n›n
deniz k›y›s›ndaki eviyle Harmason aras›ndaki 1 km’ye yak›n alan tümüyle denizdir. Harmason’a karadan gitmek
için Bozkurt yukar›lar›ndan dolaﬂmak gerekir. F›rt›nal› havalarda gemiler Kirse Kayas›’na ba¤lan›r.
Eskiden Abana ve Bozkurt’ta en çok yer (toprak) Keﬂeplio¤ullar›’n›nd› (Keﬂeplio¤ullar›’n›n Harmason
ve Konakören’de yeri yok).
Kan›m›zca Per Minas B›jiçkyan’›n Abana’ya geldi¤i 1817’de Abana düzlü¤ü biraz oluﬂmuﬂtur. En az›ndan
Zeytinlik oluﬂmuﬂ; kimi yerler Paﬂa Çeﬂmesi - Harmason Köprüsü çizgisine ulaﬂm›ﬂt›r. Abana çarﬂ›s›n›n
bulundu¤u alan bundan sonra oluﬂacakt›r.
1876 sonras›nda Abana’daki en güçlü aile Hac›yüzbaﬂ›o¤ullar›’d›r. Padiﬂah 2. Abdülhamit, Naz›m
Önüralp’in (1922) dedesi, Ahmet Efendi’yi (Hac›yüzbaﬂ›, 1839) büyük bir yetkiyle Abana’n›n vergilerini toplamakla
görevlendirir. Hac›yüzbaﬂ› Ahmet bucak müdürlü¤ü de yapar(*). Hac’ca da giden Hac›yüzbaﬂ› Ahmet 1888’de
ölür ve soyu Hac›yüzbaﬂ›o¤ullar› olarak sürer. Yukar› Abana’da oturan Hac›yüzbaﬂ› Ahmet,
Abana’ya Ku¤u’dan (Çatalzeytin) gelmiﬂ. Babas› da yüzbaﬂ›d›r (Yüzbaﬂ› Hasan. Tapu belgelerinde
Hac›yüzbaﬂ›’n›n ad› “Yüzbaﬂ›zade Hac› Ahmet A¤a” olarak da geçer). Babas›n›n ve kardeﬂlerinin
ço¤unun Ku¤u’da öldü¤ü biliniyor.
Ahmet Y›lmazer (Çatalzeytin-Ku¤u, 1921):
“Samanc›’dan G›b›ﬂlar, yar›c›l›k falan derken Çiftlik’teki (Ku¤u)
Hac›yüzbaﬂ›o¤ullar›’n›n yerlerini zaptetmiﬂler. Az-çok para da vermiﬂler. 10
liral›k mal 10 kuruﬂa al›nm›ﬂ. Bir bölümünü de yine Samanc›’dan Sa¤›ro¤ullar›
parayla alm›ﬂ. Hac›yüzbaﬂ›lar yavaﬂ yavaﬂ Ku¤u’dan çekilmiﬂ” (özel söyleﬂi).
Hac›yüzbaﬂ›o¤ullar›’n›n kereste ma¤azalar› ve gemileri varm›ﬂ. Keresteyi Abana’ya köylüler
indirirmiﬂ. Kereste taﬂ›yan köylüler yiyecek ve giyeceklerini Hac›yüzbaﬂ›’dan al›r, y›lda bir kez
hesap görülürmüﬂ. Hac›yüzbaﬂ›’n›n, k›ﬂlar› Sinop’ta k›ﬂlayan büyük gemileri de varm›ﬂ. Kereste
‹stanbul’a, ‹zmir’e, ‹skenderun’a ve Rusya’ya gidermiﬂ.
Alaaddin Okyay (1924):
“Hac›yüzbaﬂ› Ahmet (1839), padiﬂahl›k taraf›ndan yüzbaﬂ› rütbesi ile taltif edilmiﬂtir. Abana’y›,
bütün selahiyetler üzerinde olmak üzere idare etmiﬂtir(**). Büyük bir armatör ve kereste tüccar›d›r.
‹yi bir rençberdir. Ku¤u’da (Çatalzeytin) çiftli¤i oldu¤u söylenir. Akl›evvel oldu¤u için halk› uyand›rm›ﬂ, Abana’y›
kaza yapmak için saraydan mühendisler getirtmiﬂ, yol güzargâh›n› tayin ettirmiﬂtir. (...) Yüzbaﬂ› Ahmet’in (1839),
“Hac› Haf›z Efendi (Hüsnü, 1869) isminde bir eniﬂtesi varm›ﬂ. Bu zat, Abdulhamit Han’›n huzur hocas›d›r.
Onun yard›mlar› ile saraya yak›n olmuﬂtur” (kendi elyaz›s›, Abana
Atatürk ‹lkokulu Belgeligi, tarih yok).
*) Bir Osmanl› Arﬂivi’nde, 7 Eylül 1888’e denk gelen tarihte ﬂu bilgiye
rastlad›k: “Abana ahalisinden Hac› Mehmed, Nahiye Müdürü Vekaleti’nde
bulunan Yüzbaﬂ›o¤lu Hac› Ahmed’in kendisine zulmetti¤ine dair ﬂikayette
bulundu¤undan Kastamonu Vilayeti’nce tahkikat yap›lmas›” (Tarih: 15 M
1306 (Hicrî), Dosya No: 1545, Gömlek No: 72, Fon Kodu: DH.MKT).
**) Benzer bir yönetimin Yakaören’de de varl›¤›ndan söz ediliyor: “Köyün
(Yakaören) yaﬂl›lar›n›n verdi¤i bilgiye göre köy 19. yy’›n ilk yar›s›nda ve
Büyüka¤a zaman›nda tek muhtar taraf›ndan yönetilirmiﬂ. Büyüka¤a’ya
zaman›n Kastamonu Valisi taraf›ndan paﬂal›k ünvan› ve k›l›ç taﬂ›ma hakk›
verilmiﬂ. Hükümet köyden asker istedi¤i zaman Büyüka¤a istedi¤ini askere
gönderirmiﬂ. K›sacas› Büyüka¤a’n›n köyde bir padiﬂah gibi hükmü geçer ve
ondan kimse ﬂikâyetçi olamazm›ﬂ” (Mehmet Köse, Yakaören ‹ncelemesi,
sayfa 1, Yakaören ‹lkö¤retim Okulu Belgeli¤i).
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Ku¤u Köyü s›rtlar›nda, bugün yerlerine apartmanlar yap›lan
Hac›yüzbaﬂ›o¤ullar›’n›n “Çiftlik”i.

Keﬂeplio¤ullar› ile Hac›yüzbaﬂ›lar anlaﬂamaz.
Kastamonu’dan Abana’ya karayolu yap›m› için Hac›yüzbaﬂ›, Abdülhamit’ten “ferman” (yaz›l› buyruk)
ç›kart›r. Hüseyin Ata’ya (1936) göre “tarih 1884”tür. Mühendisler gelip, Kastamonu’ya dek yolun geçece¤i
yerleri saptayarak kaz›klar çakar. Keﬂeplio¤ullar› bu yolun yap›lmas›na karﬂ›d›r.
Gerisini Naz›m Önüralp’tan
(1922) dinleyelim:
“Keﬂeplio¤ullar› var. Dedemden (Hac›yüzbaﬂ› Ahmet, 1839)
sonra Abana’da en kuvvetli onlar.
Bu Keﬂeplio¤ullar›, dedemin haberi
olmadan halk› k›ﬂk›rt›yor. Bütün
köylülere haber sal›p, Hac›yüzbaﬂ›’
n›n Kastamonu’ya yol açt›raca¤›n›, bu yoldan yerlinin
de, yabanc›n›n da gelece¤ini, kar›y›-k›z› göreceklerini
bildirerek, yolun yap›lmamas› için imza topluyorlar.
Baﬂar›yorlar da. Padiﬂah dedemi ça¤›r›yor ve Abana
halk›n›n yol istemedi¤ini söylüyor. Dedem çok üzülüyor.
Abana’ya dönünce, ‘Bu yolu engellemenin cezas›n›
çekeceksiniz’ diyor. Ayn› mühendisler yolu
Kastamonu’dan, Abana yerine ‹nebolu’ya indirmek
Hac›yüzbaﬂ› Ahmet’in yapt›rd›¤› (1890’da tamamlanan)
için kaz›klar› çak›yorlar. Ve Abana yöresi halk› da
Köklüce Köyü Camisi onar›mda (2004).
öküzleriyle, eﬂekleriyle ‹nebolu’dan Küre’ye do¤ru
baﬂlanan bu yolun yap›m›nda çal›ﬂt›r›lmaya baﬂlan›yor. Dedem o zaman, ‘Gördünüz mü bak, bana yapt›¤›n›z kalleﬂli¤in
cezas›n› çekiyorsunuz’ diyor. Böylece, Abana’ya gelecek yol ‹nebolu’ya yap›l›yor(*)” (AG, Kas›m 1989").
Ruhi Taner (1931):
“Yol buraya (Abana) inecekmiﬂ. Bozkurt’taki Keﬂeplio¤ullar› bugünkü aﬂ›r› dinciler gibiymiﬂ.
Kad›nlar› tesettür mesettür giyermiﬂ. ‘Buraya bu yol yap›l›rsa kar›lar›m›z› k›zlar›m›z› herkes görür,
yolu engelleyelim’ diyorlar. Yolun yap›lmamas› için mazbata (dilekçe) topluyorlar. Kabaday›l›k da
yaparak mühendislerin yol için çakt›klar› kaz›klar› söküyorlar. Hac›yüzbaﬂ›’ya ‘Tac›n› taht›n›
da¤›t›r›z’ diyorlar. Yolun projesini yapan mühendisler ‹nebolu’ya gidiyor. Orada Recep ad›nda
bir aﬂç› mühendislere ‘Yolu ‹nebolu’ya indirirseniz size 5 alt›n veririm’ diyor. Kastamonu yolu
Abana yerine 5 alt›na ‹nebolu’ya iniyor! 1970’lerde de elimize bir f›rsat geçti. Kastamonu yolu
Bayramgazi’ye do¤ru dere içinden geçirilecekti. Aç›lacak bu yolda kar mücacelesi olmayacakt›. Ben o zaman
Adalet Partisi yönetim kurulundayd›m. Yol için ödenek de ç›kt›. Ama Bozkurt Belediye Baﬂkan›
Kâz›m Özcan (1913) ‹nebolulularla anlaﬂarak iﬂi bozdu. O para ile ‹nebolu yolunun geniﬂletme
çal›ﬂmalar›, tünel münel yap›m› baﬂlat›ld›” (özel söyleﬂi).
Raﬂit T›¤l› (1948):
“2. Abdülhamit’in çok be¤endi¤i Abanal› bir haf›z› varm›ﬂ. ‘Benden bir iste¤in var m›d›r?’
diyor. Haf›z da ‘Abana ile Kastamonu aras›na yol isterim’ diyor. Bu istek de Abdülhamit’i
hoﬂnut ediyor ve ferman ç›kar›l›yor: ‘Ba irade, Abana’dan Kastamonu’ya yol yap›la!’ diyor.
Mühendisler, kalfalar geliyor, yolun geçece¤i yerlere kaz›klar çak›l›yor. Ama Keﬂeplio¤ullar›
‘Bize yol mol gerekmez, Devrekâni’den do¤ru gelirler, kar›lar›m›z›-k›zlar›m›z› görürler!’ diyor.
Biraz da kabaday›l›k yaparak mühendisleri kaç›r›p yolun yap›m›n› engelliyorlar” (özel söyleﬂi).
‹nebolu-Küre aras›ndaki Küre Da¤lar›’n›n geçit vermemesi, yolun Abana’ya ba¤lanmas›n› gündeme
getirmiﬂ olabilir. Kastamonu-‹nebolu yolu aç›lmadan önce,
‹nebolu’dan Küre’ye “kat›r yolu” bile yoktur. “1988
‹nebolu Y›ll›¤›”nda, Kastamonu yolu aç›lmadan önce içle
ba¤lant›n›n, 18 km bat›daki Özlüce’den (Zarbana) sa¤land›¤›,
Özlüce’den Mekke’ye “kervan yolu” oldu¤u yaz›l›.
*) Bir “Kastamonu’ya yol öyküsü” de Müezzin Mustafa Yorganc›
(Mannac›, 1894) anlatt›. Birinci elden olmas›, söyleﬂi bant›n›n korunmas›
nedeniyle bu sav da gerçekçi. Her iki sav›n do¤ru oldu¤u da
düﬂünülebilir. ﬁöyle diyor Mustafa Yorganc›: “Kastamonu’dan
‹nebolu’ya inen yol buraya (Abana) inecekti. Ba¤l›k’a do¤ru
mühendisler kaz›k dikti. Türbeyüzü’nden do¤ru. Ama buran›n eski
adamlar›, ‘Buraya yol yap›l›rsa, ailelerimizi, k›zlar›m›z› yabanc›lar görür,
biz rahats›z oluruz!’ dediler. Onun için söktüler mühendislerin
kaz›klar›n›. ‘Buradan yol olmaz!’ dediler. Biz çocuktuk o zaman. Hatta
birçok kaz›¤› bizim ambara koymuﬂlard›. Yetiﬂmeyenleri onlarla
tamamlayacaklard›. Sonra biz o kaz›klar› odun olarak yakt›k” (AG,
Haziran-Temmuz 1999).
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Torun Necip Meriç’in korudu¤u, 2. Abdülhamit’in
arma¤an› olan Hac›yüzbaﬂ› Ahmet’in k›l›c› ve tepsisi.

Birçok yerde ‹nebolu-Kastamonu yolunun 1909’da (H 1327) tamamland›¤› yaz›l›. Osmanl› Arﬂivleri’nden
bu yolun aç›lmas› için 1862’de (H 1278) mühendis yolland›¤›, 1868’de (H 1285) yolun
tamamland›¤› ve 1878’de (H 1295) bu yolda çifte atl› arabalar›n çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› yaz›l›(*).
Kastamonu-‹nebolu yolu 1909’da “motorlu taﬂ›t”lara aç›lm›ﬂ olabilir. Bu yol aç›lmadan
önce Kastamonu’nun Karadeniz’e ba¤lant›s›n›n Abana üzerinden yap›ld›¤›na iliﬂkin
Bozkurtlulardan da dolayl› destek var.
Ahmet Günay (Kara Ahmet, Bozkurt, 1925):
“Batum’dan gelen Bakü gaz›, Abana iskelesine indiriliyor. Abana’dan
kat›rlara yüklenen gaz tenekeleri Keﬂlik üzerinden Kastamonu’ya ulaﬂt›r›l›yor.
Keﬂlik yolu Bayramgazi’den geçer. Keﬂlik’e de karakol kurulur. O zaman
buralarda eﬂkiya çok. Abana tam teﬂkilatl› bir bucak” (özel söyleﬂi).
Bu “gaz yolu”ndan baﬂka bir de “tuz yolu” var.
Ruhi Baﬂkaya (Bozkurt Eski Belediye Baﬂkan›, 1946):
“Baz› köylerdeki baz› tarla s›n›rlar› tapularda ‘tuz yolu’ olarak geçer. Bu yol Ba¤l›k,
Karabalç›k Ma¤aras›, Sar›çiçek ve Arpal›kbaﬂ› üzerindendir (Arpal›kbaﬂ›’ndan bir yol da
Hac›veli’ye iner). Bu yolda ka¤n› da iﬂler. Oday Bo¤az›, Koçcu¤az ve Is›rganl›k’tan sonra
Yaral›göz geçilirken yol ikiye ayr›l›r. Mamatlar üzerinden geçen yol Taﬂköprü’ye de gider.
Bugünkü karayolunu izleyen yol da Devrekâni üzerinden Kastamonu’ya ulaﬂ›r. Rusya’dan
gemilerle Abana’ya gelen tuz bu yollarla kat›r s›rt›nda iç k›s›mlara ulaﬂt›r›l›rm›ﬂ” (özel söyleﬂi).
Mehmet Karao¤lu (Keﬂlik, 1918):
“Keﬂlik üzerinden gaz, tuz giderdi benim çocuklu¤umda. Kastamonu’ya da, Taﬂköprü’ye
de gaz ve tuz giderdi. Tuzu Abana’dan al›r, Kastamonu’da, Taﬂköprü’de
satarlard›. Oralardan da bu¤day-m›s›r gelirdi” (özel sölleﬂi).
Hasan ‹nan (Bozkurt, 1953):
“Fatih Trabzon’u almadan, Harmason’da gemiler için top döktürmüﬂ.
Döküm için maden kat›rlarla Küre’den getirilmiﬂ. Donanma Trabzon’u almaya
giderken, toplar› buradan alm›ﬂ. Ben bunlar› küçük bir kitapc›kta okudum”
(özel söyleﬂi).
*) 14 Nisan 1862: “Varna’daki Done Liman›’na memur tayini ile Bursa ve ‹nebolu yollar›n›n keﬂif ve muayenesi
için gerekli mühendis ve memurlar›n tayinine dair evrak›n gönderildi¤i” (Tarih 14 L 1278 H, Dosya No 411,
Gömlek No 90, Fon Kodu: A.}MKT.NZD). 12 Ekim 1868: “‹nebolu yolunun tamamlanmas› üzerine ahaliye ve eme¤i geçenlere takdir
ve teﬂekkür edildi¤i, yap›lan çal›ﬂmalardan memnunluk duyuldu¤u” (Tarih: 25 C 1285 H, Dosya No: 423, Gömlek No: 73, Fon Kodu:
A.}MKT.MHM.) ve 10 Ekim 1878: “Taﬂköprü, Bolu, ‹nebolu ve Kastamonu’daki yollar tamir ve tesviye edilerek, çifte atl› Rumeli
arabalar›n›n iﬂlettirilmesine baﬂland›¤›n› belirten Kastamonu Mutasarr›fl›¤›’n›n gönderdi¤i telgraf›n memnuniyetle al›nd›¤›” (Tarih:
12 L 1295 H, Dosya No 1324, Gömlek No 64, Fon Kodu DH.MKT).

GAGAVUZLAR VE ENVER PAﬁA
1. Dünya Savaﬂ› öncesinde Harbiye Naz›r› (milli savunma bakan›) olan Enver Paﬂa’n›n (1881-1922)
Bozkurt’a yerleﬂen Gagavuz(*) kökenli atasoylar›n›n Abanal› gemicilerin gemileriyle geldi¤ini varsay›yoruz.
Gagavuzlar, Abana yönünden Bozkurt Merkez’e girerken sol yamaçta (bugünkü akaryak›t istasyonlar›n›n üstü)
yerleﬂirler ve buraya Killi ad›n› verirler.
Enver Paﬂa’ya iliﬂkin, biri Nurettin Peker’in, biri de ﬁevket Süreyya Aydemir’in olmak üzere elimizde
iki soykütü¤ü var.
1778’de Pazaryeri’nde (Abana-Bozkurt) do¤an Hac› Mustafa Kaptan (ölümü 1875), Enver Paﬂa’n›n
babas›n›n dedesidir. Hac› Mustafa Kaptan evlenir ve üç çocu¤u olur. Geçimsizlik nedeniyle kar›s›n› ve çocuklar›n›
b›rakarak ‹stanbul’a gider. Bir ç›kr›kç› ustas›n›n yan›nda çal›ﬂmaya baﬂlar ve ustas›n›n k›z› Ayﬂe Han›m’la evlenir.
Bu ikinci eﬂinden de üç çocu¤u olur. Bunlardan Haf›z Kâmil Bey, Enver Paﬂa’n›n büyükbabas›d›r. Baba Hac›
Ahmet Bey (1860-1947), Haf›z Kâmil Bey’in alt› çocu¤undan biridir. Hac› Ahmet Bey’in de üç çocu¤u vard›r:
Enver Paﬂa, Nuri Paﬂa ve Kâmil Bey (Nuri Paﬂa ile Kâmil Bey Bozkurt’u görmüﬂler. ‹stanbul’da do¤an Enver
Paﬂa’n›n ‹nebolu’ya dek geldi¤i biliniyor). Nuri Paﬂa, soyad› yasas›yla “Killio¤lu” soyad›n› ald›. Halil Paﬂa,
Enver Paﬂa’n›n amcas›d›r. Baba Hac› Ahmet Bey bay›nd›rl›k bakanl›¤›nda (naf›a vekâleti) fen memuru olarak
çal›ﬂt› ve emekli olunca bir süre Darsu Köyü’nde (Bugün Bozkurt’a ba¤l›) oturdu.
Her iki soykütü¤ü de buraya dek bar›ﬂ›k ama bundan öncesi kar›ﬂ›k.
*) Gagavuzlar, daha çok Deliorman, Dobruca, Besarabya, Ukrayna ve Moldova’da oturan; Orta Asya’dan 1065 dolay›nda (Malazgirt
Savaﬂ›’ndan önce) do¤rudan Karadeniz’in kuzeyinden geçerek giden ve H›ristiyan-Ortadoks olan Türklerdir. Islavca etkisinde
kalan Türkçe konuﬂurlar. 1989’da yaln›zca Moldova’da 160.000 H›ristiyan Gagavuz Türk’ü yaﬂ›yordu ve bunlar›n 40.000 bas›lan
“Anasözü” adl› haftal›k Türkçe bir gazetesi vard› (Cenk Baﬂlam›ﬂ’tan özetlendi, Milliyet, 29 Kas›m 1989). Gagavuzlar 1990’da baﬂkent
“Komrat” olmak üzere, 1800 km2 içinde 200.000 oturan›yla kendilerini ba¤›ms›z cumhuriyet “Gagavuzya” olarak duyurdularsa da,
bu giriﬂimi Ukrayna ve Moldova onaylamad›. Gagavuzya bugün, Moldova’ya ba¤l› bir “özerk bölge”dir. “Gagavuz” ad›n›n “Kara
O¤uz” ya da “Keykavus”tan geldi¤i san›l›yor.
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K‹LL‹ (ABANA-BOZKURT)

Nurettin Peker’e Göre

ﬁevket Süreyya Aydemir’e Göre

KIRIM VE K‹LL‹ (ROMANYA)

Halil Paﬂa (Enver Paﬂa’n›n amcas›, 1882):
“Bir gece Dedem Mustafa Kaptan’›n Unkapan›’ndaki (‹stanbul) evinde Babam Kâmil
Bey, Hasan Amcam, ‹brahim Amcam yemek yerlerken biz onlar› dinliyorduk. Hasan
Amcam›n ﬂu sözleri hâlâ kula¤›mdad›r: ‘Ceddimiz K›r›m’dan gelmiﬂtir. K›r›m hanlar›n›n saray›na
öteberi ve bilhassa kad›n eﬂyas› satan bir yemeniciymiﬂ. Bu yak›ﬂ›kl› delikanl› H›ristiyan oldu¤u
için harem dairesinde kimse ondan kaçmazm›ﬂ. Bu s›rada K›r›m Han›’n›n yak›nlar›ndan biz
k›z ona gönül vermiﬂ. Nihayet evlenmelerine karar verilmiﬂ. Yemenici delikanl› Müslümanl›¤›
kabul etmiﬂ, evlenmiﬂler (...). Bu evlenmeden
Nurettin Peker ve
sonra Ruslar K›r›m’› istila etmiﬂler. ‹ﬂgal üzerine
ﬁevket Süreyya Aydemir’e Göre
ceddimiz, kar›s› ile beraber Tuna a¤z›na, Kilya
ENVER PAﬁA’NIN
(Killi, Killia) ﬂehrine göçmüﬂler. Ruslar›n Romanya’y› iﬂgalinden
SOYKÜTÜ⁄Ü
sonra da dedelerimizden Kahraman A¤a, Karadeniz’in Türkiye
k›y›lar›ndaki Abana’ya hicret etmiﬂler” (ﬁevket Süreyya Aydemir,
Halil Paﬂa’n›n Hat›ralar›, Akﬂam Gazetesi, Ekim-Kas›m 1967).
‹lk
Müslüman
ﬁevket Sürayya Aydemir (1881):
Abdullah
“K›r›m Han› soyundan veya sarayl› kad›nlar›ndan ald›¤›
Killi
han›mdan Kocaa¤a Killi dünyaya gelir. Onu Kahraman A¤a,
Killio¤lu Hüseyin A¤a, Hac› Mustafa Kaptan...(1778)” izler
(ﬁevket Süreyya Aydemir, Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paﬂa,
Remzi Kitabevi, 1972, Cilt 1, sayfa 184).
Nurettin Peker (1892):
Kocaa¤a
“Nuri Paﬂa ‹nebolu’da kalm›ﬂ (29
Killi
Temmuz 1921) ve Abana Nahiyesi’nin
Pazaryeri’nde (Bozkurt) akrabalar› oldu¤undan
oraya gitmiﬂ. Evrenye’ye u¤ram›ﬂ ve birkaç gün
sonra dönerek Ankara’ya geçmiﬂtir. Enver PaKillio¤lu
ﬂa’n›n kardeﬂi Nuri Paﬂa’n›n Pazaryeri’ndeki
Kahraman
Hasan
A¤a
akrabalar› kalabal›k ve tan›nm›ﬂ bir ailedir. Bu
A¤a
münasebetle amcazadelerinden aile nüfus
ﬂecereleri yazar (Nurettin Peker) taraf›ndan al›nm›ﬂ ve Kastamonu
Kitapl›k Müdüriyeti’ne gönderilmiﬂtir” (‹stiklal Savaﬂ› Resim ve
Vesikalarla ‹nebolu-Kastamonu ve Havalisi Deniz ve Kara Harekât›,
Gün Bas›mevi, ‹stanbul, 1955, sayfa 354).
Killio¤lu
Enver Paﬂa’y› yak›n izlemeye alan Nurettin Peker’in (1992)
Hüseyin
1945’te (Abana ilçe olunca) tamamlad›¤› soykütü¤ünün (yukarda
sözü edilen “nüfus ﬂecereleri”), Hac› Mustafa Kaptan (1778) ve
sonras› ﬁevket süreyya Aydemir’inki gibi (Haf›z Kâmil Bey, Hac›
Hac›
Ahmet Bey ve Enver Paﬂa).
Mustafa
Kaptan

1778-1875

Haf›z
Kâmil
Bey

(1860-1947)

‹STANBUL

Hac›
Ahmet
Bey

Kilya A¤z›

Abana

Enver
Paﬂa
(1881-1922)
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Gagavuz kökenlilerin geldikleri Kilya A¤z› ve Abana
(Harita, önceki sayfalarda sözü edilen Bj›skyan’›n “Pontus
Tarihi”nden al›nd›).

Nurettin Peker, “‹çinde yaz›m ve ﬂecere (soykütü¤ü) var. Kaybolmas›n,
kimseye verilmesin. Bir gün yay›nlan›rsa yüksek bedelle verilmeli!” notunu düﬂtü¤ü
Enver Paﬂa’n›n soykütü¤ü’nün (Orhan Peker’den al›nd›, ilk kez burada
yay›mlan›yor) Hac› Mustafa Kaptan’dan yukars› ﬁevket Süreyya
Aydemir’inken farkl›.
Nurettin Peker’in (ﬁ S Aydemir’den çok önce) tutttu¤u soykütü¤ü de
“K›r›m’da Kocaa¤a veya Abdullah Killi” ile baﬂl›yor. Ama ondan sonras› farkl›:
“Rus bask›s› ile, k›zkardeﬂi Han›m ile beraber Romanya’n›n Kil (Killi) kasabas›na
geliyorlar. Kil kasabas›nda da Rus bask›s› olunca” Romanya’dan Abana’ya
(Bozkurt) gelenler Kocaa¤a Abdullah’›n o¤lu Killio¤lu Hasan A¤a ve Hasan
A¤a’n›n halas› Han›m’d›r. Hala Han›m Asarbaﬂ›’ndan (bugün BozkurtYaylatepe’ye ba¤l› olan Asarbaﬂ› 1945’te Abana’n›n ‹brahim Köyü’ne ba¤l›d›r)
Kahramano¤lu ile evleniyor (Kahramano¤lu Bozkurt’a içgüveyi geliyor). Killio¤lu
Hasan A¤a’n›n o¤lu da Hac› Mustafa Kaptan’d›r (1778).
Nurettin Peker (1892):
“Ben 320-323 (1904-1907) y›llar›nda Beﬂiktaﬂ’ta (‹stanbul) Akaretler’de
askeri rüﬂtiyeye (ortaokul) gider gelirken, Sultanaziz Caddesi denilen caddeyi
takip etti¤imden, cadde üzerindeki kahvede Ahmet Efendi (Enver Paﬂa’n›n babas›)
Saray Ressam› Zonaro’nun f›rças›ndan
otururdu. Evleri Akaretler’e pek yak›n ve cadde üzerinde idi. O zaman Enver
Enver Paﬂa
Bey kola¤as› rütbesinde ve Selanik’te 3. Ordu’da idi. Kardeﬂi Nuri Paﬂa ise o
zaman k›rm›z› apolet ve kol iﬂaretli f›nd›k püsküllü fes ile Kuleli ‹dadisi’ne (lise) gider gelir ve daima görürdüm. Bu
tarihe kadar mahallemizde tan›nm›ﬂ bir aile de¤ildi. Ne zaman ki Enver Bey 324 (1908) hürriyet ilan›n›n kahraman›
oldu, kendi gibi evi ve ailesi efrad› da ün ald›. 329’da (1913) K›rklareli’nde 18. Alay’a sancak verdi ve bizi teftiﬂ
etti (bu alayda k›demli küçük zabit idim). Büyük Savaﬂ’ta cephelere geldi. Bizi teftiﬂ etti. Durmad›, gezdi durdu.
Ben Irak’ta iken 333 (1917) y›l› yak›ndan verdi¤im dilekçede k›demli küçük zabitlik müddetim olan 6 y›l› bitirdi¤imden,
kanunen jandarma te¤menli¤i veya komiserlik ve hesap memurlu¤u istedi¤im zaman, ‘cihad›
ekberdir, olamaz’ kenar yaz›s›yla benim istikbalime ebedi bir duvar çekti¤i için ﬂahsen düﬂman
olabilirim, fakat düﬂüncelerimi do¤ru yazmay› da borç bilirim” (kendi elyaz›s›-Orhan Peker).
Orhan Peker’den ald›¤›m›z bir baﬂka elyaz›s›nda “Muharip Gazi Yazar Nurettin Peker”,
Enver Paﬂa üzerine ﬂunlar› söylüyor:
“Enver Bey milli bir kahraman olarak ortaya at›ld›. Türklerin teveccühünü, Avrupal›lar›n
sempatisini kazanm›ﬂ iken, emparyalist bir rejime dayanan Osmanl› Padiﬂah›’na damat olunca
‹ngiliz, Frans›z ve Ruslar›n gözünden düﬂmüﬂ ve bu siyasetinin kurban› olmuﬂtur. Kanaat›mca,
milli politika güderek Arnavutluk, Suriye, Irak gibi yabanc› vilâyetlerle baz› ﬂartlarla anlaﬂarak
istikbaliyet verip, Anadolu ile Trakya’y› kuvvetlendirmekle cumhuriyet kurup, Osmano¤ullar›’n› ilkönce Papal›k
gibi saraydan da süpürseydi, Atatürk’ün yapt›¤›n› daha önce ve zayiats›zca baﬂarm›ﬂ olacakt›. (...) Bununla beraber
Tanzimatç›lar›n att›¤› temelin taﬂ ve harc› gibi malzemelerini haz›rlayan ittihatç›lar›n mimarbaﬂ› oldu. ‹nﬂaata
baﬂlamadan söndü gitti. Netice: Milli Kahraman Binbaﬂ› Enver Bey’i, Baﬂkomutan ve Damat Enver Paﬂa
öldürdü. Ne derlerse
desinler, Enver namuslu bir Türk çocu¤u, ink›lapç›-kahraman bir Türk askeri
ve yurtseveridir. ‹deali
u¤runda ﬂehit olmuﬂtur.”
Enver Paﬂa’
n›n, Eﬂi Naciye Sultan’dan (Bozkurt’u
gör müﬂ) Mahpeyker ve Türkân adlar›nda iki k›z› ve Ali
ad›nda bir o¤lu olmuﬂtur. Paﬂa’n›n eﬂi
ve çocuklar›, “Osmanl› Hanedan›”
soyu oldu¤undan
Türkiye’den ç›kaEnver Paﬂa’n›n atasoylar›n›n yerleﬂti¤i Bozkurt-Killi’den bir görünüm (2002).
r›lm›ﬂt›.
33

Murat Bardakç› (tarihçi, ‹stanbul, 1955):
“TBMM, 1939’un 5 Temmuz’unda özel bir kanun ç›kard› ve Enver Paﬂa’n›n çocuklar›na
Türkiye’ye gelip Türk vatandaﬂ› olabilme izni verdi. Çocuklar memlekete döndüler. K›zlar›ndan
Mahpeyker doktor, Türkân kimya mühendisi, o¤lu Ali de asker oldu (...). Ali Enver (o¤ul),
Türkiye’den ayr›ld›, Avustralya’ya yerleﬂti ve hayat›n› burada ‹sviçreli bir han›mla birleﬂtirdi.
1971 Aral›k’›nda vefat etti¤inde 49 yaﬂ›ndayd›” (Sabah Gazetesi, 22 Ocak 2005).
‹lk gelenlerden sonra da Gagavuz kökenlilerden Abana’ya (Bozkurt) gelenler olmuﬂ.
Örne¤in Killio¤ullar›.
Günümüz Bozkurtlular› da Enver Paﬂa’y› kendilerinden say›yor:
Enver Paﬂa’n›n kemiklerinin Tacikistan’dan yurdumuza getirilece¤inin aç›klanmas›ndan sonra
(1996), Bozkurt Belediye Baﬂkan› Engin Canbaz (1947) ﬂu aç›klamada bulunur:
“ﬁehitler Abidesi’ni Abana Belediyesi ile ortaklaﬂa yapaca¤›z. Buran›n önüne de Enver
Paﬂa’n›n mezar›n› koymak istiyoruz. Enver Paﬂa’n›n babas› Bozkurt’ta yaﬂam›ﬂ, daha sonra
göçmüﬂ. Bu nedenle hemﬂehri olarak kabul etti¤imiz Enver Paﬂa’n›n mezar›n›n Bozkurt’a
nakledilmesi için Kültür Bakanl›¤›’na müracat ettim. Cumhurbaﬂkan›na
da telgraf çektim. ﬁimdi sonucu bekliyoruz” (AG, A¤ustos 1996).
Sözü edilen Abana ile Bozkurt aras›ndaki “ﬁehitler An›t›” 2000’de
tamamland›.
Selahattin Küçükkahraman (Bozkurt, 1936):
“Gagavuz kökenli dedelerimiz, Abana’da yer olmad›¤› için buraya (Bozkurt) yerleﬂmiﬂ.
O zaman Abana düzlü¤ü yok. Hep deniz (...). Dokumac›l›k yapm›ﬂlar. Dut yetiﬂtirerek ipekböce¤i
üretmiﬂler. ‹pek dokumuﬂlar. ‹pek peﬂtemal da yaparlard›” (özel söyleﬂi).
Gagavuz kökenli Bozkurtlu hemﬂehrimiz Ayd›n Kubilay Yap›c› (1931),
atasoylar›n›n 1640-1650 y›llar› aras›nda Romanya’dan buraya geldi¤ini hesapl›yor. Geliﬂ nedeni
olarak da, “Oralarda savaﬂlar oluyor. Buralar sorunsuz oldu¤undan buraya yerleﬂiyorlar. Yoksa,
Romanya gibi verimli bir yeri b›rakmazlard›, uyan›k adamlarm›ﬂ!” diyor (özel söyleﬂi). Yap›c›,
Türkiye’nin baﬂka yerinde Gagavuzlu olmad›¤›n› da ekliyor.
Bozkurt Belediyesi ‹nternet Sitesi:
“1867 y›l›nda Eflak ve Bu¤dan’›n birleﬂerek Romanya ad›yla ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmeleri
üzerine bu ülkede yaﬂayan Türklerin tamam›na yak›n› göç etmek durumunda kalm›ﬂt›r. Bu
muhacirlerin bir k›sm› Karadeniz k›y›lar›na yerleﬂtirilmiﬂ. Macaristan’dan gelen bir k›s›m muhacir
bugün Abana ilçesi hudutlar› içersinde kalan ve Macar Köyü (Acar) denilen semti kurmuﬂtur. Romanya’n›n
Kilya bölgesinden Bozkurt’a gelen muhacirler ise burada Killi Köyü denilen semti kurarak yerleﬂmiﬂlerdir. Bozkurt’a
muhacir olarak gelen bu kiﬂilerin aras›nda Enver Paﬂa’n›n büyükbabas› ve ailesi de vard›r(*)” (www.bozkurt
belediyesi.com).
*) 1867 tarihinin yanl›ﬂ oldu¤unu Bozkurt Belediyesi ‹nternet Sitesi yap›mc›s›na ilettim. Enver Paﬂa’n›n 1881’de do¤du¤unu, 1867 ile
1881 aras›nda yaln›zca 14 y›l bulundu¤unu, Romanya’dan gelenin Enver Paﬂa’n›n dedesi bile olsa 14 y›lda dede olunamayaca¤›n›
söyledim. Adam, “Ben böyle biliyorum” deyip, yanl›ﬂl›¤› düzeltmek istemedi. Durumu Bozkurt Belediye Baﬂkan› Engin Canbaz’a
söyledim, not ald› (aradan iki y›l› aﬂk›n zaman geçti, yanl›ﬂl›k düzeltilmedi). Ulaﬂabildi¤im çevre sitelerinin hemen tümünde tarihe
iliﬂkin yanl›ﬂl›klar var. Örne¤in Türkeli (Sinop) siteleri, Türkeli’ne 300 y›ldan çok ilçelik yapan Ayandon’u “yok” say›yor. Bunun gibi
ço¤u ‹nebolu sitesi de ‹nebolu’ya 300 y›ldan çok ilçelik yapan Küre’den söz etmiyor. Kimi ‹nebolu siteleri d›ﬂ›ndaki ço¤u sitede
Abonou Teikhos’un “Abana” oldu¤u belirtiliyor. Bilgilerimi paylaﬂmak ve kimi yanl›ﬂl›klar› düzeltmek amac›yla Küre, ‹nebolu,
Çatalzeytin, Türkeli ve Ayanc›k kaynakl› 15 kadar internet sitesine (ve de Kastamonu Valili¤i Sitesi’ne) yaz›lar (e-posta) yazd›m.
Yanl›ﬂlar› (ve kendimce bunlar›n do¤rular›n›) bildirdim. ‹stenirse kan›t (belge) da verebilece¤imi ekledim (kan›tlar Kastamonu
salnameleri, Osmanl› Arﬂivleri ve eldeki haritalard›).
Düzeltme yapmad›klar› gibi, hiçbiri yaz›ma yan›t vermedi.
Abana internet sitelerinin ço¤u da yanl›ﬂl›klar› “inat”la
sürdürüyor. Abana Belediyesi’nin turizm büroﬂürlerinde
Abonou Teikhos, Abana’n›n eski ad› olarak gösteriliyor.
Abonou Teikhos’un ‹nebolu’nun ad› oldu¤unu
söyledi¤im ö¤retmen kökenli bir Abanal› yetkili, “Olmaz
öyle ﬂey, direnelim!” dedi. Günümüz “televole
kültürü”nde do¤ru bilgiye hiç yer yok. Kiﬂi, bilginin
do¤rusunu bulunca sevinece¤ine, k›z›yor! Hele bir okul
bitirir ya da bir koltu¤a oturursa daha da ba¤naz oluyor!
Kiﬂisel ya da kamusall›k farketmiyor. Kastamonu Valili¤i
Sitesi’nde y›llard›r bir Abana foto¤raf› ters olarak
duruyordu. Özcan Ünal Y›lmaz (1960), bu foto¤raf›n
do¤rultulmuﬂunu yollay›p, yöneticisini k›zd›rmay› da göze
alarak tam 8 kez bu siteye yazd› (e-posta) ve son yazd›¤›n›
kendi sitesinde (www.abanali.com) de yay›mlad› da bu ters
Abana-Bozkurt ﬁehitler An›t›
foto¤raf› do¤rultturabildi (2004)!
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TUTUCU ABANA
Enver Paﬂa’n›n atasoylar›n›n Abana yerine Pazaryeri’ne (Bozkurt)
yerleﬂmesinde bizce, Abana’da yer olmamas›n›n yan› s›ra (bugünkü Ezine
Deresi yata¤› Bozkurt’a do¤ru “koy”du), Abanal›lar›n
“tutucu” olmas›n›n da etkisi var.
Mustafa ﬁenol (1904):
“Bizden önceki yaﬂl›lar yabanc›lar› sokmazm›ﬂ
Abana’ya. Mutaass›p (tutucu) adamlarm›ﬂ. Onun için pazar›
Killik’te, Cemal Küçükkahraman’›n
‘Pazaryeri’ denilen bugünkü Bozkurt’a kurmuﬂlar. Her
bugün de kulland›¤› taﬂ-sac.
perﬂembe giderdik pazara. S›rt›mda küfeyle yürüyerek
‹nebolu’ya giderdim. Hava iyi olursa kürekli ve yelkenli kay›klarla da gidilirdi. Oradan sigara
kâ¤›d›, kibrit, kâ¤›t-kalem gibi ﬂeyler getirip, Pazaryeri’nde sergide satard›m”
(AG, 1 Mart 1978).
Faik Acar (1909), “Bozkurt’ta da var m›yd› dükkân?” sorumuzu ﬂöyle yan›tl›yor:
“Vard›, belki 20 tane. Abanal›lar deniz korsanlar›ndan korktu¤u için önceleri dükkânlar›
hep Bozkurt’ta açm›ﬂ” (AG, 15.A¤ustos 1978).
Naz›m Önüralp (1922) da deniz korsanlar›ndan korkuldu¤u için dükkânlar›n Bozkurt’ta
aç›ld›¤›n› söylüyor. Yukar› Abana’da oturan Hac›yüzbaﬂ› Ahmet’in (1839) de Bozkurt’ta
dükkân› (Harmason’da da kahvesi) varm›ﬂ.
Mehmet Topalo¤lu (‹nceyaz›):
“Eskiden kad›nlar çarﬂ›ya (Yakaören) giremezlermiﬂ. Erkeklerinin ald›klar› öteberiyi eve götürmek için çarﬂ›
yak›n›ndaki Köra¤aköyü Mahallesi’ne kadar gelir ve bekleﬂirlermiﬂ. Zamanla aralar›nda sat›c›lar türemiﬂ ve kad›n
pazar› olmuﬂ. K›yafet devriminde Abana karakolundan gelen jandarmalar kad›nlar›n beyaz baﬂörtü kullanmalar›n›
yasaklad›¤›(*) için kad›n pazar›n› gözden uzaklaﬂt›rmak amac› ile 1938 senesinde Köra¤aköyü
Mahallesi’nden Cumayan›’na kald›rm›ﬂlar” (Yakaören’in Tarihsel Temeli ve Bugünü, Yakaören
‹lkö¤retim Okulu Belgeli¤i, sayfa 11).
Bozkurt’un Görentaﬂ Köyü’nden Avni Turan (1928), Yakaören’de ö¤retmendir. Okulun
ve pazar›n Cumayan›’nda (Yukar› ‹liﬂi) kurulmas›n› ﬂöyle yorumlar:
“Halk, korsanlardan korkusuna k›y›lara de¤il, iç k›s›mlara yerleﬂmiﬂ!” (AG, Haziran 1994)
Nurettin Peker (1892), pazar›n Bozkurt’ta kuruluﬂunu söyle aç›kl›yor:
“ﬁu konuyu ayd›nlatmak yerinde olur ki, barut ve delikli demirin icad›ndan
sonra savaﬂlar›n sald›rma ve savunma sistemi de¤iﬂmiﬂti. Tüfek ve toplarla
donanm›ﬂ korsanlar›n bask›n›ndan, düﬂman gemilerinin bombard›man›ndan
korunmak için k›y› iskelelerinin gerilerinde, gözle görünmez, güllelerin hedefe eriﬂmez kuytu ve
kavﬂak yerlerde pazar yerleri, köy ve kasabalar›n kurulmas› zorunlulu¤u
nedeniyle Abana, bu stratejiye uymuﬂtur” (AG, 15 Nisan 1978).
Mahmut Köro¤lu (1933):
“Dedelerimiz zaman›nda oluyor o iﬂ (pazar›n Bozkurt’ta kurulmas›). Geri
görüﬂlülükten olacak. ‘Yabanc›lar gelir, kar›lar›m›z›, k›zlar›m›z› görür’ diye,
pazar yerini 2,5 km güneye kurmuﬂlar. (...) Zaten ad› üzerinde: ‘Pazar yeri’ (Pazaryeri). Pazar
perﬂembe günleri kuruldu¤undan, sonradan buran›n ad› ‘Perﬂembe’ye dönüﬂtü. En sonra da
Bozkurt. Ar›lar›n o¤ul vermesi gibi bir iﬂ bu. Biz kendi kendimize yaratm›ﬂ›z Bozkurt’u. (...)
Valla, (Abana-Bozkurt so¤uk savaﬂ›) d›ﬂ görünüﬂte sürmese de, iç görünüﬂte maalesef sürüyor.
Biz esnaf olarak biribirimizle çok iyiyiz. Biribirimize çok samimi, sempatik görünüyoruz ama,
elimizden geldi¤ince de biribirimizin bo¤az›n› s›kmaya çal›ﬂ›yoruz. (...) Asl›nda bizim Abana’n›n
geçmiﬂi çok derin. ‹lçe olmadan önce 105 y›ll›k nahiye imiﬂ. Politikaya girmek istemiyorum
ama, dedelerimizin yanl›ﬂ› bunlar. Abana, ‹nebolu’dan da önce ilçe olacakken, Kastamonu’yu Karadeniz’e
ba¤layan yol buraya inecekken, dedelerimiz engel oluyor buna. ‹nebolu’yu ilçe yap›yorlar, yolu da oraya ba¤l›yorlar.
‘Memlekete yabanc› girmesin’ diye yol da istemiyorlar, ilçelik de” (AG, Haziran 1992).
Bozkurt’taki ilk dükkânlar, ço¤unda “göncülük” yap›lan cams›z-çerçevesiz barakalard›r.
Mustafa Erol (Bozkurt, 1925), Bozkurt pazar›n› Abanal›lar›n kurdu¤u görüﬂüne karﬂ›
ç›karak ﬂöyle diyor:
“Ben 75 yaﬂ›nday›m, 75 y›ld›r da Abana ile geçimsizli¤imiz sürmüﬂtür. Bozkurt pazar›n›
Bozkurtlular kurmuﬂtur. Abanal› buraya niye pazar kursun? Öyle bir ﬂey yok, bunu yeni duyuyoruz.
Ama Abanal› buraya mal›n› satmaya gelmiﬂtir. Bugün de geliyor. Pazar› kald›rmak için de u¤raﬂt›lar!
Abana’ya giderdik, bizi denize koymazlard›. Aram›zda kavga eksik olmazd›. ﬁimdi çok ﬂükür
bunlar ortadan kalkt›” (özel söyleﬂi).
*) “Baﬂörtüsü”nün yasakland›¤›n› sanm›yoruz. Sözü edilen giysi “çarﬂaf” olabilir.
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Zamanla Abana’da da pazar kurulur ama Bozkurt’taki gibi kalabal›k olmaz. Abanal›, yaratt›¤› bu olumsuzlu¤u
ortadan kald›rmak ister: 1930’da bir perﬂembe günü, Kürt Hasan (Can, 1904) öncülü¤ünde, içlerinde Zuhuri
Gür’ün (1910) de bulundu¤u birkaç kiﬂi Kirse Kayas›’nda bekler ve Bozkurt’a kimseyi geçirmez!
Abana’n›n tutuculu¤una bir baﬂka kan›t da evlerin çevresinin daraba (tahta duvar) ile çevrilmesidir.
Güler Yücel (1953), kendisiyle yapt›¤›m›z söyleﬂide (AG, May›s 1990), 1926-28 y›llar›
aras›nda Abana’dan Gündo¤du’ya (Marmara Adas›) göçenlerin, Abana’daki gibi evlerinin
çevresini daraba (tahta duvar) ile çevirdiklerini söylüyor.
Benim (HTY, 1933) çocuklu¤umda da (1950’lere dek) Abana tutucudur. Evlerin bahçesi
“daraba” ile çevriliydi. Çocuklar ve kad›nlar çarﬂ›ya giremezdi (“çarﬂ› içinden” de¤il, arkadaki
“kad›nlar yolu” denilen patika yoldan geçilirdi).
Bir özel söyleﬂimizde Nermin Yorganc› (1926), 1951’de Muharrem Yorganc› (1926)
ile evlenince üç y›l Hac›veli’de oturdu¤unu, Zeytinlik’e geçmek için (‹stanbul’a
taﬂ›nd›¤› 1954’e dek) “Muharrem çarﬂ› içinden geçerken ben arkadan
dolan›rd›m” diyor (Hac›veli’de de caminin ve üst s›ra dükkânlar›n arkas›ndan dolan›l›rm›ﬂ).
Salim Y›lmaz (1938):
“Biz gündüzleri girebilirdik çarﬂ›ya. Bayramlar ve bir de y›lbaﬂ› akﬂam› Büyük Kahve’de(*)
radyodan “tayyare bileti” (milli piyango) dinlememize izin verilirdi(**). Bunun
d›ﬂ›nda (akﬂamlar›) yasakt› bize çarﬂ›!” (AG, 15 Nisan 1978)
Muzaffer T›¤l› (1912):
“Gündüzleri de giremezdik biz çarﬂ›ya. Okula gitmek için çarﬂ›dan geçmek
gerekirdi. Ama o zamanki yaﬂl› kahveciler geçirmezdi bizi çarﬂ›dan. Arkadan, kad›nlar›n yolundan
dolaﬂ›rd›k okula. Korkard›k yaﬂl›lardan. Zeytinlik vard›, orada met (çelik-çomak), esir almaca
ve birdirbir oynard›k” (AG, 15 Nisan 1978).
Fuat Ünal (1910):
“Çarﬂ›ya katiyyen (kesinlikle) giremezdik. Çarﬂ›n›n üst taraf›ndaki evlerin
arkas›ndan gidip gelirdik. Hatta bizim at›m›z vard›. Babam (Mahir Ünal,
1889) keresteci oldu¤undan at beslerdik. Çarﬂ›n›n alt taraf›nda bizim büyük bir binam›z var. Bu
binada ah›r vard›. Üstünde de kahve vard›. Amcam›n o¤luyla ah›ra saman götürürdük. Kahve
bizimdi ama ›s›nmak için olsa bile kahveye giremezdik” (AG, 1 A¤ustos 1978).
Abana’da “Atmeydanbaﬂ›” diye bir yer var. Eskiden Abana’da iﬂi olan atl›lar çarﬂ›ya
sokulmaz, atlar buraya (Atmeydanbaﬂ› Gömütlü¤ü yan›) ba¤lan›rm›ﬂ.
Abana’da 1900’lü y›llar›n baﬂlar›nda da¤›n ete¤inde kurulan (1928’de yap›lan Nuri Ahmet’in
yap›s› s›ras›) ilk dükkânlar cams›z-çerçevesiz barakalardan oluﬂuyordu.
Mustafa ﬁenol (1904) bu dükkânlar› ve tutuculu¤u anlat›yor:
“Bizim çocuklu¤umuzda, yani bundan 60-65 y›l önce (1913-18) Abana çarﬂ›s›ndaki dükkânlar
tek kap›l› birer ambard›. Ah›ra benzerdi. Urgan, yular, ﬂu-bu sat›l›rd›. Patates, kestane, elma,
fasulye, varil tahtas› hayvanlarla da¤ köylerinden gelirdi. Sonra sonra kepenkli dükkânlar yap›lmaya
baﬂland›. Kad›nlar ve 15 yaﬂ›ndan küçük çocuklar çarﬂ›ya giremezdi. Gemiyle, kay›kla (eskiden
motor yoktu) ‹stanbul’a gidecek yolcular› kad›n ve çocuklar Paﬂa Çeﬂmesi’ne (bugünkü
akaryak›t iﬂtasyonu karﬂ›s›ndaki çeﬂme) kadar gelebilir, orada gidenleri u¤urlarlar, geminin-kay›¤›n
hareketini Paﬂa Çeﬂmesi’nin üzerindeki yamaca ç›k›p öyle seyrederlerdi. Daha sonralar› Muzaffer
T›¤l›’n›n (1912) evinin yan›na (Yenicami’nin kuzeyi) kadar gelmelerine izin verildi. Deniz k›y›s›na inemezlerdi.
Kad›n ve çocuklar çarﬂ› içinden geçemezdi. Onlar için Nuri Ahmet’in (Ye¤in, 1887) evinin arkas›ndan, da¤›n
dibinden ayr› bir yol vard›. ﬁekerci’nin s›ras›ndaki yanan yerde bizim de dükkân›m›z vard›. Kad›nlar arka kap›dan
al›ﬂveriﬂe gelir, içeri giremezdi. Kap›y› vurup, ‘iki okka tuz; bir okka ﬂeker ver’ deyip, al›p giderlerdi. Yukar›
Abana’ya kadar bütün evlerin bahçesi iki metre yüksekli¤inde tahta avlu içindeydi. Bu avlulardan içeri kedi bile
giremezdi” (AG, 1 Mart 1978).
*) Nermin Yorganc›’ya göre (1926) Büyük Kahve’yi Mehmet Öztürk (1891) yapt›rd›: “O yap›n›n yar›s› Harmason’da Lort’un Ziya
(Do¤an, 1906) ile Niyazi Amcam›nd› (Yorganc›, 1903). Öteki yar›s› da Hac›veli’de Mustabey’in (Mustafa Yorganc›, 1877). Babam
(Mehmet Öztürk) Hac›yüzbaﬂ›’n›n kahvesinde kahvecilik yap›yormuﬂ. Babam›n
eniﬂtesi olan Mustabey (Yorganc›, 1877) diyor ki babama: ‘Burada bizim yer
var, bu arsaya yap›y› yap, elin çürük yap›s›nda u¤raﬂma!’ Kiraya say›lmak üzere
yapt›r›yor babam Büyük Kahve’yi. Refik Yorganc› da, “Büyük Kahve’yi Dedem
Mustabey yapt›rm›ﬂ. Mehmet Öztürk yap›l›rken baﬂ›nda durmuﬂ olabilir” diyor.
1956’dan y›k›lana dek (1970) Yüksek (Büyük) Kahve’yi “Ayr›k Salon” olarak
Hayati Tahsin Y›lmaz (1933); üzerini de “Otel Ayr›k” olarak Necati Y›lmaz
(1910) iﬂlettiler.
**) Abana’ya ilk radyoyu Mustafa ﬁenol (1904) getirdi: “Akü ile idi.
Pervaneliydi. Evin üzerine dinomo kurduk. Evi sarst›. Sonra deniz kenar›nda
direklerin üzerine kurduk. Aküyü orada dolduruyorduk. Önce biz kurduk, sonra
Ortadaki yap› “ﬁenol Market” (Hayri Ye¤in).
satmaya baﬂlad›k” (söyleﬂi bantlar›n›n yeni çözümü).
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Sezgin Özümpek (1949):
“Bir ara ortaokul, daha sonra tutuklarevi olarak da kullan›lan Koç Day›’n›n (Mehmet Güngör,
1900) yap›s›n›n yüklenicili¤ini alm›ﬂt›m. ﬁimdi Güngör Apartman› olan bu yap› ile Yücel Türkben
Caddesine bakan Öden Apartman› aras›nda küçük bir boﬂluk var. Bu boﬂluktaki küçük bahçeyi
düzenlerken elle örme bir taﬂ duvar tak›ld› kepçeye. Kirse Kayas›’n›n beyaz taﬂ›ndan 50-60 cm
eninde; 20 metre boyunda bir duvar. Yenicami’ye bakan yola 20 metre (Yenicami’ye 40 metre)
uzakl›ktaki bu duvar›n ne oldu¤unu Zuhuri Gür’e (1910) sorduk. Bize dedi ki:
‘Eskiden Yenicami’nin bulundu¤u yer denizdi ve motorlar (gemi) buraya çekilirdi.
Kad›nlar ve çocuklar yolcu u¤urlarken ve yolcu karﬂ›larken bu taﬂ duvardan
aﬂa¤› geçemezdi (geçmeleri yasakt›)” (özel söyleﬂi).
Çarﬂ›ya girememe konusunda Ahmet ﬁengül’ün (Keçi Ahmet, 1908) anlatt›klar› daha
da ilginç:
“Biz Yukar› Abanal›lar ne Abana’ya, ne de Harmason’a girebilirdik. Hele Bozkurtlular
hiç giremezdi. Bozkurt’tan kim gelirse döverlerdi. Macarköyü (Acar) de gelemezdi. Biz gençler
Zeytinlik’e kadar inebilirdik. Ezine Deresi’nde yüzerdik. Kirse Kayas›’n›n dibinde yüzerdik.
Aﬂa¤›ya inemezdik. (...) Ben sana diyorum ki: Eskiden Yukar› Abana, Aﬂa¤› Abana’ya inemezdi!
Benim amcam anlatm›ﬂt›: Her nas›lsa Abana’ya gelmiﬂ ama, çarﬂ›daki dut a¤ac›na ç›km›ﬂ da kurtulmuﬂ! B›y›¤›
ç›kmayan; sakal› ç›kmayan kiﬂiyi çarﬂ›ya sokmazlard›. Rahmetli Molla’n›n Mustafa’y› (ﬁenol, 1904), evlendi¤i
halde, b›y›klar› ç›kmad›¤› için çarﬂ›ya sokmazlarm›ﬂ! Kad›nlar çarﬂ›dan geçemezdi, çarﬂ› baﬂ›ndan
dolaﬂ›rd› yak›n zamana kadar. Babam beni bir gün Abana’ya ekmek almaya yollad›. Onun
paltosunu giymiﬂtim. Çerkezköylü beni bir vuruﬂta yere y›k›verdi!” (AG, Ekim-Kas›m 1996)
Dündar ﬁenol (1934):
“Amcam Mustafa ﬁenol’u (1904) askerli¤inden önce, b›y›¤› olmad›¤›ndan
çarﬂ›ya sokmazlarm›ﬂ ‘çocuksun’ diye. Arkadan dolaﬂ›rm›ﬂ. Askerli¤ini
yapmadan evlenmiﬂ de ‘adam’ s›ras›na girmiﬂ” (AG, Eylül 1993).
Mehmet Ali Mo¤ul (1894):
“O zaman yukardayd› (Yukar› Abana) bizim ev. Buran›n çocu¤u çok yaramazd›. Gelene
geçene tak›l›rlard›. Yoldan geçen yabanc›ya art›k taﬂ atacak, yolunu kesecek, yahut bilmem ne
edecek. ﬁimdi yok öyle. O olsun yok. Neler çekerdik neler. ‹mkân› var m› buradan geçmenin?
Elli çocuk, yüz çocuk toplan›rd› ﬂuraya” (AG, 15 Haziran 1978).
Zeki Abana (1934):
“Annemizden babam›zdan korkumuza Abana önlerinde denize giremez, Toza (Konakören)
alt›nda yüzerdik. Çarﬂ›ya girebilirdik ama duramazd›k. Örne¤in ekmek mi al›nacak, ekme¤i al›p
ç›kard›k. Kad›nlar ve çocuklar baﬂka türlü çarﬂ›ya giremezdi” (özel söyleﬂi).
Reyhan Dengizer (1935):
“Y›l 1950 falan olmal›. Dört tane milletvekili bizim evde (Sabri Ye¤in’in
evi) kald›. Birisi Adil Bey (1946-50 dönemi Kastamonu Milletvekili Adil
Toközlü). Deniz azm›ﬂ, kuduruyor. Karayolu yok. Harmason köprüsünü sel alm›ﬂ. Çay
alabildi¤ine geniﬂ ak›yor. Konuklara yer açmak için biz çat› kat›na taﬂ›nd›k. Kimi akﬂamlar› annemler
Zeytinlik’teki Osman Köyü’ne (annesinin baba evi) yatmaya giderdi. Bizi sokmazlard› konuklar›n
yan›na. Böyle zamanlarda Akk›z’›n Annesi Kara Kar› (Fatma Han›m)
tutulurdu. Yemekleri o yapard›. Servis için de bir adam tutulurdu. Ne annem, ne de biz ç›kabilirdik
konuklar›n yan›na” (özel söyleﬂi).
‹hsan Abana’n›n (1908) Aﬂa¤› Abana-Yukar› Abana yaklaﬂ›m› da ilginç:
“Rahmetli Hasan Reis’in Mehmet (Öztürk, 1891), ‘Yukar› Abana’ya elektri¤e ne gerek
var, hamallara elektrik gerekmez!’ demiﬂti, hiç unutmam. ‹ﬂin enterasan yan›, Aﬂa¤› Abanal›lar
da Yukar› Abana’dan inmedir. Herkes aﬂa¤› inince kökenini unutup, kendini
yüksekte görüyor” (AG, Ekim-Kas›m 1999).
Yukar› Abana ayr› muhtarl›kt›. Kastamonu salnamelerinde hep “Aﬂa¤›
Abana”, “Yukar› Abana” diye iki muhtarl›k geçer. Bu iki muhtarl›¤›, Yukar›
Abana Muhtar› Çolak Haf›z (Mehmet Yücel, 1878) 1927’de birleﬂtiriyor.
Mustafa ﬁenol (1904), “kepenkli, asri” dükkânlar›n yap›l›ﬂ›n› anlat›yor:
“Mütareke oldu (1918). Harpte yenildik. Sa¤ kal›p dönenler Abana’y› kalk›nd›rmak için
çal›ﬂt›. Ben de 14 yaﬂ›ndayd›m ve aralar›na kat›ld›m. Baﬂ›m›zda bizden büyük Hamdi Efendi
(So¤uksu, 1890), Mahir Efendi (Ünal, 1889), Kürt Kadir (Can, 1892), Jurnal Ahmet
(Ar›kan, 1888), Çeto Mustafa (Çetiner, 1908) vard›. Eski ambarlar kald›r›lmaya, yerlerine
asri (ça¤c›l), kepenkli dükkânlar, kahveler yap›lmaya baﬂland›. Sahibi taraf›ndan y›k›lmayan çirkin ma¤aza ve ambarlar›
biz y›k›yorduk. (...) Abana’da asri dükkânlar, kahveler yap›lmaya baﬂlan›nca köylerden inenler ço¤almaya baﬂlad›.
T›¤l›o¤lu Hüseyin (1893) arsa ald›, ev yapt›rd›. Gedos’tan (Yeﬂilyuva) Sar› Ahmet’in Mehmet Efendi (Y›lmaz,
1894) Abana’dan arsa ve kahve ald›. Abana’dan evlenerek yerleﬂti...” (AG, 1 Mart 1978)
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Sulanabilen Abana düzlü¤ünde yetiﬂen patl›can, biber ve domates, gereksinimi karﬂ›lad›¤› gibi, ‹nebolu
baﬂta olmak üzere komﬂu yerleﬂme yerlerinde pazarlan›r.
Bunlara ek olarak ‹ncir, erik ve üzüm Kastamonu’ya dek
kat›r s›rt›nda gider. Patates, kestane, yumurta, varil tahtas›,
kereste kütük kay›klar› ve yelkenlilerle gidece¤i yerlere
yollan›r.
Rusya ve Tuna a¤z›na kereste götüren yelkenli
gemiler, daha çok m›s›r ve tuzla(*) döner. 1950’lerde bile,
19. yy’dan kalma bir yap› “tuz ma¤azas›” olarak
kullan›l›yordu (1910 do¤umlu Fuat Ünal’›n babas›n›n dedesi
Hac› Haf›z Hüsnü’nün-1869 yapt›rd›¤› alt› taﬂ olan bu yap›
1955’te, içinde Ö¤retmen Ferit Kayan’la beraber yand›,
üzeri yeniden yap›ld› ve 1980’lerde y›k›ld›). Gemiler Sinop’ta
k›ﬂlar. Rusya’dan ﬂeker de gelir (ﬂeker, “kaya parças›” gibidir.
Tuza benzer ve “keser”le parçalan›r).
Eski Cami’nin 1990’da y›kt›r›lan “son cemaat” bölümü.
Reyhan Dengizer (1935):
“Birkaç kiﬂi çal›ﬂ›rd› bizim dükkânda (Nuri Ahmet’in dükkân›). Gemi dire¤inden düﬂerek bir
baca¤›n› yitirmiﬂ bir Tahir A¤a (Kad›k›ran Tahir) vard›, o, ortadaki dire¤in dibinde gelen müﬂteriye
tuz tartard›. Perﬂembe günleri tüm iﬂi tuz tartmakt›. O zaman perﬂembe günleri kurulurdu pazar”
(özel söyleﬂi).
*) Tuz, karﬂ›lanmas› zorunlu bir gereksinimdir ve yoksullar›n harcamalar›nda önemli yer tutar.
Örne¤in ‹sveç’in yoksulluk y›llar› olan 1500’lü y›llarda, ülke d›ﬂal›m›n›n %24-31’i tuz al›m›na
gidiyordu (Hayati Tahsin Y›lmaz, Yoksulluktan Vars›ll›¤a ‹sveç, ‹stanbul, 1989, sayfa 28).

CAM‹LER, GÖMÜTLÜKLER, KALELER
Bugün Abana’da tarihsel görünümlü tek yap›, Hac›yüzbaﬂ›’n›n yapt›rd›¤› hamamd›r (*).
Muzaffer T›¤l› (1912):
“Annemin zaman›nda sal› günleri açarlarm›ﬂ hamam›. Kad›nlara ayr›; erkeklere ayr›. Ama göbek taﬂ› kal›n
yap›ld›¤› için çok odun yakarm›ﬂ. Bu yüzden terketmiﬂler” (AG, 15 Nisan 1978).
Hamam, bir kezde “bir kay›k yükü” odun yermiﬂ (odun daha çok Ku¤u Çay›’ndan kay›kla
getirilirmiﬂ). 1936’da Cevizlik’teki ilk futbol alan› yap›l›rken ç›narlarla cevizleri kesmiﬂler ama,
u¤raﬂmalar›na karﬂ›n hamam› y›kamam›ﬂlar.
Camilerimiz bize çok önemli ipuçlar› veriyor.
1 Haziran 1982 tarihli Abana Gazetesi’nde ‹brahim ﬁengör (1959), “Okullar›m›z ve
Camilerimiz” köﬂesinde Hac›ahmet Camisi de denilen Eski Cami’yi gündeme al›yor. Geçecek
k›y› yolu için bu cami y›k›lmak istenince geçmiﬂi inceleniyor ve 135 y›ll›k oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Cami
üç aﬂamada yap›lm›ﬂ. Yap›l›ﬂ tarihi 1847. Muzaffer T›¤l›’ya (1912) göre, önce K›r›ko¤ullar›
arkadaki üç pencerelik bölümü yapt›rm›ﬂ. Sonra iki pencerelik bölümle minareyi Hac›yüzbaﬂ› Ahmet (1839)
yapt›rm›ﬂ.1990’da y›kt›r›lan “ahﬂap” olan son bölümü (son cemaat) de Hac›yüzbaﬂ› Ahmet (1839) yapt›rm›ﬂ.Ayr›ca
1951’de belediye, caminin yan›na çeﬂme yapt›rd› (bu çeﬂme 1995’te belediyece y›k›larak “ﬂad›rvan” olarak yeniden
yapt›r›ld›).
Hac›ahmet Camisi (Eski Cami).
Hac›veli Camisi 1805’te (H 1220) yap›lm›ﬂt›r. Kimi kiﬂiler
“yapt›rd›¤›”n› söylese de, Hac›yüzbaﬂ› Ahmet (1839) bu camiyi
onarttm›ﬂt›r (‹brahim ﬁengör’ün incelemesinde “Camiyi
Hac›yüzbaﬂ›’n›n yapt›rd›¤› ya da onartt›¤› söyleniyor” görüﬂü
var(**). Hac›yüzbaﬂ› ayr›ca Asarbaﬂ› (Yaylatepe) ve Firistay
(Köklüce) camilerini de yapt›rm›ﬂ. Bu camileri yaﬂatmak için
de¤irmenler; hocalar için de evler yapt›rm›ﬂ. “Tapu kay›tlar›”nda
Çatalzeytin’in Aﬂa¤›sökü köyünde de Hac›yüzbaﬂ›’n›n
de¤irmeni ç›km›ﬂt›r.
*) Bir kayrakta Seyyid Ahmet Hicabi’nin (Kastamonu, 1826) “Abana
Nahiyesi’nde bir mekteb-i rüﬂtiye, bir hamam (...) inﬂâ edilmesine bizzat
nezâret etmiﬂlerdir” deniliyor (http://www.hakikiyol.com/dunya_evliyalari/
dunya_evliyaliri/turkiye/kastamonu/seyyid_ahmed_hicabi.htm).
**) Hac›veli Ö¤retmeni Selahattin Ketenci’nin (1940) verdi¤i bilgiye göre
(Abana Gazetesi, Mart 1990) 1960’ta Abdullah Atayurt (1888) ve Bahattin
Yorganc›’n›n (1925) öncülü¤ü ile cami büyük bir onar›m geçirdi. Üzerinin
taﬂ› kald›r›larak kiremit döﬂendi. Mihrab› ve içi fayans döﬂendi. ﬁad›rvan›,
okuma odas› ve tuvaleti de onar›larak fayansland›. 1996’da da minaresi
yeniden ve daha yüksek olarak yap›ld›.
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Üzerinde “Mevlana Camisi, H 1262” (1846) yazan Har-maHarmason Camisi
son Camisi, Hüseyin Ata’ya (1936) göre birkaç s›ra taﬂ, bir s›ra
a¤aç, birkaç s›ra taﬂ, bir s›ra a¤aç... “Selçuklu mimarisi” olarak yap›lm›ﬂ.
Caminin 5 metrelik giriﬂi sonradan yap›lm›ﬂ olabilir (1846 bu tarih
olmal›d›r). Bu ek yap›lmadan önce giriﬂ kap›s› üstüne konulan Yedi
Uyurlar’›n (Eshab-› Kehr*) adlar›ndan kimi, sonradan eklendi¤i san›lan
iki odan›n duvarlar›nda kalm›ﬂ (2001’de bu iki oda kald›r›ld›). Camiye
d›ﬂtan bak›l›nca, ön bölümle arka bölüm aras›ndaki s›va, iki yanda da
Hac›veli Camisi yukardan aﬂa¤›ya bir çatlak
(1990’lar). oluﬂturmuﬂ ki, bu durum da giriﬂ
bölümünün sonradan yap›ld›¤›
görüﬂünü güçlendiriyor. 1960 ve 1970’li y›llarda kapal› olan bu cami Mehmet
Yuvarlak’›n (1922) öncülü¤üyle 1980’de büyük bir onar›m geçirdi. Mehmet
Yuvarlak, yerini de vererek “hoca evi” ve “ﬂad›rvan” da yapt›rd›. Hayri
Darendeliler’in (Kastamonu) de katk›s› oldu. 1980’de yap›lan minarenin
ustal›¤›n› Nahit Demirel (1943) yapt›. Toplanan para yetmedi¤inden, minare alçak tutuldu.
Muharrem Sinano¤lu (Abana MüfKeﬂlik, Alipaﬂa Camisi
tüsü, Bolu-Yeniça¤a, 1950):
“Bana göre Harmason’daki Mevlana
Camisi ‘cami’ olarak de¤il de tekke, zaviye,
dergâh gibi toplant› yeri olarak yap›lm›ﬂ;
sonradan camiye çevrilmiﬂ. ‘Son cemaat’
bölümü de sonradan eklenmiﬂ. Abana’daki
‘k›ble’si en do¤ru camilerden. Hac›ahmet
Camisi (Eski Cami), Fatih Camisi ve Hac›veli Camisi’nin
k›bleleri de do¤ru. Yenicami’nin k›blesi tam do¤ru de¤il” (özel
söyleﬂi).
Yemeni Köyü, Paﬂaköyü Mahallesi’ndeki 1824’te (R
1240) yap›ld›¤› san›lan cami Abana’n›n en eski camilerinden
biridir. Bugün kullan›lmayan bu cami keresteden yap›lm›ﬂt›r.
Bölgemizdeki en eski caminin Keﬂlik’teki Alipaﬂa
Camisi oldu¤u san›l›yor. Bu caminin namaz k›l›nan yerinin
do¤u ve bat›s›nda dar; kuzeyinde de, bir merdivenle üst kata
ç›k›lan geniﬂçe bir bölüm var. Bu geniﬂ bölümün bölme duvar›nda oyma resimlerle 1750 (H
1164) ve 1855 (H 1271) tarihleri kaz›nm›ﬂ. Kad›nlar›n namaz k›ld›¤› üst kat, “asma kat”
görünümündedir. Caminin tavan göbek süslemesi Karadere’den (Taﬂköprü) getirilmiﬂ.
Mehmet Kara (Keﬂlik, 1934):
“Korumaya al›nan bu caminin ad› Alipaﬂa Camisi’dir. Hiçbir yerde cami yokken,
Elmal›’dan (Küre) aﬂa¤›s› 5-6 köy cuma namaz›n› bu camide k›larm›ﬂ. Bu camide el yaz›s›
Kur’an-› Kerim varm›ﬂ, bir zaman›n Bozkurt Müftüsü alm›ﬂ ve kaybolmuﬂ. Bugün, içinde
yarasalar›n dolaﬂt›¤› bu cami onar›m bekliyor” (özel söyleﬂi).
Çatalzeytin’in Ça¤lar Köyü’ndeki Efreç Camisi de bölgemizin en eski camilerindendir.
300 y›ll›k oldu¤u san›lan bu caminin de yap›m y›l› belli de¤il Bu caminin oturdu¤u dörtköﬂe
yontulmuﬂ taﬂlardan ikisi, üzerinde Rumca yaz›lar bulunan “dikilitaﬂ” ya da “yaz›l›taﬂ”t›r.
Çatalzeytin’den ‹nebolu’ya dek k›y› kesiminde taﬂ-beton en eski camilerin Abana’da (Hac›veli, Harmason
ve Merkez Hac›ahmet) oldu¤u anlaﬂ›l›yor. ‹nebolu’nun en eski camisi Hamidiye 1884’te yap›lm›ﬂ. Bozkurt
Merkez Camisi 1908’de, Yakaören Merkez Camisi 1909’da
(Cumayan› Camisi 1895’te), Gemiciler Camisi 1948’de,
Çatalzeytin Camisi de 1963’te yap›ld›.

Süslemelerini Mehmet Oyar’›n yapt›rd›¤›
Yenicami’nin içinden bir köﬂe.

*) Efsaneye göre Yedi Uyurlar Roma ‹mparatoru Decius döneminde
H›ristiyanlara yap›lan bask›lar s›ras›nda (‹S 250) 7 asker, do¤duklar› kent olan
Efes (Selçuk-‹zmir) yak›nlar›ndaki bir ma¤arada gizlenir. Daha sonra ma¤aran›n
giriﬂi kapan›r. Bu 7 asker (Eshab-› Kehf) uykuya dalar ve Do¤u Roma
‹mparatoru 2. Theodosius döneminde (‹S 408-450) ma¤aran›n a¤z› aç›l›nca
uyan›rlar. Yedi Uyurlar’›n adlar›: Mekselina, Yemliha, Mernuﬂ, Sazenuﬂ,
Debernuﬂ, Mislina ve Kefeﬂtetayyuﬂ. Köpeklerinin ad› da K›tmir (Ana
Britanica, Hürriyet, 1994, sayfa 364-365). Ben (HTY, 1933) 2001’de, halka
aç›lmas› için düzenlemeleri süren Efes yak›nlar›ndaki bu ma¤araya girerek,
gömüldükleri varsay›lan Yedi Uyurlar’›n boﬂ gömütlüklerini (mezar) gördüm.
Kimi kaynaklar bu söylencenin Efes’ten baﬂka Antalya ve Urfa’da da
söylendi¤ini; Yedi Uyurlar’›n 309 y›l uyudu¤unu yaz›yor.
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Ahmet Göko¤lu (1900):
ÇatalzeytinÇa¤lar
“‹nebolu’da eski cami yoktur. Üç camiden
Efreç Camisi.
birisi H 1301 (1885) y›l›nda yap›lan Hamidiye
Camisi’dir. 12,20x12,80 metre yüz ölçüsü olan bu
caminin duvarlar› moloz taﬂ›; di¤er yerleri ahﬂapt›r.
Kap›s›n›n üzerinde on sat›r kitabesi olup, bunun
yukar›dan iki sat›r› kaz›nm›ﬂt›r. Kalanlar›na göre
caminin 1301 H (1885 M) y›l›nda Abdulhamit’in
yard›m›yla yap›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Yahyapaﬂa
Camisi: Bina moloz taﬂ›ndan harçla yap›lm›ﬂ, üstü
ahﬂap çat› ile örtülmüﬂtür. Namaz salonunun
yüzölçümü 23x12 metre olan caminin içinde a¤aç
direklere tutturulan tavan›, döﬂeme, minber ve mihrab›
tahtad›r. Kitabesi yoktur. Yap›ld›¤› tarih belli de¤ildir.
Yaln›z, H 1309 (1893) y›l›nda Yakup Bey adl› birisi
son cemaat yerine 10 tane musluk koydurmuﬂtur.
Yenicami: Cami, Hicaz’da ölen ‹nebolu Müftüsü
Ahmet Hamdi, tüccardan Ali Yaz›c› Zade
Mehmet, Davavekili Salih ve halk›n yard›m› ile
1914 y›l›nda yapt›r›lm›ﬂt›r. Duvarlar› moloz taﬂ›ndan
yap›lm›ﬂ, çat›s› ahﬂap, üzeri kiremitlidir. Döﬂeme ve
minberi tahtad›r. Mihrap zengincedir. Tavan, ortadaki dört direk üzerinde durmaktad›r. Namaz salonu yüz ölçüsü
15x20 metredir” (Paphlagania, Kastamonu, 1952, sayfa 238).
Bozkurt Merkez
Camisi (1908)
Söyleﬂti¤imiz yaﬂl›lar›n tümüne, “Pontuslulardan, Rumlardan(*),
Cenevizlilerden kalma yap› var m›?” diye sorduk. Naz›m Önüralp’›n (1922)
evinden baﬂka yok. O da 1940’ta üzerini y›k›p, yeniden yapt›rm›ﬂ. Bahçesinde
de “duvarlar› çak›l, üzeri kapak taﬂ›” iki H›ristiyan gömütü (mezar) ç›km›ﬂ (birçok
köyde, içinde “küp” de bulunan H›ristiyan gömütlerinin ç›kt›¤› biliniyor).
Celal Köse (Çatalzeytin-Ça¤lar Köyü Ortaokulu Müdürü):
“Ulu Mahallesinde (Çatalzeytin-Ça¤lar) 1338 (1910) y›l› dolay›nda Rumlar
taraf›ndan yap›lan evler mevcuttur, halen içlerinde oturulmaktad›r” (Ça¤lar Köyü
‹ncelemesi, sayfa 1. Tarih yok. Ça¤lar Köyü Muhtarl›¤› Belgeli¤i).
‹smail Çetiner (Ö¤retmen, Çatalzeytin-K›z›lcakaya, 1959):
“Bizim köyde traktörle tarla sürerken topra¤›n yüzüne ev temeline benzer
kerpiçler ç›kt›. Kerpiç ç›kan yerin 100 metre ötesinde de yedi
sekiz küp ç›kt›. Yaklaﬂ›k 50 litrelik bu küplerin ﬂarap yap›m›nda
kullan›ld›¤›n› düﬂünüyorum. Ayr›ca bizim köyde (K›z›lcakaya)
Rumca ya da baﬂka dilde yaz›lm›ﬂ mezar taﬂ› ç›kt›” (özel söyleﬂi).
Hüseyin Ata (1936):
“Yeni karakol yap›ld›ktan sonra (1974) da¤dan yana bir taﬂ duvar çekildi.
Bu duvar›n temeli kaz›l›rken 2 metre derinlikte bir Türk mezar›; 4 metre derinlikte
de bir H›ristiyan mezar› ç›kt›” (özel söyleﬂi).
Sait ﬁen (1930):
“1940’l› y›llarda Siyelik’in (Hac›veli) giriﬂinde kireç oca¤› için kuyu kaz›l›rken
3 tane H›ristiyan mezar› c›kt›. Mezarlar parça taﬂlardan yap›lm›ﬂt›” (özel
söyleﬂi).
Rizvan Mor (1937):
“Bizim evin üst yan›n› kazarken annem (Pakize Mor, 1910) beni ça¤›rd›. Bakt›m bir mezar.
Kemikleri falan duruyor. Babam (Ahmet Mor, 1912) geldi bakt›, ‘Bu gâvur mezar›, ters
yat›r›lmas›ndan belli’ dedi” (özel söyleﬂi).
Cengiz ﬁengül (1941):
“Macar Mahallesi’nde (Acar) Mehmet Erçetin’in (1929) tarlas›nda üzüm
ba¤› yeri kazarken 15 kadar mezar ç›kt›¤›n› annem falan söylerdi. Bunlar,
üzeri kapakl› gâvur mezar›ym›ﬂ. Aﬂa¤›daki bizim yerde annemler de üzüm
ba¤› için tarla kazm›ﬂ, orada da 3-4 gâvur mezar› ç›km›ﬂ. Rahmetli day›m
(Mehmet Özümpek, 1920) f›nd›k oca¤› açarken üzeri kapak olan bir mezara
rastl›yor. ‹çinde kemikleri duruyormuﬂ. Annemin korkmamas› için üzerini
kapatarak f›nd›k oca¤›n› mezar›n yan›na kayd›rm›ﬂ” (özel söyleﬂi).
*) “Rum” sözcü¤ünü Yunan ve Roma kökenli yurttaﬂlar olarak alg›l›yoruz.
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Abana merkezinde bulunan Atmeydanbaﬂ› ve Harmason gömütlüklerinde kalan toplam 10 kadar “eski
yaz›”l›, ço¤u sar›kl› gömüt taﬂlar›nda yapt›¤›m›z incelemede en eski gömüt taﬂ› olarak Atmeydanbaﬂ›’nda 1712 (H
1124) ve Harmason’da 1758 (H 1171) ölüm y›l›n› saptayabildik. Daha eski olan bugünkü akaryak›t istasyonunun
yerindeki gömütlü¤ün gömüt taﬂlar› ortada yok.
Gemiciler’de, çevre gömütlüklerinden ç›kar›lan eski gömüt taﬂlar› cami avlusunda sergileniyor. Bunlardan
en eskisinin tarihi 1758’dir (H 1171).
Mermerci Ramazan Topçu (1969), gömütlüklerimizdeki eski yaz›l› gömüt taﬂlar›n›n “Marmara mermeri”
oldu¤unu; bunlar›n “biçme” de¤il; “yontma” yöntemiyle yap›ld›¤›n› söylüyor. Topçu’ya göre bugün Abana’daki
mermerciler mermeri Afyon, ‹stanbul ve Marmara’dan al›yor. Araç,
A¤l› ve Eflani’de de mermer ç›k›yormuﬂ ama, oralarda “biçme düzeni”
yokmuﬂ.
Zeytinlik’teki zeytinler(*) Romal›lar’dan (ya da Cenevizliler’den)
kalm›ﬂ, onlar› da hükümet yap›l›rken
kesmiﬂler.
Abana-Hac›veli aras›ndaki ve
Yeﬂilyuva’daki zeytinler de
Roma l›lardan kalm›ﬂ. Hac›veli
Kalesi(**) ve Yakaören’e giderken
tepedeki gözetleme yerinden (kale) ve
ma¤aralardan baﬂka, yaln›zca Harmason’da iki “su ayazmas›” (p›nar)
2004
var
Romal›lardan kalan. Bunlardan 12 metre uzunlu¤undakinin giriﬂi 1999’da göçmüﬂtü(**). Kirse Kayas›’n›n
kilise oldu¤unu gösteren bir belirti yok.
*) Mehmet Ali Mo¤ul’a (1894) göre Zeytinlik çok büyüktü. S›narc›k’tan (Bozkurt) bile, “pay›m›z var” diye zeytin toplamaya gelirlerdi.
Zeytinler kesildikten sonra kimi bölümler sat›ld›. Kimileri de yerlerini Zeytinlik’e do¤ru geniﬂletti. “Sen biraz geçtin, biraz da o geçsin!”
denilerek geçenlere göz yumuldu.
**) “Hac›veli (Aiginetes). Buras› ‹nebolu’nun do¤usunda küçük bir kasaba olarak gösterilmekte ve Kiepert Hac›veli’ye koymaktad›r.
Hac›veli, Abana’n›n bir saat do¤usundad›r. Burada, eski iskan yerini hat›rlatacak baz› arkeolojik emareler de vard›r. Do¤udan bat›ya
do¤ru denizin içine uzanm›ﬂ ‘kale’ denilen tabii bir kaya ile, bunun bat›s›nda küçük bir köy vard›r. Yine buran›n Sinekli (‘Siyelik’
olacak) mevkiinde eski kale duvar› harabeleri içinde heykeller ve eski mezarlar bulunmaktad›r. Bu eski iskan yerinde bugün Hac›veli
Köyü’nün 4 ev, 4 kahve ve 4 dükkân› olan bir mahallesi vard›r. Buradan ﬂu eserler bahseder: Pauly-Wissowa. SV, Stephanos Byz,
Arrianos per 20, Anon per 20 ve Marcian per 9. / Eski iskan yeri olan Hac›veli sönmüﬂ, Osmanl›lar ça¤›nda bunun yak›n›ndaki Abana
inkiﬂafa baﬂlam›ﬂt›r. Buras› 1284 H (1868) y›l›nda ‹nebolu’nun nahiyesi, 1945 M y›l›nda da Kastamonu’nun kazas› olmuﬂtur. Bugün
Abana’n›n 8 kahve, 4 otel, 251 hane, 200 dükkân ve ma¤aza, 793 nüfusu vard›r.” (Paflagonya, 1952, sayfa 20) Ahmet Göko¤lu bu
yap›t›nda “Abana Kaleleri” olarak Güllüsu Kalesi (Çatalzeytin-Türkeli aras›nda), Gino¤lu Kalesi (Ginolu), Hac›veli Kalesi ve ‹liﬂi
Kalesi (Yakaören) üzerine de bilgiler veriyor. Bunlar› da aktaral›m (sayfa160-161): “GÜLLÜ SU KALES‹: Kale, Abana-Çatalzeytin
Nahiyesi’nin karadan bir saat do¤usunda, denizin kenar›nda ve Coray Köyü (Iﬂ›kl›) arazisi dahilinde, yüksekli¤i 15 m tahmin olunan
tabii bir kayadan ibarettir. Bat›s›nda parça parça kayalar vard›r. Burada küçücük bir liman bulunmaktad›r. Eski zamanlardan beri insanlar
küçük gemilerini bu limana çektikleri için, tabii kayadan faydalanarak, oras›n› iskan yeri yapm›ﬂlar ve kendilerini korumuﬂlard›r.
G‹NO⁄LU KALES‹: Çatalzeytin’in bir saat bat›s›nda olan bu kale, bat›dan
do¤uya do¤ru denizin içine uzayan ve tahminen boyu 130; eni 39 m’yi bulan
HACIVEL‹
ve Sürtüven Burnu denilen tabii bir tepenin üzerine yap›lm›ﬂt›r. Kuzeyi
Çevrenin en eski yerleﬂim birimlerinden olan
tahminen 15 m yüksekli¤inde dik kayalar halinde denize inmektedir. Di¤er
Hac›veli, ad›n› “Hac› Velo”dan alarak “Hac›eli” olmuﬂ
taraflar› zay›f oldu¤undan sun’i sur ve burçlarla takviye olunmuﬂtur. Bugünkü ve zamanla “Hac›veli”ye dönüﬂmüﬂtür.
sur art›klar› güney ve bat› taraflar›nda bulunmaktad›r. Kalenin ortas›nda moloz
Hac› Velo, bugünkü Kad›yusuf Köyü’nün Hac›veli
taﬂ›ndan harçla yap›lm›ﬂ bir su mahzeni bulunmaktad›r. Bunun do¤usunda Mahallesi’nden olup, denizcilikle u¤raﬂ›rm›ﬂ. Söylentiye
ayr›ca bir de bina enkaz› vard›r. Buras› MÖ 4. yy’da meskün ise de bugün göre, Hac› Velo’nun 18 o¤lu ve 18 gemisi varm›ﬂ. Bir
ayakta duran kale, bir Osmanl› eseridir. HACIVEL‹ KALES‹: Abana’n›n gün Kad›yusuf’tan Hac›veli’ye inerken, denizde demirli
bir saat do¤usundaki Hac›veli Köyü’nde bulunan kale, denizin içine do¤ru bulunan 18 gemiye bakarak ö¤ünmüﬂ:
“Bundan böyle yoksulluk görmeyece¤iz!”
uzanm›ﬂ tabii bir kayadan ibarettir. Üç taraf› deniz; yaln›z bir yan›ndan kara
Ama 18 geminin de batarak tüm o¤ullar›n›n
ile bitiﬂmektedir. Vaktiyle etraf›nda moloz taﬂ›ndan harçla yap›lm›ﬂ duvarlar
oldu¤u bugünkü art›klar›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Buran›n bat›s›nda küçük bir bo¤ulmas›yla bu ö¤ünmenin cezas›n› çekmiﬂ. Geçim
liman vard›r. Zaten kale, bu liman› korumak için tesis olunmuﬂtur. ‹L‹ﬁ‹ s›k›nt›s›na düﬂüp, ekme¤e gereksinimi olmuﬂ.
KALES‹: Bu küçük kale, ‹liﬂi Köyü’nün iskelesinde ve Kireç Kuyusu Kad›yusuf’tan Hac›veli’ye ç›plak ayakla iner, caminin
arkas›nda çar›klar›n› giyer, Abana’ya öyle gider olmuﬂ.
mevkiindedir. Burada, üzeri ormanlarla kapl› 15 m kadar boyunda moloz
Hac›veli’nin geçmiﬂine, Hac› Velo’nun o¤ullar›n›n
taﬂ›ndan harçla yap›lm›ﬂ bir duvar art›¤›ndan baﬂka bir ﬂey yoktur.”
gömüt taﬂlar› ›ﬂ›k tutmaktad›r: Hicri 1220 (1805).
**) Hüseyin Ata (1936) bu “ayazma”y› ﬂöyle tan›ml›yor: “6 metre düz
Cami’nin yap›m tarihi de 1805’tir...
gidildikten sonra sola k›vr›l›yor, 6 metre daha gidildikten sonra suyun baﬂ›na
Hac›veli Ö¤retmeni
var›l›yor. Bu 12 metrelik tünel, f›r›n içi gibi horasan harc› yap›larak örülmüﬂ”
Selahattin Ketenci (AG, Mart 1990)
(özel söyleﬂi).
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Muzaffer T›¤l› (1912) Hac›veli Kayas›’na de¤iniyor:
“Hac›veli Kayas›’nda bir yap›
kal›nt›s› vard›. Jurnal’›n Cemal
(Ar›kan, 1902) y›kt› oray›. Rumlar m›, Cenevizliler mi kimlerse, gelen geçenleri kayadan
kontrol edermiﬂ bu korsanlar.
‹liﬂi (Yakaören) de öyle” (AG, 15
Nisan 1978).
Mustafa ﬁenol (1904) Hac›veli
konusunda ﬂunlar› söylüyor:
“Hac›veli’deki Siyelik
düzl¤ünün etraf› 10 metre
yüksekli¤in-de bir kale harabesi
Hamam
ile çevrili idi. Kale harabesi,
denizin etkisi ile y›k›lm›ﬂ ve duvar taﬂlar›n›n bir k›sm› da yöre halk› taraf›ndan al›narak kullan›lm›ﬂt›.
Ben 1942-43 y›llar›nda toprak ürünlerinin miktar›n› tesbitle görevli bir memurdum. Bir görev
s›ras›nda kale duvarlar› y›k›nt›lar› aras›nda bir ‘kaya’ gördüm. Kanatl› at baﬂ› ﬂeklindeki iﬂlemeli
olan bu kaya parças›n› Abana Halkevi’ne getirdim. Giregöz (Çay›rc›k) mevkiindeki mezarlardan
bulunan di¤er tas-tabak eserlerle birlikte toplad›¤›m bulgular› Kastamonu Müze Müdürlü¤ü’ne
mektup yazarak bildirdim. Bir süre sonra kasabam›za (Abana) gelen müze müdürü buldu¤um taﬂ ve tabaklar›n Hitit
Devri’ne (‹Ö 3000) ait oldu¤unu söyledi. Taﬂ ve
tabaklar› müze müdürüne, Abana ve Hac›veli’nin
TAR‹H‹ DURUM
Siyelik yöresinde bulundu¤unun belirtilmesi ﬂart› ile
‹lçenin tarihi, mevcut eserlere göre Hititler, Romal›lar,
verdim(*). Hac›veli’deki düzlük Jurnallar’a aitti. Rahmetli
Bizansl›lar ve Selçuklular’dan bize intikal etmiﬂtir.
Cemal Ar›kan (1902), bir iﬂçi ile bir hafta kadar (bu)
‹lçede tarihi k›ymeti haiz eserler yoksa da, ilçeye ba¤l›
tarlay› sürmekle u¤raﬂ›yordu. Kendisiyle konuﬂtu¤umda,
Hac›veli kayal›¤›nda bir iki ufak heykelcikler ile bir iki adet
‘Tarlay› sürüyorum, fakat bir buçuk metre aﬂa¤›da harçla
Osmanl› ve Bizans alt›n› bulunmaktad›r. Bu da, bilhassa çok
f›rt›nal› havalar›n sonunda bu kayalar›n alt›nda görülmektedir.
yap›lm›ﬂ duvarlar, iki metre boyunda döﬂenmiﬂ taﬂlar
Bundan baﬂka ilçeye ba¤l› Çino¤lu Köyü (Ginolu) vard›r
var’ dedi. Kazd›¤› yerleri kapad›” (AG, 1 Aral›k 1980).
ki,
f›rt›nal›
havalarda ufak yelkenlilere s›¤›nak olabilir. Burada
Abana ve çevresinde önemli tap›nak ve kale
Cenevizler
zaman›ndan kalma bir korsan kalesi varsa da, bu
kal›nt›s› yok. Bunun nedeni, ‹stanbul kuﬂatmas› için
tamamen y›k›l›p harap olmuﬂtur. Kelenin enkaz› görülmektedir.
bölgemizdeki tap›nak ve kale taﬂlar›n›n Rumelihi‹lçe içersine do¤ru askeri harekâta müsait yollar
sar›’n›n yap›m›nda kullan›lm›ﬂ olmas›d›r. Rumelihisar›
olmad›¤›ndan, hiçbir askeri harekâta sahne olmam›ﬂt›r. Bilhassa
bu nedenle 4 ay gibi çok k›sa bir sürede tamamlanm›ﬂ.
Umumi ve ‹stiklâl Harbi’nde (1. Dünya ve Kurtuluﬂ savaﬂlar›)
Burada bir çeliﬂki var: Fatih ‹stanbul’u 1453’te ald›.
düﬂman donanmalar› taraf›ndan baz› iskeleler topa tutulmuﬂtur.
Bölgemizi de 1461’de Candaro¤ullar›’ndan alarak
‹lçenin tarihi hakk›nda hiçbir malumat›m›z yoktur. Bilhassa
ilçeye ba¤l› Evrenye’yi, Fatih Sultan Mehmet’in
Osmanl› topraklar›na katt›. Bu durumda k›y› kesimi
denizcilerinden ﬁeyh Avran Bey’in Bizansl›lar’dan alarak
ya 1453 öncesinde Osmanl›n›nd›, ya da taﬂlar›n
Türkleﬂtirdi¤i mezartaﬂ›ndan anlaﬂ›lmaktad›r.
al›nmas› için özel bir anlaﬂma yap›ld›(**).
*) Son y›llarda birkaç kez Kastamonu Müzesi’ne gitmemize
karﬂ›n bu buluntulara rastlayamad›k. Birinde “özel izin” al›p müze
içinde kendimiz de arama yapt›ksa da bulamad›k. Müze onar›mda
oldu¤undan belgelerde inceleme yapamad›k. Müze onar›m›n›n
2004 sonlar›nda tamamlanmas› bekleniyordu (HTY, 1933).
**) ‹nebolu Belediyesi’nce yapt›r›lan “Tarihte ‹nebolu ve
Yaﬂayan Evler” adl› incelemede (Sanat Tarihçisi Gökçe Günel,
Belediye Belgeli¤i, 2000) ﬂöyle deniliyor: “Kent (‹nebolu),
Candaro¤ullar› zaman›nda Bizansl›lardan al›nm›ﬂt›r. 1397
y›l›nda Y›ld›r›m Beyazit taraf›ndan Osmanl› ülkesine kat›ld›.”
Prof. Dr. Yaﬂar Yücel, “Çobano¤ullar› Beyli¤i - Candaro¤ullar›
Beyli¤i” yap›t›nda (Atatürk Kültür, Dil Yüksek Kurumu, Ankara
1988) “‹nebolu’nun da Candaro¤ullar› Beyli¤i arazisine dahil
oldu¤u, burada ‹sfendiyar Bey’in (1392-1439) birçok emlaki
bulundu¤u”nu yazar. Y›ld›r›m Bayezit’in Kastamonu’yu ald›¤›
s›rada Sinop’ta bulunan ‹sfendiyar Bey, Ankara Savaﬂ›’nda
(1402) Y›ld›r›m Bayezit’e karﬂ› Timur’un yan›nda savaﬂt›. Bu
savaﬂ sonras›nda Kastamonu yine Candaro¤ullar›’na geçti.
1461’de ‹smail Bey hiç direnmeden (Sinop’ta) Fatih Sultan
Mehmet’e boyun e¤di.
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Abana 100 sene evvel, etraf›ndaki 84 köy ile birleﬂerek
bucak olmuﬂ ve ‹nebolu’ya ba¤lanm›ﬂt›r.
1327’de (1909) Çatalzeytin, etraf›ndaki 23 köy ile birleﬂerek
Abana’dan ayr› bir bucak olmuﬂ ve ‹nebolu’ya ba¤lanm›ﬂt›r.
Küre Buca¤›’na uzakl›¤›, Abana Buca¤›’na yak›nl›¤› nazar›
itibare al›narak 1334’te (1916) 11 köy Abana Buca¤›’na verilmiﬂtir.
1332 (1914) senesinde nahiye merkezi Abana’dan
Evrenye’ye kald›r›lm›ﬂ ise de, bilahere yine iade edilmiﬂtir.
1 A¤ustos 1945’te, 4769 say›l› kanunla Abana, Çatalzeytin
Buca¤› ile beraber 84 köy muhtarl›¤›ndan müteﬂekkil bir ilçe
olmuﬂtur. Köylerinin hepsinde “Köy Kanunu” tatbik
edilmektedir. Belediye teﬂkilât› yaln›z ilçe merkezinde vard›r.
Köyler hep da¤›n›kt›r. Üç-beﬂ ev birarada topluluk teﬂkil
eder. Sebebi de, arazinin heyelanl› (kaygan) ve bak›ma ihtiyaç
göstermesi ve bilhassa nüfusun fazla; arazinin az olmas›
dolay›siyle çok k›ymetli olmas› ve herkesin arazisinin baﬂ›nda
bulunmak istemesi yüzünden köy evleri vadiler ve da¤ tepelerine
adeta serpiﬂtirilmiﬂ vaziyette bulunmaktad›r.
Abana Kaymakam› Cemil POLATSOY

(1948 dolay›nda yaz›lan bu “rapor” Varol Yazgan’dan al›nd›)

MA⁄ARALAR
Ben (HTY, 1933) her iki ma¤araya da girdim. Yakabaﬂ›’nda
ö¤retmenken, 1959’da ö¤rencilerimle Denizbükü’ndeki Kirsecik
Ma¤aras›’na; 1973’te de ‹sveçli Mart Aasper’le “Kalyoncu
Ma¤aras›” da denilen Karabalç›k Ma¤aras›’na girdim(*). Her iki
ma¤arada da 20-25 metreye dek indik. Daha çok inilebilmesi için
araç-gereç gerekiyordu. Ma¤aralarda birçok yol bulundu¤undan,
giriﬂten uzaklaﬂt›kça, geri dönülmesi de zorlaﬂ›yor.
Mustafa ﬁenol (1904), Kastamonu Müzesi müdürünün
Kirsecik Ma¤aras›’n› görmesini ister. Müdür gelir ama, ma¤ara
kapat›lm›ﬂ oldu¤undan, giremez (1970’li y›llar olmal›).
Mustafa ﬁenol Kirsecik Ma¤aras›’n› anlat›yor:
“...Aﬂa¤› yukar› k›rk merdiveni olan, en
Karabalç›k Ma¤aras›’n›n içi (Feyzullah Do¤an).
alt›nda da bir odas› bulunan ma¤arad›r. Ben
ma¤araya girmek için beﬂ alt› merdiven indimse de, o zaman›n muhtar› olan Tahsin Kaya
(Denizbükü, 1894) ve Kâmil Çölmek (Netamelü, 1901), beni daha aﬂa¤›ya indirmediler (o
s›ralarda, o c›varda dolaﬂan azg›n bir ay›, belki ma¤arada saklanm›ﬂt›r diye). Ertesi gün Alt›kulaç
Köyü’ne giderek, Muhtar Mehmet T›¤l›’dan (1898) da ma¤ara hakk›nda bilgi ald›k. Onlar
birkaç arkadaﬂ bir fenerle ma¤araya inmiﬂler. Karanl›k bir oda ve ma¤arada yaﬂayanlar›n ya¤mur
sular›ndan yararlanmalar›n› sa¤layan bir havuz yap›lm›ﬂ. Daha sonra köylüler, tarlalar›ndan
ç›kard›klar› taﬂlarla bu ma¤aray› doldurup kapatm›ﬂlar. Bir söylentiye göre de, bu ma¤aran›n bir
yolu Yaylas Köyü’ne (Yakabaﬂ›) ulaﬂ›rm›ﬂ” (AG, 1 Aral›k 1980).
Hikmet Ferudun Es:
“I¤rava Ma¤aralar›’nda (Karabalç›k) Ceneviz korsanlar›n›n hazineleri oldu¤u söyleniyor. Derin bir kuyudan
sonra ma¤aran›n dibinde iki yol ayr›lmakta ve yeralt›ndan çok uzaklara kadar gitmektedir. Yine
yeralt›nda duvarlar› bembeyaz bir oda vard›r. Bu odadan sonra tekrar derin bir kuyu ile bir kat
daha yeralt›na inilmektedir. Burada baz› heykeller yukar›dan görülmektedir. Eskiden bu yeralt›
ma¤aralar›na bir iniﬂ tecrübesi de yap›lm›ﬂt›r” (Ses Dergisi, 17 A¤ustos 1959).
Feyzullah Do¤an (1952):
“Karabalç›k Ma¤aras›’na ben de girdim ama 50-60 metre inebildim. Bizim köyden
(Ba¤l›k Mahallesi) Mehmet ad›nda biri bu ma¤araya girip foto¤raflar çekmiﬂ. Ben o foto¤raflar›
dört y›l önce (1997) ﬂenliklerde sergiledim. Çok güzel foto¤raflard› ama ço¤unu birine verdim,
geri getirmedi. ‹çerde zor inilen yerler var. Sark›tlar, dikitler var. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi’nden
gelip araﬂt›rma yapm›ﬂlar. Hatta ma¤arada gezerken bir ara ‘ﬁimdi Bozkurt’un altlar›nda olmam›z
gerekir’ demiﬂler. Bu ma¤aradan Kirse Kayas›’na yol (ç›k›ﬂ) oldu¤unu, Cenevizliler zaman›nda
gemilerin Kirse Kayas›’na ba¤lan›p ma¤araya girildi¤ini(**) eskiler anlat›rd›. Eskiden Karabalç›k’ta
20’ye yak›n ev varm›ﬂ. Buras› batakl›k oldu¤undan terketmiﬂler. Ma¤aran›n giriﬂine dek yol var.
Bu ma¤aran›n içinin ›ﬂ›kland›r›l›p turizme aç›lmas› gerekir” (özel söyleﬂi).
*) Mart Aasper, 10 May›s 1973 tarihli, Karabalç›k Ma¤aras›’ndan Kirse Kayas› ve Hac›veli’ye ba¤lant› (yol) kurdu¤u çizimle de
destekledi¤i günlü¤ünde ﬂöyle yaz›yor: “...Önceki gün gidip de giremedi¤imiz ma¤araya (Karabalç›k) gittik. Tepede. Yaya olarak bir
saate yak›n. Elimizde fenerle girdik ma¤araya. Ama çok inemedik. Ma¤araya girmek için özel donan›mlar olmay›nca tehlikeli de.
Acaba bu ma¤aradan Hac›veli’deki kaleye (kaya) ve Abana-Bozkurt yolundaki y›k›nt›lara (Kirse Kayas›) yol gider mi?” (AG, 1 Mart
1982) Aasper, 11 May›s 1973 tarihli günlü¤ünde de
bu konuya de¤inmiﬂ (AG, 15 Mart 1982): “Tüm köy
(Abana), bizim yukardaki ma¤araya (Karabalç›k)
girdi¤imizi ö¤rendi. Demir kap›, basamak, alt›n...
söylentileri yay›ld›. Tüfek onar›m› ile u¤raﬂan biri
(Onar›c› Talat Turgut, 1928) bir baﬂ›na bu ma¤araya
girdi¤ini ve yüzlerce metreye dek indi¤ini söyledi. Biz
de, ma¤aradaki dar geçitten aﬂa¤›lara inecektik ama,
havas›z kalma ve dönüﬂ yolunu bulamama olas›l›klar›n›
düﬂünerek geri döndük. Sonra, ma¤aran›n iniﬂ yolu çok
dikti. Oturacak, tutunacak yerler bile yok gibiydi. Tüfek
onar›c›s›, bu ma¤arada insanlar›n oturmuﬂ olabilece¤ini
söyledi. Kale (Hac›veli) ile iliﬂkili oldu¤unu sanm›yor.
YEN‹CAM‹’N‹N AÇILDI⁄I YIL (1982). Oturanlar (soldan sa¤a): Halit Dede,
Ama Abana’ya 7-8 km uzakta bir ma¤ara daha var
Muharrem Urganc›o¤lu, Hasan Urganc›o¤lu (kuran kursu ö¤retmeni), Hac› Ali
(Kirsecik). O ma¤arada insanlar yaﬂam›ﬂ” (Çeviren
Bozkurt (müftü), Hüseyin Ata (imam), Haf›z Sami (müezzin), Basri Yorganc›,
Ercan Y›lmaz).
Kadir Can. Orta S›ra: Kemal Demir, Necati Yazgan, Bekir Ahmet, Hac› ‹smail
Can, Mehmet Süzer, Arif ﬁen, Mehmet Atayurt (kalayc›). Ayaktakiler: Ali
**) Karabalç›k Ma¤aras›’na bugünkü giriﬂten girip
Gökmen, Ahmet Gülan, Hac› Mehmet Sar›, Cemil Güney, Halit Güllü, ‹smail
Kirse Kayas›’ndan ç›kan kiﬂilerden söz edildi ama bu
Çelik, Hac› mustafa Çelik (Boroz) ve Hac› ‹zzet So¤ukçelik.
kiﬂilerin yak›nlar›na olay› do¤rultamad›k.

43

Ömer Demir (1933):
6 May›s 1956 Günlü¤ü: “Ö¤rencilerimi I¤rava’daki (Ba¤l›k) Kalyoncu Ma¤aras›’na
(Karabalç›k) götürdüm. Ma¤araya girdik. Ma¤aran›n çeﬂitli yollar›n› birlikte gezdik. Ama çok
aﬂa¤›lara inemedik. D›ﬂar›ya ç›k›p oturduk, az›klar›m›z› yedik, dinlendik. Sonra oyunlar oynad›k.
Hava çok güzeldi. Yan›m›za birkaç kiﬂi geldi, konuﬂtuk. Ma¤aran›n geçmiﬂinden söz ettik. Ben
köyde (Çay›rc›k) de bu ma¤ara üzerine çok öykü dinlemiﬂtim. Yaﬂl› dedeler bu bilgileri çok eski
kuﬂaklardan devrald›klar›n› söylerdi. Bu ma¤aran›n yollar› Kirse Kayas›’na dek inermiﬂ. Yüzlerce
(belki binlerce) y›l önce Ezine Deresi, S›narc›k’a (Bozkurt) dek ‘koy’muﬂ. Kalyonlar›n (büyük
gemi) leventleri, gerekti¤inde Kirse Kayas›’ndaki yollardan girerek bu ma¤arada saklan›rm›ﬂ.
Ma¤araya eﬂyalar›n› da saklarlarm›ﬂ. Su gereksinimlerini de yeralt› yollar›ndan karﬂ›larlarm›ﬂ.
Bir de ﬂu olay anlat›l›r (otuz beﬂ y›l önce yaﬂanm›ﬂ bir olay): I¤raval› bir amca, her nedense o¤lunun kula¤›n›
kesmiﬂ. Sonra bu ma¤arada saklanm›ﬂ. Kimse onu bulamam›ﬂ. ‘Kayboldu’ sanm›ﬂlar. Üç ay bu ma¤arada kalm›ﬂ.
Demek ki, yiyece¤ini de depolam›ﬂ. Sonra ç›k›p gelmiﬂ, yuvas›na kavuﬂmuﬂ. Köy halk› onu kucaklam›ﬂ. Kula¤›
kesilen o¤ul da babay› öpüp kucaklam›ﬂ. Bir öfkenin öyküsüdür bu. Bu olaylar yaﬂand›. Biz de
bunlar› not al›p, günlük tuttuk” (AG, Temmuz 1993).
Fahri Köse (Köseo¤lu, 1934):
“100 metre kadar indik. Sa¤l› sollu odalar var. Havas›zl›ktan lüks söndü ve geri döndük. Bir
taﬂ atard›k, sesi uzaklardan yank›lanarak gelirdi. Bu ma¤aran›n bir yolu Köso Köyü’nden
(Bozkurt’un Manav Deresi yan›) ç›karm›ﬂ. 20 y›l kadar önce bizim köyden
(Ba¤l›k) Kara Ahmet (Kara, 1912), o¤lu Sabri’yi (Kara,1941) b›çakla yarad›¤›
için bu ma¤arada bir süre saklanm›ﬂ” (özel söyleﬂi).
Salim Y›lmaz (1938):
“Bizim ‘Kirse Kayas›’ dedi¤imiz yerin üzerinde büyüleyici bir tap›na¤›n bulunmas›
gerekiyor. Daha sonra H›ristiyanl›k’›n Ortadoks mezhebi yay›lmaya baﬂlay›nca, bu tap›na¤›n
kiliseye çevrilmiﬂ olmas› düﬂünülebilir. Bize Kirse Kayas› olarak kal›yor. Tap›naktan ya da kiliseden
hiç iz kalm›yor. Yaln›z, Abana-Bozkurt yolu geniﬂletilirken Karabalç›k’a ulaﬂt›¤› san›lan ma¤ara
yoluna rastlan›yor. Ama kimsenin ilgisini çekmemiﬂ olacak ki, kepçeler kapat›veriyor bu ma¤ara
yolunu. Ç›kar›lan mezarlar bile k›r›l›yor buldozerle. Harmason’daki ma¤aralar (su sarn›çlar›),
kentin antik dünyadaki ilgisi kadar, antik ça¤daki yeralt› kenti ile de ilgilidir belki de. Homeros’un bu çevrede
gömülü oldu¤unu kaynaklar gösteriyor. Araﬂt›rma için bu çevreye ﬂimdilik bir kazma vurulmuﬂ de¤il. Hac›veli
(Aiginetes) ise kayas› ile, rahmetli Cemal Ar›kan’›n (1902) tarlas› ve ma¤aras› ile antik dünyadaki gizini sürdürüyor.
Denizbükü’ndeki Kirsecik Ma¤aras›’na gelince. Antik Ça¤’daki Ginolu (Cinolis) ile Denizbükü’ndeki Kirsecik
Ma¤aras› aras›nda iliﬂki aramak gerekir. Bu tap›nak, antik ça¤lardaki âyinlerde kimbilir ne kadar görkemliydi?
Abana çevresinde ayaklar›m›za tak›lan bu ma¤ara ve antik kent kal›nt›lar›m›z ﬂimdilik araﬂt›rmac›lar›n ilgisini çekmiyor.
Belki de sesimizi ulaﬂt›ram›yoruz araﬂt›rmac›lara. Belki de, yurdumuzun öteki yerlerindeki buluntular› incelemekten
bizim buralara gelmeye elleri de¤miyor(*)”. (AG, 1 Eylül 1982).
ÜÇ Ö⁄RENC‹ KARABALÇIK
MA⁄ARASI’NDAN ÇIKAMADI
Abana ‹nönü Lisesi ö¤rencilerinden Tayfun
Abana, Refik Yorganc›, ve Tuncay Özlü,
girdikleri Karabalç›k Ma¤aras›’ndan ç›kamad›lar.
11 Ekimde saat 12 dolay›nda, yanlar›na araç
olarak ip ve el feneri alan ma¤arac›lar(!), ipin ucunu
ma¤aran›n giriﬂindeki bir a¤aca ba¤lay›p, ma¤araya
iner. Biraz yol ald›ktan sonra ellerindeki fener söner.
El yordam›yla ipi izleyerek geri dönerlerken ip de
kopar! Karanl›kta hiçbir yöne gidemeyen gençler,
olduklar› yere oturup beklemeye baﬂlar.
Akﬂam, çocuklar›n›n eve gelmedi¤ini gören
aileler, çocuklar›n›n nerede olabileceklerini
arkadaﬂlar›na sorar. ‹çlerinden biri, “Onlar
ma¤araya gideceklerdi” deyince durum anlaﬂ›l›r.
Bir yandan ma¤aray› bilen biri aran›rken, bir
yandan da jandarmadan yard›m istenir. Daha önce
ma¤araya giren Ertan Ünal’›n da yard›m›yla saat
22.00’de ma¤araya ulaﬂ›larak gençler kurtar›l›r.
Sa¤l›klar› yerinde bulunan gençler biraz
korktuklar›n› söyler.
AG (Ekim-Kas›m 1998)

*) Salim Y›lmaz, çevremizdeki kal›nt›lar›n araﬂt›r›lmas› için say›s›z
baﬂvurularda bulundu. Bu baﬂvurulardan birine gelen yan›t: “...Yollad›¤›n›z
bilgiyi arkadaﬂlara aktaraca¤›m, ancak bu yaz bizim bütün ekipler önceden
planlanm›ﬂ olan arazi çal›ﬂmalar› nedeniyle baﬂka bölgelere da¤›lm›ﬂ
durumda. Bizim çal›ﬂma ﬂeklimizde belirli bir bölge üzerine
uzmanlaﬂ›ld›¤›ndan ve o bölgede de çal›ﬂmalar›m›z y›llarca sürdü¤ü için
kolayl›kla yer de¤iﬂtiremiyoruz. Bizim Anabilim Dal›’m›z da son on y›l içinde
K›rklareli, Ni¤de, Urfa ve Diyarbak›r üzerinde yo¤unlaﬂt›. Ancak, daha
önce Kastamonu’da çal›ﬂm›ﬂ olan arkadaﬂlar›m›z vard›. Bu bilgiyi onlara
da aktaraca¤›m. Umar›m yak›nda sizleri ziyaret etmek olana¤›n› da buluruz.
27 Haziran 2003" (Prof.Dr. Mehmet Özdo¤an, ‹stanbul Üniversitesi,
Prehistorya Anabilim Dal› Baﬂkan›).
Talat Mümtaz Yaman Park› (2004)
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2000 Aral›k’›nda da Kirse Kayas›’n›n do¤usundan geçen Abana-Bozkurt yolunun
k›y›s›ndan taﬂ ç›kar›l›rken rastlanan kuyu gibi derin bir çukur, “yoldüzler” makinesiyle (buldozer)
kapat›l›r!
Nahit Demirel (1943):
“Bizim çocuklu¤umuzda Kirse Kayas›’nda, baﬂlar› güneye dönük üç dört mezar vard›.
H›ristiyan mezar› dediler” (özel söyleﬂi).
Zeki Abana (1934):
“Kirse Kayas›’ndaki Ezine Çay›’nda bal›k tutard›k. Ellerimizi taﬂlar›n
alt›na sokar, bal›¤› tutard›k. Bal›k yerine elimize y›lan geldi¤i de olurdu. Kirse
Kayas›’n›n elektrik bendi yap›lan yönünde, kayaya do¤ru insan yap›s› 4-5
basamak ç›kard›. Buradan ma¤araya girildi¤i söylenirdi ama biz bu basamaklar› ç›kmad›k.
Bugünse oralar ormana dönüﬂtü¤ünden bu basamaklar da görünmez” (özel söyleﬂi).
‹skender ﬁengör (1975):
“...Oldukça zorland›k. Iﬂ›lda¤›m›z›n aküsü bitti. Küçük bir fenerle kald›k.
Bir ara dönüﬂ yolunu ﬂaﬂ›rd›k. Bu arada bir arkadaﬂ›m›z›n baﬂ›na sark›t parças› düﬂtü. Neyse ki,
s›y›rd› geçti. Bir ara hiç ç›kamayaca¤›m›z› bile düﬂündük. B›rakt›¤›m›z iﬂaretler sayesinde
ma¤aradan ç›kmay› baﬂard›k. Gerekli önlemler al›nmadan içeri girmek oldukça tehlikeli.
Ma¤aran›n (Karabalç›k) içinde y›ldan y›la kaymalar oluyor. Ama bu ma¤aran›n en k›sa zamanda
turizme aç›lmas› gerek. Gerekli tan›t›m yap›lmad›¤›ndan, ilçemize gelen
turistler bu ma¤ara ile ilgilenmiyor” (AG, Nisan 1995).
Nihat Gür (1956):
“1971 yaz›nda, hepimiz de ortaokul son s›n›f ö¤rencisi olan dört arkadaﬂ
(ötekiler Ersin Ayk›n, Metin Gürsoy ve Kâmil Okyay) ellerimizde birer kibritle Karabalç›k
Ma¤aras›’na girdik. 4 metre kadar iniﬂten sonra yol üçe ayr›l›yor. Birinden girdik. Elimizde yeterli
›ﬂ›k olmad›¤›ndan kol kola tutuﬂarak iniyoruz. 10-15 metre sonra yol yeniden üçe ayr›ld›. 4-5
metre derinli¤e sarkarak inebildik. Yol yeniden üçe ayr›ld›. Birinden gittik.
Geniﬂ ve derin bir yere geldik. ‹nilmesi tehlikeliydi ama buray› da indik. ‹çerde
sark›tlar, dikitler vard›. Yarasalar vard›. Hepimiz 13-14 yaﬂlar›ndayd›k. Korktuk
ve daha ileri gidemeden döndük. 120 metre kadar inmiﬂtik. ‹çerde deneme
yapt›k, hava ak›m› vard›. Kibritin alevi bir yana savruluyordu” (özel söyleﬂi).
Halil Karahalil (K›z›lcaelma, 1942):
“ I¤rava (Karabalç›k)
Ma¤aras›na 1995’te MTA’da jeoloji mühendisi
bir arkadaﬂla girdik. Arkadaﬂ ﬂöyle dedi: ‘Kaya
parçalar›n› alm›ﬂlar, bunlarla porselen yapm›ﬂlar.
Yani buradaki taﬂ-toprak parçalar› d›ﬂar›
ç›kar›larak bu ma¤ara oluﬂturulmuﬂ. Sen bana
buran›n yaﬂl› adamlar›n› bul, onlarla konuﬂal›m!’
Abana, Hac›veli ve Harmason’da birkaç yaﬂl›
adamla konuﬂtuk, böyle bir porselen f›r›n› kal›nt›s›
ve porselen parçalar› bilmediklerini söylediler.
Arkadaﬂ, seramik yap›m›nda kullan›lan kaolen
topra¤›n›n (halk aras›nda ‘pekmez topra¤›’) bu
ma¤arada bol bol bulundu¤unu, çevrede porselen
yap›lmam›ﬂsa, kaolenin gemilerle baﬂka yere
taﬂ›nm›ﬂ olabilece¤ini söyledi” (özel söyleﬂi).
M. Orhan Bayrak’›n “Türk Tarihi Yerler
K›lavuzu”nda (Remzi Kitabevi, ‹stanbul, 1979)
HUR‹ KÖYÜ. Abana’n›n en bak›ml› evi. Zeytinlik Mahallesi, Abana-Bozkurt
gösterilen Kastamonu’daki iki ma¤aradan biri
yolu üzerinde. 1925’te Mehmet Öztürk’le (Sert’a, 1882) Hüseyin Öztürk
Karabalç›k’t›r. Ma¤aran›n ad› “I¤rova” (I¤rava
yapt›rd›. Yap›m› Mehmet ﬁensoy (Öztürk, 1891) yönetti. Ustalar Çay›rc›k’tan
= Ba¤l›k) olarak geçer ve “Abana’ya 2 km
Mahmut Evyapan (1887), Zeybek’in Mustafa (Ata, 1902), Çökelez’in Mustafa
uzakl›ktad›r” notu düﬂülmüﬂtür. Öteki, Cide’nin
(1904) ve Ömer Ata’d›r (1904). Evi en son 2002’de Hüseyin Öztürk (1950)
‹stanbul’dan getirtti¤i özel ustalara onartt›. Bu onar›mda evin çürümeye yüz tutan
“Hacetkaya” ma¤aras›d›r. “Kastamonu ‹li’nin
birçok yeri özgün yap›s›na uygun olarak de¤iﬂtirildi.
Ekonomik Kalk›nmas›” adl› yap›tta (‹ktisadi
Araﬂt›rmalar Vakf›, ‹stanbul 1990) da Kastamonu’daki toplam üç ma¤aradan ilk ikisi Hacetkaya (Cide) ve I¤rova
(Abana) üçüncüsü de P›narbaﬂ›’ndaki ‹lgarini’dir (sayfa 149).
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NERELERDEN GELD‹K?
Abanal›, k›zd›¤› köylüye “Türk!” (“Kabu¤u kal›n Türk!”, “Yukar› Türk’ü!”) diyerek,
akl›nca aﬂa¤›lard›. Bu durum 1970’lere dek sürdü.
Muharrem Saka (1963):
“...Sonra onlar› küfelere tek tek yerleﬂtirecekler. Kimbilir bu incirler nerelere gidecek?
Kat›rc›lar geceye kal›rsa, bizim samanl›kta yat›yor. Annem (Sabahat Saka, 1934) yemek de
veriyor onlara. Samanl›¤a ya da bahçeye onlar için sofra kuruluyor. ‘Bir
ﬂeylerimiz çal›n›r’ gerekçesiyle biraz tedirgin oluyoruz. ‘Bunlar yukar›
Türkleri, her ﬂey yapar!’ diyor yaﬂl›lar›m›z” (AG, Haziran-Temmuz 2000).
Mustafa Aksoy (Kirazsökü, 1959):
“Bizim köye Fatih Sultan Mehmet zaman›nda ‹stanbul’dan gelerek
yerleﬂmiﬂler. Savaﬂtan kaçm›ﬂlar. Gemiyle geliyorlar ve köye yerleﬂiyorlar.
‹liﬂi’ye (Yakaören) ç›k›yorlar ama oraya yerleﬂtirmiyorlar. ‹liﬂililer “Türk!”
derdi bizim köylülere” (özel söyleﬂi).
Nahit Öztürk (1934), Mustafa ﬁenol’un (1904) kendisine,
Yeﬂilyuva’dan Abana’ya göçen E¤itmen Necati Y›lmaz (1910) için, “Senin
kemiklerin s›zlar, bu Türklere hakk›n› niye yediriyorsun?” dedi¤ini söyler (AG,
Haziran 1996).
Hayati Topalo¤lu (‹nceyaz›, 1938):
“Babam Mustafa Çavuﬂ (Topalo¤lu, 1886), yedi kardeﬂin en küçü¤ü
olarak Gerdiç’te (Görentaﬂ) do¤uyor. Askere gitmeden evleniyor. 13 y›l
askerlikten sonra köye dönüyor ve ‘ad› ç›kt›’¤› için kar›s›n› boﬂuyor. Sonra
‹nceyaz›’ya (Yunar›) iç güveyi gelerek annemle evleniyor. Annem, ünlü Keserci
Haf›z’›n (Mehmet Fahrettin Altan, 1887) k›zkardeﬂidir. Annem ölünce babam yine evleniyor. O
kad›nla birkaç ayl›k beraberlikten sonra ayr›l›yor ve ‹liﬂi’den (Yakaören) dördüncü kar›s›n› al›yor.
Aralar›ndaki kavga s›ras›nda üvey annem babama hep ‘Türk! Kabu¤u kal›n Türk!’ diye ba¤›r›rd›.
Oysa üvey annemin geldi¤i köy ‹liﬂi (Yakaören) ile babam›n geldi¤i köy Gerdiç (Görentaﬂ)
komﬂu köylerdir. Üvey annem, birkaç km de olsa, k›y›ya yak›n kökenli oldu¤undan, ‘Kabu¤u kal›n Türk!’ diye
babam› aﬂa¤›lard›. Bu durum yöremize özgü de¤ildir. Örne¤in ben Zonguldak’ta ö¤retmenken,
Bart›n Ticaret Lisesi Ö¤retmeni Tar›k Sereno¤lu, be¤enmedi¤i, kaba buldu¤u kiﬂileri ‘Türk!’
diye aﬂa¤›lard›” (özel söyleﬂi).
Tevfik Günay (Bozkurt, 1928):
“‹ﬂin ilginci, Abanal›lar bize Yukar› Türk’ü derdi, biz de Bozkurtlu olarak bizden yukardaki
köylülere Yukar› Türk’ü derdik” (özel söyleﬂi).
Bu durum (“Türk” sözcü¤ünün aﬂa¤›lamak için kullan›lmas›), Osmanl›’n›n Türk’ü “hor”
görmesinden kaynaklanabilece¤i gibi, az›nl›klar›n k›y›larda; Türklerin de iç kesimlerde
yerleﬂmesinden (az›nl›klar›n davran›ﬂ›n›n bir sonucu olarak, sonradan k›y›lara yerleﬂenlerin de
içerdekileri hor görmesinden) kaynaklanabilir.
Abana’ya yerleﬂen atalar›m›z gemici kökenlidir. Yak›n yerler için 2-3 tonluk sandal ve 5-6 tonluk kay›klar
baﬂl›ca deniz arac›d›r. Köylülerimizin iﬂi daha da zordur. Ço¤unlukla ‹stanbul’da gemicilik yapan erkekler, k›ﬂ›n 34 ay› köyünde geçirir. Daha yukar› köylerin erkekleri Zonguldak’a da giderek kömür madeninde çal›ﬂ›r.
K›r›ko¤ullar›, Gagavuzlar, Keﬂeplio¤ullar› ve Hac›yüzbaﬂ›o¤ullar›’ndan baﬂka 1950’ye dek Abana’ya
yerleﬂenleri saptamaya çal›ﬂt›k.
Hüseyin Acar (GöyC›b›r›k’›n yap›s›,
bir zamanlar nükler, 1953):
Abana’n›n
“Macaristan’dan Göyen görkemli
yap›s›yd›(1940’lar). nükler’e ilk gelenin ad›
Mahmut A¤a. Mahmut
a¤a’n›n o¤lu ve o¤lunun
o¤lunun ad›n› bilemiyoruz.
Ondan sonrakiler Macaro¤lu Hasan, onun o¤lu da Macaro¤lu
Hasan, sonra Hüseyin Acar (1888) ve
Babam Lütfi Acar (1935). Macarköyü’nden
(Acar) Seyfettin Uyan›k (1931), ‘Benim
çocuklu¤umda Göynükler’den yak›nlar›m›z
bize yat›ya gelirlerdi’ diyor. Demek ki onlarla
da akrabay›z. Ayanc›k’ta da Macaristan’dan
gelenler var” (özel söyleﬂi).
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Ahmet Acar (Göynükler, 1972):
“1989’da ‹stanbul’da bir özel dersanede bir tarih ö¤retmeni anlatt›: Bundan 180-200
y›l önce (1790-1810) Ruslar Macaristan’› iﬂgal ediyor ve Anadolu’dan oraya yerleﬂmiﬂ olan
atalar›m›zdan 5.000 Türk Türkiye’ye göçüyor. Bir kol ‹stanbul üzerinden; bir kol da Karadeniz’i
kuzeyden dolaﬂarak Batum üzerinden buralara geliyor. Ayanc›k’ta da Macaristan’dan gelenler
var. ‹ç Anadolu’ya gidenler de oluyor. Bunlara toprak veriliyor” (özel söyleﬂi).
Seyfettin Uyan›k (Acar, 1931):
“Bizim bildi¤imiz kadar›yla 200 y›ldan da önce dedelerimiz Macaristan’dan
gelmiﬂ. Büyüklerimizden böyle duyduk. Ben bir yerde okumad›m bu tarihçeyi.
(...) Gelevye’de (Çamp›nar*) de var Macaristan’dan gelenler” (AG, 15
Temmuz 1978).
Vedat Geriﬂ (1949):
“Kadastro mahkemesi nedeniyle yapt›¤›m araﬂt›rmada annemin dedesi
Macaro¤lu Memiﬂ’e dek ulaﬂt›m. Bugün bizim mahallede (Acar) Macaristan
kökenli 5 ev (aile) var” (özel söyleﬂi).
Nahit Öztürk (1934):
“1970’li y›llarda buraya Macaristan’dan üç kiﬂi geldi: Türk dili ve
tarihi okuyan bir gençle anne ve babas›. Genç adam az-çok Türkçe
biliyordu. Akrabalar›n› aramaya gelmiﬂler. Topal Ziya’n›n (Göztürk, 1926)
kahvesinde oturdular. Hatta onlarda bir hafta kadar konuk oldular.
Göynükler’e de gittiler. Macarköyü’ne (Acar) gittiler” (özel söyleﬂi).
Selahattin T›¤l› (1932):
“Bizim soyumuz T›¤l›o¤ullar› 1400’lü y›llarda 6 kardeﬂ Diyarbak›r’a
yerleﬂiyor. Diyarbak›r’dan 2 kardeﬂ Sinop’a geliyor. Sinoptan Sar›çiçek’e
(Sinciros) gelmiﬂler. Sar›çiçek’teki soykütü¤üm ﬂöyle: Babam Necati T›¤l›,
Dedem Afif T›¤l›. Dedemden sonras› da Mehmet A¤a, Apti A¤a, Y›¤ma
(Sabri T›¤l›’n›n da dedesidir), Hasan A¤a ve ﬁükrü A¤a” (özel söyleﬂi).
Raﬂit T›¤l› (1948):
“Babam Muzaffer T›¤l›’n›n (1912) anlatt›¤›na göre atasoyumuz
T›¤l›o¤ullar› Osmanl› ordusunda ‘t›marl› sipahi’ (bar›ﬂta görev yapan, ça¤r›ld›¤›nda göreve
giden atl› asker) olarak görev yap›yormuﬂ. Sipahili¤in kald›r›lmas›ndan sonra Ordu’nun Ünye
‹lçesi’ne yerleﬂmiﬂler. Oradan Abana’ya ve Türkiye’nin öteki yerlerine da¤›lm›ﬂ›z” (özel söyleﬂi).
Salim Y›lmaz (1938):
“Bizim atasoyumuz, Toklaman’›n Hasan’a (‹nce, Göynükler, 1903) göre
ﬁam’dan (Suriye) Çatalzeytin’in ‹nanya Köyü’ne (Ça¤lar) göçmüﬂ.
‹nanya’dan biri Göynükler’in Toklaman Köyü Mahallesi’ne iç güveyi geliyor.
Toklaman Köyü’nden üç kardeﬂ Yeﬂilyuva’ya göçüyor. Bu üç kardeﬂin soyu Kurudireko¤ullar›,
Yusufo¤ullar› ve Delihasano¤ullar› olarak
Orta Karadeniz’in k›y›s›nda ‹nebolu
sürüyor. Biz Kurudireko¤ullar›’ndan›z. Nüfus
Kazas›’na ba¤l›, yine Karadeniz k›y›s›nda 34-42
kay›tlar›na göre bilinen en eski yak›n›m dedemin
enlem-boylam ölçülü ve Ezine adl› Abana
dedesi Salih’tir. Do¤um tarihi bilinmiyor. Salih’in
Çay›’n›n sel a¤z› iki yan›nda tarihi Abana iskelesi
o¤lu
Veli (1830) Veli’nin o¤lu da Sar› Ahmet’tir (1864). Dedem
ve köylerini kad›l›k ve gezici naiblerle k›r
Sar›
Ahmet’in Mehmet (1894) 1926’da Abana’ya yerleﬂiyor.
serdarlar›-zaptiyeler yönetmekte iken, Sultan
Babam Necati Y›lmaz 1910 Yeﬂilyuva do¤umludur“ (özel söyleﬂi).
Mecit’in ilk yaz›l› anayasas› olan Tanzimat
Ferman›’n›n okundu¤u 1839 y›l›nda baﬂlayan
örgütlenmeler süresinde 1968 tarihli Vilâyet
Nizamnamesi gere¤ince Abana’da da belirli bir
kadro ile nahiye müdürlü¤ü kurulmuﬂtur (do¤al
bir bal›kç› köyü ve bar›na¤› olan Zonguldak,
Uzun Mehmet’in buldu¤u kömür madeni
nedeniyle geliﬂmeye baﬂlay›nca kimi vilâyetlerde
kurulmakta olan nahiyeler ile Abana’yla beraber
kurulmuﬂtur).
Mutlakiyet devrinde Abana Nahiyesi,
Çatalzeytin’den 24; Evrenye’den 14; Abana’dan
46 köy ki, toplam 84 muhtarl›kl› da¤›n›k 300 parça
köycü¤ü içine alan da¤, dere, tepe engebeli; k›y›lar›

*) Çamp›nar’da “Acar” soyad› olanlar›n kökeni Macaristan’d›r.

iskeleli geniﬂ bir nahiye (bucak) olmuﬂtur.
Nurettin PEKER

Yakaören (1971).

(AG, 15 Nisan 1978)
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Mehmet Y›ld›z (Çatalzeytin-Ku¤u, 1951):
“Ku¤u’ya ilk yerleﬂen biziz. Soyumuz Emiro¤ullar›’d›r. T›¤l›o¤ullar› bizden sonra Sinciros’tan (Sar›çiçek)
gelmiﬂ. Konaklar Samanc›’dan (Çatalzeytin), Pamuko¤ullar› Ba¤l›k’tan, G›b›ﬂlar da Samanc›’dan gelmiﬂler.
G›b›ﬂlar Hac›yüzbaﬂ›o¤ullar›’n›n yerlerini (Çiftlik) al›p yerleﬂiyor. Hac›yüzbaﬂ›o¤ullar›’n›n yerlerinden Sa¤›ro¤ullar›
da al›yor. Onlar da Samanc›’dan. Soyad› Kaya olanlar da Denizbükü’nden gelmiﬂ. Dedemin babas› ‹stanbul’da
padiﬂah›n hamlac›baﬂ›ym›ﬂ. Dedeme Kömüﬂçü derlerdi. Toprak çok oldu¤u için kömüﬂ koﬂarm›ﬂ” (özel söyleﬂi).
Ötekiler:
Cedimo¤ullar› (Girinti Osman Y›ld›r›m, 1864 soyu) Yaylatepe’den (Bozkurt).
Karaalio¤ullar› (Ahmet Çelikbaﬂ, 1930 soyu) ve Çolak Haf›z (Mehmet Yücel, 1878) ‹brahim’den
(Bozkurt).
Hac›musao¤ullar› (Vergici Mehmet Yaz›c›, 1877, Aktan Mehmet Kaptan, 1871, Hac› Hüseyin Süvari,
1884, Koç Day› Mehmet Güngör, 1900 ve Hamdi So¤uksu, 1890) Kocaçam’dan (Bozkurt-Z›rma).
‹hsan Abana (Harputlu, 1908) Gümüﬂhane’den (Bayburtlu olan babas› Çatalzeytin’de PTT müdürüyken
ölüyor, Gümüﬂhaneli olan annesi 1926’da, Çatalzeytin’de tahsildar olan Çolak Haf›z Mehmet Yücel’le, 1878,
evleniyor). Abana’ya kundakta geliyor.
Kalayc› Cemal (Baﬂar, 1922) Yemeni’den.
Kalayc› Mevlüt (Savc›, 1894) Ardeﬂen’den (Rize).
Kâz›m Yazgan (1920), Mustafa ﬁekerci (1911) ve Talat Turgut’un (1928) atasoylar› Yozgat’tan
(Yozgattan Taﬂköprü’ye; oradan Bozkurt’un yukar› köylerinden birine; oradan da Konakören’e geliyorlar).

1896’DA (H‹CR‹ 1314) KASTAMONU V‹LAYET SALNAMES‹’NE GÖRE

ABANA BUCA⁄I MUHTARLIKLARINDA OTURANLARIN SAYISI
BUGÜNKÜ ABANA-BOZKURT-ÇATALZEYT‹N-GEM‹C‹LER
(Bugünkü Abana Mahalle ve Köyleri Büyük Yaz›ld›)
Muhtarl›k Ad›

Erkek

Muhtarl›k Ad›

Kad›n Toplam

Erkek

Kad›n Toplam

44- YEMEN‹
87
94
181
1- Z›rma (Kocaçam)
209
244
453
45- MACA (Akçam)
101
128
229
2- Aye (Kutluca)
186
148
334
46- ALTIKULAÇ
78
99
177
3- Narba
90
93
183
47- ELMAÇUKURU
132
145
277
4- Gölmet (Alantepe)
149
157
306
48- KADIYUSUF
211
148
359
5- Köseali
130
150
280
49- GÖYNÜKLER
156
175
331
6- Keﬂlik
172
217
389
50- GELEVYE (Çamp›nar) 128
134
262
7- Dursun
120
132
252
51- Sinciros (Sar›çiçek)
162
166
328
8- Kozca¤›z
112
130
242
52- G‹REGÖZ (Çay›rc›k) 244
216
460
9- Ulu
114
107
221
53- Bayramgazi
198
193
391
10- K›z›lcaelma
113
135
248
54- Mimir
166
161
327
11- Sak›zc›lar
95
93
188
55- Izmana (Yaﬂarl›)
107
123
230
12- Kestanesökü
63
82
145
56- Yukar› Hani
85
76
161
13- Yeniköy
55
60
115
57- S›narc›k
173
174
347
14- Arza (Yaylatepe)
117
116
233
58- Kilmes
176
163
339
15- ‹brahim
98
94
192
59- Pazaryeri (Bozkurt)
234
202
436
16- ﬁeyhﬂaban (Çiçekyayla) 138
138
276
60- Bahçe
177
182
359
17- Oday (Koﬂmap›nar)
101
119
220
61- Ayg›rova
120
120
240
18- Ortasökü
105
95
200
62- YUKARI ABANA
190
190
380
19- Anbarc›lar
77
88
165
63- AﬁA⁄I ABANA
188
186
374
20- Da¤köy
107
106
213
64- Hamzagöynük
107
110
217
21- Yenibeyler
165
172
337
65- Zalama (Güngören)
97
99
196
22- ‹smail
165
149
314
66- TOZA (Konakören)
198
191
389
23- Güdüle
146
143
289
67- ‹liﬂi (Yakaören)
130
129
159
24- Ceditler
95
107
202
68- Uzunömer
127
120
247
25- Anayol
149
146
295
69- Yukar›
124
118
242
26- Kayadibi
94
85
179
70- Mahmut
110
110
220
27- Celaller
142
138
280
71- Yunar› (‹nceyaz›)
146
147
293
28- Kaymazlar
72
80
152
72- Ali Çelebi
158
166
324
29- Çatalzeytin
250
272
522
73- Hac› Hasan
150
150
300
30- Çelebiler
95
69
164
74- Gerdiç (Görentaﬂ)
144
151
295
31- Hamidiye
42
46
88
75- Günvakti
130
160
290
32- Mamlay
115
122
237
76- Evrenye (Gemiciler)
216
230
446
33- Hüseyinler
83
88
171
77- Namazgâh
200
210
410
34- Seki
174
159
333
78- Ayvat
136
146
282
35- Çubuklu
89
94
183
79- Darsu
157
170
327
36- Ginolu
139
130
269
80- Nigerze (Belde¤irmeni) 288
297
585
37- Mutca
167
162
329
81- Yukar› Güde
145
150
295
38- Samanc›
135
128
263
82- Aﬂa¤› Güde
130
150
280
39- Firistay (Köklüce)
68
97
165
83- Keti
147
182
329
40- Canlar
69
67
136
84- KÜRT (Denizbükü)
135
136
271
41- Ku¤u
130
78
208
TOPLAM
11.347 11.624 22.971
42- GEDOS (Yeﬂilyuva)
79
86
165
43- YAYLAS (Yakabaﬂ›)
59
69
128
Notlar: Bugünkü Abana’n›n Hac›veli ve Ba¤l›k mahalleleri (Macarköyü de) ile Bozkurt’un bildi¤imiz kimi köylerini
bu listede bulamad›k. Listedeki kimi köyler de bugün yok. Bunlar›n adlar› de¤iﬂmiﬂ olabilece¤i gibi, kimi çeviri
yanl›ﬂ›ndan da kaynaklanm›ﬂ olabilir.Osmanl›cadan (Arapça) çeviren: ‹smail Hakk› ﬁener.
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Kemal Can’›n (1924) dedesi Kürt Bekir (1832) Darende’den (Malatya).
Köseo¤ullar›’ndan Ömer Köse’nin (Ba¤l›k, 1913) büyükbabas›n›n babas› Rize’den.
Ruhi Taner’in (1931) büyükbabas› Recep Usta (Kalafat, 1868) Ar›ca’dan (Çatalzeytin).
Sakara¤a (Hac›hüseyino¤ullar›’ndan Hasan Özden, 1881), sarayda koruma subay› iken, 2. Abdülhamit’in
düﬂüﬂüyle Abana’ya sürülür.
Süleyman Sümer (1868) Yukar› ‹liﬂi’den (Bozkurt-Yakaören).
T›¤l›o¤lu Hüseyin (T›¤l›, 1893) Alt›kulaç’tan.
T›¤l›o¤lu Niyazi (T›¤l›, 1902) Ku¤u’dan (Çatalzeytin).

‹NEBOLU
‹nebolu’nun ilçe olma tarihini bilen yok!
“1988 ‹nebolu Y›ll›¤›”nda “‹nebolu” için çeliﬂkili olarak, “1413’te Küre’ye ba¤l› bir nahiye iken, 1867’de
(1873’ten sonra) kaza olmuﬂtur” deniliyor.
‹çiﬂleri Bakanl›¤› Genel Müdürü’nden ald›¤›m›z bir yaz›da ‹nebolu’nun
1869’da ilçe oldu¤u belirtiliyor(*). Aç›klamada 1869’un “hicri” karﬂ›l›¤› yok. 1286
olmas› gerekiyor (Kastamonu’da bas›mevi kurulup ilk salnamenin bas›m y›l› da
1286’d›r).
Ahmet Göko¤lu ‹nebolu’nun H 1284’te (karﬂ›l›¤› bize göre 1868) ilçe
oldu¤unu belirtiyor (Phaflagonya, 1952, sayfa 21).
Osmanl› Arﬂivleri’nde yapt›¤›m›z incelemede ‹nebolu’nun 1869’dan önce
de ilçe oldu¤u bilgilerine ulaﬂt›k. Hem de 10 ayr› y›lda (ve 30’dan çok yerde): 1848,
1852, 1853(**), 1854, 1855, 1857, 1858, 1859, 1860 ve 1861.
Osmanl› Arﬂivi’ne göre 10 A¤ustos 1859’da (11 M 1276 H) Abana
“ilçe”dir:
“Abana Kazas› Almaçokoru Karyesi (Elmaçukuru Köyü) sakinelerinden
‹nebolu Lisesi Heyemola
Fesli ﬁerife’nin uygunsuz davran›ﬂlar›ndan dolay› zevciyle birlikte köyden ihrac› (Dosya
gösterisi (25.8.2004).
139, Gömlek 99, Fon: A.}MKT.DV).
‹nebolu, Abana’n›n ilçeli¤inden önce en
son 20 Eylül 1858’de ilçe görünüyor.
Abana’n›n ilçe oldu¤u bu bir y›ldan az süreli
dönemde ‹nebolu’nun yönetsel türü (bucak-köy)
belli de¤il. Bu dönemdeki Abana ilçesi’nin do¤rudan Kastamonu’ya degil de, Sinop Sanca¤›’na
ba¤land›¤›n› san›yoruz (tarih gösterilmeyen bir
arﬂivde “Abana Kazas›-Sinop” yaz›l›).
(*) Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi arac›l›¤›yla
‹çiﬂleri Bakan› ad›na Genel Müdür Osman Güneﬂ’ten
ald›¤›m›z yan›t: “20 Aral›k 2000 tarihli dilekçeniz üzerine
kay›tlar›m›zda yap›lan inceleme sonucunda Kastamonu ‹li,
‹nebolu ‹lçesi’ne ba¤l› Abana Nahiyesi’nin 1916 y›l›ndan
önce kuruldu¤u, 1916 y›l›nda bucak merkezinin Gemiciler
(Evrenye) Köyü’ne taﬂ›nmas› ile Evrenpaﬂa ad›n› ald›¤›,
1918 y›l›nda nahiye merkezinin Abana Köyü’ne taﬂ›narak,
nahiyenin tekrar Abana ad›n› ald›¤› ve ‹nebolu’nun 1869
y›l›nda; Abana’n›n ise 1945 tarihinde ilçe haline getirildi¤i
anlaﬂ›lm›ﬂt›r.”
**) 07 Mart 1853 tarihine denk düﬂen arﬂiv özeti: “Maaﬂs›z
olarak ‹nebolu Kazas› Müdürü olan Hac› Kaptan’›n azliyle
yerine vekaleten müdür olan Hac› Mustafa A¤a’n›n asaleten
tayini (Tarih 26 Ca 1269 H, Dosya 61, Gömlek: 57, Fon:
A.}MKT.MVL).
Bir ‹nebolu motoru Hac›veli’de
(Muharrem Yorganc›).

‹NEBOLU HAR‹TASI Richard Kiepert’in 1914’te yay›mlanan 19021906 yap›m› Küçük Asya (Klein Asien) haritas›ndan kesit
(kaynak ve ayr›nt› 14. sayfadaki harita altyaz›s›nda).
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18 A¤ustos 1859’da ‹nebolu’yu yeniden ilçe olarak görüyoruz. Arﬂivde ‹lçelik 1859’un 28 Kas›m ve 12
Aral›k’›nda; 1860'›n 14 Mart, 18 Mart, 11 Nisan ve 18 Nisan’›nda sürüyor.
9 May›s 1860’ta(*) ve 16 May›s 1960’ta ‹nebolu “bucak”t›r:
‹nebolu’nun bu k›sa bucakl›¤› süresince ilçeli¤in nereye verildi¤i belli de¤il.
15 Ocak 1861’de ilçelik yine çok k›sa bir süre için ‹nebolu’dad›r.
28 Nisan 1861’de ilçelik Evrenye’ye (Gemiciler) geçer(**).
21 Ekim 1861’de (16 R 1278) ‹lçe yine ‹nebolu’dur. Evrenye’nin ilçeli¤i 6 aydan az sürmüﬂtür.
1861’den 1869’a dek ‹nebolu’nun köy mü, bucak m›, ilçe mi oldu¤u belirsiz (elimizdeki parça parça bilgiler
yetersiz). Bu tarihler aras›nda ‹nebolu’yu yaln›zca “‹nebolu Kasabas›”, “‹nebolu ‹skelesi” ya da yal›n olarak (‹nebolu)
olarak görüyoruz.
Bu durumda ‹nebolu, 1869’da beﬂinci kez ilçe oluyor.
Gemiciler (Evrenye) Kastamonu Salnamesi’ne göre 1869’da ‹nebolu’nun “bucak”›d›r.
Küre 1530’da ilçedir. Osmanl› Arﬂivleri’ne göre 1691, 1692, 1846, 1850’li y›llar, 1860, 1861, 1864 ve
1865’te ilçedir. 1869’da ‹nebolu ilçe olunca ‹nebolu’ya ba¤lanarak bucakl›¤a düﬂer (Kastamonu Salnamesi,
1869) Daha önceki ‹nebolu’nun ilçeliklerinde Küre ilçe olarak kalm›ﬂt›r. Osmanl› Arﬂivleri’nde Küre’yi 19
Kas›m 1870’te ilçe olarak görüyoruz. Sonras›nda bucakt›r. 17 Eylül 1886 ve 4 A¤ustos 1887’de ilçedir. 5
Kas›m 1887’de bucakt›r. 21 Eylül 1890’da ‹lçedir. Küre’nin 1869’dan sonraki ilçeli¤ine Kastamonu
salnamelerinde rastlayamad›k. Osmanl› Arﬂivi’nden Küre’yi izlemeyi sürdürelim: 1894’te de ilçedir. 1899, 1912,
1913, 1914 ve 1916’da bucakt›r. 1917 ve 1918’de ilçe, 1919’da bucakt›r. Son olarak 1925’te ilçe olur.
Küre’nin ad› 6 Ekim 1913 tarihli Osmanl› Arﬂivi’nde “bak›r oca¤›” anlam›na gelen “Kürre-i Nuhas”
olarak geçiyor(***). Kimbilir bu tarihlere dek ad› böyledir. Bundan önceki tarihlerde kimi kaynaklarda yaln›zca
“Küre”nin geçmesi, Küre-i Nuhas ad›n› k›salt›lm›ﬂ olarak vermelerinden kaynaklanabilir.
Do¤anyurt (Meset) da “Hoﬂalay” ad›yla 1530’da ilçedir. Osmanl› Arﬂivleri’nde Hoﬂalay 1847’den
1865’e dek de ilçe görünüyor. 1886, 1887, 1888 ve 1889’da bucakt›r. Hoﬂalay 1907, 1910 ve 1918’de de
Cide ‹lçesi’ne ba¤l› bir bucakt›r. Cumhuriyetle beraber
ABANA’DA YAﬁAMAK
“Meset ” ad›yla bucakl›k sürer. 1962’de ad›
(...)
Kastamonu
Abana aras› inan›lmaz-anlat›lmaz
Do¤anyurt olur. ‹lçelik tarihi 1990’d›r.
*) 09 May›s 1860 (17 L 1276 H): “Dimitri Yorgi’nin ‹nebolu
Nahiyesi’nde harap olan dükkân›n›n inﬂas›na müdahalenin
men’i (Dosya: 157, Gömlek: 42, Fon: A.}MKT.DV).
**) Osmanl› Arﬂivi, 28 Nisan 1861 (17 L 1277 H): “Sinop
Sanca¤› Evrenye Kazas›’ndan ve Asakir-i Bahriye
çavuﬂlar›ndan Abdullah A¤a’n›n kardeﬂi Halil’i, Esirci Lüleci
Mehmed A¤a M›s›r’a kaç›r›p Abbas Paﬂa’ya satm›ﬂ
oldu¤undan, Halil’in getirilip Abdullah A¤a’ya teslimi” (Dosya:
187, Gömlek: 87, Fon: A.}MKT.DV).
***) 6 Ekim 1913 (5 Za 1331): “‹nebolu Kazas›’na tabi Kürrei Nuhas Nahiyesi’nde hapishane olmad›¤›ndan, mahkemece
mahkumiyetleri kararlaﬂt›r›lan suçlular›n yak›n kazalara
nakilleri (Dosya 28, Gömlek 19, Fon DH.MB..HPS).
‹nebolu-2004
(Hastaneden)

derecede güzel da¤larla, yemyeﬂil da¤larla, bereketli da¤larla,
muhteﬂem da¤larla çevrili. ‹sfendiyar Da¤lar›’ndan misilsiz
bir hayranl›kla geçip gittim. Ve diyebilirim ki, ömrümde en
güzel da¤lar› Kastamonu Abana aras›nda seyrettim (...).
ﬁimdi “da¤” deyince akl›ma ‹sfendiyar Da¤lar› geliyor.
Sonra Yaral›göz Da¤lar›’n›, kestanelikleri düﬂünüyorum.
Yeﬂilin âdeta öbek öbek f›ﬂk›rd›¤›, yamaçlardan tepelere do¤ru
kümelendi¤i ve alt›ndaki topra¤› müthiﬂ bir k›skançl›kla
saklad›¤› yerlerde yaﬂamak ne kadar güzel! Ve yeﬂil ne kadan
huzur verici bir renk! Müslüman Türk ta Orta Asya’dan,
Türkistan’dan beri, o güzelim çinilerinde, kilimlerinde, duvar
süslemelerinde en çok beﬂ renge sar›lm›ﬂt›r. Türk için “beyaz”,
temizli¤i ve masumiyeti ifade eder. “Sar›”, güneﬂi hat›rlat›r.
“K›rm›z›”, yi¤itli¤i, kahramanl›¤›, “mavi”, soylulu¤u, “yeﬂil”
ise Cennet’i anlatan renklerdir.
Kastamonu Abana aras›, cennet bahçeleriyle süslü. Yeﬂilin
mahmuru, yeﬂilin küskünü, yeﬂilin öfkelisi, yeﬂilin ölgünü,
yeﬂilin ç›lg›n›, yeﬂilin y›lg›n›, yeﬂilin babayi¤idi olur mu?
Bana göre bal gibi olur. Siz de ‹sfendiyar Da¤lar›’n›
görmeden, Abana’ya varmadan bu soruya sak›n gülümsemeyin.
Ya o müthiﬂ yeﬂil bereketi içerisinden baﬂlar›n› uzatan zarif
kat›r t›rnaklar›, kuﬂ sürgünleri, da¤ zambaklar›, k›r papatyalar›,
bayg›n kokulu yasemenler, bir avuç irili¤indeki ma¤rur güller?..
O bitmez tükenmez güzellikleri hiçbir kalem anlatamaz.
Abana’da da¤lar evlere ve insanlara çok yak›n. Yani bütün
Abana, yemyeﬂil bir da¤ silsilesi ve masmavi bir deniz ufku
aras›nda... Abana bazen bir, bazen de s›rts›rta vermiﬂ iki temiz
caddenin etraf›ndaki evlerden ibaret. ‹ki katl› veya üç katl› o
eski, ahﬂap Abana evleri, yeﬂillikler ve yeni yap›lan apartmanlar
aras›nda, eski bir Osmanl› sadrazam› gibi güzel ve ma¤rur
duruyor. Ah, ne kadar yaz›k: Cumbal›, konsollu, kafesli ve
esrarengiz o ahﬂap Abana evlerinin yerini ﬂimdi beton y›¤›nlar›
almaya baﬂlam›ﬂ. Abana, o eski mübarek ev mimarisiyle bugün
çok daha güzel olurdu...
Bülent BAK‹LER
(Türkiye Gazetesi, 28 May›s 1994)
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BUCAK VE ‹LÇEL‹K
Abana, 19. yy’da bucak ve ilçe olmadan önce kimi kez Küre’ye, kimi kez Ginolu’ya(*),
kimi kez ‹stefan’a, Kimi kez Ayandon’a, kimi kez Evrenye’ye ve son kez de ‹nebolu’ya
ba¤l› görünüyor. An›lan bu yerler “ilçe” konumundad›r.
Raif Bulut (Ginolu, 1934):
“Osmanl› buray› (Ginolu) ilçe yapt›¤› zaman, Firistay (Köklüce) da bucak yap›lm›ﬂ” (AG
Nisan-May›s 1998).
Zeki Y›lmaz (Çatalzeytin-Köklüce, 1939):
“Babaannemin babas› ‹stanbul Küçüksu’da ezan okurken padiﬂah Beylerbeyi Saray›’ndan duyuyor ve ‘Bana bu
ezan okuyan› bulun!’ diyor. Buluyorlar. Padiﬂah babaannemin
babas›na bir kez daha ezan okuttuktan sonra, ‘Dile benden ne dilersin?’ diyor. O
da Firistay’›n (Köklüce) bucak yap›lmas›n› istiyor. Çevre
köylerde cami yokken, bizim köyde cami varm›ﬂ. Hac›yüzbaﬂ›
Ahmet (1839) yapt›rm›ﬂ” (özel söyleﬂi).
*) Tanzimat baﬂlar›nda (1839 sonras›), ilimizin Bolu; ilçemizin de Ginolu
oldu¤una iliﬂkin bir belge var elimizde. H 1261 (1845) tarihli bu “Osmanl›
Temettüat Defteri”nde, “Bolu Eyaleti, Ginolu Kazas›”na ba¤l› kimi
köylerin ad› geçiyor: Evraniyye (Evrenye = Gemiciler), ‹liﬂi (Yakaören),
Bayramgazi, Da¤köyü, Sinciros (Sar›çiçek), Yemeni, Mamlay
(Kavakören) ve Çatalzeytin “divan”lar› (köy). Bu belgede k›y›lar›m›zdaki
Amasra ve Ginolu’dan baﬂka ‹stafan ve Ayandon kazalar›n›n (ilçe) da
ad› geçiyor. 40 parça oldu¤u belirtilen bu “temettüat defterleri”nin tümüne ulaﬂamad›k.

Yeﬂilyuva’da Mahmut Kaya’n›n
(Dadaruk) evinin alt›ndan (ev
y›k›ld›ktan sonra) ç›kar›lan, Ahmet
Y›ld›z’›n (1948) korumas›ndaki
az›nl›klardan kalma bir testi.

ABANA’NIN TAR‹HSEL POSTA DAMGALARI

Konya Demirok ‹lkö¤retim Okulu’nda tarih ö¤retmenli¤i yapan Yusufelili (Artvin) ‹brahim Meydan, Konya
kitapl›klar›nda yapt›¤› bir araﬂt›rma s›ras›nda rastlad›¤› Abana ve ‹nebolu’ya iliﬂkin eski posta damgas› örneklerinin
t›pk›çekimlerini, ye¤eniyle evli olan ‹nebolu’daki okurumuz (Abana Gazetesi)
M. Raﬂit Tiryaki’ye yollam›ﬂ.
Tiryaki de, “‹lerde Abana’ya iliﬂkin kitap ya da büroﬂür haz›rlarken”
kullanabilece¤imiz bu belgeleri bize yollad›.
‹brahim Meydan ve M. Raﬂit Tiryaki’ye bu özverileri için sonsuz
teﬂekkürlerimizle bu de¤erli belgelerden 4’ünü sunuyoruz.

Abana
11.07.1916

12.07.1913
‹liﬂi (Yakaören) - Abana
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Mehmet Akman (Köklüce, 1929):
“Benim çocuklu¤umda Firistay (Köklüce) Nahiye Müdürlü¤ü Kona¤› duruyordu.
Ahﬂapt›. 1940 öncesi y›k›ld›” (özel söyleﬂi).
Abana’n›n en eski bucakl›k belgesini 4 Temmuz 1851 tarihli (04 N 1267) Osmanl›
Arﬂivi’nde bulduk. Belgede “Eski Abana Müdürü”nden (Esbak Abana Müdürü) söz ediliyor.
Buradaki “müdür”ün, “bucak müdürü” (kimi kez de “kaymakam”) anlam›na kullan›ld›¤›n› biliyoruz.
Arﬂivlerde Abana ço¤u kez büyük bir yer gibi yal›n olarak (‹nebolu’ya ya da Kastamonu’ya ba¤l›
oldu¤u; köy mü, bucak m› oldu¤u belirtilmeden) an›ld›¤›ndan, iﬂimiz zor oluyor.
‹kinci önemli belge, bir önceki “‹nebolu” baﬂl›¤› alt›nda ayr›nt›l› olarak verdi¤imiz
Abana’n›n ilçeli¤idir: 10 A¤ustos 1859’da Abana ilçedir. Bu ilçeli¤in bir y›ldan az sürdü¤ü anlaﬂ›l›yor.

1945’TE ABANA’DA EV VE
‹ﬁYER‹ OLANLAR
Mor, Ahmet (ev)

Abana, ‹hsan (ev)
Abana, ‹hsan (kahve)
Acar, ‹zzet (ev)
Acar, Mehmet Ali (ev)
Ak›n, Tahsin (dükkân)
Ak›n, Tahsin (ev)
Akkuﬂ, Mustafa (dükkân)
Aktan, Sabri (ev)
Aktan, ﬁevki (ev)
Ar›kan, Ahmet (dükkân)
Ar›kan, Ahmet (ev)
Ar›kan, Cemal (ev)
Ar›kan, Cemal (ma¤aza)
Ar›kan, Cemal (yaz›hane)
Ar›kan, Faik (ev)
Arslan, Hüseyin (dükkân)
Arslan, Hüseyin (ev)
Aydemir, Hayri (ev)
Ayd›n, Ahmet (dükkân)
Aygün, Fatma (ev)
Aysel, Nihat (ev)
Barlas, Celal (ev)
Bart›nl›, Hüseyin (dükkân)
Bart›nl›, Hüseyin (ev)
Baﬂar, Hüsnü (ev)
Baﬂkâtip Hamza (ev)
Baysal, Süleyman (ev)
Beﬂe, Sabri (ev)
Bulut, Ahmet (f›r›n)
Can, Kadir (ev)
Ça¤lar, Mehmet Ali (ev)
Çak›r, Azize (ev)
Çelik, Mahir (ev)
Çelikbaﬂ, Riza (ev)
Çil, Mehmet (ev)
Danac›, ahmet (ev)
De¤irmenci Ahmet (ev)
Demir, Hasan (dükkân)
Demir, Mehmet (ev)
Demirci Halit (dükkân)
Demirci Mahir (dükkân)
Demirel, Niyazi (ev)
Demirtaﬂ, Enver (ev)
Demirtaﬂ, Saffet (ev)
Dengiz, Kâmil (ev)
Do¤an, Osman (ev)
Do¤an, Osman (kahve)
Doymaz, Ahmet (dükkân)
Dönmez, Ahmet (ev)
Ekmekçi, ‹smail (dükkân)
Ekmekçi, ‹smail (ev)
Emanetçi Mehmet (dükkân)
Engin, Tahsin (ev)

Erçetin, Mehmet (ev)
Eren, Mehmet (ev)
Ergün, Ziya (ev)
Eriﬂ, Mustafa (dükkân)
Eriﬂ, Mustafa (ev)
Eriﬂ, Mustafa (kahve)
Erol, Mehmet (ardiye)
Ertürk, Hasan (ev)
Ertürk, Hüseyin (ev)
Eskici Ahmet (dükkân)
Ferit, Esat (dükkân)
Ferit, Esat (ev)
F›r›nc› Nuri (ev)
F›r›nc› Nuri (F›r›n)
Güldaﬂ, Mehmet (ev)
Gülﬂen, Ömer (ev)
Gülﬂen, Sad›k (ev)
Gümrükçü ﬁükrü (ev)
Gümrükçü, Sabri (ev)
Gündo¤du, Mustafa (ev)
Gür, Mehmet (kahve)
Gür, Zuhuri (ev)
Gür, Zuhuri (F›r›n)
Gürsoy, Cemil (ev)
Gürsoy, Mehmet (kahve)
Gürsoy, Niyazi (ev)
Gürsoy, Salim (dükkân)
Gürsoy, Salim (ev)
Güven, Mehmet Emin (ev)
Kayhan, ‹smail (dükkân)
Kayhan, ‹smail (ev)
Kesin, ‹lyas (ev)
Keﬂepli, Fethi (ev)
Keﬂepli, Halit (ev)
K›r›k, Feride (ev)
K›r›ko¤lu, Bahattin ((lokanta)
K›r›ko¤lu, Bahattin (ev)
K›saali, Ahmet (ev)
Kocaahmet, Mustafa (ev)
Köro¤lu, Ahmet (ev)
Köro¤lu, Mehmet (dükkân)
Köro¤lu, Mehmet (ev)
Köro¤lu, Necati (ev)
Kundurac› Cemal (dükkân)
Kundurac›, Yaﬂar (dükkân)
Kundurac›, Yaﬂar (ev)
Kurtuluﬂ, Mustafa (ev)
Makarac›, Mehmet (dükkân)
Makarac›, Zahide (ev)
Meriç, Nadi (ev)
Mirasyedi, Mehmet (ev)
Mo¤ol, Mehmet (dükkân)
Mo¤ol, Mehmet (ev)

Muhasebe Md. Ziya (ev)
Mutlu, Fevzi (ev)
Müvezzi (Postac›) Fikri (ev)
Müvezzi (Postac›) Mahir (ev)
Ofis Bekçisi Kâmil (ev)
O¤uz, Mustafa (ev)
Ormanc› Bilal (ev)
Osman Onbaﬂ› (ev)
Ö¤retmen Fatma (ev)
Ö¤retmen Reﬂat (ev)
Ömür, Mehmet Ali (dükkân)
Ömür, Mehmet Ali (ev)
Önüralp, Hulusi (ev)
Örnek, Ahmet (ev)
Özbek, mehmet (ev)
Özbek, Sad›k (ev)
Özcan, Mehmet (ev)
Özdemir, Hulusi (ev)
Özden, Ahmet (ev)
Özden, Hüseyin (dükkân)
Özer, Ziya (f›r›n)
Özer, ziya (ev)
Özgül, Vahit (dükkân)
Özgül, Vahit (ev)
Özkan, Ahmet (ev)
Öztürk, Mehmet (ev)
Öztürk, Tahsin (dükkân)
Peker, ‹smail (ev)
Peker, Nurettin (ev)
Polaysoy, Cemil (ev)
Saatçi Hakk› (dükkân)
Saraç, Faik (dükkân)
Saraç, Faik (ev)
Saraç, Mustafa (ev)
Saraç, Mustafa (kahve)
Saraç, Mustafa (otel)
Savac›, Mevlüt (dükkân)
Savac›, Mevlüt (ev)
Saydam, Hurﬂit (ev)
Saymanl›k Mem. Hasan (ev)
Saymanl›k Mem. Mehmet (ev)
Selçuk, Mustafa (ev)
So¤uksu, Hamdi (ev)
Soner, Tevfik (ev)
Sönmez, Tevfik (ev)
Sukan, Alaattin (ev)
Sümer, Mehmet (ev)
sümer, Mehmet (dükkân)
Süvari, Nazmi (ev)
ﬁeb, Mustafa (ardiye)
ﬁekerci, Ahmet (dükkân)
ﬁekerci, Mustafa (dükkân)

ﬁekerci, Zuhuri (dükkân)
ﬁen, Osman (ev)
ﬁen, Ziya (dükkân)
ﬁen, Ziya (ev)
ﬁengör, Ahmet (ev)
ﬁengül, Ahmet (ev)
ﬁengül, Hayri (ev)
ﬁengün, Abdullah (ev)
ﬁengür, Zekeriya (ev)
ﬁenol, Mehmet (dükkân)
ﬁenol, Mehmet (ev)
ﬁenol, Mustafa (dükkân)
ﬁenol, Mustafa (ev)
ﬁenol, Mustafa (ev)
ﬁensoy, Mehmet (ev)
ﬁensoy, Mehmet (kahve-Otel)
ﬁükrü Validesi (ev)
Taner, Sabri (dükkân)
Taner, Sabri (ev)
Terzi Mustafa (dükkân)
Terzi Mustafa (ev)
T›¤l›, Halit (ev)
T›¤l›, Hüseyin (ev)
T›¤l›, muhittin (ev)
T›¤l›, muzaffer (ev)
Tunç, Ahmet (ev)
Turan, Salih (ev)
Turgut, Hüsnü (ev)
Uyan›k, Mustafa (ev)
Ünal, Hasan (ma¤aza)
Ünal, Selahattin (dükkân)
Ünal, Selahattin (ev)
Ünal, Tevfik (ma¤aza)
Ünsalan, Hasan (ev)
Yaman, Mehmet (ev)
Yazgan, Fahri (dükkân)
Yazgan, Fahri (ev)
Yazgan, Mehmet (ev)
Yaz›c›, Mehmet (ev)
Yaz›c›, Necati (ev)
Ye¤in, Sabri (ardiye)
Ye¤in, Sabri (dükkân)
Ye¤in, Sabri (ev)
Yenici, ‹smail (dükkân)
Yenici, Mehmet (dükkân)
Y›ld›r›m, Mustafa (ev)
Y›ld›z, Mustafa (ev)
Y›lmaz, Mehmet (ev)
Y›lmaz, Mehmet (kahve)
Y›lmaz, Mehmet (Otel)
Yi¤it, Kâmil (ev)
Yorganc›, Mustafa (dükkân)

Belediye encümeninin 1.12.1945 tarihli toplant›s›nda bekçi ücreti yukar›da ev ve dükkân hizalar›nda gösterilen miktar›n tesbit ve
tahakkuk ettirilmiﬂ oldu¤u ilan olunur. Abana Merkez Muhtar› Abdullah ﬁengün.
Not: Evlere 20'ﬂer; Mustafa ﬁenol, Bahattin K›r›ko¤lu, Sabri Taner, Mustafa Akkuﬂ ve Sabri Ye¤in’e 75’er; öteki iﬂyerlerine de
50'ﬂer kuruﬂ olarak saptanm›ﬂt›r. Soyadlar›na göre abece s›ralamas›n› biz yapt›k (bu belge Aynur ﬁengün’den al›nd›).
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6 ﬁubat 1875 tarihli Osmanl› Arﬂivi’nde Abana bucakt›r(*). Bu bucakl›¤›n da bir y›l ya da daha az
sürdü¤ü anlaﬂ›l›yor. Abana’n›n 1875’teki bu bucakl›¤› Kastamonu 1875 Salnamesi’nde geçmiyor. Bucak
Evrenye’dir (Gemiciler). Salnamelere göre 1869’dan 1882’ye dek Evrenye bucakt›r. Bu durum, salnamelere y›l
içindeki yönetsel de¤iﬂikliklerin yans›t›lmad›¤›n›
gösteriyor.
Bucakl›k (ve ilçelik) öncesi dönemde
Abana’da “kad›l›k” (kimi “dava”lara bakan
“mahkeme”si olan yer) kurulmuﬂtur.
Abana 1882’de (H 1299) yeniden
‹nebolu’ya ba¤l› bir “bucak” durumuna
getirildi(**).
Ad›n›n aç›klanmas›n› istemeyen bir
Bozkurtlu:
“Sultan Abdülhamit’in Haznedar
Paﬂas› ’n›n odac›s› Bozkurtluymuﬂ ve
1940’larda Eski Cami (Aynur ﬁengün).
hazinenin anahtar› ondaym›ﬂ. Bu odac› bir k›ﬂ
günü Bozkurt’tan ald›¤› bir haber üzerine buraya geliyor. Yanl›ﬂl›kla hazinenin anahtar›n› da getiriyor. Bu anahtar
Eski Abana’da
Cami, 1940’lar
için bir savaﬂ gemisi yollan›yor.
karaya ç›k›p Hac›yüzbaﬂ› Ahmet’le (1839) görüﬂüyorlar. Hac›yüzbaﬂ›
(Aynur ﬁengün).
odac›y› tan›mas›na karﬂ›n, gelen paﬂan›n Bozkurt’a geçmesini her nas›lsa engelliyor. Paﬂa, Hac›yüzbaﬂ›’n›n
konukseverli¤inden hoﬂnut oluyor ve ‹stanbul’a dönünce Abana’n›n bucakl›k karar› geliyor. Bu yüzden Bozkurtlular,
‘Bizim yüzümüzden Abana bucak oldu’ der” (özel söyleﬂi).
*) 6 ﬁubat 1875’e denk düﬂen 29 Z 1291 H tarihli belge: “Mehmet ‹hsan Efendi, ‹stanbul do¤umlu, Abana Nahiyesi Düyun-› Umumiye
Memuru Hamdi Efendi’nin o¤lu(dur)” (Dosya 75, Gömlek 469, Fon DH.SA‹Dd).
**) Kastamonu salnamelerini ‹smail Hakk› ﬁener (1944) ve Mehmet Köse’nin (1926) yard›mlar›yla tarad›k. ‹stanbul Beyazit,
‹stanbul Belediyesi ve Kastamonu Devlet kitapl›klar›nda salnamelerin tümü yok. Kastamonu’da kimileri çeviri için verilmiﬂ, geri
gelmemiﬂ. H 1298 (1881) tarihli salnamede Abana, ‹nebolu ‹lçesi, Evreniyye Buca¤›’na (Evrenye = Gemiciler) ba¤l›yken; bir y›l
sonraki H 1299 (1882) tarihli salnamede Abana, ‹nebolu ‹lçesi’ne ba¤l› bir bucak olarak görünüyor. Evrenye (Gemiciler), Abana’ya
ba¤l› bir köy durumunda. Bu tarihte Küre de ‹nebolu’nun buca¤›. Do¤umuzdaki ilçe de ‹stefan’d›r (daha sonra Ayanc›k). 2000 y›l›ndan
önce durum kar›ﬂ›kt›. Örne¤in Arkeolog Ahmet Göko¤lu, Abana’n›n “H 1284 (1868) y›l›nda ‹nebolu’nun bir nahiyesi” oldu¤unu
yaz›yor (Phaflagonya, 1952). Nurettin Peker de “Tarihi Abana iskelesi ve köylerini kad›l›k ve gezici naiblerle k›r serdarlar›zaptiyeler yönetmekte iken, Sultan Mecit’in ilk yaz›l› anayasas› olan Tanzimat Ferman›’n›n okundu¤u 1839 y›l›nda baﬂlayan
örgütlenmeler süresinde 1864 tarihli Vilâyet Nizamnamesi gere¤ince, Abana’da da belirli bir kadro ile nahiye müdürlü¤ü kurulmuﬂtur”
diyor (AG, 15 Nisan 1978). Nurettin Peker, Zonguldak’›n da Abana ile beraber bucak oldu¤unu belirtiyor. Kaynaklarda Zonguldak’›n
bucak oluﬂuna iliﬂkin bilgi de bulamad›k. Meydan Larousse (1998), “Fatih döneminde Amasra’n›n Cenevizliler’den al›nmas› üzerine
(1459) Zonguldak bölgesi tamamen Osmanl› yönetimi alt›na girdi” dedikten sonra Zonguldak’›n, Ere¤li ‹lçesi’ne ba¤l› bir köy
durumundayken 1899’da ilçe oldu¤unu belirtiyor. Ana Britannica’n›n (1992) görüﬂü de böyle.
Salim Y›lmaz,
vaftiz teknesi ve
korintos sütunu.

ABANA BUCA⁄ININ
1882 (H 1299) DEVLET GÖREVL‹LER‹
Müdür: Osman Efendi
Naib: Mehmet Sabri Efendi
Kâtip: Ahmet Efendi
Tapu Kâtibi:Ahmet Efendi
Nüfus Mukayyedi: Mustafa Efendi
Vergi Kâtibi: Ali Nesib Efendi
Rusumat Memuru: Ali Osman Efendi
Çatalzeytin ‹skelesi Muhacir Memuru: Hüseyin A¤a

ABANA BELDE MECL‹S‹
Reis: ‹smail A¤a(*)
Aza: ‹smail Kaptan
Hac› Mehmet A¤a
Abdullah Efendi
Abdullah Efendi
Hac› Kara Ahmet A¤a
Mustafa Yaz›c›
Halil A¤a
Kâtip ve Emin Sanduk: Hüsnü Efendi
Kaynak: Kastamonu Salnamesi 1299, Vilâyet Matbaas›-Kastamonu
*) Abana Buca¤›’n›n bilinen (1882) ilk belediye baﬂkan› Keﬂeplio¤lu
‹smail A¤a’d›r . ‹smail A¤a, Ziya Peker’in (1938) dedesi Hilmi
Hoca’n›n (Peker, 1896) dedesidir.
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Ruhi Taner (1931):
“Dedem Hac›yüzbaﬂ› Ahmet (1839) buray› nahiye (bucak) yap›yor. Hükümet yap›s› ve
PTT için hükümete yer vermiﬂ. Tapuda böyle bir kay›t var. Bugün bu iki yap›n›n yerinde postane
var” (özel söyleﬂi).
Abana’n›n H 1299’daki (1882) bucak olma tarihinin ay› ve günü belli olursa ve bu tarih 2.
ay›n (sefer) 11’inden önceyse, bucak olma y›l› 1881’e geriler.
1882’deki Abana Buca¤›, bugünkü Bozkurt, Çatalzeytin ve Gemiciler’i (Evrenye) de
içine alan 84 köyden (muhtarl›k) oluﬂuyordu. 1882’de Abana Buca¤›’nda belediye düzeni de
vard›r.
Vapur haz›rl›¤› (Mehmet Aktan).
Abana 1882’de yeniden bucak
olunca Evrenye köye dönüﬂür.
24 Ekim 1886’da (26 Muharrem
1304) da Abana bucakt›r.
12 Aral›k 1886’da Evrenye’yi
(Gemiciler) yeniden “bucak” olarak
görüyoruz(*).
3 May›s 1887’de (9 ﬁ 1304 H)
bucak Abana’d›r.
Arﬂive göre 15 May›s 1887 (21
ﬁaban 1304), 25 Temmuz 1887 (4
Zilkade 1304) ve 27 Temmuz
1887’de (6 Zilkade 1304) de Evrenye
bucakt›r(**).
Kimi kaynaklarda yanl›ﬂ buldu¤umuz bilgiler de var(***).
1893’TEK‹ (1310)
En sa¤lam bilginin, bir tür “y›ll›k” olan Kastamonu
ABANA BUCA⁄I YÖNET‹M‹
Salnameleri’nde olmas› gerekiyor. Ama salname her y›l ç›kmam›ﬂ
Müdür Vekili:
Ahmet Efendi
(1882 var, 1889 var. Arada ç›kmam›ﬂ) 34 y›lda (1869-1903) 21
Naip:
Mehmet Haf›z Efendi
salname ç›km›ﬂ. Salname ç›kmayan y›llar›n bilgileri sonraki y›llar›n
Sanduk Emini
Yusuf Ziya Efendi
salnamelerinde yok.
Tapu Kâtibi
Ahmet Efendi

*) 12 Aral›k 1886 (16 Ra 1304 H): “‹nebolu Kazas›’na mülhak Evrenye
Nahiyesi ahalisinden Topalo¤ullar› Hac› Mustafa ve Mehmet Yaz›c› ve
avanesinin mezkur nahiye ahalisine mezalim yapt›klar› ﬂikâyetinin tahkiki
ve gerekenin ifas›” (Dosya 1384, Gömlek 90, Fon Kodu DH.MKT).
**) Bu 4 “Evrenye”den son ikisi “‹nebolu Kazas› Örenye Nahiyesi” ve
“‹nebolu Kazas› Avranya Nahiye-si” olarak yaz›lm›ﬂ (Evrenye’nin baﬂka tür
yaz›l›ﬂlar›na da rastlad›k). Bu yanl›ﬂl›¤›, arﬂivleri Türkçeye çevirmede
co¤rafya bilgisi k›t kiﬂilerin de çal›ﬂt›r›lmas›na ba¤l›yoruz. Ev-renye’nin
“bucak” oldu¤u zamanlar Abana’n›n “köy”e dönüﬂtürüldü¤ü bilgisi (ya da
tersi) yok. Biz öyle varsayd›k. Elimizdeki veriler çok k›s›tl› oldu¤undan
ayr›nt›lara giremiyoruz. Osmanl› Arﬂivleri parça parça çevrilip kullan›ma
sunuldu¤undan önümüzdeki zamanlarda daha aç›k bilgilere ulaﬂabilece¤iz.
***) Örne¤in “Osmanl› ‹mparatorlu¤u Co¤rafya Sözlü¤ü”nde (Dictionnarie
(1310 Kastamonu Vilayeti Salnamesi) Géographique de L’Empire Ottoman, St. Petersburg, 1873), Abana’n›n Sinop
“liva”s›na ba¤l› bir yerleﬂim yeri oldu¤u belirtiliyor (Liva: Osmanl›larda ‹l
ile ilçe aras›ndaki yönetim bölümü): “Türkiye’nin Asya yakas›nda, Kastamonu Eyaleti, Sinop Livas›’na ba¤l›, Karadeniz k›y›s›nda
bir yerleﬂim yeri.” Ana Britanica’da (1992) Abana, ﬁemsettin Sami’nin “Kamusü’l-Alâmin” yap›t›n›n 1889 bask›s›na göre Sinop’un
‹stefan Kazas›’na ba¤l› bir “nahiye” (bucak) olarak gösteriliyor. Hac›beyzade Ahmet Muhtar, 1896’da (H 1314) yay›mlad›¤› “Osmanl›
Memleketleri” adl› yap›t›nda (ﬁems Kitaphanesi, ‹stanbul, 1314-1896), Abana Buca¤›’n› Kastamonu Vilayeti, Sinop Sanca¤› ve
‹stefan Kazas›’na ba¤l›
1950’ler (Nuri Eren).
gösteriyor (sayfa 8). Baﬂbakanl›k Halkla ‹liﬂkiler Daire Baﬂkanl›¤›, günümüzde bile (2003)
“Abana ‹lçesi”ni “Sinop ‹li”ne
ba¤l› gösterebiliyor: “Sinop ili
Abana ilçesi sakinleri, ma¤dur
olduklar›n› belirterek, SSK ile
sözleﬂmelerini iptal etmiﬂ olan
eczanelerin birikmiﬂ alacaklar›n›n ödenerek sözleﬂmelerinin yenilenmesini talep etmektedirler” (www.basbakanlik.
gov.tr/teskilat/halklailiskiler/
ocak2002.htm).
RÜﬁT‹YE MEKTEB‹ (ORTAOKUL)
Muallim:
Hüseyin Efendi
Rika Muallimi:
Ahmet Efendi
K‹M‹ MEMURLAR
Vergi Kâtibi Hasan Efendi
Kereste Muharri Mustafa Efendi
Evrenye Kereste Muharri Sami Efendi
Çatalzeytin Divan› Umumiye Memuru Salih Efendi
Abana Divan› Umumiye Memuru ﬁakir Efendi
Çatalzeytin Rusumat Memuru Mustafa Efendi
Evrenye Rusumat Memuru Mehmet Tayfur Efendi
‹liﬂi Memuru
Mehmet Hilmi Efendi
Abana Memuru
Ali Riza Efendi
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7 A¤ustos 1888’de (29 Za 1305 H) bucakl›k Abana’ya geçer.
1908’de Abana Buca¤›’nda belediye yoktur(*). 1886 ve 1887’de bucakl›¤›n Evrenye’ye geçmesiyle
yitirilen belediye yeniden kurulamam›ﬂ olabilir.
1914’te Çatalzeytin 24 köyle ‹nebolu’ya ba¤l› bir bucak olarak Abana’dan ayr›ld› (ayr›nt›y› “Abana
Ad›n›n Kökeni” baﬂl›¤› alt›nda verdik).
1916’da (1334) Küre Buca¤›’ndan 11 köy Abana’ya geçti (Küre’nin son ilçeli¤i 1925’tir. Devrekâni de
1944’te ilçe oldu).
1916’da da Abana iki y›ll›¤›na bucakl›¤›n› yitirdi: Enver Paﬂa’n›n (1881) giriﬂimiyle bucakl›k Gemiciler’e
(Evrenye) verildi ve yeni buca¤›n ad› “Evrenpaﬂa” oldu (o s›ralarda Enver Paﬂa’n›n Babas› Ahmet Bey, Gemiciler
yak›n›ndaki Darsu Köyü’nde oturuyordu). 1. Dünya
2004
Savaﬂ› sonunda (1918) bucakl›k yine Abana’ya geçti.
1916’da Gemiciler’de (Evrenye) belediye de
var(**). 1881’de de (bucakl›¤›n Abana’ya geçmesinden bir y›l önce) Evrenye’de belediye var (Kastamonu Salnamesi).
Adil T›¤l›o¤lu (‹nebolu, 1902):
“...‹ﬂte bu Enver Paﬂa’n›n (1881) babas› Hac›
Ahmet Bey (ki, uzun boylu, beyaz gür sakall›, vakur
bir zat idi), Evrenye’nin Darsu Köyü’nden oldu¤u
için 1915 senesinde Abana’n›n nahiye (bucak)
merkezini al›p, Evrenye’ye oturttular. Ad›na da
‘Enverpaﬂa Nahiyesi’ dediler. Nam›k Bey isminde
ﬂiﬂman, uzun boylu, iri yap›l› ve iri burunlu 55-60
yaﬂlar›nda bir nahiye müdürü vard›. Harp bitinceye
kadar bu mertebe devam etti. Tabii Abana köy
olmuﬂtu. Harp bitti¤inde asl›na dönüﬂerek Evrenpaﬂa Nahiyesi’ni ald›lar,
Abana’ya iade ettiler. Evrenye yine köy, Abana nahiye oldu. Ama bu iﬂlemde
O YER ABANA
Evrenyelilerin hiç kusurlar› ve suçlar› yoktur. Bu davran›ﬂ, Evrenyelilerin
Gel kardeşim takıl peşime
istekleriyle de¤il, siyaseten olmuﬂtur” (AB, 15 Haziran 1978).
Nereye gidiyoruz? deme
Gemiciler (Evrenye) eski haritalarda hiçbir zaman Abana’n›n önüne
Gideceğimiz yer uzak değil
geçememesine karﬂ›n (Evrenye’nin gösterildi¤i çok az say›daki haritada
Gönülden ırak değil
Mavi gözlü yavuklun mu var? Abana var, Abana’n›n-Apana gösterildi¤i pek çok haritada Evrenye yok),
Yeşil gözlü sevgilin mi?
bucakl›k ve ilçelik konusunda zaman zaman Abana’n›n (dahas› ‹nebolu’nun
Hiç farketmez
da) önüne geçebilmiﬂtir.
Öyle bir yere gidiyoruz ki
Abana tam donan›ml› bir bucakken, 1930’lu y›llar›n baﬂlar›nda kimi
Özlem çekmeyeceksin
birimlerin kald›r›ld›¤› anlaﬂ›l›yor. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk “yönetim
Yalnızlık hiç
kadrosu” listelerinin yay›mland›¤› “1926 Devlet Salnamesi”nde Abana
Güleryüzlü insanlarım
Buca¤›’nda “Sulh Hakimi Mustafa Bey”in de görev yapt›¤› yaz›l›d›r.
Var benim
Sevgi yayılır yüzlerinden
Dalga dalga sarar seni
Mutluluk çiçek açar
Burada
Gülmeyen yüzler güler
Cennet’i sevmeyen var mı?
şte öyle bir yer
Merak mı ettin nerede?
Ne denizin ortasında
Ne gökyüzünde bir yerde
Ama hepsi var orada
Yeşil de senin mavi de
stersen yıldızları da
Verebilirim
Ay da cabası
Mehtap bir başka burada
Etme hiç merak
Bu yer karada
nan doğru söylüyorum
Cennet’i sunuyorum sana
Sözlerimi atma yabana
O yer ABANA
Ahmet TIĞLI

*) Osmanl› Arﬂivi 21 Temmuz 1908 (22 C 1326): “Kastamonu’ya ba¤l› ‹nebolu
Kazas›’n›n Abana Nahiyesi’nin öneminden dolay› burada bir belediye dairesi teﬂkili
talebi” (Dosya 74, Gömlek 35, Fon DH.TMIK.S).
**) Osmanl› Arﬂivi, 9 May›s 1916 (6 B 1334 H): “‹nebolu’ya ba¤l› Enverpaﬂa
Nahiyesi’nin geliﬂmeye müsait hali gözönüne al›narak, belediye teﬂkiline izin verildi¤i
(Dosya 86, Gömlek 39, Fon DH.UMVM).

23 May›s 1931. Kurban Bayram›’nda yoksul köylülere yemek veriliyor. Solda Yat› Mektebi.
Ortada yap›lmakta olan yap›y› Çolak Haf›z (Mehmet Yücel, 1878) yapt›r›yor. Sar› Ahmet’in
Mehmet’in kahve ve otel olarak kulland›¤› bu yap› 1971’de y›k›ld› (Kenan Eyübo¤lu).
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Su kaba¤› (Ahmet Y›ld›z).

Nuri Eren (1920):
“Ben Abana’da 1920’lerin sonuna dek ad-liye
oldu¤unu biliyorum. Sulh yarg›çl›¤›, nüfus memurlu¤u ve
tapu dairesi vard›. Hükümet, bugünkü bal›k sat›lan yerdeki
Hac›yüzbaﬂ›’n›n yap›s›yd›” (özel söyleﬂi).
13 ﬁubat 1937’de Abana Merkez Muhtar› 1904
do¤umlu Mustafa ﬁenol’un (imza “M ﬁenol” olarak
okundu) 8 köy muhtar› (Toza, I¤rava, Gelevye, Z›rma,
Sinciros, Hac›veli, Bayramgazi ve Göynükler) ve
2’si merkezden 14 üyenin imzalad›¤› (köylerdekiler “mühür”) ve ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›’na verdikleri dilekçede yeniden “tam donan›m” isteniyor(*).
1945’te ikinci kez ilçe olan Abana, bugünkü Bozkurt ve Çatalzeytin
ilçelerini de içine al›yordu. 1945’te Abana’n›n 83 köyü vard› (merkezle
beraber 84 muhtarl›k) ve ilçenin ‹nebolu ile s›n›r›n› Ad›yaman Deresi
oluﬂturuyordu.
1948’de Devrekâni’nin ﬁeyho¤lu Köyü de Abana’ya geçti.
1949’da Abana’n›n 8 köyü ‹nebolu’ya ba¤land›. Bu köyler
Ayvat, Çerçille (Gökbel), Evrenye (Gemiciler), Namazgâh, Keti,
Güde, Kazla ve Zerveli’dir.
1952’de Abana’n›n (Çatalzeytin’le beraber) 74 köyü vard›.
1954’te siyasal nedenlerle köy yap›lan Abana, Anayasa
Mahkemesi karar› sonucu 1967’de bucak; 1968’de de yeniden
(üçüncü kez) ilçe oldu. Bugün 10 köyü bulunan Abana ‹lçesi’nin
33 km2 alan› ve 7’si do¤al kumsal olmak üzere 11 km uzunlu¤unda
deniz k›y›s› var (Abana’n›n ilçe oluﬂunu ve ilçeli¤in yitiriliﬂini ayr›
ayr› bölümlerde ele alaca¤›z).

*) “Nahiyemiz bulunan Abana, 60 köyü ve 30.000 nüfusu havidir. Merkezin
‹nebolu’ya mesafesi karadan 6 saat ve köylerinin k›sm› küllisi de 14 saat gibi
Abana’daki hamam›n kubbesi (içerden bak›ﬂ).
uzakl›¤› vard›r. Nüfus, vergi, tapu ve mahkeme iﬂlerinde tam teﬂekküllü oldu¤u
hengamda halk›n kolayl›kla iﬂleri görülüyordu. Halbuki beﬂ alt› sene evvel tam teﬂekküllü
ÇAYIRCIK’TAN
olan bu nahiyeden bu teﬂkilat kald›r›l›nca, köylümüz bu gibi dairelerde kolayl›kla gördükleri
S‹TEM
iﬂleri yapt›rabilmek için ‹nebolu gibi 14 saatlik karadan, yolsuz ve da¤l›k arazide gitmek
külfetinde kalmak suretiyle ezilmekte bulunmuﬂtur. Halk›n ve köylünün ﬂu müﬂkülat›n› Dokuzyüzk›rkbeﬂ’te sana kat›ld›m
kald›rmak gayesiyle emsaline k›yasen tam teﬂekküllü nahiye haline tekrar konulmas› Eski Giregöz’ü unutmamal›.
hakk›nda 1934 ve 1935 senelerinde iki defa yüksek vekâletten dilemiﬂ isek de, bütçenin Kat›ld›m da ben bir yana at›ld›m
imkâns›zl›¤›ndan bu dile¤imiz is’af buyurulmam›ﬂ ve halk, köylü de bu müﬂkülat› iktiham Sözümü yabana hiç atmamal›.
edegelmekte bulunmuﬂtur. Hükümet-i Cumhuriye’mizce halk›n ve köylünün refah ve
Dolmuﬂlar hep gider ‹liﬂi, Akçam
kalk›nmas› için bütçe meselesi mevzubahis olamayaca¤›ndan, hükümete her suretle sadakat›
Çay›rc›k deyince zam üstüne zam.
bulunan halk›m›z›n 14 bin lira k›ymetinde kargir hükümet, 2 bin lira k›ymetinde bir
Bizler hep yollarda ederiz akﬂam
telgrafhane, 7 bin lira k›ymetinde beﬂ s›n›fl› bir ilkokul ve 2 bin lira k›ymetinde bir köy
Dert üstüne her gün dert katmamal›.
kona¤› binalar› gibi tesisat› s›rf kendi çal›ﬂma ve mali kuvvetleriyle meydana getirmiﬂlerdir. Elektrikler yanar hep hat›r için
Halk›n ve köylümüzün ﬂu fedakârl›¤› derpiﬂ buyurularak, kendilerinin resmi devairde olan Karanl›kt›r ço¤u yerleri, niçin?
iﬂlerinin tedviri için kaza merkezi olan ‹nebolu’ya kadar gitmek suretiyle katland›klar› Art›k gaz da gramla, onu da geçin
mezalim ve müﬂkülattan bir an evvel kurtar›lmak üzere la¤vedilmiﬂ olan tam teﬂekkülün Kandili, ç›ray› aratmamal›.
tekrar nahiyemizde bu y›l ihyas›n› sevgi ve sayg›lar›m›zla arzederiz” (Varol Yazgan).
‹çmek için temiz suyumuz da yok
Sa¤l›ks›z, bak›ms›z kuyu bizde çok.
Vapur günü (1960’lar).
Boﬂ sözlere bizde art›k kar›n tok
Beti-benzimizi sarartmamal›.
Altm›ﬂiki’de biz cami yapt›rd›k
Hoca s›ram›z› hepten kapt›rd›k.
‹steye isteye akl› sapt›rd›k
Öte dünyam›z› karartmamal›.
Abana ilçedir, biz de mahalle
Kim koyacak bizim iﬂleri halle?
Arada da¤lar var, acep bu hal ne?
Hor bak›p ikilik yaratmamal›.
Bitmeyecek Çay›rc›k’›n çilesi
Derdi çeker genci, dede-ninesi.
Sana derim ey Abana ‹lçesi!
Bizleri bunalt›p daraltmamal›.
Hasan ÇET‹NTAﬁ
(AG, 15 Ekim 1979)
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1943’ÜN 26 KÖY MUHTARI
Nurettin Peker’in (1892), Abana Gazetesi’ne verdi¤i bir
belgede, 1943’teki Abana Buca¤›’n›n 60 muhtar›ndan 26’s›n›n
ad› var:
Abana (Abdullah), Alt›kulaç (Mehmet T›¤l›o¤lu), Bozkurt
(Enver Yap›c›), Gedos (Mustafa Gür), Gelevye (Mehmet),
Göynükler (Mehmet Güler), Hac›veli (Hulisi T›¤l›), Heni
(Tahir), I¤rava (‹smail Yenici-Pehlivan), Kad›yusuf (Kadir),
Kürt (Kâmil Çölmek), Mimir (Ahmet), Maca (Ali Osman T›¤l›),
Ortasökü (Koca Mehmet), Sinciros (Rasim T›¤l›), S›narc›k
(Mustafa Akkuﬂ), Yaylas (Kenan ﬁener), Y›lmaz (H. Kara
Ahmet), Darsu (Ahmet Kaplan), Dibek (Kerem), Evrenye
(Ahmet Öztürk), Nigerze (Ahmet Kaplan), Aya (Mehmet),
Gölmet (Kadir), Izmana (Osman Çelikbaﬂ) ve Keﬂlik (Kara
Mehmet).
(AG, 1 ﬁubat 1978)

Abana’dan tarih boyunca hiçbir ordu geçmedi.
‹hsan Ozano¤lu (1905), Abana’y› bir kez Ruslar›n;
bir kez de “Kurtuluﬂ Savaﬂ›”nda Yunanl›lar›n
bombalad›¤›n› yazar(*).
1891 (H 1205) tarihli Osmanl› Arﬂivi’nde bir Rus
gemisinden Abana ve Çatalzeytin dolay›nda sandalla
karaya ç›k›ld›¤› ve halka zarar verildi¤i yaz›l›yor:
“Beﬂ k›t’a Moskov gemisinin ‹nebolu civar›nda
Abana ve Çatalca (“Çatalzeytin” olmal›) ‹skelesi
civar›na demir att›klar›na ve sandallar ile k›y›daki halka
baz› zarar verdiklerine dair bir sefinenin suvarisinin
ifadesi” (Tarih 1205 H. No:198, Gömlek 10010, Fon
Kodu HAT).
*) “Candaro¤ullar› ça¤›ndan beri pek iyi malumunuz olan
Abana’da askeri bir hareket olmam›ﬂt›r. Ancak, sahildeki deniz
vas›talar› bir defa Ruslar›n bom1970
bard›man›na maruz kalm›ﬂ; bir defa
da Milli Mücadele’de kasaba Yunanl›lar taraf›ndan bombard›man
edilmiﬂtir” (‹hsan Ozano¤lu, Kastamonu Kütü¤ü, ﬁirketi Mürettibiye
Bas›mevi, ‹stanbul, 1952, sayfa 91).
“Turistik Kastamonu” adl› yap›tta
da (Kastamonu Halk E¤itim Merkezi Yay›nlar›-1, Do¤rusöz Matbaas›Kastamonu, 1958) bu konuya
de¤inilmiﬂ (sayfa 23-24) : “...Türk‹slam ça¤›nda ise Ruslar›n sahildeki deniz vas›talar›n› uzaktan bombard›man etmesi, bir defa da Yunan
harp gemilerinin birkaç mermi
savurmas› tarihe mal olmuﬂ hadiselerdendir.”

ABANA
Gö¤sün deniz, s›rt›n da¤d›r,
‹çin hem ﬂehir, hem ba¤d›r.
Parçalanamayan a¤d›r
Geliﬂiyor hep Abanam.
Abana cennetin benzeri,
Abana ilçenin eri.
Abana dönmesin geri
Abanam her an ileri!
‹rfan TAﬁAY

(Abana Haber, Temmuz 1987)
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58. SAYFA BOﬁ
59. SAYFA “KERESTE VE GEM‹” ADLI 2. BÖLÜMDE

