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YOL, SU VE ELEKTR‹K
YOLLARIN ÖYKÜSÜ
Necdet Göztürk (Çamp›nar, 1935):
“Benim gençli¤imde bugünkü Abana s›n›rlar› içindeki köylerden Çamp›nar,
Elmaçukuru, Yemeni, Yeﬂilyuva ve Göynükler’de manda vard›. Sayd›¤›m bu köylerde k›zak
da vard› ka¤n› da. Öteki köylerde yaln›zca öküz ve k›zak vard›” (özel söyleﬂi).
Niyazi Sak›z (Sar›çiçek, 1920):
“Önceleri k›zak vard›. Sonradan ka¤n› ç›kt›. K›zakla mandalar 1 ton yük
çekerken, ka¤n› ile 4-5 ton çekmeye baﬂlad›k. Ev yapanlara tomruk çekerdik.
De¤irmen taﬂ› da çekti¤imiz oldu. Mimir’in (Yenimahalle) alt›ndaki S›raca’da
Gâvur Hasan’›n taﬂ oca¤› vard›, oradan de¤irmen taﬂ› çekerdik. Abana’ya
gelince mandalar› denize salard›k, iyice aç›l›rlard›” (özel söyleﬂi).
Macit Sönmez (1928):
“Kamyon yolu aç›lmadan önce yol bizim evin yan›ndan, Tilki
Bostan›’ndan do¤ru Atmeydanbaﬂ› Gömütlü¤ü’ne, oradan da çay yata¤›n›
izleyerek Kirse Kayas›’na ç›kard›. Kayay› ç›k›nca yine iner; çay yata¤›ndan
Bozkurt’a ulaﬂ›rd›. Bu, ‘kat›r yolu’ydu. Yukardan aç›lan bugünkü yolun, hayvanlar için ayr›;
insanlar için ayr› Rus kald›r›ml›(*) bölümleri vard›” (AG, Nisan-May›s 2000).
Maksut ﬁahinkaya (1928):
“Ben Bozkurt ‹lkokulu’nda okurken Abana-Bozkurt araba yolu yap›ld›.
Tüm Bozkurtlular yolda çal›ﬂt›. Bize, ﬁahin’in fabrikas›n›n oldu¤u yerden
3 metre yol verdiler. Manav Deresi’ne dek Bozkurtlular yapt›” (özel söyleﬂi).
Ayﬂe Y›ld›z (Bozkurt, 1910):
“Abana yolunu kazma-kürekle yapmaya baﬂlad›¤›m›zda 20-25
yaﬂlar›ndayd›m (1930-35). Bize onar ad›m yer verdiler, herkes pay›na düﬂen
yeri yapt›. Manav Deresi’nden mezarl›¤a do¤ru eﬂtik eﬂtik taﬂ döﬂedik.
Manav Deresi’nden aﬂa¤›s›n› da Abanal›lar yapt›” (özel söyleﬂi).
Zuhuri Gür (1910):
“Askere gitmeden önce Abana-Bozkurt yolunun yap›m›nda çal›ﬂt›m.
Manav Deresi’ne kadar biz yapt›k. Köylüler bu yolda çal›ﬂmad›. Askere
1932’de gittim” (özel söyleﬂi).
Nihat Yavuz (Bozkurt, 1921):
“Bozkurt-Abana yolu imece gibi çal›ﬂ›larak aç›ld›. Daha önce yol
çaydand›. Kirse Kayas› ç›k›l›r ve inilirdi. Yolun yap›lmas›na kimse karﬂ›
ç›kmad›. Bozkurt Muhtar› Sinek Hüseyin’in (Erem, 1902) her sözü
bir yasayd› ve buyruk say›l›rd›. Her konuda sözü geçerdi. Yolu
Manavderesi’ne kadar biz yapt›k. Oradan sonras›n› Abanal›lar yapt›. Öteki köylüler bu yolda
çal›ﬂmad›. Yol aç›l›nca, s›ra kamyon almaya geldi. Bir ortakl›k kuruldu. Para yerine örne¤in
koyun verenler de oldu. Narba’dan (ﬁen Mahalle) Karakaﬂ’›n Kâmil (Karakaﬂ, 1894) koyun
verdi. Sinek Hüseyin kamyonu al›yor. Kamyon Abana’dan buraya getiriliyor. Ben Abana’ya
gitmedim ama kamyonu karﬂ›layan kalabal›¤› gördüm. Ortasökü’den direk çeken kamyon yolu daha sonra Ba¤l›k,
Karabalç›k ve Sar›çiçek üzerinden yap›ld›. O yola ‘büyük yol’ denilirdi” (özel söyleﬂi).
*) Rus kald›r›m›: Taﬂlar›n hiç iﬂlenmeden yan yana dizildi¤i kald›r›m.

215

Rafet Y›ld›r›m (Bozkurt, 1930):
“Abana-Bozkurt yolunun aç›ld›¤›n› biliyorum. Yol aç›lmadan önce Kirse Kayas›’na
ç›k›l›r ve inilirdi. Çay boyundan Bozkurt’a ulaﬂan yol bugün de durur. Yukardan aç›lan bugünkü
yolda tüm Bozkurt halk› çal›ﬂt›. Babam ‹stanbul’da oldu¤undan, annemin çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n›
hat›rlam›yorum. Sinek Hüseyin’in (Erem, 1902) kamyonunun burada (Abana) motordan
indirildi¤ini de biliyorum. Annemle geldim. 6 yaﬂ›nda olmal›y›m (1936).
Kamyonun peﬂinden Bozkurt’a dek yürüdük” (özel söyleﬂi).
‹hsan Aksu (Bozkurt, 1924):
“Sinek Hüseyin (Erem, 1902), kamyon almak için bir ortakl›k kurdu.
Öyle propoganda yap›ld› ki, herkes bu ortakl›¤a girmek istiyordu. Hatta Narba’dan (ﬁen Mahalle)
Karakaﬂ’›n Kâmil (1894) adl› biri de bu ortakl›¤a girmek istiyor. Gençler ondan bir koyun
al›yor ve yiyorlar. Sinek Hüseyin ‹stanbul’dan bir a¤aç tekneyle kamyonu getiriyor. Bir bayram
sevinci içinde tüm Bozkurtlular Abana’ya iniyor. Motor k›y›ya yanaﬂt›r›l›p çekiliyor ve kamyon
ceraskarla indiriliyor. ‹lk kez bir motorlu araç görüyorduk. Kamyon kasas›zd›. Binilebilen yerlerine
binilerek Bozkurt’a gelindi. Atletik olanlar sa¤›na soluna as›ld›. Biz çocuklar arkas›ndan koﬂarak
geldik. Y›l 1933-34 olabilir. Bu kamyonu sonra Tavukçuo¤lu Osman (Gezer, 1908) ald›” (özel söyleﬂi).
Tevfik Günay (Bozkurt, 1928):
“Sinek Hüseyin (Erem, 1902) Bozkurt’a kamyon getirmeye kalkt›. Bu kamyonun
Abana ile Bozkurt aras›nda çal›ﬂabilmesi için yukar›dan yol yap›ld› (daha önce Kirse Kayas›
ç›k›l›p inilerek Abana’ya ulaﬂ›l›rd›). Ben çocuktum. Biz S›narc›kl›lar yolun Abana taraf›nda,
Manav Deresi ile Kirse Kayas› aras›nda çal›ﬂt›k. Hatta S›narc›k’ta ‘Yan›k Hoca’ diye
bilinen bir kahveci vard›, ‘Efendi efendi, Abana’ya asfalt yol yapmaya gidiyoruz!’ derdi. Ben
çocuktum ama aileyi temsil ediyordum. 7-8 yaﬂ›nda (1935-36) olabilirim.
Daha sonra 1940’larda da çal›ﬂt›m bu yolda. Kamyonun geldi¤ini biliyorum
ama nas›l geldi¤ini hat›rlam›yorum” (özel söyleﬂi).
Rafet Demirtaﬂ (1931):
“1941-42’de Abana-Bozkurt yolunun geniﬂletme çal›ﬂmalar›nda Babam Ahmet Demirtaﬂ
(1881) Manav Deresi’nin Abana taraf›nda “yol paras›” karﬂ›l›¤› olarak bir hafta kadar çal›ﬂt›.
Ben kendisine yemek götürürdüm. 18 yaﬂ›na giren erkekler yol paras› verirdi. Ben bile 1949’da
12 lira yol paras› verdim. Köylerde oturanlar 6 lira veriyordu” (özel söyleﬂi).
Necati Göksel (Bozkurt, 1922):
“Ben 1936’da okulu bitirdim ve Hac› Hasan’›n Ahmet’in (Soner, 1900) yan›na marangoz
ç›ra¤› olarak girdim. Sinek Hüseyin’in (Erem, 1902) Ford kamyonu o y›l (1936) geldi. Kamyon
bizim dükkân›n önüne kadar geldi. Büyük bir kalabal›k birikti. Abana-Bozkurt yolu bir araban›n
zor geçece¤i geniﬂlikteydi” (özel söyleﬂi).
‹dris Karaa¤aç (Bozkurt, 1918):
“Kamyon çal›ﬂs›n diye dar bir yol yap›ld›. Halk yapt›. Kazma kürekle. Bu
yolda ‘yol paras›’ karﬂ›l›¤› olarak çal›ﬂ›l›p çal›ﬂ›lmad›¤›n› bilmiyorum. Yol paras›
vermeyenler daha önce ‹nebolu-Kastamonu yolunda çal›ﬂt›r›l›rd›. Sonra
Abana-Bozkurt-Devrekâni yolunda da çal›ﬂ›ld›. Vali Mithat Alt›ok(*) vard›, ‘Gelecek y›l buraya
bu yolla gelece¤im, ona göre çal›ﬂ›n!’dedi” (Özel söyleﬂi).
Nurettin Peker (1892), 1929-33 y›llar› aras›nda Devrekâni bucak müdürüyken ve 1942’den
1952’ye dek Abana’da görev yapt›¤› sürece (1945’e dek “bucak müdürü”, sonras›nda da,
Abana’dan ayr›lmamak için “rütbe” düﬂürüp “tahrirat kâtibi” olarak)
Abana-Devrekâni ve Devrekâni-Evr enye yollar›n›n ilk
çal›ﬂmalar›n› yapt›¤›n› söylüyor (AG, 15 Aral›k
1978).
Hüseyin Ata (1936):
“Müderris Osman Efendi vard›
Devrekâni’de. Atatürk, ﬁapka Devrimi için
Kastamonu’ya gelince, ‹nebolu’dan sonra
Devrekâni’ye u¤ruyor (28 A¤ustos 1925).
Müderris Osman Efendi, Devrekâni kurulu
baﬂkan› olarak Atatürk’ü karﬂ›l›yor. ‹stekler
aras›nda Abana-Devrekâni yolu da dile
getiriliyor. Yolun, Ezine Çay› k›y›s›ndan, Bayramgazi üzerinden
En öndekiler: Salim Gürsoy, Sabri Aktan. Ötekiler:
yap›lmas› isteniyor. O zaman bu istek uygun bulunuyor. Demek ki
Mehmet Aktan, Macit Sönmez, Sabri Can, Cemil
Gürsoy ve Sabri Çetiner. Arkadaki genç bilinemedi.
sonradan vazgeçilmiﬂ” (özel söyleﬂi).
(Mehmet Aktan).

*) Dr. Ahmet Mithat Alt›ok 1940 ile 1947 aras›nda görev yapt›.
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Cemal Kazo¤lu (Yüksek Mahalle, 1920):
“Abana-Devrekâni yolu aﬂa¤›dan, çay boyundan geçecekti. Burada (Abana) Kemikk›ran
Süleyman Onbaﬂ› vard›. Yolun yap›laca¤› davul-zurna ile halka duyuruldu. Herkes haftada iki
gün aya¤› yal›nayak, baﬂ aç›k, aç-susuz çal›ﬂt›r›lmaya baﬂland›. Ben askere gittim. Bir gün beni
batarya komutan› ça¤›rm›ﬂ. Emireri Canlar’dan (Çatalzeytin) Mehmet ad›nda biriydi. Mehmet’e
komutan›n beni niçin ça¤›rd›¤›n› sordum, ‘Senin han›m var m› köyde?’ dedi. Yüzbaﬂ›ya vard›m.
Mektubum gelmiﬂ han›mdan. ‘Beni haftada iki gün yolda çal›ﬂt›r›yorlar, s›tma tutuyor, 5 lira da
ceza ald›lar’ diyor. ‘Bu verilen 5 liray› geri ister misin?’ dedi. Beni alay komutan›na yollad›. Sonra
ö¤rendim ki, 5 lira geri ödendikten baﬂka, cezay› kesen köyün muhtar›na da iki tokat atm›ﬂlar.
Aile yard›m› yap›lmas› da sa¤land› han›ma. Y›l 1942-43. Uzatmayal›m, bu yol Bayramgazi’ye
dek yap›labildi. Ben askerdeyken bir ekip geliyor, ‘Bu yolu da¤dan, köprüsüz Abana’ya indirece¤iz’
diyor ve bugünkü Abana-Devrekâni yoluna baﬂlan›yor. Kazma kürekle aç›ld› bu yollar” (özel
söyleﬂi).
Cemal Ak›n (Mamatlar, 1925):
“Askerden önce Yaral›göz’ün alt›ndaki Süleyman Deresi’nde 6 lira yol paras› için de, parayla
da çal›ﬂt›m. Baﬂ›m›zda çavuﬂlar vard›. 10-12 kiﬂinin baﬂ›nda bir çavuﬂ. 10-15 çavuﬂ vard›. Yemek
için sat›c›lar vard›. Ekmek, reçel, zeytin satarlard›, hesab›m›za yazd›r›rd›k” (özel söyleﬂi).
Ahmet Ünal (Bozkurt, 1910):
“Burada (Abana) Faruk Timuçin ad›nda bir bucak müdürü vard›, Ali
Bey’den çok sonra, Nurettin Peker’den çok önce. Y›l›n› söyleyemeyece¤im. Bu müdür m›s›r
veriyor, f›r›nda m›s›r ekme¤i yap›l›yor ve köylü bu ekmekten yemek için imece usulü yolda
paras›z çal›ﬂ›yor. Ben Bozkurt Tar›m Kredi Kooperatifi’nde çal›ﬂ›yordum. Kastamonu’dan
bir memur arkadaﬂ geldi, ‘Bu millet bu yolda nas›l çal›ﬂ›yor?’ dedi. Ben, ‘Kendilerinden çal›ﬂ›yorlar’
dedim. Yaﬂl› bir kad›n, 60-70 yaﬂ›nda var, ‘Teyze, seni kim ça¤›rd› buraya?’ dedik, ‘Ben kendim
geldim’ dedi” (özel söyleﬂi).
‹smail Yuvarlak (1923):
“Ben ilkokul 4. s›n›ftayken (1934-35) buraya (Abana) Sar›çiçekKarabalç›k üzerinden maden dire¤i inerdi. Kamyonla m›, neyle geldi¤ini
hat›rlayam›yorum. Direkler, bugünkü liman›n oldu¤u yere istiflenir, sonra
gemiye yüklenirdi” (özel söyleﬂi).
Bahattin Odac›baﬂ› (Sar›çiçek, 1929):
“Abana’ya ‹nebolulular›n getirdi¤i Ford kamyon taa Ortasökü’den
Abana’ya kay›n dire¤i çekerdi. Sonra bir kamyon daha geldi. Yüze yüze direk motoruna giderdik.
Yol Bozkurt’tan de¤il, Ba¤l›k’tan do¤ruydu. Ba¤l›k üzerinden sa¤a sap›yor, Sar›çiçek’ten
geçiyordu: Türbeyüzü, Bahçe Da¤›, Molla Hasan Türbesi, Y›lanl›kaya ve Neyi Bo¤az›’n›
izleyerek Arpal›kbaﬂ›’na; oradan da Ortasökü’ye ulaﬂ›rd›. Yolu köylüler yapt›. Her köy, s›n›rlar›
içindeki yolu yapt›. Da¤köy’den Mehmet Efendi (Ersöz, 1894) vard›, oran›n a¤as›. Abdullah
ﬁengün’ün (1897) Damad› Hikmet (Ersöz, 1922) onun o¤ludur. Mehmet Efendi Nuri
Ahmet’e (Ye¤in, 1887) gelir, borcunu alt›nla öderdi. O da direk çekerdi. Onun yolu ayr›yd›.
Hac›veli’ye mi, Çatalzeytin’e mi bir yere indirirdi” (özel söyleﬂi).
Mustafa Öztürk (1931):
“Ba¤l›k’tan kamyon yolu aﬂa¤› yukar› ben on yaﬂ›ndayken (1941 dolay›) yap›ld›. Köçek
Mehmet’in (Çetin, 1911) evinin önünden, Karabalç›k’tan Türbeyüzü’ne
ç›k›yordu. Yol paras› veremeyen herkes çal›ﬂt›r›ld› bu yolda. Kamyonlar
Zonguldak için maden dire¤i çekti” (özel söyleﬂi).
Bekir Bulut (Bozkurt, 1928):
“Kamyon yolu olan ‘büyük yol’ Ba¤l›k’tan geçerdi. Karabalç›k üstünden
Akyol, sonra Türbe, Oluklar Yolu, oradan da Molla Hasan Türbesi,
Neyi Bo¤az› ve Arpal›kbaﬂ›’ndan geçerek taa Oday Bo¤az›’na dek ulaﬂ›rd›. Bu yoldan
1938-40 y›llar›nda kamyonla uzun maden dire¤i çekilirdi. Maden dire¤i Zonguldak’ta kömür
madenlerinde kullan›l›yordu. Bir de yaya ve kat›r yolu vard›.
Sar›çiçek’te, bugünkü Bozkurt çöplü¤ünün bulundu¤u yerden Abana’ya giden
yol ikiye ayr›l›rd›. Biri, yukarda anlatt›¤›m Büyük Yol, öteki de bu yolun bat›s›ndan
Ba¤l›k’, Karabalç›k ve Musa Köyü alt›ndan geçen ve Yukar› Abana’da bugünkü
camiye inen patika yoldu. Kestirme olan bu yoldan yayalarla hayvanlar iﬂlerdi.
Ben bu yolla 1940-42 y›llar›nda eﬂekle Oday Bo¤az›’ndan, Arpal›kbaﬂ›’ndan
Abana ve Bozkurt’a odun çekerdim. Arpal›kbaﬂ›’ndan Bozkurt’a kamyon yolu
yoktu. Arpal›kbaﬂ›’ndan Bozkurt’a inen kat›r yolu Kayalar, Mimir, S›raca ve
Kapakl› sahan (A.Y›ld›z)
S›narc›k üzerinden inerdi.” (özel söyleﬂi).
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Niyazi Sak›z (Sar›çiçek, 1920):
“Yol bugünkü hastanenin yolundan, Ba¤l›k ve Karabalç›k’a, oradan Molla Hasan Türbesi
üzerinden ‹leri P›nar›’na (Arpal›kbaﬂ›) ulaﬂ›rd›. Gerisi aﬂa¤› yukar› bildi¤imiz yol. Bu yol 1930
sonlar›nda Kat›r Y›lan›’na (Is›rganl›k) dek ulaﬂ›rd›. Bu yoldan kamyonlar
tomruk çekerdi” (özel söyleﬂi).
Mehmet Koskos (Çamp›nar, 1926):
“Direk çekmek için kazma-kürekle Arpal›kbaﬂ›’ndan Hac›veli’ye yol aç›ld›.
Aﬂa¤› yukar› ﬂimdiki yol. Her köy kendi bölgesini yapt›. Yol paras› için de¤il.
Bu yoldan 25-30 cm çap›nda, 6-7 metre boyunda maden dire¤i çekildi
Hac›veli’ye. Zonguldak için. Biz öküzle; Göynükler’den kömüﬂü olanlar
kömüﬂle çekiyordu. 4 tekerlekli arabaya koﬂuyorduk öküzleri. Arabas›z (sürüyerek) maden dire¤i
çekenler de oldu. Arabas›z tek bir direk getirirken, araba ile 4 direk getirirdik. Arabalar› madenci tüccar getirip
da¤›tt›. Sar›çiçek-Karabalç›k üzerinden kamyonlar da Abana’ya direk taﬂ›d›. Ama 2. Dünya Savaﬂ› baﬂlay›nca
kamyonlar kayboldu. Belki de hükümet kamyonlara el koydu” (özel söyleﬂi).
Aynur Y›lmaz (1934):
“...Daha önce kamyonlar direk çekmek için Ba¤l›k-Sar›çiçek yolundan Örtasökü’ye
kadar gidiyordu. Ben at arabalar›yla da direk çekildi¤ini bilirim: Çatalzeytin
Karahano¤ullar›’ndan Uzun Kâz›m (Karahan, 1905), ben 10-11 yaﬂlar›ndayken (1944-45)
2-3 yaz at arabalar›yla 10-15 metre boyunda gürgen dire¤i çekti. 10 tane çift atl›, çift dingilli (4
tekerlek) araba. Dingiller dire¤in uzunlu¤una göre öne-arkaya ayarlanabilirdi. Direkler
Ortasökü’den mi bir yerlerden geldi ve Abana’ya Bozkurt yolundan indi. K›zaklar ve ka¤n›lar
Ba¤l›k-Sar›çiçek yolundan iﬂlerdi. Uzun Kâz›m ve adamlar› bizim otelde yatard›. Bizim hana
üç at s›¤abilirdi. Öteki atlar, hamam›n yan›ndaki belediyenin han›na ba¤lan›rd›. O zaman kamyonlar
da Bozkurt yolundan iﬂlerdi. Direkler deniz k›y›s›na y›¤›l›r, sonra gemilere yüklenirdi” (AG,
Aral›k-Ocak 1999-2000).
Kenan Acar (Çatalzeytin, 1929):
“Kay›npeder Kâz›m Karahan (1905) müteahhitti (yüklenici). Ortasökü altlar›ndan bugün
Çatalzeytin’e ba¤l› olan karﬂ› s›rtlardaki Y›lanl›’dan (Kazmazlar Köyü) maden dire¤i (tomruk)
çekerdi. 4-5 metre boyundaki tomruklar› yola köylüler ç›kar›r, yoldan 6-7 atl› araba bu tomruklar›
Bozkurt üzerinden Abana’ya indirirdi. Kay›npeder’in Abana’daki iﬂlerine Hamdi Bey
(So¤uksu, 1890) bakard›. Ben motorcuydum, arada gelip giderdim. Tomruklar Zonguldak’taki
Etibank’a gider, yeralt›nda maden dire¤i olarak kullan›l›rd›. Motorlarla, a¤aç gemilerle giderdi.
Bir kez deniz az›nca tomruklar› da¤›tt›¤›n›
At arabas›
hat›rl›yorum” (özel söyleﬂi).
(solda Kahveci Mustafa Saraç’›n;
Aynur Y›lmaz (1934) 1940 ve 1950’li
sa¤da ‹smail Ekmekçi’nin yap›s›).
y›llarda Abana at arabalar› oldu¤una da
de¤iniyor:
“Abana’da bizim (Sar›ahmet’in
Mehmet Y›lmaz, 1894), T›¤l›o¤lu
Hüseyin (T›¤l›, 1893), Kahveci Mustafa
(Saraç, 1894) ve Ba¤l›k’tan Kat›rc›
Mehmet’in (Yor ganc›, 1914) at arabalar›m›z vard›.
Bozkurt’ta da Topala¤a’n›n Hasan (Soner, 1913) ve
C›buruk Hasan’›n (Ünal, 1878) at arabalar› vard›. Kat›rc›
Mehmet’in arabas›n› kat›rlar çekerdi. Çift kat›rl›yd› ve Abana
ile Bozkurt aras›nda taﬂ›mac›l›k yapard›” (özel söyleﬂi).
Aynur ﬁengün (1933):
“1943 mü 1944 mü neydi.
Kastamonu Karayollar› Müdürü (naf›a
müdürü) geldi. Bu evde, iﬂte bu masada
yenildi içildi. Annem çok iyi yemekler
yapard›. Kastamonu yolu, Oday Bo¤az›’ndan Hac›veli’ye inecekti. Abana ilçe
olunca bu adam yine geliyor, hiç ilgi
göstermiyorlar. O da ‘Benim de¤erim
Abana’da de¤il, Abdullah Amca’n›n
(ﬁengün, 1897) yan›ndaym›ﬂ!’ diyerek,
yolu Hac›veli yerine Bozkurt’tan geçiriyor” (AG, EkimKas›m 1999).
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‹hsan Aksu (Bozkurt, 1924):
At Arabas›
“Devrekâni yolunu 1945-46’da Bahçe’ye do¤ru (1950’ler-Hayri Ye¤in)
biz açt›k. Yolun Bozkurt’tan geçmesinde benim de
pay›m var. Abanal›lar bu yolun, Bozkurt’a
u¤ramadan Karabalç›k üzerinden geçmesini istiyor.
Yolun yeniden ele al›nmas› gündeme gelince,
Kastamonu Bay›nd›rl›k Müdürü Devrekâni’den beri
a¤açlara iﬂaret koyarak geliyor. Bu yörenin köylüleri
de imece gibi kendi bölgelerinin yolunu yap›yor.
Zorunluluk var. Herkes çal›ﬂ›yor. Yol yukar› geldi.
Bozkurtlular yolun buradan (Bozkurt) geçmesini istiyor. Bir gün Hac›
Mustafa’n›n Hasan (Keﬂepli, 1906) bana, bay›nd›rl›k müdürünün
Abana’da oldu¤unu, yolun Bozkurt’tan geçmesi için Bozkurtlular›n
isteklerini götürmemi söyledi. Ben burada ö¤retmenim. Abana’ya gittim.
Hasan Reis’in Mehmet Efendi’nin (Öztürk, 1891) kahvesinin
bahçesinde bay›nd›rl›k müdürü ile konuﬂtum. Y›l 1944 ya da 1945.
Abana ilçe olmam›ﬂt›. Kendisine Bozkurtlular›n iste¤ini ulaﬂt›rd›m.
‘Bozkurt halk›na selam götürün, bu yol Bozkurt’tan geçecek’ dedi”
(özel söyleﬂi).
Nevzat Yorganc› (Hac›veli, 1935):
“9 ya da 10 yaﬂ›nday›m (1944-45). Ya çal›ﬂ›lacak, ya da yol paras› verilecek. Adam yok
bizim evde. Korucu gelip her evden bir adam istiyor. Beni de adam yerine say›yorlar. Ellerimizde
kazmalar, az›¤›m›z mendilimizde asker gibi yola ç›k›yoruz. Akﬂam yine geri getiriyorlar. 15 gün
mü, 20 gün mü üstüste gittik. Bozkurt-Bahçe’nin üzerinde yolda çal›ﬂt›k”
(özel söyleﬂi).
Mehmet Toprak (Mamatlar, 1909):
“Esentepe ile Is›rganl›k aras›nda çal›ﬂt›m. Savaﬂtan (1939-45) sonra.
‹mece gibi paras›z çal›ﬂt›k. Kazma küre¤i köyden kendimiz götürdük. Birkaç
kiﬂiydik. Birkaç gün çal›ﬂt›k. Her gün gidip geldik” (özel söyleﬂi).
Hüseyin Ersöz (Ortasökü, 1914):
“Yolda iki ay para ile çal›ﬂt›m. Mimir (Yeni Mahalle) üstlerinde çad›r bekçili¤i
yapt›m. Abdurrahman Çavuﬂ, Numan Çavuﬂ ve Osman Çavuﬂ vard›.
Bunlar yolda iﬂçi çal›ﬂt›r›rd›. Yol paras› karﬂ›l›¤› olarak Çuha doru¤u’nda
(‹nebolu) çal›ﬂanlar oldu” (özel söyleﬂi).
Kâz›m Ateﬂ (Mamatlar, 1935):
“Ben 12-13 yaﬂ›mda (1947-48) yolda çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Yol paras›
ödeyemeyenler çal›ﬂ›rd›. Çal›ﬂmayanlar ‹nebolu’da hapiste yatard›. Erkeklerin
yerine kad›nlar da yatard›. Mamatlar’dan 7-8 kad›n ‹nebolu’da yatt›. Yolda para ile de çal›ﬂ›ld›.
Biz iki kardeﬂ bir çuval una üç ay çal›ﬂt›k, o da kurtlu ç›kt›. Geri getirdim, almad›lar. Para yerine
verdiler unu. Bugün bir kiﬂi bir günlük kazanc›yla bir çuval un alabiliyor! Yolda iki y›l kadar
çal›ﬂt›m. Kazma küre¤i devlet veriyordu. 15-20 kiﬂinin baﬂ›nda bir çavuﬂ vard›. Abana’dan
Devrekâni’ye dek 8 posta (8 yerde çal›ﬂma) vard›. Ekme¤imiz kendimizden. Çavuﬂlar›n da
ekmek getirdi¤i olurdu. Köyü yak›n olanlar akﬂamlar› yatmaya giderdi. Uzak olanlar sayvan
(çardak) yapar, öyle yatard›k. Yan›m›zda kilim, çul-çaput olurdu. Gece ateﬂ yakard›k. A-k›n’da a¤aç-lardan köprüler
kurduk. Tomruklar› balta ile düzler,
Denizbükü’nde k›zak (Salim Y›lmaz)
yanyana dizerdik. 1950’den sonra
Abana’ya, Devrekâni yolundan
dozer indi” (özel söyleﬂi).
Mustafa Gündüz (Hac› Çak›r,
Yaylatepe, 1926):
“Devrekâni
yolu aç›l›rken bizi
haftada bir gün
çal›ﬂt›rd›lar. Ben
askerden sonra
Esentepe’de çal›ﬂt›m. Yol tamamlanana dek bir y›l kadar çal›ﬂt›m”
(özel söyleﬂi).
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Bayram Y›ld›z (Yeﬂilyuva, 1920):
“Tam ‹stanbul’a gidecektim, iki gün önce muhtar yol paras› borcumun oldu¤unu söyledi.
O zaman 12 lira. Sonradan 6 liraya düﬂürdüler. Y›l 1938 ya da 1939. Askerden önce. Para
yok. Köyde ne kadar adam varsa, her evden bir kiﬂi Mimir’in üzerine do¤ru çal›ﬂt›k. Herkes
az›¤›n› da götürdü. Bize belirli bir yer gösterdiler, 10-15 gün o yolu yapana dek köye gelmeden
çal›ﬂt›k. Yaﬂl›s› çocu¤u herkes gidiyor. Çad›rda yatt›k. Akman’›n o¤lu Gülerse (Mehmet Akman,
1895) yeme¤imizi yapt›. Bulgur çorbas›, tarhana çorbas›, un çorbas› falan. Yaylas’tan (Yakabaﬂ›),
Kürt’ten (Denizbükü), Ku¤u’dan (Çatalzeytin) çal›ﬂanlar vard›. Her köye ayr› bir yer veriliyor.
Kazma-kürek de kendimizden. 1940’ta askere gittim. 4,5 y›l askerlik yapt›m. Askerden geldi¤imde
buras› (Abana) ilçe olmuﬂtu (1945). Muhtar da Tokur’un M›stan (Mustafa Gür, 1906). ‘Bayram,
seni karakoldan istiyorlar’ dedi. Askerden geleli iki gün olmuﬂ. Geldim karakola. Karakol o zaman Yat› Mektebi
yap›s›. Gittim kendimi tan›tt›m. ‘At›n bunu içeri!’ dedi kumandan. Nedenini sordum, ’12 lira yol paras›n› vermemiﬂsin’
dedi. Oysa ben yolda çal›ﬂm›ﬂt›m, saymam›ﬂlar. Att›lar beni dar bir yere. Küçük bir pencere var, halam›n k›z› (Zakire
Y›lmaz, 1907) ile evli olan Sar› Ahmet’in Mehmet’in (Y›lmaz, 1894) kahvesine bak›yor. Onun d›ﬂar› ç›kmas›n›
bekledim, ç›k›nca ‘Eniﬂte, eniﬂte, beni kurtar buradan!’ diye ba¤›rd›m. Kula¤› da az iﬂitiyor ama duydu. Geldi ç›kt›
yukar›. ‘O aﬂa¤›daki kim, suçu ne?’ falan demiﬂ ve sonra ‘Daha önceki gün geldi askerden, paray› nas›l verecek,
ç›kar›n onu!’ diye ba¤›rm›ﬂ. O zaman sözü geçiyor. Beni yukar› ç›kard›lar. ‘Sen git Bayram!’ dedi bana. ‹ki gün
sonra ‹stanbul’a gittim. O paray› bir daha istemediler” (özel söyleﬂi).
Selim Ünal (Bozkurt, 1924):
“Ben hem Abana, hem de Devrekâni yolunda çal›ﬂt›m. Abana yolunda ﬁahin’in fabrikas›n›
ç›karken orada bir yerde çal›ﬂt›m. Devrekâni yolunda da Bahçe’yi ç›karken oralarda çal›ﬂt›m.
Y›l 1946. O zaman A¤abeyim Hüseyin Kâﬂif Ünal (1921) Devrekâni’de kaymakam vekiliydi.
‹lk görev yeriydi. Onun da katk›s› oldu bu yola. Yola hem buradan, hem de Devrekâni’den
baﬂland›. O zaman makine yok. Kazma kürekle çal›ﬂ›l›yor. Sahil köyleri d›ﬂ›nda bütün köylüler
çal›ﬂt›. San›r›m Gedos, Yaylas (Yeﬂilyuva, Yakabaﬂ›) gibi sahil köyler çal›ﬂt›r›lmad›(*). O zaman
yasaya sayg› vard›. Ya da yasadan korkulurdu. Gelmeyeni jandarma ile karakola götürürlerdi.
Bozkurt-Abana yolu Sinek Hüseyin’in (Erem, 1902) kamyonu sayesinde yap›ld›. O zaman
ben ilkokuldayd›m. Ham bir yol aç›lm›ﬂt›. Sinek Hüseyin’in kamyonu bu yoldan geldi” (özel söyleﬂi).
Mehmet Gür (Mamatlar, 1913):
“Yolu biz yapt›k. Kazma kürekle, beden gücüyle. Ka¤n› arabalar›n› hem Abana’ya, hem
de Devrekâni’ye ulaﬂt›rd›k. ‹kisine de ayn› zamanda ulaﬂt›k. Bizim köye Devrekâni de, Abana
da ayn› uzakl›kta. Devrekâni’ye de giderdik, Abana’ya-Bozkurt’a da” (AG, A¤ustos-Eylül
1999).
Bu söyleﬂilerden, Abana’ya gelen ilk kamyon Sinek Hüseyin’in (Erem, 1902) 1922
yap›m› Ford kamyonu oldu¤u ortaya ç›k›yor (y›l 1935 ya da 1936). ‹kinci ve üçüncü kamyonlar
‹nebolulular›n Ba¤l›k-Karabalç›k üzerinden, Ortasökü’ye dek ulaﬂan direk kamyonlar›d›r
(1930’lu y›llar›n sonlar›).
Bozkurt’un ikinci kamyonunu Hasan Ünal (C›buruk, 1878) al›r.
Kâz›m Kararmaz (Deli ﬁoför, 1925):
“1944’te askere gittim. Üç y›ll›k askerlikte ehliyet (sürücü belgesi) ald›m. C›buruk Hasan’›n (Ünal, 1878)
1937 yap›m› Ford kamyonunu ‹stanbul’dan ben getirdim. Y›l 1947. O zaman Abana-BozkurtKastamonu yolu yok. ‹nebolu’dan kamyonu kütük kay›¤›na koydular. Kay›¤› Abana’da karaya çektiler. Üçayak koyup kamyonu ceraskarla ask›ya ald›lar, sonra kay›¤› alt›ndan çekip
kamyonu indirdiler. Bu kamyonda iki y›l kadar çal›ﬂt›ktan sonra Akkuﬂ’un (Sami Akkuﬂ, 1924)
1948’de ald›¤› Studebaker kamyonuna (Sar› Kamyon) geçtim. Orada da üç y›l kadar çal›ﬂt›ktan
sonra kendi kamyonumu (1944
Far go) ald›m. Kamyonla direk
çekerken arkalar tek lastik olarak
çal›ﬂ›rd›k. Yollar çok dar oldu¤undan
çift olan arka lastiklerin d›ﬂtakilerini ç›kar›rd›k. Ya¤mur
çiseledi¤i zaman yolda kal›rd›k. Önceleri Abana’da kum
paras› yoktu. Sonra kamyon baﬂ› 150 kuruﬂ para verirdik.
iki kiﬂi kürekle doldurur, Bozkurt’ta boﬂalt›rd›. Ya¤mur
ya¤›nca Abana-Bozkurt yolunun Kirse Kayas› ile
Yukar› Abana aras› geçilmezdi. Oras› batakl›k olurdu.
Abana’dan gelirken Kürt’ün Yokuﬂu’nu da zor
ç›kard›k” (özel söyleﬂi).
Abana Belediyesi’nin ilk kamyonu Dodge.

*) Yukardaki söyleﬂilerden anlaﬂ›laca¤› üzere Abana Merkez ve
k›y› köylüleri de yolda çal›ﬂm›ﬂ ya da yol paras› vermiﬂ.
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Salim Y›lmaz (1938):
“...Sar› Kamyon, Bozkurt’taki
Akkuﬂ Sandalye Fabrikas›’ndan yükledi¤i
sandalyeleri iki buçuk km k›y›daki Abana’ya
taﬂ›r d›. Alabildi¤ine h›zl› giden Sar›
Kamyon , Bozkurt’a dönüﬂlerinde
ço¤unlukla boﬂ olurdu. H›z› her yeri titretirdi.
Sürücüsü Kâz›m A¤abey’di (Kararmaz,
1925). Ona ‘Deli ﬁoför’ derlerdi. Deli dolu
kullan›rd› kamyonu. Sar› Kamyon Yukar› Abana’dan bir
görünmeye görsün, tren düdü¤ü gibi öterdi kornas›. Kürtün
Yokuﬂu’ndan aﬂa¤› inerken sanki tren geliyor san›l›rd›. Biz
çocuklar koﬂuﬂur dururduk arkas›ndan. Kürtün Yokuﬂu’nu h›zl›
ç›kamad›¤›ndan, as›l›rd›k arkas›na. Bir de dilsiz yard›mc›s› vard›
Kâz›m A¤abey’in. O günkü koﬂullara göre beldemize neﬂe
saçard› bu Sar› Kamyon. Birkaç kez Sar› Kamyon Manav
Deresi’nden Ezine Çay› yata¤›na ‘uçtu’ ama, Kâz›m A¤abey
can›n› kurtarmay› baﬂard›. Sar› Kamyon, Akkuﬂ Sandalyeleri,
vapur u¤ramalar› bizim çocuklu¤umuzun derin izleridir.
Kâz›m Kararmaz (solda) Necati Köro¤lu ile. En
Motorculu¤un yan›nda Naci Bey’in (Limasollu, 1920) kamp›n›n
yukar›da Mehmet Ali Çavlar (K. Kararmaz).
izleri de taptaze an›lar›m›zda yaﬂ›yor” (AG, Aral›k 1991).
Abana’ya Devrekâni yolundan gelen ilk özel araba bir Jeeptir. Y›l 1948. Karabük Demir-Çelik
Fabrikas›’nda (Kardemir) kuruluﬂundan baﬂlayarak (daha önce Zonguldak’ta kömür madeninde) çal›ﬂan (ve köylerden
iﬂçi götüren) Mühendis Mehmet Ali Ergün (1907), Kastamonu-Devrekâni-Arpal›kbaﬂ› yolundan Hac›veli’ye
iner. Mehmet Ali Ergün, Denizbükü’ndeki annesi Örükye Çölmek’i (1884) görmeye geliyordu.
ﬁeref Gözlüklü (Yakabaﬂ›, 1964):
“Bu jeep Arpal›kbaﬂ›-Ziraatlar üzerinden Hac›veli’ye inmiﬂ; Yeﬂilyuva, Yakabaﬂ›, Denizbükü,
Alt›kulaç ve Göynükler’i dolaﬂ›p, yine Ziraatlar-Arpal›kbaﬂ› üzerinden geri dönmüﬂ” (özel
söyleﬂi).
Refik Yorganc› (1943):
“Bu jeep Hac›veli’den Yeﬂilyuva’ya do¤ru deniz k›y›s›ndan gitti. Hatta burunda büyük bir
kaya (taﬂ) vard›, orada çok zorland›. Üstten geçmek istedi geçemedi, deniz
taraf›ndan, iki tekerle¤i denizin içinden geçti” (özel söyleﬂi).
Mehmet Y›ld›z (Yeﬂilyuva, 1939):
“Köstürü Mehmet (Kurudirek, Yakabaﬂ›, 1919), Eﬂi Ayﬂe (Kurudirek,
1887), Mustafa ﬁen (Yeﬂilyuva, 1940) ve ben sandalla bal›ktay›z. 1950 öncesi. Hac›veli’den
do¤ru jeep göründü. Köstürü Mehmet, ‘Yürüyün uﬂaklar k›y›ya, k›yamet
kopuyor!’ dedi. ‹ndik k›y›ya. Mamuderesi’nde jeepi karﬂ›lad›k. ‹lk kez bir jeep
görüyoruz. Tahsildar Faik (Acar, 1909), ‘Gidin o¤lum, Kara Hüseyin’in
Hakk›’ya (Güney, 1900) söyleyin, iki çift öküz getirsin, jeep çekmiyor!’ dedi.
Demek ki yolu biliyor diye Tahsildar Faik’› (Hac›veli’den) alm›ﬂlar. Jeepi getiren
adam mühendis oldu¤unu, Denizbükü’nde anas›n› görmeye geldi¤ini Köstürü
Mehmet’e anlatt›. Sonra öküzler geldi, köylüler geldi, ara ara öküzler jeepi çekti. Biz yine bal›¤a
ç›kt›k. Adam önce Yeﬂilyuva içinden Nadarköyü’ne do¤ru geçmek istemiﬂ, bakm›ﬂ yol dar, geri
dönüp Kavlan Geçidi’nden do¤ru (bugünkü Abana Çatalzeytin yolu) gitmiﬂ. Kavlan Geçidi’nde de biraz öküzler
çekmiﬂ, gerisini kendi gitmiﬂ” (özel söyleﬂi).
Necmi Y›lmaz (1939):
“Köyde (Yeﬂilyuva) elma bahçemiz vard›, ben bir elma a¤ac›ndayd›m. Demek ki mevsim
sonbahar. Bizim kahvenin yan›ndan (Abana-Çatalzeytin yolunun Yeﬂilyuva yolu ayr›m›) Tahsildar
Faik (Acar, 1909) ‘Hakk›, Hakk›, 2 çift öküzle gel!’ diye Kara Hüseyin’in Hakk›’ya (Güney,
1900) seslendi. Öküzlerle biz çocuklar ve birçok adam gittik ve jeepi gördük.
Sanki aydan insan gelmiﬂti. O denli ﬂaﬂ›rm›ﬂt›k. Kimi yerlerde öküzler jeepi
çekti. Biz de peﬂinden koﬂtuk. Köyün (Yeﬂilyuva) içinden geçemedi, geri dönüp
Ulutarla üzerinden gitti” (özel söyleﬂi).
Selahattin Çevik (Denizbükü, 1938):
“Eski bir jeepti. Y›l 1948 ya da daha önce olmal›. Tüm köylü topland›.
C›cam (büyükanne) ‘Bu ne? A¤z› yok, gözü yok!’ dedi. Bu jeep köyde (Denizbükü) bir gün
kald›ktan sonra köylülerin yard›m›yla Alt›kulaç’a geçti. Geçemedi¤i yerlerde öküzlerle çekti”
(özel söyleﬂi).
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Kâz›m Çölmek (Denizbükü, 1938):
“Y›l 1947 ya da 1948. Bu jeep Denizbükü’nden Alt›kulaç’a, oradan Göynükler’e, sonra ZiraatlarArpal›kbaﬂ› üzerinden Kastamonu’ya dönüyor. Hatta Alt›kulaç’la Göynükler aras›ndaki Tataron Ç›kr›¤›’nda
çamura bat›yor da Dendio¤lu Arif’in (ﬁen, 1907) kömüﬂleri ç›kar›yor” (özel söyleﬂi).
Devrekâni yolundan inen ikinci özel araba bir Citroën”pikap”t›r.
Aynur Y›lmaz (1934):
“1951 yaz›. Yol daha tam iﬂlemiyordu. Biz seninle (HTY, 1933) bu yoldan bisikletle
Devrekâni’ye gittik. Yolda bir de otomobil gördük. Bu, film oynatmak için Abana’ya gelenlerin
Citroën marka bir binek arabas›yd› ve Abana daha önce böyle bir binek
arabas› görmemiﬂti” (özel söyleﬂi).
Maksut ﬁahinkaya (1928) Devrekâni’ye ulaﬂan ilk kamyon
sürücüsüdür. Y›l 1950. ﬁahinkaya’dan kamyonlar›n ve Devrekâni
yolculu¤unun öyküsünü dinleyelim:
“Sinek Hüseyin’in (Erem, 1902) kamyonu ben okuldayken geldi. C›buruk Hasan 1947’de
kamyon ald›. ‹lk sürücüsü Deli ﬁoför’dür (Kaz›m Kararmaz, 1925). Akkuﬂ 1948’de bir
Studebaker kamyon ald›. Sonra Deli ﬁoför kendisine bir kamyon ald› (1951). Kâz›m Özcan
(1913) da 1951’de bir Ford kamyon ald›. Ondan da Tavukçuo¤lu Osman (Gezer, 1908)
ald›. Sabri Ye¤in’in (1911) Austin’i de 1951’de geldi. Bu yoldan Devrekâni’ye giden ilk
sürücü benim. Y›l 1950. Mevsim sonbahar. Devrekâni panay›r›na pazarc› götürdüm. C›buruk Hasan’›n (Ünal,
1878) 1939 yap›m› Ford kamyonuyla 18 saatte Devrekâni’ye ulaﬂt›k. Yaral›göz eteklerinde köknar a¤açlar›n›
yanyana dizip, köprü gibi bir geçit yapm›ﬂlard›. Yolcular› indirip de geçtim. Ama biz geçerken yol göçtü. Dönüﬂe
ceserat edemedik. ‹nebolu üzerinden geldik. ‹nebolu’da Manavrac› So¤angöz, üçayak a¤aç ceraskarla kamyonu
kütük kay›¤›na yükledi ve Abana’da kay›ktan indirdi” (özel söyleﬂi).
Kâz›m Kararmaz (1925), ilk kamyonu 1944 Fargo’yu Bozkurt’a getirdi¤inin ikinci
günü kaza yapar:
“Y›l 1951. 1944 Kargo’yu halamla malamla ortak ald›k. ‹stanbul’dan Devrekâni’ye
geldi¤imizde ö¤leden sonra faland›. Demek ki o gece yolda yatm›ﬂ›z. Abana Belediye’sinden
Fuat Ünal (1910) falan vard›, onlar› da ald›k. ﬁeyhﬂaban’a (Çiçekyayla) geceyar›s› ulaﬂabildik.
Orada farlar sönünce (bozuk) kamyonda yatt›k. Sabahleyin ﬁeyhﬂaban’dan ç›k›nca, akﬂama
yak›n Bozkurt’a gelebildik. Ertesi günün akﬂam› arkadaﬂlarla biraz içtik. Ben tam Bahçe’deki
evime yürüyerek gidiyordum ki, baﬂka arkadaﬂlar ‘Gel otural›m, araba ald›m diye büyüme!’ diye
çevirdiler beni çarﬂ› baﬂ›nda. Yine içtik.
Maksut ﬁahinkaya’n›n (1928) da dü¤ünü
var. ‘Bizi kamyonla dü¤üne götür!’ dediler.
Farlar yanm›yor. Gittik dü¤üne. Manavderesi’nde inenler indi. Dönece¤iz. Her
zaman döndü¤ümüz yer. Oradan taﬂ
çekiliyor. Araban›n k›ç›n› Ezine Çay›’na
verip geri geri gidiyorum. Yandan bir
arkadaﬂ lüksle ‘gel, gel!’ yap›yor. Adam
‘Oooop, dur’ demeye kalmad› biz dereye
uçtuk. Ben de içerdeyim. Üç kiﬂi öldü. 19
kiﬂi de yaral› olarak ‹nebolu’ya götürüldü.
Abana ve Bozkurt’un ilk özel binek arabas›: Kâz›m Kararmaz’›n 1956 yap›m›
Kamyonu ‹nebolulular ›rgatla yola ç›kard›.
Chevrolet-Belair’i
44 gün tutuklu olarak yatt›m. Mahkeme iki
y›l kadar sürdü. Toplam 20 ay yatt›m. Ehliyetim de gitti. Bu kamyonu C›buruk Hasan’a (Ünal,1878) satt›m.
Hapisten ç›k›nca bir y›l belediyede (Bozkurt), yeni al›nan 1956 Chevrolet’de çal›ﬂt›ktan sonra kendime 5 tonluk
Chevrolet kamyon ald›m. Bu kamyon sekiz y›l bende kald›. 1968’de bu kamyon bendeyken bir
de Chevrolet binek arabas› ald›m (1956 Balair). Bu, Bozkurt’un (Abana’n›n da) ilk binek
arabas›d›r. Çok kaza yapt›m” (özel söyleﬂi).
Süleyman Baﬂar (Mamatlar, 1929):
“3 kat›rla buradan (Mamatlar) yola ç›kt›k. Yükümüz pata (patates). Dere yolundan (Ezine)
gidiyoruz, Monna (Bayramgazi) üzerinden. Sabahleyin köyden ç›k›yoruz, akﬂama ancak Abana’ya
varabiliyoruz. Abana-Bozkurt yolu çok dar. C›buruk Hasan’›n (Ünal, 1878) m›s›r yüklü at›
da Abana’dan geliyor. Her nas›lsa bizim kat›rlar bu at› dereye uçuruyor ve at ölüyor. Abana’ya
inince bizi karakola ça¤›r›yorlar. O devirde hakl› da olsan dayak yemeden karakoldan ç›kam›yorsun.
Bereket Büyükbaban Sar› Ahmet’in Mehmet (Y›lmaz, 1894) yetiﬂiyor. Kahvesi var karakolun karﬂ›s›nda. Sözü
geçiyor. ‘Onbaﬂ›m, bunlar çok uzak yerden geliyor, bunlar› ﬂimdi b›rak da sabahleyin ifadelerini al!’ diyor. Sabahleyin
de ‘Yahu, hayvan hayvan› dayanm›ﬂ, ne iliﬂiyorsun bu adamlara’ deyip bizi kurtar›yor” (özel söyleﬂi).
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Necat Çavlar (1934):
“1945’ten sonra olacak, ‘Abana-Bozkurt yolundan C›buruk’›n at› yuvarlanm›ﬂ’ dediler.
Gittik bakt›k, at ölmüﬂ. Parçal› k›r, 6-7 yaﬂ›nda kadana tipi iri yar› bir att›. Abana’dan Bozkurt’a
100 ya da 120 kiloluk iki m›s›r çuval› sar›l›yd›. Çuvallara bir ﬂey olmam›ﬂ” (özel söyleﬂi.
Yaﬂar Ç›nar (K›z›lcaelma (1940):
“At almak kolay de¤ildi. Yol yok. K›z›lcaelma’daki 60 evin hepsinde
at ya da kat›r var. Hiç olmayanda eﬂek var. 2 at›, 3 at› olan bile vard›.
Ormandan a¤aç kesip Bozkurt’ta-Abana’da sat›lacak. Baﬂka türlü geçim
olana¤› yok. Kereste kaçak oldu¤undan, taﬂ›ma gece yap›l›yordu. Y›l 195556 olacak. Henüz askere gitmemiﬂtim. Bizim ata kay›n a¤ac› sard›k. Gece Bozkurt’a gelirken
Sak›zc›lar’la Bayramgazi aras›ndaki dar yolda at yuvarland› ve öldü.
Babamdan korkuma bir gün eve giremedim” (özel söyleﬂi).
‹smail Yuvarlak (1923):
“Hac›veli’de 100 f›ç›y› tamamlad›k. A¤abeyim ‹stanbul’a götürecek. O zaman Cide Postas›
var. T›rhan Ayanc›k’tan dönüyor. Y›l 1951. Necati Köro¤lu (1916) ile anlaﬂt›k. 100 f›ç›y›
Hac›veli’den yükleyecek. Vapur günü geldi. Biraz da deniz oldu¤undan Necati Kaptan
Hac›veli’ye inemedi. F›ç›lar› Koltuk’a (Siyelik Kayas›’n›n Abana’ya bakan yan›) taﬂ›d›k, oraya
da yanaﬂamad›. Vapur da geldi gelecek. Bozkurt’tan Tavukçuo¤lu Osman Gezer’in (1908)
kamyonunu getirtip f›ç›lar› Abana’ya (vapura) yetiﬂtirdik” (özel söyleﬂi).
Necati Gürsoy (Elmaçukuru, 1929) ilk onar›c›lardand›r:
“Askerden önce Zonguldak’ta 1945-48 aras›nda dört y›l tesfiyecilik (torna) ve araba
onar›c›l›¤› yapt›m. Askerden sonra bir iki ay Bozkurt’ta Kâz›m Özcan’›n sandalye fabrikas›nda
çal›ﬂt›m. Makineleri onar›yordum. Y›l 1952 falan. Bakt›m iﬂ yürümüyor, Abana’da elektrik
santral›n›n yap›m›nda so¤uk demirci olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Sonra Sabri Kalafat (1919)
beni duymuﬂ. ‘Beraber çal›ﬂal›m’ dedi. Onun yan›nda ‘tornac›’ olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›m.
Arada motor onar›m› da yap›yorduk. Birçok deniz motoru onard›m. Çarkac› Necati’nin
(Köro¤lu, 1916) motorunu onard›m. Tavukçuo¤lu Osman’›n (Gezer, 1908) arabas›n›n
direksiyonunu onard›m. Sabri Bey’in (Ye¤in, 1911) kamyonunun motorunu da onard›m.
Gündüz tornac›da çal›ﬂt›¤›m için bu onar›m› gece yapt›m. Bir gece söktüm, gündüz Kastamonu’dan parça geldi,
ertesi gece takt›m. Macit (Sönmez, 1928) de yard›mc›m. Bu kamyonla Çiçekyayla’dan sandalye fabrikas›na
tomruk çekerlerdi. Bu kamyon bir de kaza yapt›, onu da anlatay›m: Kamyon yeni onar›lm›ﬂt›. O gün elektrik
santral›n›n yap›m› için 160 ton çimento gelmiﬂ, motorlar onu boﬂalt›yor, kamyon da taﬂ›yordu.
Y›l 1953 falan olmal›. Kamyon postanenin önünde. Çimentoyu boﬂaltma iﬂinde (hamal olarak)
çal›ﬂan Mehmet Ali (ﬁengül, 1933) kamyona ç›k›yor, marﬂa bast›¤› gibi kamyonu yürütüyor
ve Devrekânili bir k›z› çi¤neyerek öldürüyor. Panay›r günü. Mehmet Ali denize kaç›yor.
Jandarmalar tüfek müfek at›p denizden ç›kar›yorlar. 10 ay hapiste yatt›” (özel söyleﬂi).
Emrullah Demirkaya, “Yeni ‹lçe Abana” yaz›s›nda, Abana’n›n “1.9.1944 tarihinde
ilçe olan Devrekâni’ye de 50 km’lik ham yolla ba¤l›l›¤› vard›r” dese de (Kastamonu Gazetesi,
25 A¤ustos 1945), bu yol karayolu trafi¤ine 1955’ten sonra aç›l›r.
Yavuz Yaman (1928) 1953’ten beri Abana’ya geldi¤ini belirttikten sonra ekliyor:
“Bildi¤iniz gibi o zamanlar› karayolu yoktu. ‹nebolu’ya kadar otomobilimizle, oradan
da deniz motoruyla gelirdik. Pansiyonlarda kal›rd›k. Y›lda 15-20 gün, hatta bir ay kal›rd›k”
(AG, Kas›m 1990).
Vecdi ‹lhan (1924), Abana’ya ilk geliﬂini anlat›yor:
“1954’te, ilçelik kald›r›l›nca (geldim). Yol çok bozuktu,
jeep’le geldik. Abana’da
devletin hiçbir kuruluﬂu
kalmam›ﬂt›. Abanal› kendi
kendini yönetiyordu. Buran›n
güzelli¤ine ve insanlar›n e¤itilmiﬂli¤ine, sonra
bilincine hayran olduk” (AG, Haziran 1990).
Abana’n›n Tüm Türkiye ve dünyaya
tan›t›lmas›n› sa¤layan 1955 A¤ustos’undaki
“Gazeteciler Semineri”ne kat›lanlardan Ankara yoluyla gelenler, Kastamonu-Abana
yolunu de¤il; ‹nebolu yolunu kulland› ve deniz
Bozkurt Belediyesi’nin ilk kamyonu 1956 Chevrolet (Hayat Kotman).
yoluyla Abana’ya ulaﬂ›ld›.
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Fahri Üstünda¤ (Hereke):
1950 öncesi Hac›veli
“Abana, Kastamonu Vilâyeti’nin deniz
(Muharrem Yorganc›)
sahilinde bir köyü. ‹nebolu ile Ayanc›k
aras›nda, ‹nebolu’ya 20 km mesafede. Hiçbir
tarafa karayolu ile irtibat› yok. ‹nebolu’ya ve
Kastamonu’ya yol yap›lmaya giriﬂilmiﬂ. Her
ikisi de hükümet program›na al›nm›ﬂ.
Önümüzdeki y›llarda yap›lmas› bekleniyor.
ﬁimdilik köy, di¤er yerlere yaln›z deniz yoluyla
ba¤l›. K›ﬂ›n, Karadeniz’in f›rt›nal› günlerinde
bir yerle irtibat sa¤lanam›yor. Azg›n dalgalar›n
dinmesi bekleniyor” (‹stiklal Gazetesi-Hereke, 6
Eylül 1955).
Orhan Taﬂhan:
“Abana’da ihtiyac› bol bol karﬂ›layan bir
su tesisi ve bir elektrik santral› var. Yaln›z, bir
limanlar› ve Anadolu ile geniﬂ temas yapabilme
imkânlar›n› haiz ﬂoseleri yok. Abanal›lar bu
hususlarda da yak›ndan alakadar olmuﬂlar. Liman
için projeler yap›lm›ﬂ ve alakal› makamlara
verilmiﬂ. Kastamonu’dan Abana’ya kadar
uzanan büyük bir ﬂosenin yap›lmas›na
baﬂlanm›ﬂ” (Gece Postas›, 17 Ekim 1955).
A. Saim Emirmahmuto¤lu (Maraﬂ):
“16 A¤ustos (1955), saat 9. Çilekeﬂ 08 no’lu Kastamonu plakal› otobüsümüz, Ankara garajlardan hareket
etti. Çilekeﬂ otobüste, Gençli¤in Avrupa Kampanyas› Türkiye Sekreterli¤i’nin Abana sahil köyünde tertipledi¤i
staj veya seminere kat›lacak gazetecilerden baﬂka, Çank›r›’ya ve Kastamonu’ya gidecek yolcular da vard›. Staja
kat›lacak gazetecilerden baz›lar› gelmemiﬂti. Söylendi¤ine göre, bunlardan ikisi Malatya gazetecileriydi. Bu
meslektaﬂlar, bir gün evvel biletlerini almak üzere geldikleri zaman Abana’n›n Avrupa’da oldu¤unu zannettiklerini
söylemiﬂler ve Kastamonu’nun sahilinde güzel ve ﬂirin bir köy oldu¤unu ö¤renince hayret etmiﬂler. Evet, hayret
edilecek ﬂey. Gazetecilerin, Abana’y› Avrupa’da zannetmeleri ve sonra da Ankara’ya kadar geldikleri ve otobüs
biletini ald›klar› halde, kafileye kat›lmamalar› hayret edilecek ﬂeydi (...). Abana’n›n Türkiye’de oldu¤unu bilmeyen
ve görmek de istemeyen meslektaﬂlar›m›z›n haline hayret edilmez mi? Abana’da yap›lacak olan staja kat›lacak
olanlar, ‹stanbul’da ve Ankara’da toplanm›ﬂlar. ‹stanbul’dakiler deniz yoluyla, Ankara’dakiler kara yoluyla
Abana’ya gideceklerdi. ‹ﬂte biz karayolu ile gidecek kafileye kat›lm›ﬂt›k. Alt›n sar›s›, biçilmiﬂ bu¤day ve arpa tarlalar›,
ç›plak tepeler, kurumuﬂ otlaklar, bazen virajlarda görülen c›l›z yeﬂillikli vadiler. Ufuk, geniﬂ, boz da¤lar, uzaklarda
silüetleﬂen da¤lar.... Uçurumlar kenar›nda uzanan virajl› yollardan da¤lara t›rmand›k. Sonra, da¤lardan sahile do¤ru
indik. Kasabalardan geçtik, köyleri arkada b›rakt›k. Bir yerde durarak ayran, kahve ve çay içtik. Nihayet, saat 24
s›ralar›nda ‹nebolu’ya yetiﬂtik. Güzel bir otele yerleﬂerek geceyi rahat geçirdik. Bu sahil kasabas›, yeﬂillikler içinde
ve tepeler üzerinde, güzel, mamur bir kasabad›r. Kasaba pek hararetli olmamakla beraber, buras› ergeç vilayet
merkezi olacakt›r. Yol boyunca bütün kasaba ve köy evleri ﬂirin ve güzel. Çat›lar› k›rm›z› kiremitlidir. 17 A¤ustos
(1955) günü yapt›¤›m›z vapur ve motor yolculu¤unu ve güzel Abana hat›ralar›n› ömrümüzün
sonuna kadar unutmayaca¤›z” (Demokrasiye Hizmet Gazetesi, Maraﬂ, 29 A¤ustos 1955).
Salim Y›lmaz (1938) da, Gölköy Ö¤retmen Okulu 1955’te Abana’da kamp kurunca
okulun otobüsüyle ‹nebolu’ya; oradan da deniz yoluyla Abana’ya geldiklerini söylüyor.
Esin Talu:
“...Böylece arkam›zda ﬂirin bir köy, köpüklü, ﬂahlanan bir deniz, misafirperver Abanal›lar
ve bir haftal›k hat›ralar›m›z› b›rakarak yola ç›kt›k. Meﬂhur takalar yine denize indirildi ‹nebolu’ya
do¤ru. Abanal›lar›n olan takalar bize refakat etti. ‹nebolu’dan ‹stanbul’a yola ç›k›ld›” (Vatan
Gazetesi, 30 A¤ustos 1955).
Ahmet Gürses (1940).
“Y›l 1954. Yaylas’tan (Yakabaﬂ›) Tenekeci Topal Ahmet’in (Türko¤lu, 1900) o¤lu Salim
(Türko¤lu, 1924) var. ‹stanbul’da birinin taksisinde çal›ﬂ›yor. Kâye Dedem (Koca Mehmet,
Yorganc›, 1900) ona, ‘Beni Abana’ya götür!’ diyor. O da, ‘Ver paray› götüreyim’ diyor. 150
liraya anlaﬂ›yorlar. Kaplumba¤a gibi bir taksiydi. Bu taksiyle Koca Mehmet’ten baﬂka ben ve
Ayakkab›c› Durmuﬂ’un (Yuvarlak, 1899) o¤lu Muhittin (Yuvarlak, 1932) Abana’ya geldik.
Yazd› ve yol daha yeni aç›lm›ﬂt›. K›ﬂ›n gelemezdik. Yollar hamd›. Kazma kürekle aç›lm›ﬂt›. Hatta
Devrekâni’den aﬂa¤› gelirken arada yol soruyorduk da, ‘Yeni aç›lan yol buras› ama buradan
böyle bir ﬂey geçmedi!’ diyorlard›” (özel söyleﬂi).
224

Salim Türko¤lu (1924):
“1950 model Morris’le 1954’te Devrekâni’den buraya (Abana) bir buçuk günde geldik.
Yollar bozuk. Araba su kaynat›yor. Bozkurt’ta, Ak Mehmet’in (Akay, 1887) kahvesinin önünde
durduk. Büyük bir kalabal›k birikti. Kaymakam, karakol kumandan› hep geldiler. Çok ilgi gördük.
Abana ve Hac›veli’de de çok ilgi gördük. Herkes arabay› görmeye geldi” (özel söyleﬂi).
Kenan Eyübo¤lu (1934):
“Abana’ya elektrik geldikten sonra ilçe merkezi Bozkurt’a al›nd› (1954).
Burada o zaman yol yoktu. O zaman hiçbir yerde yol yoktu ya! ‹nebolu’dan
kamyonu deniz motoruyla buraya getirip, motoru k›y›ya çekerler, caraskarla
kamyonu havaya kald›r›p motoru denize iterler ve kamyonu indirirler! ‹lk
kamyonlar Abana’ya böyle geldi. (...) Da¤dan odun ve tomruk çekiyorduk. Yollar keçiyolu gibiydi.
Ya¤mur ya¤›nca bu yollar çal›ﬂmazd›. Zorda kal›rsak, yol k›y›lar›ndaki kayalara sürtünerek
gidebilirdik. Çamurda kayard›k. Yaz aylar›nda güç bela Devrekâni’ye
ulaﬂabilirdik” (AG, Aral›k 1994).
Ahmet Gürses (1940), Abana’ya ilk otobüsün geliﬂini anlat›yor:
“‹stanbul’dan dü¤ün için Abana’ya gelece¤iz. A¤ustos 1959. Benim dü¤ün. Babam ve
akrabalarla bir otobüsle Kastamonu’ya geliyoruz. Abana’ya araba tutaca¤›z. Tan otobüsüyle
anlaﬂ›yoruz. Bunlar Germeç’ten (Taﬂköprü) Tevfik Tan ve babas›. Bu otobüs Hac›veli’ye
ulaﬂ›yor. Otobüsçülere yemek veriyoruz. Kâye Dedem, yani Koca Mehmet (Yorganc›, 1900)
onlara öneride bulunuyor. ‘Buradan ‹stanbul’a bilet kessem, çal›ﬂ›r m›s›n›z?’ diyor. Anlaﬂ›yorlar.
Yolu da gördüler. Ve 30 lira biletle Abana-‹stanbul otobüs seferi baﬂl›yor. Sonradan Topal
Sabri (Yorganc›, 1930) de ‹stanbul’da yaz›hane aç›yor” (özel söyleﬂi).
Abana ile ‹stanbul aras›nda yolcu taﬂ›mac›l›¤›na birden ilgi artar.
Kadir Bozkurt
(Akçam, 1931), bu yoldaki üçüncü otobüs’ün sürücüsüdür:
“Askerde ö¤rendim ﬂoförlü¤ü. 1959’da benzinli Ford’la Abana ‹stanbul yolunda çal›ﬂmaya
baﬂlad›k. Üç ortakt›k: Ben, Mustafa Keleﬂ (Alt›kulaç, 1916) ve Necati Gülen (Göynükler,
1934). Yollar çamurdu. Sürekli lastik patlard›. Ya¤mur ya¤›nca yollar manda gölüne dönüyordu.
Sabahlar› ç›kard›k yola. ‹stanbul’a 24 saatte ulaﬂamazd›k. Yük, yolcudan daha a¤›rd›. Üç y›l
kadar dayand› bu otobüs. Zarar ettik ve b›rakt›k” (özel söyleﬂi).
Macit Sönmez (1928):
“Behcet Kemal’i (Ça¤lar, Erzincan, 1908) almak için buradan beni
Devrekâni’ye yollad›lar. Y›l 1960. Biz jeep’le önden; onlar›n arabas› arkadan
geldi. Biz uzaklaﬂ›nca onlar› bekledik. Öyle öyle geldik. Sonra Behcet Kemal Ça¤lar’›
Zonguldak’a ça¤›rd›lar. Oran›n kurtuluﬂu mu ne varm›ﬂ. ‘Romorkör yollayal›m, gemi yollayal›m’
dediler. ‘Yok, uçak olursa giderim’ dedi. ‹ki tane uçak geldi Abana’ya Behcet Kemal’i almaya.
Birisi çal›ﬂt›r›lamad›. Çal›ﬂanla gitti. Öteki de birkaç gün sonra çal›ﬂt›r›ld›. Cemal Madano¤lu
için de uçak geldi. Madano¤lu sonra bir daha geldi uçakla” (özel söyleﬂi).
Kenan Eyübo¤lu’nun (1934) otobüsçülü¤ü de vard›r:
“1960’ta, ad›n› sayg› ve sevgiyle and›¤›m Sabri Kalafat (1919) ve Abana’n›n en büyük
tüccar› Nurettin Ye¤in’le (1930) Turistik Abana otobüsünü hizmete soktuk. Bizim Chevrolet
Abana-‹stanbul yolunda halk›m›za büyük hizmetlerde bulundu. Sonunda bu iﬂi 1961’de zararla
kapatt›k. Yollar bozuktu ve yük a¤›rd›. Halk›m›z, k›ﬂl›k yiyece¤ini de beraberinde götürüyordu.
Turﬂu çelekleri, patates çuvallar› arabam›z›n sonunu haz›rlad›(*). O y›llarda bu iﬂe giriﬂenlerin
ço¤u zarar etti. Ulaﬂ›m zordu. Virajlar bozuktu. ‹sfendiyar eteklerinde zar-zor ilerleyebiliyorduk.
ﬁimdi bak›yorum, ‹stanbul’a gözü kapal› gidilebiliyor!” (AG, Aral›k 1994).
Dr. Hicri Fiﬂek, Ankara’dan Fahri Yazgan’a (1914) yazd›¤› 3 Ekim 1961 tarihli mektupta, Abana Sa¤l›k Merkezi’nin kurulmas› ve Abana’ya yüzme havuzu yap›lmas› için yapt›¤› giriﬂimleri s›ralad›ktan
sonra yol konusuna da de¤iniyor:
(Muharrem Yorganc›)
“Bay›nd›rl›k Vekâleti Müsteﬂer›’ ndan,
yolun hiç olmazsa Devrekâni’den sondaki
(Abana’ya do¤ru) k›sm›n›n ›slah› hususunda
ilgilenmesini rica ettim ve kendisi mümkün ise,
bu senenin program›na ald›r›lmas› için Karayollar› ile temas edece¤ini vaat etti. Malumunuz
üzere, müsteﬂar vazifesinden ayr›ld›¤› cihetle,
kendisine bu mevzuyu tekrar açmaya dilim
varmad›. Bu hususta da yeni bir haber olursa
derhal bildiririm” (Varol Yazgan).
*) 1968’de “aﬂ›r› yük” yüzünden bir Demirkaya (‹nebolu)
otobüsünün bagaj› (üzeri) çöktü ve 4 kiﬂi öldü.
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Arpal›kbaﬂ›-Z›raatlar-Hac›veli yolunun 1960’ta tamamlanmad›¤›n› görüyoruz. 1960 Devrimi’nden
hemen sonra (tarih yok) Elmaçukuru, Alt›kulaç, Yemeni, Maca (Akçam), Kad›yusuf, Göynükler ve Gelevye
(Çamp›nar) muhtarlar›n›n Bozkurt Kaymakaml›¤›’na verdi¤i dilekçe:
“Düﬂük iktidar zaman›nda müracaat›m›z dikkate al›nmad›¤› için, Abana Belediyesi ve alâkal› köylülerin
müﬂtereken yapt›rd›¤›, bilahere kendi memleketlerinden geçmedi¤i için Bozkurtlular taraf›ndan ﬂikâyet mevzusu
yap›l›p tamamlanmas›na mani olunan yolumuzun yap›lmas›na tavassutlar›n›z› ve bu hususta bize düﬂecek azami
yard›m› yapmaya haz›r oldu¤umuzu sayg›lar›m›zla arzederiz” (Varol Yazgan).
Mustafa Erol (Bozkurt, 1925):
“Yol ilk aç›l›nca, sabah buradan ç›kar, akﬂama Kastamonu’ya ancak var›rd›k. 1970’lerde
ö¤leden sonra var›rd›k. Bugün (1999) 5 saatte Ankara’ya var›yoruz” (özel söyleﬂi).
Muhittin Ata (1932):
“Abana’ya taksi ile ‹stanbul’dan ilk gelenlerden biri de benim. Ben arabay›
1963’te ald›m. 1964 Eylül’ünde 1956 Dodge ile Abana’dan Kastamonu’ya
7 saatte gidebildim. Ya¤›ﬂl› havalarda Çatak’tan geri döndü¤ümüz oluyordu.
Arabada kazma-kürek bulundururdum. Abana-Devrekâni yolu olmuﬂ kanal.
Kanala giriyoruz, araban›n alt› oturuyor. Arkadan birkaç kiﬂi itince ç›kabiliyoruz
kanaldan. Kanallar› jeep ve kamyonlar oluﬂturmuﬂ. Baz› yerlerde çamurda
bata ç›ka, zincir takarak ilerleyebilirdik. Çatak’ta kald›k, traktöre çektirip de ç›kabildik çamurdan.
Yol mu vard› o zaman buralarda? Tarla m›, yol mu belli de¤il. Sabah buradan ç›kard›k, akﬂama
ancak Kastamonu’ya varabilirdik. Ben çok geldim. Cenazesi olan beni bulurdu. Abana’da
olsun, köylerde olsun beni çok iyi karﬂ›larlard›. Bir kahraman gibi karﬂ›larlard›. Zamanla bu ilgi
kayboldu” (özel söyleﬂi).
Kâz›m Yazgan (1920):
“Yollar çok kötüydü ve azd›. Taﬂ›t araçlar› ilkeldi. Ankara 12 saat; ‹stanbul 24 saat çekerdi.
En iyisi de vapur yolculu¤uydu. Haftada iki gün vapur u¤rard›. 250-300 yolcu iner-binerdi. ‹lk
vapur 1946’da u¤ram›ﬂt›. Burada Denizyollar› Acental›¤› vard›. Ben puantörlük ve deniz nakliye
komisyonculu¤u yapard›m. Bir seferde 50 ton yük verilirdi Abana’dan vapura. Karayolu
olmad›¤›ndan vapur çok gözdeydi. Abana’da vapurun önemi çok büyüktür” (Abana Haber, 15
May›s 1986).
‹hsan Ozano¤lu (1905), “Kastamonu Kütü¤ü” yap›t›nda (ﬁirketi Mürettibiye Bas›mevi,
1952, sayfa 15) “Devrekâni-Abana, Azdavay-Cide ve Tosya-Karg› yollar› henüz ikmal edilmemiﬂtir. Abana‹nebolu yolu da inﬂa halindedir” diyor ama, Abana-‹nebolu yoluna o y›llarda baﬂland›¤›na iliﬂkin baﬂka hiçbir
kaynakta bilgi olmad›¤› gibi, görüﬂtü¤ümüz kiﬂilerden hiçbiri bu bilgiyi do¤rulam›yor.
Abana-Yakaören yolu 1962’de aç›ld›.
Mehmet Topalo¤lu (1926):
“...1962 y›l›nda da devletin makineleri ile ‹liﬂi-Abana sahil yolu aç›larak hizmete girmiﬂtir. Bu yolun aç›lmas›na
sebep, ‹liﬂi’de turizm faaliyetlerinin geliﬂmesi ve Abana turistlerinin ‹liﬂi plaj›na kolayca getirilmesidir” (Yakaören’in
Tarihsel Temeli ve Bugünü, Yakaören ‹lkö¤retim Okulu Belgeli¤i, sayfa 6).
Mustafa Eski (Kastamonu, 1945):
“O zamanlar (1964-65’te Bozkurt’ta ö¤retmenken) özellikle köy yollar› büyük bir sorundu.
Yolu olan köy parmakla gösterilirdi. Beﬂ alt› saatlik köyler bir yana, bir saatlik köylere, hatta
merkeze ba¤l› mahallelere bile patika yolla gidilirdi. ‹ki kat›r yolda karﬂ›laﬂsa, geçiﬂ için birinden
birinin geri gitmesi gerekirdi. Bunlar› gözümle görmüﬂtüm. Hatta baz› yerlerde iki insan bile
geçiﬂ yapamazd›. 1965’
2003
ten bugüne kadar geçen
ﬂu on beﬂ y›l içinde özellikle YSE’nin yapt›¤›
hizmet cidden çok büyük. O bay›rlara, kat›rlar›n zor geçti¤i patikalara öylesine güzel
yollar yapm›ﬂ ki, adeta küçük dilimi yuttum.
Köyler yol bak›m›ndan ince bir a¤ gibi
örülmüﬂ. Bundan on beﬂ sene önce kat›rla,
eﬂekle gidilen yollarda bugün taksiler var.
Köy yollar› sorunu çözülmüﬂ. K›rsal alandaki
insanlar›m›z için en büyük iﬂ yola kavuﬂmakt›r. ﬁimdi yap›lacak olan sahil yolu ile
birlikte, Yaral›göz üzerinden de bu üç ilçemizin, hatta bir yerde Türkeli ve Ayanc›k’›
da ilgilendiren yolun programa al›nmas›d›r”
(Kastamonu Gazetesi, 3 Eylül 1981).
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‹nebolu-Abana-Çatalzeytin yolu yap›m›na bir “Yalanc› Mühendis”in de ad› kar›ﬂm›ﬂ.
Mehmet K›r›k (Pala, Yakaören, 1922):
“O zaman ben ‹stanbul’dayd›m. Bir numara doland›r›c›ym›ﬂ bu adam
(Aksekili Abdullah Köprülü). Hem Abana-Çatalzeytin, hem de Abana-‹nebolu
yolunu açacak! Yol açmak de¤il elbette amac›. Biraz para doland›r›p sövüﬂecek.
Bizim (Yakaören) Eski Muhtar Cabey (Mustafa Özcan, 1923) jandarma çavuﬂlu¤u
yapm›ﬂ. Bundan kuﬂkulan›yorlar. Bad›mana (Yakabaﬂ›) Muhtar› Namdar’dan
(Ahmet Kaya, 1902) biraz para t›rt›klad›¤› sonradan anlaﬂ›ld›. Çatalzeytin’e
de yol gidecek ya! Neyse uzatmayal›m, jandarma geliyor ve yakal›yorlar. Ama
Bozkurt Kaymakam› adam› serbest b›rak›yor. Ertesi günü tutuklanabiliyor. Adam
gerçekten mühendis. Elinde diplomas› vard› ki, kaymakama gösterdi, ‘ben
devletçe buraya yolland›m’ dedi. Belki de devlet görevinden al›nm›ﬂt›. Oras›n› bilemiyoruz. Ama ertesi günü tutukland›.
(...) Valimiz Necdet Yalç›n’n›n baﬂar›s› bu (yol). ‘Efe Necdet’ de derlerdi ona. YSE’yi, Karayollar› ekiplerini iﬂe
soktu. Hem ‹nebolu’dan, hem de buradan, iki cepheden birden baﬂland›. Evrenye’de (Gemiciler) buluﬂulacakt›.
Ödül de konuldu. Evrenye’ye önce giren kuzuyu yiyecekti. Geceli gündüzlü çal›ﬂ›larak aç›ld› bu
yol...” (AG, Ocak 1990)
Fahri Köse (Karayolu Taﬂ›mac›s›, 1960):
“‹nebolu-Yakaören yolunun aç›l›ﬂ›n› çok iyi an›ms›yorum. Kimbilir, ‹liﬂi (Yakaören) dolay›nda
‘sahte mühendis’ yol yapmaya baﬂlamasayd›, Kastamonu Valimiz Necdet Yalç›n yolu açmaya
baﬂlamayacakt›. ‹ki yandan baﬂlanan yola ‘Kim Gemiciler’e önce ulaﬂacak?’ ödülü kondu ve yol
h›zl› yap›ld›. Karayollar›’n› kutlamam›z gerekiyor” (özel söyleﬂi).
Abana-‹nebolu yolu yap›l›rken, ‹nebolu yak›nlar›nda iki iﬂçi göçük alt›nda kalarak öldü.
Naz›m Al›c› (Kastamonu, 1928):
“1961’de 1959 yap›m› Playmoud arabamla ‹nebolu’dan Abana’ya
geldim. Çok bozuk olan yola arabam›n alt› vuruyordu. 1961’den sonra da her y›l ‹nebolu’dan
arabayla geldim. 1966’da Voskwagen ald›m. Ben ‹nebolu’dan hiç motorla gelmedim. 1968’de
arsay› ald›m, 1969 eve geçtim. Ondan önce 4 y›l Hamdi Mo¤ul’un (1927), 2 y›l Niyazi T›¤l›’n›n
(1902) ve 3 y›l da Hac›’n›n (Cemal ‹nce, 1920) evinde oturdum” (özel söyleﬂi).
Bayram Y›ld›z (Yeﬂilyuva, 1920):
“1962’de ‹nebolu yolundan jeep gelebiliyordu” (özel söyleﬂi).
Yollar›n aç›l›ﬂ ve asfaltlama tarihleri:
1954- Abana-Kastamonu yolu aç›ld›.
1955- 6 km’lik Bozkurt-Yakaören yolu aç›ld›.
1962- Abana –Yakaören yolu aç›ld› ve Yakaören (‹liﬂi) köprüsü yap›ld›.
1964- Abana-‹nebolu yolu aç›ld›.
1967- Abana-Çatalzeytin yolu aç›ld›.
1969- Hac›veli’nin tahta köprüsü yerine, 10 metre geniﬂli¤indeki beton köprü yap›ld›.
1971- Ezine Çay› üzerindeki Harmason köprüsü tamamland›.
1977- Abana-Bozkurt, Abana-Hac›veli ve Abana-Yakaören-Darsu yollar› asfaltland›.
1985- Abana-Bozkurt yolu ›ﬂ›kland›r›ld›.
1987- Abana-Çatalzeytin ve Çatalzeytin-Devrekâni yollar› asfaltland›.
1990- Is›rganl›k-Arpal›kbaﬂ› yolu asfaltland›.
1994- Abana-Kastamonu yolu’nun eksik bölümleri asfaltland›.
1996- Hac›veli-Göynükler yolu (Abana-Çatalzeytin yol ayr›m›ndan, Göynükler’in Konak Mahallesi’ne
dek) betonland›. Yakabaﬂ› Köyü’nün mahalle yollar› da betonland›: Yaylas Mahallesi’ne ç›kan yol (Kara Nuri’nin
Kemal’in evinin yan›na dek); Koçköyü yolu (P›nar Yan›’na dek) ve cami yolu betonland›. Bu betonlamalar› Köy
Hizmetleri yapt›.
Otogar
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Refik Yorganc› (1943) 1989’da, “Bu memleketin yollar›nda 72 tane otobüs gitmiﬂ!” diyor:
“...Ben askerden gelince babam da ölmüﬂtü. Minibüscülü¤e baﬂlad›k Yurdakul’la (ﬁenol,
1939) beraber. 9-10 y›l minibüsçülük yapt›k. 1974 y›l›nda otobüsçülü¤e baﬂlad›k. Aﬂa¤› yukar›
12-13 y›l da otobüsçülü¤üm var. Kardeﬂlerim Ayhan (Yorganc›, 1938) ve R›fat’la (Yorganc›,
1949) bir iki yeni araba da ald›k bu devrede. 6 otobüs(e ç›kt›k). ‹kisini ald›ktan sonra birisi
devrildi, birisi motor patlatt›. 40-50 milyon zarar çektik. Daha sonra ben so¤udum bu iﬂten ve
çekildim. ﬁimdi bir tane var. Ayhan’la Cemalettin (Yorganc›, 1954) çal›ﬂt›r›yorlar. Velhas›l, bu
iﬂi kendim b›rakm›ﬂ oldum ama bir ucu ‘Yorganc›o¤ullar›’ olarak çal›ﬂ›yor. Geçenlerde Burhan’la
(Yorganc›, 1921) da sayd›k: Bu memleketin yollar›nda 72 tane otobüs gitmiﬂ! Yani, Abana‹stanbul yolunda 72 tane otobüs erimiﬂ. ‹lkönce Tevfik Tan baﬂlatt› (otobüsçülü¤ü). Tevfik
Tan’›n babas› vard› ondan sonra. Ak Tahir (ﬁen, 1910) ve o¤ullar› (Kâmil’le Kemal, 1931-1938) baﬂlatt›lar bir
Opel otobüsle. Ondan sonra Alt›kulaç’tan Mustafa Keleﬂ (1916). Sonra Kalayc› Hac› dedi¤imiz Cemal ‹nce
(1920) bir Desoto ald›. Sonra MAN ald›. Sabri
Bey’in (Ye¤in, 1911) Turistik Abana’s› var.
Sonra Sabri Kalafat’la (1919) Nur ettin
Ye¤in’in (1930) Shevrolet’si geliyor. Amcam ald›
Hasan’la (Y›ld›z, 1930) ortak. Bozkurt’ta Akkuﬂ
da otobüs ald›. Sonra Bozkurt Belediye Reisi
Kâz›m’la (Özcan, 1913) Camc› (Süleyman Camc›, 1902) ald›. ‹liﬂi’de (Yakaören) Sabri Dikmen
(1911) ald›. Topal Apti (Demiröz, Görentaﬂ,
1927) bir Vabis ald›. Devrekânili Muhsiro¤lu
vard›. Ne bileyim, yar›s› akl›mda yok. Dedim ya,
geçende (1989) ﬂöyle bir toplam yapt›k, tam 72
Bir “Can-Güven-Yorganc›” otobüsü limanda.
otobüs gitmiﬂ bu yollarda” (AG, May›s 1991).

TELGRAF-TELEFON
Yol kadar önemli olan “telgraf-telefon hatt›”n›n bölgemize geliﬂine de burada k›saca de¤inelim.
Kastamonu-‹nebolu aras› telgraf teli çekimi 1868’de tamamland›(*). O y›l (1868), ‹nebolu’dan Sinop’a
çekilecek “hat” için gerekli gereçlerin ‹nebolu’ya yollanmas› karar› ç›kt›.
Samsun-Sinop “telgraf hatt›” da 1868’de (H 1284) tamamland›.
1920’de Abana Buca¤› s›n›rlar› içinde bulunan telefon tellerinden 2186 metresi sökülerek, Kurtuluﬂ
Savaﬂi’na top tüfek katk›s› için Eskiﬂehir’e yolland›(**). Yollanan telin ‹nebolu-Sinop telefon iletiﬂimini etkileyip
etkilemedi¤ini bilemiyoruz. Telefon tellerinin geçti¤i o zamanki bucak k›y› s›n›r› 40 km kadard›r ki, 2186 metre tel
için bu “hat”t›n devre d›ﬂ› b›rak›lmamas› gerekir.
*) “Kastamonu’dan ‹nebolu’ya kadar yap›lan telgraf hatt›n›n bitirildi¤i ve ‹nebolulu Hac› Abdullahzade Hac› Mehmed Kaptan’›n
evinin telgraf merkezi olarak kullan›lmaya baﬂland›¤›n›n gazetelerde ilan edilmesi” (TC Baﬂbakanl›k Devlet Arﬂivleri Genel Md. Osmanl›
Arﬂivi, 08/Ca/1285 Hicrî (27 A¤ustos 1868), Dosya No: 418, Gömlek No: 18, Fon Kodu: A.}MKT.MHM).
**) “...Hatta iline, ilçesine o tarihlerde hayvan yolu bile olmayan Abana gibi sahil bir buca¤›n telefon tellerini sökerek ‹nönü Savaﬂlar›
zaman›nda cepheye ulaﬂt›rd›¤› kayden anlaﬂ›lm›ﬂt›r. ﬁifreli tel 5 Mart 1920 ve 120’dir: ‘‹nebolu Hat K. - Garp Cephesi Kumandanl›¤›’n›n
emri telgrafisine atfen Eskiﬂehir ‹nﬂaat Deposu’na sevkleri bildirilen ve Abana Nahiyesi dahilinde bulunup, bu kerre kaymakaml›k
vas›tas› ile sevk olunan 2.186 metre telin mahalline sevk ve inbas› istikmali maruzdur - ‹nebolu ﬁube Reisi Binbaﬂ› Hasan Fehmi”
(Nurettin Peker, ‹stiklal Savaﬂ› Resim ve Vesikalarla ‹nebolu-Kastamonu ve Havalisi Deniz
ve Kara Harekât›, sayfa 208, Gün Bas›mevi,
‹stanbul, 1955). Nurettin Peker bu yap›t›nda
Abanal›lar›n orduya para ve silah arma¤an
etti¤ini de yaz›yor (sayfa 230): “Çanakkale
ve ‹stiklal savaﬂlar›nda orduya mavnalar›,
motorlar› ile silah, cephane kaç›rmakla
tan›nm›ﬂ eski Abana Buca¤› denizcilerinin
150 evlik köylerinde kalan kad›n ve ihtiyar
kaptanlar› da yard›mdan geri kalmam›ﬂlard›.
5 A¤ustos 1920 ve 68 numaral› Aç›ksöz’den:
‘Küçük bir nahiye merkezi olan Abana’da
1.500 liray› mütecaviz iane derç ve orduya 7
silah hediye edilmiﬂtir. ﬁayan› memnuniyet bir
tehalikle iane ve eﬂya ihdas› suretiyle
fedakârl›klar› tevali ediyor. Hamiyetli
halk›m›z›n bu fedakârl›klar›n› hürmet ve
(2004)
ﬂükranla yadederiz’.”
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SU
Tar›m Bakan› Tahsin Coﬂkan’dan, Belediye Baﬂkan› Fahri Yazgan’a (21 ﬁubat 1948):
“Say›n Baﬂkan,
1- Müsait bir zamanda oraya gelece¤im. ‹skele iﬂinizi bu sene halledece¤im. Bir de orman bölge binas›
yapt›raca¤›m.
2- Sizin, sudan elektrik istihsaline su vaziyetiniz her yerden elveriﬂlidir. ‹çme suyunuz nas›ld›r, bilmem.
Elektrik için bir plan ve projeniz var m›d›r? Varsa iﬂimiz kolaylaﬂ›r. Yoksa, yapt›rmak için ne kadar paraya ihtiyac›n›z
vard›r? Bunu da hem bana hem de içiﬂlerine yaz›n›z. Bu elektrik iﬂinizi hallettirmeye çal›ﬂaca¤›m. Ümidim çoktur.
Elektrik iﬂiniz için 50-60 bin lira verdirebilece¤im.
Su iﬂiniz hakk›nda da malumat beklerim.
Hepinize selam ve sevgilerim(le)” (Varol Yazgan).
“‹çme suyu” ve “hidroelektrik” tasar›mlar›n›n (proje) yap›m›na
1948’de baﬂland›. 21 “madde”den oluﬂan bu dört sayfal›k tasar›m›n birinci
maddesi (27 Temmuz 1948):
“Abana kasabas›na isale edilecek olan içme suyunun kaptaj ve
ﬂeklinin tespiti ile, buna göre kaptaj, isale, ﬂehir deposu ve tevziat
projelerinin tanzimi iﬂi ile hidroelektrik proje, ﬂartname ve keﬂiflerini
6930 lira maktu bedel mukabilinde ve bir mütehass›s s›fat›yla Yüklenici
Kemal Yarar’a ihale edilmiﬂ ve mumaileyh de bunu kabul ve taahhüt
etmiﬂtir” (Varol Yazgan).
1953’te Abana düzlü¤ü “bas›nçl› su”ya kavuﬂtu. Çölmekçi’de,
Naz›m Önüralp’in (1922) evinin yukar›lar›ndaki kaynak suyu, orada
yap›lan depodan kente verilmeye baﬂland›(*).
Belediye Baﬂkan› Mehmet Öztürk (kara paltolu),
Bu ilk su deposu bugünkü “su düzeni”ne ba¤l› de¤il. Bugün
Vali Nurettin Aynuksa ile 1950’de elektrik
santral›n›n temel atma töreninde (Nuri Eren).
hastanenin üst yan›nda ve Konakören’de 100’er tonluk; Yukar›
Abana’da ve Ba¤l›k’ta 400’er tonluk birer depo var. Su, Sanayi Çarﬂ›s›’n›n üst yan›ndaki iki kuyu ve Acar’daki
bir kuyudan bu depolara pompalan›yor.
Tüm mahallelere bas›nçl› su ulaﬂ›yor. Çay›rc›k, Ba¤l›k ve
Konakören’in üst mahallelerine kimi kez su ulaﬂam›yor. Kent
içinde de yaz›n gündüzleri s›k s›k su kesilmeleri oluyor.
Evlere verilen “bas›nçl› su”dan önce su, kuyulardan
sa¤lan›yordu. Ayr›ca bugün de iﬂlevini sürdüren Paﬂa Çeﬂmesi
(Ayﬂe Y›lmaz onartt›) ve da¤ dibindeki tuvaletin yan›ndaki
Mektepönü Suyu’ndan da yararlan›l›rd›. Özellikle Mektepönü
Suyu so¤uk ak›yor. Ayr›ca liman›n karﬂ›s›ndaki “Sökü” denilen
yerdeki (Hikmet ve Nafia ﬁengör yolun denizden yan›na yeniden
yapt›rd›) ve Hac›veli’ye girmeden, Curnallar’›n yerinden
önceki (bugün Yeﬂilyuva Kamping’de) çeﬂme de iﬂlevini sürdürüyordu. Bugün Abana Merkez’de birçok yerde çeﬂme var.

Hidroelektrik
su bendi.

*) 1955’te evlere su verildi¤ini görüyoruz: “Müdürümüz Ahmet Örnek
(1908) evine terkos suyu teﬂkilat› yapaca¤›ndan, mühim ihtiyac›na karﬂ›l›k
zaruri masraf olarak 150.000 lira avans›n (kendisine) ödenmesine, 30. 06.
1955 tarihinden itibaren eﬂit taksitlerle on ayda (geri) ödemesine karar
verdik”

ELEKTR‹K
1954’te Abana Merkez’ine elektrik verildi. Da¤alt›’na
santral yap›lmas› ve Ezine Çay›’n›n Kirse Kayas›’nda suyun
önü tutularak, “su bendi”yle santrala su verilme çal›ﬂmas› dört
y›l sürmüﬂtü (1950-54). Üretilen ceryan 40 Kw’t› (60 hp). Yaz
aylar›nda yeterli su olmay›nca, bentte su toplanana dek üretim
duruyordu.
1962’de 40 Kw’l›k ikinci bir trübünle 120 Kw’l›k (180 Hp)
bir dizel jeneratör al›nd›. ‹ki trübün birden çal›ﬂabiliyor, su
azal›nca jenaratör çal›ﬂt›r›l›yordu.
1971’de elektrik düzenimiz Çatala¤z›’ndan gelen “hat”ta
ba¤lanarak, “ulusal düzen”e geçildi.
1982’de tüm köyler ulusal elektrik düzenine girdi.
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Danac› Ömer (Erkan),
Macit Sönmez,
Hayri Aydemir ve 188 beygirlik dizel motorunu kuran Hasan Usta
Belediye Bahçesi’ndeki havuzun baﬂ›nda (1963-Hayri Aydemir).

Mevlüt Baﬂar’›n (1941), Abana’ya elektrik verildi¤i 1954’ten bir an›s› var:
“Yukar› Abana’ya ç›karken Kürt’ün Yokuﬂu’nda bir elektrik dire¤i vard›. Bir gün evden
ç›kt›m, bakt›m birisi bu dire¤e t›rmanmaya çal›ﬂ›yor. Bakt›m bu, Necat’›n Babas› Meke (Hüseyin
Bart›nl›, 1910). ‘Ne yap›yorsun Hüseyin Abi?’ dedim, ‘O¤lum, c›garam› yakaca¤›m, ç›kam›yorum,
sen delikanl›s›n, hadi ç›k da yak›ver ﬂunu!’ dedi. Akl›nca, direkte yanan lâmbadan sigaras›n›
yakacak!” (özel söyleﬂi).
Benzer bir elektrik öyküsü daha:
“...Öykümüz, Yukar› Abanal›lar hanesine ‘bir
kötü puvan’ yaz›lmas› üzerinedir: Salim Gürsoy
(1910) Aﬂa¤› Abana’da oturmakla beraber,
Yukar› Abana kökenlidir. Bir gün evinde elektrik
dü¤mesini çevirince lâmban›n yanmad›¤›n› görür. Dü¤meyi birkaç kez
çevirir, yarar yok. Baﬂka lâmba takar, yine yanmaz. Ceryan gelip
gelmedi¤ini kontroldan baﬂka ç›kar yol kalmam›ﬂt›r. Onu da yapar:
Lâmbay› ç›kar›p, lâmban›n tak›ld›¤› yere (duy) elini sokar! Elini
sokmas›yla da ceryan oldu¤unu anlar. Çünkü, kuvvetli bir sars›nt›yla
yere y›k›lm›ﬂt›r. ‹ﬂ bununla kalsa, yine iyi. Gider, kahvede anlat›r baﬂ›na
gelenleri! Anlatmas›yla da, Yukar› Abanal›lar hanesine bir kötü
Köseali’de (Bozkurt) bir f›r›n.
puvan yazd›rm›ﬂ olur!” (AG, 21 Mart 1970)
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