7

ABANA ‹LÇE OLUYOR
Nermin Yorganc› (1926):
“Babam Mehmet Öztürk (1959’dan önce ‘ﬁensoy’, 1891) 1926’da gemisi bat›nca
Abana’ya yerleﬂmiﬂ. Ben bildim bileli Abana CHP baﬂkan›yd›. Abana’n›n ilçe olmas› için
Fahri Bey’le (Yazgan, 1914) babam çok u¤raﬂt›. Fahri Bey Ankaralara babams›z gitmezdi.
Babam da Fahri Bey’siz gitmezdi. Çok çaba gösterdiler” (AG, Aral›k 1995).
Mustafa ﬁenol (1904):
“...Abana nahiye (bucak) müdürleri ve Abana’n›n yukarda sayd›¤›m
ﬂah›slar› sayesinde ileri ad›mlarla ilerlemeye baﬂlad›k. Bizler de genç olduk,
askere gittik geldik. Abana halk› 1929’da beni muhtar seçti. Halk F›rkas›
(CHP) kuruldu. ‹lk iﬂim Abana’ya köy kona¤› yapmak oldu. ﬁimdiki belediye saray› yerine
halk›n yard›m› ile köy kona¤› yap›ld›. Belediye olduk. O zamanlar Abana’da ikilik ç›kt›. Bucak
Müdürü Ali Bey vard›. Mahir Efendi (Ünal, 1889), Hamdi Efendi (So¤uksu, 1890) gibi
ﬂah›slar Jurnallar’dan belediyeyi ele geçirdiler(*). Daha iyi çal›ﬂmalar oldu. Kaza (ilçe) olma
faaliyetine geçildi. O s›ralarda Mahir Efendi öldü (1939). Arkadan Hamdi Efendi de öldü. O
zamanlarda bizler Vergici Mehmet (Yaz›c›, 1877), ﬁevki Reis (Aktan, 1901), Horoz Mustafa
Efendi (Tuncer, 1898), Kadir Can (1892), Abdullah ﬁengün (1897), Ahmet Efendi’nin Ziya (ﬁen, 1916)
faaliyet gösterdik. Ben Halk Partisi baﬂkan›yd›m. Köylerde ocak açt›k. Pazaryeri’nde (Bozkurt) Muhtar Sinek
Hüseyin (Erem, 1902), Evrenye’de (Gemiciler) Ahmet Öztürk bizlere çok yararl› oldular. Kaza (ilçe) oluyor diye
Abana kalabal›klaﬂmaya baﬂlad›. Ku¤u köyünden Niyazi T›¤l› (1902) Abana’ya geldi, arsa ald›, ev ve otel yapt›.
Yemeni’den Kalayc› Cemal (Baﬂar, 1922) geldi, ﬂimdi briket ve büz yap›yor. ‹ki apartman›, bir evi var. I¤rava
Köyü’ne (Ba¤l›k) Zeybek’in ‹smail (Pehlivan, Yenici, 1895) muhtar seçildi. ‹stanbul’dan Fahri Bey (Yazgan,
1914), Koç Day› Mehmet Efendi (Güngör, 1900) geldiler. Onlar› da aram›za ald›k. Fahri Bey belediye reisi
seçildi” (AG, 1 Mart 1978).
*) 1882 (H 1299) Kastamonu Salnamesi’nde Abana’da belediye var. Abana o y›l (1882) yeniden bucak olmuﬂ. O tarihten önce
belediye bulunup bulunmad›¤›n› bilmiyoruz. 1882 y›l›ndaki belediye baﬂkan› Keﬂeplio¤lu ‹smail A¤a’d›r. ‹smail A¤a, Ziya Peker’in
(1938) dedesi Hilmi Hoca’n›n (Peker, 1896) dedesidir. Abana Buca¤›’n›n son belediye baﬂkan› da Mahir Efendi’dir (Ünal, 1888)).
1930’da ç›kan bir yasayla oturan› 2.000’den az olan yerlerde belediye kald›r›ld›. Mahir Ünal 1932’ye dek belediye baﬂkanl›¤› yapt›.
Mahir Ünal’dan önceki belediye baﬂkan› da Jurnal
Mustafa’d›r (Ar›kan, 1871). Mustafa Ar›kan, Nurettin Peker’e (1892) göre 1921’de belediye baﬂkan›d›r.
Nurettin Peker, “‹stiklal Savaﬂ› Resim ve Vesikalarla
‹nebolu-Kastamonu ve Havalisi Deniz ve Kara
Harekât›” (Gün Bas›mevi, ‹stanbul, 1955) yap›t›nda
ﬂöyle diyor: “Abana Belediye Reisi Mustafa Efendi
ve Bucak Müdürü Vas›f Bey’in toplad›klar› 200 lira
telgraflanm›ﬂ ve devam› bildirildi¤inden, di¤er teﬂkilâta
teﬂvik olmak üzere 33 numaral› Aç›ksöz gazetesinde
ilan ve taktir edilmiﬂtir” (sayfa 133-134). Mustafa
Ar›kan’›n ne zaman baﬂlay›p ne zaman b›rakt›¤›n› ve
bucakl›k devresinin öteki belediye baﬂkanlar›n›n adlar›n›
ö¤renemedik. 1908’de Abana Buca¤›’nda belediye
yoktur. 21 Temmuz 1908’e denk düﬂen (22 C 1326 H)
Osmanl› Arﬂivi: “Kastamonu’ya ba¤l› ‹nebolu
Kazas›’n›n Abana Nahiyesi’nin öneminden dolay›
burada bir belediye dairesi teﬂkili talebi” (Dosya 74,
Mehmet Öztürk, Kas›m Gülek, Mustafa ﬁenol ve Ziya ﬁen (Mehmet Öztürk).
Gömlek 35, Fon Kodu DH.TMIK.5).
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Mustafa ﬁenol (1904), Abana Gazetesi’ne kendi elyaz›s›yla verdi¤i 14 sayfal›k yaz›da
da (tarih yok, kimi bölümleri yay›mlanmad›) ilçe oluﬂ aﬂamas›n› anlat›yor:
“‹nebolu’da Halk F›rkas› (CHP) kaza kongresi yapacakt›. Kongreye gittik. Çatalzeytin
delegeleri de bizi destekledi. Kongre uzuyor. ‹nebolulular ‘Biz vilâyet isteyece¤iz, ondan sonra
Abana’y› kaza yapar›z’ diyorlard›. Biz raz› olmad›k. Reye koyam›yorlard›. Müfettiﬂ, ‘Ben sizin
aran›z› bulay›m’ dedi. ﬁöyle dedi: ‘Ankara nas›l isterse yaps›n.’ Biz kabul ettik. ‹nebolu’nun
vilayet olmas›na, Abana’n›n da kaza olmas›na karar verildi. Vilayette de takip ettik. Kurultay
toplant›s›nda ‹nebolu’nun vilayet olmas› reddedildi, Abana’n›n kaza olmas›na karar verildi.
Abana’n›n kaza olmas›na parti karar verince, Kastamonu Valisi Murat Bey, Milletvekili
Fethi Bey(*) ile Abana’ya geldiler. O s›rada Bozkurt’tan da müracaat vard›. Keﬂfe gelmiﬂlerdi.
Abana’da temiz-lüks oteller yoktu. Fethi
Bey, ‘Sizin eve gidece¤iz’ dedi. Evi daha
yeni yap›yoruz, yar› yap›dayd›. ‘Peki,
buyurun’ dedik. Bir odaya iki karyola
kurduk. Murat Bey’le Fethi Bey’i evde
yat›rd›k. Gece bana (Murat Bey)
müjdeledi. ‘Kaza oluyorsunuz, ufak bir
engel var, onu da aﬂar›z’ dedi. Murat
Bey sonra ‹zmir valisi oldu. Yerine
Mithat Alt›ok geldi. (...) Birkaç defa
Ankara’ya gittik. Nihayet A¤ustos
1945’te kaza olduk. O zaman Müdür
Mustafa ﬁenol’un Abana Gazetesi’ne verdi¤i yaz›dan bir kesit.
Abdurrahman’dan sonra gelen
Nurettin Peker (1892) vard›. Bize çok yararl›l›¤› dokunmuﬂtur. Kaymakam vekili olarak çal›ﬂt›. Sonra da tahrirat
kâtibi olarak bir müddet kald› ve Abana’n›n tarihini yazacakt›” (Abana Gazetesi Belgeli¤i).
Nurettin Peker (1892):
“2. Dünya Savaﬂ›’nda Abana nahiye halk›n›n yiyecek, giyecek ihtiyaçlar› da¤›t›m›n›n
kötüye kullan›ld›¤› ﬂikâyetleri nedeni ve kaza olmak istemeleri üzerine vilâyete giden heyetin
dilekleri Vali Mithat Alt›ok’un kabulü ile vekâletçe ikinci kez bulundu¤um Meset
(Do¤anyurt) müdürlü¤ünden 1942’de Abana Nahiye Müdürlü¤ü’ne aktar›lmakla
y›llard›r tan›d›¤›m çal›ﬂkan halk›ma kavuﬂmuﬂtum” (AG, 15 Aral›k 1977).
Kastamonu Milletvekili Tahsin Coﬂkan’dan Fahri Yazgan’a (1914),
10 Ekim 1944 tarihli mektuptan:
“...Abana, gönlümde duran sevdi¤im bir memleket parças›d›r. Kazaya çevrilmesi hususunda
icap eden bütün tedbirleri alm›ﬂ ve her suretle teﬂebbüslere giriﬂmiﬂ bulunuyorum. Buna, sevdi¤im
Abanal›lar›n emin olmalar›n› isterim...” (Varol Yazgan)
“Abana’da Tüccar” Fahri Yazgan’dan (1914) Tahsin Coﬂkan’a yan›t (10 Kas›m 1944):
Co“...Gelecek sene behamehal kaza olabilmemiz için icabeden teﬂebbüs ve tedbirleri haz›rlad›¤›n›z›
müjdeliyor ve sevdi¤iniz bütün Abanal›lar›n buna emin olmas›n› istiyorsunuz. Mektubunuzu büyük
bir sevinç ile sevdi¤iniz hemﬂehrilerimin hepsine ayr› ayr› okudum. Senelerden beri nahiyenin tek
bir arzusu haline gelen bu mesele bütün kalplere o kadar çok iﬂledi ki, ﬂayet bu sene de emelimiz
yerine gelmezse, halk›n büyük bir bedbinli¤e düﬂece¤i muhakkakt›r. Bizce büyük, fakat zatiâlilerince
ufak olabilecek bu davay› ele ald›¤›n›z için bütün büyükler sa¤l›¤›n›za dua ediyor, küçükler de
yürekten baﬂar›lar diliyor. Güzel Abanam›z› tan›yorsunuz. Fakat yurdun birçok taraflar› ile ilgili
bulundu¤unuzdan, belki rakamlar akl›n›zda kalmam›ﬂt›r. Tekrar etmeme müsaade buyurunuz:
Abanam›z 60 köy ve 30 bin nüfusludur. Kazaya tahvil olundu¤umuz zaman hudutlar›m›z aras›na
al›nmas› mukarrer olan komﬂumuz Çatalzeytin Nahiyesi ile birlikte 84 köy ve 45 bin nüfus oluyor. Kazam›z olan
‹nebolu’ya yolumuz bulunmad›¤› malumualinizdir. Kazaya en uzak köyümüzün mesafesi 55 km’dir. ﬁimdiki Abana
hudutlar› dahilinde, son enstitü mezunu köy ö¤retmenlerine yap›lan ve yap›lmakta olan mektepler hariç, 7 adet beﬂ
s›n›fl› ve 8 adet 3 s›n›fl› ilkokul mevcuttur. Bütün bunlara 2 adet de telgrafhane ilave edersek, zannederim Türkiye’nin
en büyük nahiyesi bulunmaktay›z. Dahiliye Vekâleti’nce yapt›r›lan tetkik sonunda, halen hükümet kona¤› vazifesini
gören binan›n ufak bir tadilat neticesi kaza hükümet konakl›¤› yapabilece¤i, di¤er devair için bina mevcut oldu¤u,
nahiye merkezinde, kaza memurlar›n› istiab edebilecek kadar fazla ev bulundu¤u tesbit olunmuﬂtur. Senevi 3 bin
ton patates, 500 ton elma, 300 ton yaﬂ üzüm, 300 ton kestane, 250 ton ceviz ve 3 bin tabut yumurta ihraç
etmekteyiz...” (Varol Yazgan)
*) Anlat›ma denk düﬂen tarihlerde Milletvekili Fethi Bey ve Vali Murat Bey adlar›na kaynaklarda rastlayamad›k. Vali Murat Germen
1928-33 aras›nda; Milletvekili Fethi Ma¤ara da 1946-50 döneminde görev yapm›ﬂlar. Kastamonu 1973 ‹l Y›ll›¤›’na göre, anlat›ma
denk düﬂen tarihlerden 1950’ye dek görev yapan (Murat Germen’den sonraki) Kastamonu valileri: Fuat Bey (1933-34), M. Faz›l
Özelci (1934-35), T. Talat Hitay (1935-36), Avni Do¤an (1936-40), Mithat Alt›ok (1940-47), Gafur Soylu (1947), Hasip Koylan
(1948) ve Tevfik S›rr› Gür (1948-50).

170

Mehmet Riza T›¤l› (1914):
“Bir gün Hilmi Uran’a (içiﬂleri bakan›) dedim ki: ‘Biliyorsunuz ben Abanal›y›m. Sizden bir istirham›m var.
Her yeri ilçe yap›yorsunuz. Abana’y› da ilçe yap›n da, millet k›ﬂta k›yamette ‹nebolu’ya gitmekten kurtulsun.
Adam o¤lunu evlendirecek, ‹nebolu’ya gidilecek. Ölümü var, nüfustan düﬂülecek. Ama karayolu yok. Liman yok.
Deniz her zaman yol vermez. Ne olur, Abana’y› da ilçe yap›n!’ Hilmi Uran ﬂu karﬂ›l›¤› verdi: ‘Riza, sen iste¤inde
gerçekten hakl›s›n. Abana’n›n ilçe olmas› laz›m. Dedi¤in gibi karayolu yok. Paﬂa (‹smet ‹nönü) da gitmek istedi,
karayolu olmad›¤› için gidemedi (1949). Deniz yol vermedi. Madem ki sen böyle istiyorsun, ben de Abana’y› ilçe
yapaca¤›m.’ Kendisine teﬂekkür ettim ve Abana’ya müjdeyi verdim. Hilmi Uran sözünü tuttu. Abana’dan Ankara’ya
bir hey’et geldi. Hilmi Uran onlara da, ‘Merak etmeyin, Abana için söz verdim’ diyerek onlar›
Abana’ya yollad›. Abana’da gezerken gördüm ki, bir caddenin ad› Hilmi Uran Caddesi’dir.
Abanal›lar kendilerine yap›lan hizmeti unutmam›ﬂlar...” (Sabri T›¤l›’n›n söyleﬂisi, AG, Aral›k
1990).
Nurettin Peker (1892):
“Abana y›llard›r u¤raﬂ›r ilçe olmak için, olamaz. Birlik beraberlik olmamak ve müdür,
kaymakamlar›n ilgisizlik, görgüsüzlük ve rekabet yüzünden. Benim Devrekâni’deki aktif
kalk›nmadaki hizmetim ve Karg›’daki ilçe olmas›ndaki gayretim ve Meset’te (Do¤anyurt) 32
muhtarl›¤› Cide’den ay›r›p ‹nebolu’ya ba¤lamaktaki baﬂar›m› duymayan
kalmad›. Abanal›lar Ankara ve vilâyete heyet gönderiyorlar, benim Abana
müdürlü¤üne atanmam› istiyorlar. Geldim. Gerekli iﬂleri haz›rlad›m ve bunlar› gönderdim. Eski
Komutan›m ‹nönü’ye ve Arkadaﬂ›m Tahsin Coﬂkan’a rica ettim, oldu(*)” (29 A¤ustos 1945
tarihli Kastamonu Gazetesi Abana Özel Say›s›, 1. sayfas›n›n k›y›lar›na yazd›¤› kendi elyaz›s›ndan.
Orhan Peker’den al›nd›).
Fahri Yazgan (1914):
“...Ve Abana bir bucakt›. Yaln›z, s›ras› gelmiﬂken söyleyeyim, belki bunu daha önceki
soruda söylemem gerekirdi. Bu Abana’n›n ilçelik davas›n›n da tohumlar›n› kanaatimce
Abanaspor Kulübü atm›ﬂt›” (AG, 3, 17 ve 31 Aral›k 1970).
Aynur ﬁengün (1933):
“1942’de burada büyük bir sel oldu. Üç
kiﬂi sele kap›l›p bo¤uldu. Çay
setti yap›lmas›na karar
verdiler. Bunun için para topland›. Ama bu para Abana’
n›n ilçe olma törenleri için
harcand›. Fahri Bey (Yazgan, 1914), Molla’n›n
Mustafa (ﬁenol, 1904), Ahmet Efendi’nin Ziya (ﬁen,
1916), Kadir Can (1892), Hasan Reis’in
Mehmet (Öztürk, 1891), ‘Abdullah Amca, sen
bu paray› vereceksin. Belediye olaca¤›z. Bu paray›
Tahsin Coﬂkan’›n kutlama telgraf› (Aynur ﬁengün).
köy ad›na belediye ve ilçelik için harcayaca¤›z’
dediler. Babam (Abdullah ﬁengün, 1897) kabul etti, ‘Harcan›lan yerleri gösterin, paray› ödeyeyim’ dedi. ‹lçe olunca
belediye kuruldu ve yukarda ad›n› verdi¤im kiﬂiler
babam› d›ﬂlad›. Yani belediyede babama yer
vermediler” (AG, Ekim-Kas›m 1999).
Abana 4769 say›l› yasayla 25 Nisan
1945’te ilçe olur. Muhtar Abdullah ﬁengün
(1897), 26 Haziran 1945’te Kamutay (TBMM)
Baﬂkan› Abdulhalik Renda’ya ﬂu telgraf› çeker:
“Buca¤›m›z›n ilçeye çevrilmesi hakk›ndaki
kanunu tensip ve taktir buyuran yüksek kamutay
üyelerine teﬂekkür ve sayg›lar›m›z›n ulaﬂt›r›lmas›na
müsaadenizi, ellerinizden öperek istirham ederiz”
(Aynur ﬁengün).
*) Nurettin Peker, 1945’te tamamlad›¤› “Enver Paﬂa’n›n
soykütü¤ü”nün alt›na ﬂunlar› yazm›ﬂ: “Üç sene bu bucakta
Soldan sa¤a: 1 (bilinemedi), 2- Dr. ﬁükrü Esen, 3- Hilmi Ünal, 4(Abana) müdürlük yapt›m, ﬂimdi ise ilçe tahrirat kâtibiyim.”
Karabakalo¤lu (Devrekâni), 5- ‹smet ‹nönü, 6- Mehmet Öztürk, 7- Talat
Y›llar sonra da en alta (ayr› renk kalemle) ﬂu eki yazm›ﬂ:
Mümtaz Yaman. Soldan sa¤a: ‹smail A¤ao¤lu (Tosya) ve Mustafa ﬁenol.
“Abana’da 1951’de emekliye ayr›ld›m. 10 y›l kald›m.
Çömelenler: Vecdi ‹lhan, Ziya ﬁen ve Av. Ercan Ünal (çocuk) (Mehmet Öztürk).
Kaymakaml›k (kaza) olmas›n› sa¤lad›m.”

171

‹lçelik töreni 1 A¤ustos 1945’tedir. Bu konuda Kastamonu Vali Yard›mc›s› Erkal, Muhtar Abdullah
ﬁengün’e (1897) ﬂunlar› yazar:
“1- ‹limiz içinde Abana ad›yla ve kendi ad›ndaki kasabada oturmak üzere bir ilçe kurulmas› 4769 say›l›
kanunla kabul edilmiﬂtir.
2- ‹lçe s›n›rlar›n› belirten karar ayr›ca tebli¤ edilecektir.
3- Kanun, 1 A¤ustos 1945 günü yürürlü¤e girece¤inden, ilçe merkezinde gerekli haz›rl›klar›n yap›lmas›
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n 12. 07.1945 gün ve 22103 say›l› tel emirleriyle bildirilmiﬂtir” (Aynur
ﬁengün).
Bozkurt Y›ll›¤›, 1975 (sayfa 3):
“...Ankara’ya heyetler gider, gelir. 1945 y›l›na gelindi¤inde iﬂler iyice h›zlan›r. Ancak, o
gün nahiye oluﬂunun ve Atatürk zaman›ndan beri köﬂkün aﬂç›l›¤›n› yapan bir Abanal›n›n
etkilemesi avantaj›n› iyi kullanan Abana, kaza merkezi yap›l›r.”
Varol Yazgan (1937):
“Kastamonulular Derne¤i’nin ç›kard›¤› bir dergide, Abana’n›n hiç hakk› yokken,
Çankaya Köﬂkü’nün ahç›baﬂ›s› Necdet Dengizer’in (1902) hat›r› için, lây›k olmad›¤› halde
ilçe yap›ld›¤›n› bir Bozkurtlu yazm›ﬂt›. Bu tür savlar› Bozkurtlular hep söyler. Bunu söyleyen
Bozkurtlular›n ﬂu sorunun yan›t›n› vermeleri gerekir: Abana ilçelikten önce 90 y›ll›k bucakt›.
Abana’ya bucakl›¤› zaman›n padiﬂah› (irade-i seniyye) verdi. Acaba o zaman saraydaki Abana’n›n torpili kimdi?
Biz, sofrac›n›n (Mehmet R›za T›¤l›) as›ls›z sözlerini gerçekmiﬂ gibi gazetemize (Abana) yans›tarak çanak açarsak,
Bozkurtlular›n bu yak›ﬂt›rmalar›na gücenmeye hiç hakk›m›z olmamal›. ‹lçelik Abana’dan Bozkurt’a kalkaca¤›
zaman, yöreye ‘sözde inceleme’ yapmak için göstermelik üç milletvekilinden oluﬂan bir kurul gelmiﬂ Abana’ya.
Bunlar kulübün bahçesinde otururken Halit A¤a (Özgür, 1896) karﬂ›lar›na geçip, ellerini gö¤sünde kavuﬂturarak,
‘Bir kad›n ziynet eﬂyas›n› boynuna m›, yoksa ap›ﬂ aras›na m› takar?’ diye sormuﬂ. Kurulun yan›t›, baﬂlar›n› öne
indirmek olmuﬂ. Abana’n›n ilçe olma sürecinin belgeleri benim arﬂivimdedir. ‹lçelik savaﬂ›m› yo¤un olarak yaklaﬂ›k
iki y›l sürmüﬂ. Abana’dan ilçeli¤i kald›ran yasay› ‘iptal’ eden Anayasa Mahkemesi’nin karar›nda ﬂu tümce yer
al›yor: ‘Abana’n›n ilçe olmas› iﬂine 1943 y›l›nda giriﬂildi’(*). Bu süreçte tüm Abanal›lar büyük bir özveriyle
çabalam›ﬂlard›r. Her biri etiyle, kemi¤iyle, kan›yla, teriyle ve yüre¤iyle üstüne düﬂen görevi yapm›ﬂ. Eksik yazmaktan
korktu¤um için, öncülük eden de¤erli Abanal›lar›n adlar›n› yazmak istemiyorum. Herkes elinden geleni yapt›. Bu
insanlar›n içten çabalar›n›n yok say›lmas› çok ay›pt›r, büyük sayg›s›zl›kt›r. Abanal› oldu¤unu söyleyen insanlara
yak›ﬂmayacak ihanettir. Y›l 1945. Abana bucak. Öyle bir bucak ki, çevre köylerin tümü ekonomik olarak Abana’ya
ba¤l›. Bu, çok büyük bir ekonomik güç. Yani doyurucu bir somun. Abana, ‹nebolu ‹lçesi’ne ba¤l› oldu¤u için, bu
somunun bir bölümünü ‹nebolu yiyor. Abana ilçe olursa, ‹nebolu bu somundan pay alamayacak. Bu nedenle
‹nebolu, nerede olursa olsun, yeni bir ilçe kurulmas›na karﬂ›. Bu somunu Bozkurt da tek baﬂ›na yemek ister.
Herkes kendi aç›s›ndan hakl›. O nedenle ilçeli¤in oluﬂumuna ‘savaﬂ›m’ diyoruz. Olay› herkes ayr› kesim ve
kaynaklardan zorluyor. Somunu kendisi kapmak istiyor. Bu savaﬂ›mda bir baﬂbakan›n, bir bakan›n verece¤i buyrukla
olay› çözümleme olana¤› yok. Çünkü her kesimin yan›nda, arkas›nda bir dolu milletvekili var, bakan var. Ne var ki,
bunlar›n tümü bir haks›zl›¤›n peﬂinde koﬂmayacak kadar onurlu devlet adam›d›r. ‹ﬂte Abana, ilçeli¤i bu koﬂullarda
alm›ﬂt›r. Hak ederek alm›ﬂt›r” (AG, Nisan-May›s 2000).
*) Anayasa Mahkemesi’nin sözü edilen karar› ﬂöyle: (Resmi Gazete 15.11.1967): “Abana’n›n ilce olmas› iﬂine, 1943 y›l›nda giriﬂildi¤i
ve daha o zamandan 1946 y›l›nda girilecek
çok partili hayat›n gözönünde tutularak
tedbir al›nmak istenmiﬂ olmas›n›n
düﬂünülemiyece¤i, gerçek bir kiﬂili¤i
olmayan Abana’n›n ileriki seçimlerde ﬂu
veya bu partiye oy verilece¤i yolunda bir
borç alt›na giremiyece¤i gözönünde
tutulursa, 1945 te Abana’n›n ilçe merkezi
yap›lmas›na o zamanki iktidarca al›nm›ﬂ
bir tedbir oldu¤u iddias›n›n ve dâva konusu kanun için ileri sürülen bu yoldaki
gerekçenin yersizli¤i ortaya ç›kar.”
Abanal›lar›n 14 Nisan 1914’te de ilçelik
istedi¤ini “Osmanl› Arﬂivi”nde saptad›k.
Arﬂivdeki bilgi: “1- Sinop’a ba¤l› Gerze
Nahiyesi’nin üçüncü s›n›ftan kazaya
tahvil edildi¤i. 2- Koçhisar, Abana ve
Göre nahiyelerinin kazaya tahviliyle
‹nebo-lu’nun liva haline ifra¤› iste¤i” (TC
Baﬂbakanl›k Devlet Arﬂivleri Genel Md.
Osmanl› Arﬂivi, 18/C /1332 (Hicrî = 14
Tekel Bakan› Tahsin Coﬂkan ile Kastamonu Valisi Dr Mithat Alt›ok’un Abana’n›n
Nisan 1914), Dosya No: 204, Gömlek
ilçe olma törenleri için 31 Temmuz 1945’te motorla Abana’ya geliﬂleri (Orhan Peker).
No:19, Fon Kodu: DH.‹D).
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Abana-Bozkurt geçimsizli¤i “ilçelik savaﬂ›m›”ndan önce baﬂlar.
Nuri Eren (1920):
“Bozkurt’un ilerigelenleri Abana’dan geçmemek için toplant› yap›yor. O zaman Sinek
Hüseyin (Erem, 1902) muhtar. Toplant›da, Abana’ya inmemek için Harmason’a iskele gibi
bir ﬂey yapmak istiyorlar. Sandala-motora oradan binecekler. Abana’da o zaman Çatalzeytin’den
evli Ziya Onbaﬂ› var. Bozkurt’taki bu toplant›y› duyuyor ve ‘Büyük toplant› yapt›lar, hükümeti
basacaklar!’ diye Kastamonu’ya bildiriyor. Hatta Bucak Müdürü Mahmut Bey, ‘Ben burada
ﬂey baﬂ› m›y›m? Benim bildirmem gerekirdi!’ diye Ziya Onbaﬂ›’ya k›z›yor. Menemen’deki
Kubilay olay› (1930) daha yeni. Hükümet düzen konusunda çok duyarl›. Hemen Kastamonu’dan
20-30 kiﬂilik bir tak›m (jandarma) geliyor. Burada bir iki gün kal›yorlar ve Sinek Hüseyin’le Tavukçuo¤lu (Mehmet
Gezer, 1891) da içinde bu toplant›y› düzenleyenleri sopadan geçiriyorlar. Rahmetli Pehlivan ‹smail Abi (Yenici,
1895) bu olay› çok iyi anlat›rd›. Ben de biliyorum da, o daha iyisini anlat›rd›. Bozkurtlular kendilerini jandarman›n
de¤il de, Abanal›lar›n dövdü¤ünü söylermiﬂ” (özel söyleﬂi).
“Abana’n›n ‹lçe Oluﬂ Töreni”ni Sabri Tümkor anlat›yor:
“Donat›lm›ﬂ üç motor ‹nebolu önünde bekliyor. ‹nebolu sokaklar›nda a¤›zdan a¤›za (ﬂu
sözler) dolaﬂ›yor: ‘Abana ilçe olmuﬂ, tören varm›ﬂ!’ Yarbaﬂ›’ndan, denizdeki motorlar›
seyrediyoruz. Beﬂik gibi sallan›yorlar. Tabii Karadeniz bu, aman vermez, durmaz, susmaz.
Hep böyledir bu. Elbette heybetini, azametini ve kudretini gösterecek. Davetliler moloz’dan
(iskele) motorlara bindiler. Selam düdükleri ötüyor, veda mendilleri sallan›yor. Denizin dalgas›na
ve coﬂkunlu¤una ra¤men, herkeste büyük bir neﬂe ve sevinç var. Motorlar yar›ﬂ ediyor. (...) ‹ﬂte
temmuzun son günü. Ama liman yok. Demek ki ‘baz› günler’ diye an›lan denizin iyi oldu¤u
‘eﬂref saat’e rastlamad›k. Motorlarda ﬂark›lar, türküler. Ekserisi deniz ﬂark›lar›, denizi övmek;
denize karﬂ› sevgiyi gösterme ﬂark›lar›. Hatta, motordaki bayanlardan biri arkadaﬂlar›na, ‘Denizi övün bakal›m,
dalgalar kesilecek mi? Susturabilecek misiniz?’ diye soruyor. E, insano¤lu bu, sevdi¤ini de över, korktu¤unu da!
Evrenye’de donat›lm›ﬂ bir motor misafirleri karﬂ›l›yor. Bunlar da neﬂe içindeler. Düdükler ötüyor, mendiller sallan›yor.
Sevinçler, dudaklardan ç›kan seslerle birlikte denize çarp›yoruz, dört motor ilerliyoruz. Gözlerimiz denizde. Yemyeﬂil
bir deniz. Uzaklara do¤ru kayd›kça mosmor, koyu mor. Gözlerimizi sa¤a çevirelim, denizden daha yeﬂil bir k›y›.
Amma ne yeﬂillik! Zaman zaman yeﬂili moda yapanlara hak veriyorum. Ne kadar güzel renk! Tabiat her taraf› bu
renkle süslemiﬂ. Bu k›y›ya yeﬂil vermekte çok cömert davranm›ﬂ. Tek tek evler, birkaç ev k›y›da görünenler. Santranç
masas›ndaki dama taﬂlar› gibi. Bo¤aziçi’nin dillere destan güzelli¤i burada iﬂte, gözler önünde uzay›p gidiyor. Üç
motor daha geliyor. Abanal›lar misafirlerini karﬂ›lamaya geldi. Birinde davul zurna, birinde okul çocuklar›, birinde
halk. Yine sevinç ba¤›rmalar›, yine düdükler, yine mendil sallamalar. Deniz üzeri öyle bir hal ald› ki, eski tarih
kitaplar›nda okudu¤umuz deniz muharebelerinin ﬂekli, denizcilerin kahramanl›klar› gözlerimde canland›. Onlar›n
da savaﬂa böyle neﬂe içinde, böyle donat›lm›ﬂ gemilerle, böyle h›rç›n denizlerde gittiklerini tahayyül ediyorum.
Bizim motor, bunlar›n yandan foto¤raflar›n› almak için geride kal›yor. Bu ﬂekilde alt› motoru birden görüyoruz. Ne
kadar güzel bir manzara. Tabiatta tek ve emsalsiz bir güzellik. Objektif bilmem tesbit edebildi mi? Bunu, en meﬂhur
ressam›n f›rças› bile çizemez kanaat›nday›z. ‹liﬂi önlerini geçiyoruz. K›y›da büyük bir topluluk bizi selaml›yor. Biz de
onlar›. ‹ﬂte geldik. Abana düz bir yurt parças›. Yeﬂillikler aras›ndaki evleri zor farkediliyor. K›y›da bekleyenler çok
kalabal›k. Motorlar› çekiyorlar. Deniz yine dalgal›. Atlad›k iskeleye. Karﬂ›lamalar, dinlenme, e¤lenceler, oyunlar. 1
A¤ustos 1945 Çarﬂamba sabah› tören baﬂl›yor. Baz› k›sm›n› zaptederek gazeteye koydu¤umuz nutukla valimiz,
merasimi aç›yor. Bundan sonra bir genç ve Abana’dan parti ad›na di¤er bir genç söz söylediler. Kurdelâ kesiliyor.
Kurban kesiliyor. Hükümet kona¤›na giriliyor. ‹ﬂte “Bucak Müdürlü¤ü” tabelas› kald›r›larak, ‘Kaymakaml›k’
levhas› konuluyor. Eski bucak müdürü, yeni kaymakam vekili (Nurettin Peker, 1892) burada heyecan›n› belirten bir
söz söylüyor. Yeni kaymakam vekili, yerinde tebrik ediliyor. Birinci dilekçe kaymakaml›¤a Fahri Yazgan (1914)
imzas›yla veriliyor. Bunda, 1Abana-Kastamonu yolu, 2Abana’ya vapur u¤rat›lmas› ve 3Mendirek (liman) yap›lmas›
isteniyor. ‹ki ve üçüncü dilekçeyi
iki sakat malülün, maaﬂlar›n›
Abana’dan almak için verdiklerini görüyoruz. Davul zur na,
e¤lenceler. ‹kindi oldu. Misafirler
gidiyor. ‹liﬂi’ye kadar misafirler
takip ediliyor. Oradan mendil
sallamalar. ‘Yaﬂa, çok yaﬂa!’ sedalar›. Ve ayr›l›yorlar” (Kastamonu
Gazetesi, Abana Özel Say›s›, 29
Fahri Yazgan’›n “Abana Kaymakaml›¤›na” verdi¤i
A¤ustos 1945).
1 A¤ustos 1945 tarihli dilekçe (Varol Yazgan).
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Kastamonu Valisi Dr. Mithat Alt›ok’un, törendeki konuﬂmas›:
“Aziz Arkadaﬂlar, mes’ut ve bahtiyar Abanal›lar! Buca¤›n›z›n bugünden itibaren ilçeye çevrilmesinden dolay›
yapmakta oldu¤unuz emsalsiz tezahürat, memnuniyetinizin en büyük ifadesidir. En sevinçli gününüzde bizi aran›zda
bulundurdu¤unuzdan dolay› teﬂekkürlerimi sunar›m. Aziz Abanal›lar! Yar›m as›rdan fazla süren nahiye hayat›n›zda,
devletin idare hayat›ndan az nasipdar olmuﬂtunuz. (...) Devlet, organlar›n› aya¤›n›za getirmiﬂtir. ‹lçe olmakla faide
ve maksatlar›n›z kendi kendine bitecek de¤ildir. ‹dealler, sizin çal›ﬂman›z, el ele, gönül gönüle ba¤lanarak
hükümetimizin çelik kudreti etraf›nda toplan›p, onu destekleyerek istedi¤imiz ﬂekilde çal›ﬂmakla tahakkuk edecektir.
(...) Aziz Abanal›lar! Yollar›n›z yap›lacakt›r. Meyve ve sebzeleriniz iyi piyasalar bulacakt›r. Burada yok pahas›na
sat›lan sebze ve meyve, Kastamonu’da kat kat yüksek fiyatlarla sat›lmaktad›r. Çal›ﬂan vatandaﬂ›n eme¤ini
de¤erlendirmek için, ona bir piyasa bulmak laz›md›r. En evvel, Abana’y› vilayete ba¤lamak için bir yol laz›md›r. Bu
yol Abana, Devrekâni, Küre ve Taﬂköprü’ye kadar uzanacakt›r. Bir daha, Kastamonu’dan otomobile binince
burada, bu kumsalda otomobilden inmek isterim. Bu yol ilçenin ﬂahdamar›d›r. Ne kadar çabuk olursa, o kadar iyi
olacakt›r. Hükümetin fedakârl›klar› karﬂ›s›nda elinizi arkan›za ba¤layarak kalmayacaks›n›z. Herbiriniz birer avuç
kum serpmekle bu yolu bir dakika evvel yapmaya yard›m etmiﬂ olacaks›n›z. Bu yoldan milli servet akacak, ceplerinize
girecektir. Bu sözlerim son de¤ildir. Sizlerle dertleﬂecek çok ﬂeylerimiz var. Bunlar› zaman zaman konuﬂaca¤›z.
Günlerce tezahürat yapt›n›z. Bizler için ‹nebolu’ya kadar gelmek zahmetine katland›n›z. Ve emsalsiz misafirperverlik
gösterdiniz. ﬁahs›m ve arkadaﬂlar›m ad›na Abanal›lara derin ﬂükranlar›m› arzederim. Türk
milleti varolsun. Milli ﬁefimiz varolsun. ‹lçeniz u¤urlu olsun. Hepinizin saç› ak, yüzü pak olsun!”
(Kastamonu Gazetesi, Abana Özel Say›s›, 29 A¤ustos, 1945)
Fahri Yazgan (1914) Abana’n›n ilçe oluﬂunu anlat›yor:
“...Abana bucakken ‹stanbul’a gidiﬂ geliﬂlerimizde ‹nebolu’dan iner-binerdik vapura.
Abana-‹nebolu aras›nda on tonluk deniz motorlar› iﬂlerdi. ‹stanbul’dan binince, içimde bir
heyecan beni kas›p kavururdu: Acaba hava nas›l olacakt›? ‹nebolu’ya inebilecek miydik?
‹nebolu’ya inebilsek bile, hava bozuk da, Abana motorlar› bizi beklemiyor muydu? Daha do¤rusu,
vapurdan indi¤imiz akﬂam evimizde olabilecek miydik? (...) Sonunda Abana ilçe olmay› baﬂard›.
Yaln›z, benim dokunmak istedi¤im nokta ﬂu: ‹lçe oluﬂumuzun resmi gününde büyük bir tören yap›ld›. Kastamonu
ve çevresinin hiç al›ﬂmad›¤› büyük bir törendi bu. Hiç görmedikleri, düﬂünmedikleri bir tören. Biz Abanal›lar, uyan›k
Abanal›lar o zamanki gençlik sayesinde iyi bir ﬂekilde haz›rlam›ﬂt›k bu töreni. Donat›lm›ﬂ motorlarla deniz üzerinde
karﬂ›lad›k hükümet büyüklerini. Çevre iskelelerin bütün motorlar› donat›lm›ﬂ olarak Abana önlerine gelerek bu
sevincimize kat›lm›ﬂlard›. ‹yi bir rastlant›, güzel bir havayd› o gün. Zaten yazd›. Abana önü mahﬂer gibiydi. Bir
tersaneye benziyordu. Köylerden kad›nlar, çocuklar bile inmiﬂti. Abana bir bayram sevincindeydi. Bucak müdürlü¤ü
olarak kullan›lan yap›n›n içinde de¤iﬂiklikler yap›larak hükümet kona¤› durumuna getirildi. Odalar eklendi. ‹ﬂte
maliye, özel idare, hükümet tabipli¤i vb vb. Bir de kaymakaml›k odas›. O oday›, o zamanki koﬂullara göre ba¤›ﬂlarla
donatm›ﬂt›k. Ben o günlerde hiçbir ﬂey de¤ildim. Yani resmi bir s›fat›m yoktu. Belediye kurulmam›ﬂt›. Yaln›z gençli¤in
lideriydim ve bu yeterliydi. (...) Vali ve bütün il ilerigelenleri de törendeydi. Abana’da bir ilçe kuruluyordu. 84 köylü
bir ilçe. Bu koskoca ilçenin kaymakaml›¤›na vekâleten gelen kiﬂi (Nurettin Peker, 1892) koltu¤una oturunca, o
zamanki vali dedi ki. Tarihi bir olayd›r: ‘Bu yeni ilçenin kaymakaml›¤›na ilk dilekçeyi Fahri Yazgan’›n vermesini
istiyorum.’ Ve bana dönerek, ‘1 numara’y› taﬂ›yacak olan dilekçeyi vermemi istedi. Ben de ilk kez olarak ‘Abana
Kaymakaml›¤›na’ deyimini
kullanarak, Abana-Kastamonu yolunun aç›lmas›n› ve
Abana’ya liman yap›lmas›n›
istedim. (...) ‹lçe olunca, Abana’
ya vapur u¤ratma giriﬂiminde
bulunduk ve bunu baﬂard›k.
‹nebolu’dan dönen ve ad›na
‘Cide Postas›’ denen vapur,
daha önceleri Cide’den dönerdi
ve ad›n› buradan al›yordu. Daha
sonra ‹nebolu’ya kadar uzat›lm›ﬂt›. Cide Postas›, bizim
sürekli iste¤imiz sonunda
Abana’ya kadar geldi(*). Daha
sonra Ayanc›kl›lar direndi,
Ayanc›k’tan dönmeye baﬂlad›
bu vapur. Elbette Abana’ya da
u¤rad›” (AG, 15 Kas›m 1977).
Kastamonu Gazetesi Abana Özel Say›s›. 29 A¤ustos 1945 (Orhan Peker).
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*) Abana’ya “Cide Postas›”ndan
u¤rat›lan ilk vapur “T›rhan”d›r (18
May›s 1946).

Emrullah Demirkaya:
“Y›llardan beri ‹nebolu ‹lçesi’ne ba¤l›
iken, co¤rafi ve iktisadi durumu ile ehemmiyet
kesbeden Abana Buca¤›, Çatalzeytin Buca¤›
ile birleﬂtirilerek 1 A¤ustos 1945 tarihinden
itibaren ilçe yap›lm›ﬂt›r. Öteden beri bucak
merkezi olan kasaban›n ad›yla ‘Abana ‹lçesi’
ad›n› alan bu yeni ilçemizle, il içindeki ilçelerin
say›s›, ille beraber 11’i bulmuﬂtur. 60 köyü
Abana; 24 köyü Çatalzeytin Buca¤›’na ba¤l›
84 köyü bulunan bu ilçenin 21.895 nüfusu
Abana’ya; 7.982 nüfusu da Çatalzeytin
Buca¤›’na ait olmak üzere 29.877 nüfusu
vard›r. ‹nebolu, Küre, Devrekâni ve Sinop
‹li’ne ba¤l› Ayanc›k ilçeleriyle karadan s›n›rlar›
bulunan Abana’n›n 11 mil uzunlu¤unda deniz
k›y›s›; 20 km derinli¤inde topra¤› vard›r.
Senelerden beri ba¤l› oldu¤u ‹nebolu ‹lçesi’ne
Kastamonu Gazetesi Abana Özel Say›s› (29 A¤ustos 1945), 1 sayfadaki Mustafa
denizden 10 mil uzakl›¤› ve 1.9.1944’ten
ﬁenol, Nurettin Peker, Fahri Yazgan Abdullah ﬁengül ve Abana Halkevi
itibaren ilçe olan Devrekâni’ye 50 km’lik
foto¤raflar› (Orhan Peker).
ham yolla ba¤l›l›¤› vard›r. Abana ‹lçesi içinde
731 nüfuslu Aﬂa¤› ‹liﬂi, 544 kiﬂilik Yukar› ‹liﬂi, 812 kiﬂili Bozkurt, 700 nüfuslu Ulu, 540 kiﬂili Deliktaﬂ, 548
kiﬂili Keﬂlik, 553 kiﬂili ﬁeyhﬂaban, 738 kiﬂili Çatalzeytin Buca¤›’na ba¤l› Celallar, 530 kiﬂili Mamlay gibi
kalabal›k köyler ve 400 nüfusu geçen birçok mamur köyler var” (Kastamonu Gazetesi, Abana Özel Say›s›, 29
A¤ustos 1945)
Galip Deniz (Kastamonu Milletvekili):
“Say›n Bay Fahri (Yazgan, 1914), Mektubunuzu ald›m. Gösterilen alakaya teﬂekkür ederim. 1- Bir ﬂube
reisi vermek için çal›ﬂ›l›yor. Ele geçtikçe, yeni aç›lan ﬂubelere reis tayin edilmektedir. Size iyi bir reis verdirece¤im.
Bunlara lâz›m olan möble ve k›rtasiye, defter gibi ihtiyaçlar›n›n da temini gözönünde tutulmaktad›r. Bunlara birer
de bina temin etmek lâz›m geliyor. Böyle bir yer var m›, yok mu? Kiras› nedir? Bunlara dair de malumat istiyoruz.
2- Tapu memurunu vilâyet yoluyla isteyebilirsiniz. 3- Abana’ya vapur u¤ratmas› için General
Cebesoy’u üç gün evvel gördü¤ümde ricada bulundum. Hat›ra defterine yazd›, imkân arayaca¤›n›
söyledi. Çok selam. 10 Nisan 1946" (Varol Yazgan).
Kâz›m Yazgan (1920):
“Askerden ç›k›nca (1943) Zonguldak’ta Etibank’a memur olarak girdim. O s›ralar Fahri
Yazgan (1914) Abana’da manifaturac›l›k yap›yordu. 1945’te Abana ilçe olup Fahri Bey belediye
baﬂkan› olunca, bana mektup yazarak Abana’ya gelmemi ve kendisinin ticaret orta¤› olmam›
istedi. Ben de bu teklif üzerine, Zonguldak’taki memuriyetimden ayr›larak Abana’ya geldim.
(...) 1946’da, may›s ay›n›n bir perﬂembe günüydü. Abana’ya ilk defa vapur u¤ruyordu. Abana,
mahﬂeri bir kalabal›kt›. O tarihten itibaren
Abana’da yeni bir ticaret, deniz ticareti baﬂlad›.
Ben de nakliyecilik ve puantörlük iﬂlerine
baﬂlad›m. 1953’te politik nedenlerle ilçeli¤imiz
elimizden al›n›nca, Abana’ya vapur u¤ratmay›
da kald›rd›lar. Ben yine y›lmad›m. Tüccar
gemilerinin acental›¤›n› ald›m. Böylece,
Abana’ya vapur u¤ratmayan Denizyollar› ile
rekabete girmiﬂ olduk. Abana’dan koyun,
sandalye ve öteki ticari eﬂyalar› serbest ticaret
Abana’ya “Cide Postas›”ndan u¤rat›lan ilk vapur “T›rhan”.
gemileri ile yollamaya baﬂlad›k. Aradan uzun
bir zaman geçti. Bozkurtlu baz› tüccarlar›n da yard›mlar›yla Abana’ya yeniden vapur u¤ramaya baﬂlay›nca, yine
eski vazifemize (Denizyollar›) baﬂlad›k” (AG, 15 A¤ustos 1980).
Reyhan Dengizer (1935):
“Abana ilçe olunca Fahri Bey (Yazgan, 1914) belediye baﬂkan› oldu. Belediye kendine
gelene dek tüm giderleri babam (Sabri Ye¤in, 1911) çekerdi. Ankara’ya m› gidilecek,
Kastamonu’ya m› gidilecek, para babamdan al›n›rd›. Babam›n, dedemin Abana’ya çok yard›m›
oldu. Bir yerde çeﬂme mi yap›lacak babama gelirlerdi. Harmason köprüsünü sürekli çay götürür,
dedem yapt›r›rd›. Gömütlü¤ün çevresine çak›l tutturan da dedemdir. Her y›l temizletirdi
Harmason Gömütlü¤ü’nü” (özel söyleﬂi).
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Varol Yazgan (1937):
“Abana iskelesine vapur u¤ramas› için çok u¤raﬂt›klar›n›, neredeyse ilçe olmak kadar
zorland›klar›n› anlat›rd› babam. Sonunda baﬂar›l› olunur ve vapurun gelece¤i gün beklenir. O
gün tüm Abanal›lar ve çevreden gelen büyük bir kalabal›k deniz k›y›s›na y›¤›lm›ﬂt›r. Ama herkes
ayr› yorum yapar. Kimi, ‘Yok can›m, u¤ramaz,’ kimi, ‘Dur bakal›m, görece¤iz’ der. Kimse
‘u¤rayacak’ demez. Vapur gelir ve Abana’y› görmemiﬂçesine geçer. Elbette ‘ﬂom a¤›zl›lar’ hakl›
ç›km›ﬂt›r. ‘Ben demedim mi?’ bilgiçlikleri baﬂlar. Fahri Yazgan (1914) üzgün, ﬂaﬂk›n ve y›k›kt›r.
Vapurun nas›l ‘transit’ geçti¤ini anlayamaz. Tam bu s›rada bir ‘mucize’ olur: Giden vapur dönüp
gelir ve Abana iskelesiTekel Bakan› Tahsin Coﬂkan’›n Abana’dan u¤urlan›ﬂ›
ne demirini atar! ‹lk
(1947-Varol Yazgan).
oldu¤u için ‘rota’y› ﬂaﬂ›rm›ﬂt›r. Vapurun
demir atmas›yla beraber Fahri Yazgan’›n
gözlerinden iki damla yaﬂ boﬂan›r” (AG,
Nisan-May›s 2000).
Muzaffer Eren’e (1929) göre Abana
ilçe olduktan sonra T›rhan’›n ard›ndan
Abana’ya u¤rayan yolcu vapurlar›:
Tar›, Güneysu, Anafarta, Cumhuriyet, Etrüks, Kadeﬂ, Ardahan, Bak›r,
Aksu, Dumlup›nar, Ege, Karadeniz,
Çorum, Ülgen, Bursa, Nülüfer, Saadet, Bart›n ve Cide.
Abana ilçe olmadan da düzensiz olarak
yük ve yolcu vapurlar› u¤rard›.
Nuri Eren (1920):
“1930’lu y›llarda Abana önünden geçen vapurun önüne sandalla ç›k›p, ‘Yolcu var’ diye
çevirirlerdi. Abana ilçe olmadan (1945 öncesi) Abana’ya u¤rayan yolcu ve yük vapurlar›ndan
akl›mda kalanlar: Kemal, Cide, Bart›n, Vatan, Erzurum, Bülent, Millet, Sad›kzade,
Sakarya, Dumlup›nar, Gerze, Hilâl ve Gülcemal” (özel söyleﬂi).
Aynur Y›lmaz (1934) Yeﬂilyuva’ya vapur demirledi¤ine de¤iniyor:
“2. Dünyü Savaﬂ›’nda Cumhuriyet vapuru Yeﬂilyuva önüne demirledi.
Savaﬂ s›ras›nda gemilerin gece gitmesi yasakt›. Vapurda çalan radyonun sesi
çok net olarak köyden duyuluyordu. O zaman köyde kimsenin radyosu yoktu.
Vapur ›ﬂ›klar›n› yakm›ﬂt›. ﬁehir gibiydi. Evin önündeki harmandan do¤ru vapuru
seyrettik” (özel söyleﬂi).
Mevlüt Baﬂar (1941)
vapur günlerini anlat›yor:
“Vapur günleri Abana panay›r yerine
dönerdi. 5 vapurun birden demir att›¤›n› bilirim.
Yaln›zca yolcu de¤il, çok eﬂya giderdi ‹stanbul’a.
Yiyecek, içecek ne akla gelirse giderdi. Fasulye
turﬂusu, biber turﬂusu, elma
ekﬂisi, dut pekmezi kullan›lm›ﬂ
gaz tenekelerine doldurulurdu.
Her evden 3-5 teneke giderdi.
Her evin kesinlikle bir yak›n›
bulunurdu ‹stanbul’da. Bu dolu
Nurettin Peker’in elyaz›s›yla bu foto¤raf›n arka yaz›s›: “1.8. 1945’te ilçe olan
tenekeler lehimlenirdi. Babam
Abana’ya, halk›n teﬂebbüsü ile Devlet Denizyollar›’n›n Abana iskelesine
vapur u¤ratmas› kararlaﬂt›r›lmakla, Abana iskelesine ilk ugrayan T›rhan
(Cemal Baﬂar, 1922) kalayc›
vapurunun törenle karaya ç›kan temsilcisi Çarkç›baﬂ› ile ‹lçe Kaymakam›
oldu¤undan bu iﬂi ben çok
Cemil Polatsoy ve arkadaﬂlar› buket taktiminden sonra. 16 May›s 1946,
yapt›m. 9 yaﬂ›mda iﬂe baﬂlad›m
Perﬂembe” (Orhan Peker).
(1950). Kalaylama bilmezdim
ama, kab y›kard›m. Lehim yapmay› ö¤renmiﬂtim.
Babam beni sabah›n köründe kald›r›rd›. Evlere giderdim teneke lehimlemeye” (özel söyleﬂi).
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