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ATATÜRK VE ‹NÖNÜ
Atatürk’ün emir çavuﬂuyken 1915’te Çanakkale Savaﬂ›’nda ﬂehit olan Riza T›¤l›’n›n o¤lu 1914 do¤umlu
Mehmet Riza T›¤l›:
“...Babam gibi ben de Mustafa Kemal’e hizmet ateﬂiyle yan›yordum. ‹stanbul’a var›nca, bir hemﬂehrimin
atölyesinde bak›rc›l›k iﬂine girdim. Ama bir yandan da Mustafa Kemal’i görebilmenin düﬂlerini kuruyord›m. Bir gün
babam›n asker arkadaﬂlar›ndan birine rastlad›m. Durumu ona açt›m. Bu kiﬂi bana, Ata’n›n yan›na do¤rudan
gidemeyece¤imi, ama bu konuda bana yard›m edebilece¤ini söyledi. Denizyollar›’nda iﬂletme müdürü olan
Muzaffer Bey de babam›n asker arkadaﬂ›ym›ﬂ. Beni oraya götürdü. (...) Muzaffer Bey babam›n ad›n› duyunca
boynuma sar›ld›, yanaklar›mdan öptü ve baﬂlad› a¤lamaya. Ben zaten doluydum. Muzaffer Bey, Atatürk’ün hizmetine
girebilmek için yetiﬂmem gerekti¤ini söyledi.
Cumhuriyet Vapuru’nda kamara memuru bir
arkadaﬂ› varm›ﬂ, yetiﬂmem için beni oraya verdi.
Orada yetiﬂince Ertu¤rul Yat›’na geçip
Atatürk’ün hizmetine girecektim. (...) Ertu¤rul
Yat›’na verilenler, görevi ne olursa olsun
Atatürk’e taktim edilirlermiﬂ. Beni de, yeni
geldi¤im için, Yeni Kamara Memuru Cemal
Bey, Baﬂyaver Celal Bey’e götürdü, o da beni
Atatürk’e götürdü. Atatürk, yukardan aﬂa¤› beni
süzdü ve sordu:
‘Nerelisin?’ dedi.
‘‹neboluluyum Paﬂam’ dedim.
‘‹nebolu’nun neresindensin?’
‘Abanal›y›m Paﬂam!’
‘Abana’n›n neresindensin?’ diye sorduklar›nda içimde bir his uyand›. ‘Allah Allah, Atatürk
Sol yukardaki, foto¤raf› çeken ‹stanbullu bir mühendis. Onun önündeki
Abana’n›n köyünü kasabas›n› nereden biliyor?’
Mehmet Ali Mo¤ol (Parmaks›z). Ötekiler: Muhittin ﬁen, Sabri Aktan,
Ziya ﬁen, Sabri Çetiner, Ahmet Çelikbaﬂ, Nihat Makarac›, ‹hsan
diye geçirdim içimden.
Özcan ve S›tk› Ofluo¤lu (Mehmet Aktan).
‘Sincirosluyum (Sar›çiçek) Paﬂam!’
‘Kimlerdensin?’ diye sordu¤u zaman da içimden bir ﬂey koptu. A¤layacak durumdayd›m.
‘T›¤l›o¤ullar›’ndan›m Paﬂam!’ dedim.
‘Dur çocuk, dur! Sen T›¤l›o¤lu Riza’n›n o¤lusun. Sen babana çok
benziyorsun!’
Kolumdan tutarak kendisine çekti, aln›mdan öptü. A¤l›yordu. Ben zaten
a¤l›yordum. Sonra Atatürk beni karﬂ›s›na ald›:
‘Bana bak çocuk! Bundan sonra senin ad›n baban›n ad›yla an›lacak. Senin
ad›n› Riza yapt›k!’
Bütün yaverler dahil, çevresindekilere ﬂunlar› söyledi:
‘Bundan sonra dikkat edin, bunun ad› benim ﬂehitle an›lacak! Bunun ad›n›
Riza koyuyorum. Bundan sonra Mehmet diyenin gözünü patlat›r›m!’ Ad›m
Abana Hükümet Kona¤› Bahçesi.
böylece Riza olarak kald›. O anda Ertu¤rul Yat› sefere ç›kmak üzereydi. Meraﬂal
Fevzi Çakmak, ‹smet ‹nönü, Atatürk’ün eski yaverlerinden Milletvekili Salih Bozoyük (“Bozok” olmal›), K›l›ç
Ali Bey, Recep Zühtü ve daha birçok ünlü oradayd› ve merakla bizi seyrediyorlard›.
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‘Allah Allah, bir çocuk geldi, Atatürk’le iki lâf etti, sarmaﬂ dolaﬂ oldular. Atatürk’ü
a¤latt›. Kendisi de a¤l›yor. Kimdir bu, neyin nesidir?’ diyorlarm›ﬂ. Sonra Atatürk
onlara döndü:
‘Bu çocuk, Anafartalar’da ﬂehit düﬂen emir çavuﬂumun o¤ludur. Rahmetli Emir
Subay› Riza, ‘Komutan›m, memleketten ç›kt›¤›mda ailem hamileydi. Haberini ald›m
ki, bir o¤lum olmuﬂ’ demiﬂti. ‹ﬂte bu, ﬁehit Riza Çavuﬂ’un o¤ludur!’ (...)
1931’den ölümüne kadar yan›nda, hizmetindeydim. Hastal›¤›nda da baﬂ›ndan
ayr›lmad›m. Atatürk ölünce, ﬂimdi rahmetli olan Kütüphaneci Nuri ile beraber
çenesini de ben ba¤lad›m. O mendili hâlâ saklar›m. Müze Müdürü Fuat Bey diye biri
vard›, bu mendili istedi benden. 30 bin lira teklif etti. Müzeye koyacakm›ﬂ. Vermedim.
Çocuklar›ma vasiyet ettim, e¤er evimde ölürsem, benim çenemi de bu mendille
ba¤lamalar› için. Çenemden çözüldükten sonra müzeye hediye etmelerini isterim.
(...) Atatürk’ün naaﬂ› henüz Dolmabahçe Saray›’nda idi. ‹smet ‹nönü reisicumhur
oldu. O zaman sofra ﬂefli¤i yap›yordum. ‹nönü’nün yan›nda sofra idare edebilecek
kimse olmad›¤› için ismen, ‘Riza’y› bana yollay›n, benim burada misafirleri a¤›rlayacak
adam›m yok, Riza gelsin bu iﬂi teslim als›n’ demiﬂ. Ben Ankara’ya, Atatürk’ün
cenaze arabas›yla gitmek istiyordum. Atatürk’ün genel sekreteri Hasan Riza Soyak,
‘Hay›r Riza, Atatürk ne emir verdiyse yapt›n›z, ﬂimdi reisicumhur ‹nönü’dür, seni
istiyor, yollayaca¤›m’ dedi. Bir hususi vagon verdiler, a¤laya a¤laya trene bindik.
Benden baﬂka birçok arkadaﬂ vard›. Ankara’ya var›nca üstümüzü baﬂ›m›z› de¤iﬂtirdik.
Yoldan gelmiﬂiz. T›raﬂ›m›z› olduk. Atatürk de, ‹nönü de t›raﬂ konusunda titiz
Abana Jandarma
davrand›klar›ndan, her sabah kalkar kalkmaz t›raﬂ›m›z› olurduk. Üzerime baﬂ›ma
Karakolu önü.
çekidüzen verdikten sonra ‹nönü’nün Pembe Köﬂk denilen evine gittim. Geldi¤imi
söylediler rahmetli ‹nönü’ye. ‹nönü beni ça¤›rd›. Girdim yan›na. Tabii ki a¤l›yordum. Beni görünce ‹nönü’nün de
gözleri suland›:
‘Gel Riza!’ dedi. Gittim, elini öptüm. Ayakta duruyordum. ‘Otur!’ dedi. ‘Böyle daha iyi Paﬂam’ dediysem
de, yan›na oturttu. Sonra ﬂöyle konuﬂtu:
‘Baﬂ›n›z sa¤ olsun!’
‘Siz sa¤olun Paﬂam, sizin de baﬂ›n›z sa¤olsun!’
‘Riza, sen muhakkak Atatürk’le gelmek isterdin. Bunu düﬂünmedim de¤il. Ama buralarda adams›zl›ktan,
seni ça¤›rmak zorunda kald›m. Atatürk’e nas›l hizmet etti¤inizi biliyorum. Can› gönülden çal›ﬂt›n›z. Sizi her zaman
taktir etmiﬂimdir. Kadere bak›n ki, Atatürk öldü. Ne yapal›m, mukadderat bu. Hepimiz ölece¤iz. Atatürk’e
hizmet etti¤in gibi bana da hizmet etmek ister misin?’
‘Paﬂam, siz istedikten sonra s›tk› sadakatle size de hizmet etmeyi kendime ﬂeref
sayar›m’ dedim ve iﬂe baﬂlad›m. 1950’ye kadar ‹nönü’ye sofras›nda hizmet ettim.
1950’de Halk Partisi iktidardan düﬂtükten sonra zaten emniyet memuru idim. (...)
Sonra Celal Bayar cumhurbaﬂkan› oldu. Onunla da bir buçuk y›l kadar çal›ﬂt›m. (...)
Celal Bayar’›n kendisine de söyledim. Dedim, ‘Beyefendi, ben her gün Lütfi Bey’le
karﬂ› karﬂ›yay›m. Aram›za bir so¤ukluk girdi. Müsaade edin de ben eski vazifeme döneyim.
Ben emniyetçiyim zaten’ dedim. O da zorluk ç›karmad›, ‘Evet, do¤ru söylüyorsun, git
vazifene baﬂla. Nereyi istiyorsan, seni oraya verdireyim. E¤er bir s›k›nt›n, bir ﬂeyin olursa,
bu kap› sana daima aç›kt›r, bunu da bil Riza!’ dediler ve ben köﬂkten böylece ayr›ld›m”
(Sabri T›¤l›’n›n söyleﬂisi, AG, Aral›k 1990).
Bu söyleﬂide Mehmet Riza T›¤l›, Necdet Dengizer’in (1902) köﬂke al›n›ﬂ›n›
da anlat›yor:
“...‹nönü’nün ahç›baﬂ›s› rahats›zd›. Biraz da yaﬂl›yd› zaten. Köﬂkün yemeklerine
her türlü ihtimam›n gösterilmesi lâz›md›. Bir gün Dr. Zeki Pamir bana, ‘Riza, senin bu
kadar tan›d›¤›n, Denizyollar›’nda hemﬂehrilerin var. Bize iyi bir ahç› bulabilir misin?’
dedi. Benim akl›ma hemen Necdet Usta (Dengizer, 1902) geldi. Türkiye’nin en iyi
ahç›lar›ndand›. Yemek kitaplar› da vard›. Kendisini telefonla buldum, ‘Seni köﬂke ahç›baﬂ›
olarak almak istiyoruz, ne dersin?’ dedim. Necdet Usta önce bir düﬂündü. Ankara’n›n
havas›n›n kendisine iyi gelip gelmeyece¤ini de düﬂünüyordu. Fakat, ‘Madem ki sen
istiyorsun, cumhurbaﬂkan›na hizmet etmek benim için bir ﬂeref olur’ diyerek kabul etti.
Ben de durumu Dr. Zeki Pamir’e söyledim. Ayr›ca kendisine, Necdet Usta’n›n
kaabiliyetine göre ücret verilmesi gerekti¤ini de söyledim. Necdet Usta o zaman
Denizyollar›’nda, bizim ahç›lara göre çok para al›yordu. Zeki Pamir, ‘Sen onu düﬂünme,
onu s›kmay›z, cumartesi-pazar izinli de yapar›z. Hafta sonlar›nda ‹stanbul’a bile gidebilir’
dedi. Neticede Necdet Usta’y›(*) köﬂke ald›k ve kendisiyle uzun müddet çal›ﬂt›k”
*) Birçok kez baﬂvurmam›za karﬂ›n Necdet Dengizer (1902), “An›lar›m çok de¤erli, para da verseniz
konuﬂmam” gerekçesiyle Abana Gazetesi için kendisiyle söyleﬂi yapmam›za olanak vermedi (HTY).
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Ömer Köse (1913):
“...Pehlivan Amcam (‹smail Yenici, 1895), ki o da Köseo¤lu’dur, sürahiye iki tane büyü¤ü (rak›) doldurur,
öyle içerdi. Hiç anlayamazs›n. Atatürk’ün de bir numaral› adam›yd›. Pehlivanlar› ile beraber 1933’te Ankara’ya
gitti. Atatürk kendisine bir Arap at› hediye etti. ‹stanbul Çengelköy’de, Hasippaﬂa Çiftli¤i’ni kira ile tutmuﬂtu.
Karaköy’de yaz›hanesi vard›. Gemilerin kâ¤›tlar›n› yapt›r›yordu. Yetiﬂtirdi¤i pehlivanlardan bugün yaﬂayanlar var.
(...) Gazanfer Bilge, Yaﬂar Do¤u, Tekirda¤l› Hüseyin onun pehlivanlar›d›r. Bursal› ‹brahim var, Livanac›
Kadir var... Ba¤larbaﬂ›’nda güreﬂ yeri vard› Pehlivan’›n. (...) Ne vakit Atatürk Anafartalar Kumandan› oldu,
tan›nd›. Cesur adamd›. Askerli¤i biliyordu. Hatta, bizim I¤rava’dan (Ba¤l›k) Mannac› Mustafa (Yorganc›, 1894)
da hizmetinde çal›ﬂm›ﬂ. Düﬂman gözetlerken ayaklar› ﬂiﬂmiﬂ Atatürk’ün. Hemen bir koyun kesiyor Mannac›,
Atatürk’ün ayaklar›na sar›yor, ﬂiﬂ iniyor. (...) Benim Manevi Babam ‹hsan Balc› Florya Köﬂkü’nün müdürüydü.
O bak›mdan benim biraz ilgim var saraylarla. Atatürk iki saat uyudu mu, yetermiﬂ. Biz çiftlikte oturuyorduk.
Sonradan Milli Saraylar’a devredilen çiftlikte. Bize bir gün dediler ki: ‘K›y›da iki gözlü bir baraka var, siz oraya
gideceksiniz!’ Atatürk bu parkta gezerdi. Kendi kendine gezerdi. Bizi buradan ç›karacaklard›. O gün Atatürk’le
gözgöze geldik. ‘Ne var O¤lum?’ dedi. ‘Bizi buraya veriyorlar Paﬂam’ dedim. ‘Ben hallederim’ dedi. On dakika
kendime gelemedim, biliyor musun? Gözlerim sanki kör oldu. O kadar
cazibe vard› gözlerinde. Fakat, rahmetli çok zay›flam›ﬂt›. Yanaklar›
tamamen çökmüﬂtü. Bu hadise 1937’de oluyor. Tabutunun alt›na da
girdim, ‹zmit’ten Ankara’ya giderken (ben bahriye askeriydim).
Seçme bahriye askerleri, bir de kendi muhaf›z askerleri vard›. Ahç›
Necdet Bey (Dengizer, 1902) vard›, onu Divri¤i’ye ben götürdüm.
Manevi Babam ‹hsan Balc› oradan sofra tak›m› istemiﬂti. ‹nönü
reisicumhur. Beylerbeyi sofra tak›m›n› götürdüm. ‹nönü diyor ki:
‘Necdet, öyle bir sofra yapacaks›n ki, top, tüfek, tank konuﬂacak.’
(...) Atatürk’ün emri bu. Saraylar Sivas’a taﬂ›nacak. Atatürk diyor
ki ölmeden: ‘Avrupa’da kara bulutlar dolaﬂ›yor. ‹kinci bir dünya harbi
olacak” (AG, Kas›m 1991).
Müezzin Mustafa Yorganc› (Mannac› Mustafa, 1894), 13
yaﬂ›nda gitti¤i ‹stanbul’da 1930’a dek (26 y›l) kal›r. Yorganc›l›k ve
mobilya döﬂemecili¤i yapar. Evlere de giderek hallaçl›k eder (pamuk
dider = yay ve tokmakla pamu¤u gevﬂetir).
Bir gün Beyo¤lu’nda iﬂ için dolaﬂ›rken bir evden ça¤r›l›r. Eve
ç›kar ve verilen iﬂi yapmaya baﬂlar. Rum kökenli olan evin han›m›
kendisine çay sunar. Konuﬂma s›ras›nda Atatürk’ten de söz edilir.
Mustafa Yorganc›’n›n Atatürk’ü çok sevdi¤ini anlayan Rum
Han›m, çeyiz sand›¤›ndan Atatürk iﬂlemeli bir hal› ç›kar›r. Mustafa
Yorganc› bu görünüm karﬂ›s›nda duygulan›nca, gözlerinden sevinç
BUGÜN MARMAR‹S’TE
Mustafa Yorganc›’n›n Atatürk iﬂlemeli hal›s›
gözyaﬂlar› akmaya baﬂlar. Kad›n da duygulan›r ve hal›y› Mustafa
bugün Marmaris’te Kenan Evren’in köﬂkünü
Yorganc›’ya arma¤an eder.
süslüyor (Hayati Demirbaﬂ).
Mustafa Yorganc› Abana’ya gelir, müezzinlik ve yorganc›l›k
yapar. Emekli olur. Yaﬂam›n›n sonlar›na do¤ru bu hal›y› koruyamayaca¤›n› anlar. Hastad›r. Hal›y› Ankara’ya
(cumhurbaﬂkan›na) ulaﬂt›rmak ister. Abana ile Ankara aras›nda mekik dokuyan, o zaman›n Elektromekanik
Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Demirbaﬂ’a (1931) vererek (1980), “Ulaﬂt›ramazsan da sen
sakla!” der. 1982’de ölür.
Hayati Demirbaﬂ (1931):
“Atatürk’ün Çiftlik’teki evinin
(Ankara) aç›l›ﬂ töreninde Ankara
Ticaret Odas› görevlisiydim. Bu
emaneti Evren Paﬂa’ya o zaman
ulaﬂt›rmay› planlam›ﬂt›m. Ama yo¤un
ya¤›ﬂ nedeniyle olanak bulamad›m.
Abana Elekt-ronik’in aç›l›ﬂ›nda Say›n Cumhurbaﬂkan›m›za Mustafa Yorganc›’n›n (1894) bu emanetini
ulaﬂt›rabildi¤im için mutluyum” (özel söyleﬂi).
Nermin Yorganc› (1926), babas› Mehmet
Öztürk (1891) için, “Atatürk’ün ‹nebolu’ya geliﬂini
falan çok güzel anlat›rd›. Demek ki, karﬂ›lamaya
Abana’dan giden kurulda o da varm›ﬂ” diyor (AG, Aral›k
1995). Atatürk’ün ‹nebolu’ya geliﬂi konusunda bunun
‹nebolu’daki Kahramanl›k An›t›.
d›ﬂ›nda “birinci a¤›z”dan bilgimiz yok.
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Atatürk ‹nebolu’ya 25 A¤ustos 1925’te
‹nebolu
geliyor. 26 A¤ustos’ta “Abana kurulunu kabul”
Türkoca¤›
Yap›s›
ediyor, 27 A¤ustos’ta “ﬁapka Nutku”nu söylüyor
ve 28 A¤ustos’ta, geldi¤i Kastamonu yoluyla
Ankara’ya dönmek üzere ‹nebolu’dan ayr›l›yor.
Mustafa Selim ‹mece:
“Kabul s›ras› ﬂimdi her ikisi de ilçe olan Abana
ve Çatalzeytin bucak heyetlerine gelmiﬂti. Abana
heyetinin baﬂ›nda bucak müdürleri (Ali Serviceli)
vard›. Sevgili Gazimize bucak halk›n›n hürmet ve
tazimlerini bildirdiler ve mümkünse Abana’ya
teﬂriflerini istirham ettiler. Bucak köylerinin durumu,
zirai durumlar› ve geçimleri hakk›nda sordu¤u
suallere; bucak köylerinde hububat ziraatine yararl›
topra¤›n kâfi olmad›¤›, sulak ve verimli tarlalara m›s›r
ekildi¤i, birçok köylünün yiyece¤ini d›ﬂardan sat›n
ald›¤›, bucak halk› köylerinin ve özellikle birçok sahil
köyleri erkeklerinin geçimlerini temin etmek için
‹stanbul’a gittikleri, orada mavnac›l›k yapt›klar› ve bir k›s›m köylerde yeniden f›nd›k, zeytin fidan› dikilmesine
baﬂland›¤›, ba¤c›l›¤a heves edildi¤i ve ileriki senelerde bu gayretlerinin faydas›n› göreceklerini kuvvetle ümit ettikleri,
köy yollar›n›n yap›lmas›na yard›m edilmesine, köylerde mektep aç›lmas›na ihtiyaçlar› bulundu¤u hususlar›n› arzettiler.
Cumhurbaﬂkan›m›z Gazi, bu izahat› dikkatle dinlemiﬂ, özellikle mavnac›lar›n, ‹stanbul’un mütareke ve iﬂgal y›llar›nda
Anadolu’ya cephane kaç›rmalar› hususunda gösterdikleri gayret ve cesaretlerini, çal›ﬂkanl›klar›n› övmüﬂ, onlar›n
kahramanl›klar›n› yak›ndan bildi¤ini söylemiﬂ, ‘Temsil etti¤iniz ahaliye ve hemﬂehrileriniz mavnac›lara selam ve
muhabbetlerimi tebli¤ ediniz’ diye buyurmuﬂlar, bucak halk›na teﬂebbüs kaabiliyeti ve çal›ﬂkanl›¤›ndan memnun
bulunduklar›n› ifade etmiﬂlerdir. Bunu müteakip Çatalzeytin heyetini kabul buyuran Gazimiz, Abana heyeti ile
konuﬂtu¤u konular üzerinde görüﬂmeler yapm›ﬂ, Çatalzeytinlilerin sayg› ve ba¤l›l›klar›n› arzeden heyet de,
Abanal›lar gibi bucaklar›na kurtar›c›m›z› davet etmiﬂlerdir. Sevgili Gazimiz seyahat müddetinin dar oldu¤unu,
heyetlerin bu davetlerine teﬂekkürlerini beyan ile, ‘Mümkün olsa oralara da gelir, halk ile temas eder, Karadeniz
k›y›lar›n›n o güzel parçalar›n› da görmüﬂ olurdum’ demiﬂlerdir” (Atatürk’ün ﬁapka Devrimi’nde
Kastamonu ve ‹nebolu Gezileri, ‹kinci Bask›, Ankara, 1975, Sayfa 43-44).
Riza Onan (Çamp›nar, 1910):
“T›naztepe Savaﬂ Gemisi’nde 1933 ile 1936 aras›nda üç y›l bahriye askerli¤i yapt›m. Bir
manevrada 33 gün Atatürk’le beraberdik. Ben iﬂaretçiydim. T›naztepe’den Zafer’e alm›ﬂlard›
beni. Onun iﬂaretçisi izindeydi. Öteki gemilere yol vermeyi, yol kesmeyi ben bildirirdim. Bu
bak›mdan, gemide Atatürk’ü en çok gören askerlerden biriydim. Atatürk’le Alanya’ya gittik.
O, Ege Vapuru’na Dolmabahçe’den bindi. Biz iki gemiyle Çanakkale’den ç›kana dek Ege’ye
eﬂlik ettik. Çanakkale’den ç›kt›¤›m›zda akﬂama yar›m saat kadar vard›. Tarih 1934'ün bir ﬂubat
günü(*). Yol keserek bordo bordoya yanaﬂt›k. Filo Komutan› Sait Bey; Donanma Komutan› da Tirebolulu ﬁükrü
Okan’d›. Atatürk atlad› bizim gemiye. Ben 10, 20, 30, 35 ve 39 olarak mil iﬂaretlerini verdim. Ege 12 mil
yaparken, T›naztepe ve Zafer 40 mil yap›yordu. 43
mile de ç›kabiliyorduk. 240 millik Alanya’ya ertesi sabah
ﬂafak atarken vard›k ve demirledik. Karﬂ›lamaya kimse
gelmeyince Atatürk çok k›zd›. Ö¤leden sonra Alanya’
dan ayr›ld›k” (özel söyleﬂi).

Atatürk ‹nebolu’da
(25 A¤ustos 2001’de ‹nebolu’da aç›lan bir sergiden)

*) Alanya Atatürk Evi’ndeki yaz›l› notlara göre Atatürk
Alanya’ya 1935’in (1935) 18 ﬁubat günü saat 8.30’da geldi.
Atatürk’ün gelece¤inden kimsenin haberi yoktu. Liman Reisi
ﬂaﬂ›r›p kalm›ﬂt›. Bugün Atatürk Evi olarak sergilenen kalaca¤›
eve araba yolu aç›lmam›ﬂt›. Atla gidilecekti. Atatürk kaymakama
çok k›z›yor ve Alanya’da yaln›zca dört saat kald›ktan sonra saat
13.30’da Antalya’ya gitmek üzere ayr›l›yor. Sonra Ege vapuruyla
Taﬂucu’na (Mersin); ard›ndan Marmaris’e (Mu¤la) gidiyor. 25
ﬁubat’ta Ege ile ‹stanbul’a dönüyor. Bu geziye Kardeﬂi Makbule
Atadan, Bayan Nebile, Prof. Afet ‹nan, Fahrettin Altay, Nuri
Conker, Cevat Abbas Gürer, Muh. Kom. ‹smail Hakk› Tekçe,
Yaver Celal Tolgay, Naﬂit Mengü ve ﬁükrü Özer de kat›l›yorlar.
Alanya’da Atatürk’ün konuk edildi¤i evi (ﬁekerhane Mah.
Azaklar Sok. 105) 19. yy sonlar›nda Kereste Tüccar› M. Tevfik
Azako¤lu yapt›r›yor. Ye¤en R›fat Azako¤lu 1981’de bu evi
Hazine’ye ba¤›ﬂl›yor (HTY).
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Muharrem Yorganc› (1926):
“1942-43 dersy›l›yd›. Cumhurbaﬂkan› ‹smet ‹nönü okulumuza gelmiﬂti (Sultanahmet
Ticaret Lisesi, ‹stanbul). O zaman motosikletli polisler falan, çok gürültülü olurdu büyük
adamlar›n yolculuklar›. Bizim s›n›f alt kattayd›. Bütün s›n›f pencerelere koﬂuﬂtuk. Dersimiz
‘ticaret mevzuu’ydu. Ö¤retmenimiz de ‹smet Alkan. ‘Çocuklar, uslu durursan›z
cumhurbaﬂkan›n› buraya ça¤›raca¤›m’ dedi. Gerçekten de hocam›z d›ﬂar› ç›k›p geldikten sonra
‹smet Paﬂa s›n›fa girdi (26 Mart 1952). Eli arkas›ndayd›. Bir rastlant›yla ‘Derse kalkar m›s›n?’
diyerek beni kald›rd›. Coﬂkuyla dersi anlatmaya baﬂlad›m. ‹nönü yan›ma yaklaﬂm›ﬂ, elini
kulaklar›na dayayarak beni dinliyordu. Belli ki, kulaklar› iyi duymuyordu. O dersten ben çok
iyi not ald›m (...). Hac›veli’de motorumuz yeni yap›lm›ﬂt›. Ad› da ‘Üç Kardeﬂler.’ ‹yi yol
yap›yordu. 7 mil yapabiliyordu. Y›l 1952. ‹ktidarda DP. Abana’ya ‹nönü gelecek. Vapura karﬂ›lamaya gittik.
Rahmetli Kay›npeder Mehmet Öztürk (1891) belediye baﬂkan›yd› ama biz ikinci plandayd›k. ‹smet Paﬂa’y›
bizim motora bindirip bindiremeyece¤imiz belli olmazd›. Benim elimde Kodak foto¤raf makinem vard›. Paﬂa’y›
bizim motorla k›y›ya ç›kard›k. Kalas›n üzerinden
k›y›ya inince, ‘Reis Bey, sizin bir iskele iﬂiniz vard›,
ne durumda?’ diye sordu. Kay›npeder de, bir
Hollanda firmas›na verildi¤ini sand›¤›n› söyledi.
Ama DP baﬂta oldu¤u için geri kalm›ﬂt›. Belediye
Bahçesi’nde otururken ‹nönü ‘‹çinizde ‹stanbul’a
giden var m›? Elektiri¤iniz ne durumda?’ gibi sorular
sordu. ‹nönü’yü vapura bindirdik. Vapur demir ald›
ama düdük ötmüyordu. Bizim motorun düdük
öttürme düzeni vard›. Biz üç kez düdük öttürünce,
vapur da karﬂ›l›k vermek zorunda kald›. ‹nönü
merdiven baﬂ›nda el sall›yordu” (AG, Mart 1991).
‹brahim ﬁengör (1959):
“Art›k geleneksel oldu, deniz 27 MAYIS KONUﬁMALARI. 27 May›s 1960 Devrimi sonras›nda
Abana’n›n yeniden ilçe olma olas›l›¤› artt›. Bunun da etkisiyle
ﬂenlikleriyle Abana’ya her y›l
Abana
Merkez’inde ve köylerde konuﬂmalar yap›ld›. Foto¤rafta,
birkaç yeni güzellik ekleniyor. Bu
Abana Merkez’inde yap›lan bir aç›khava toplant›s›nda Türk Devrim
y›l da iki ayr› güzelli¤in aç›l›ﬂ› Ocaklar› Abana Oca¤› Baﬂkan› Hayati Tahsin Y›lmaz konuﬂuyor.
yap›ld›. Birincisi, Atatürkçü Dinleyenlerden kürsünün yan›ndakiler: Ahmet Acar, Ahmet Y›lmaz,
Abana’ya yak›ﬂan görkemlili- Ömer Demir, Turgut Keﬂepli, Hamdi Demir, ?, Seyfettin Uyan›k,
kteki Atatürk An›t›. Bu an›t, Mehmet Geriﬂ, Nurettin Ye¤in, önde Nurettin Ye¤in’in k›z›, Nadi
Meriç, Fahri Köse, C›van Ferit, Fahri Yazgan, Mehmet Ali
Cumhuriyet Alan› ile bütünlük
Mo¤ol, ?, Faik Acar ve Zuhuri Gür.
sa¤lad›. ‹kincisi, limanda aç›lan park. Bu güzellikte
bir park, san›r›m birçok ilde bile yok. En önemlisi ve anlaml›s› da, bu parka ‘75. Y›l Park›’ ad›n›n verilmiﬂ oluﬂu”
(AG, A¤ustos-Eylül 1998).
Halk›n Sesi Gazetesi (‹nebolu) Abanal›lar› anlat›yor:
“...Birçoklar›n›n muhtelif tonajda motorlar›,
Abana Belediyesi
mavnalar›, hatta baz›lar›n›n ﬂilepleri dahi vard›r. Cesur
olduklar› kadar temiz yürekli ve dürüst denizcilerimizdirler.
Biz bu hemﬂehrilerimizle her zaman iftihar etmekteyiz.
‹stanbul’un meﬂ’um mütareke y›llar›nda ve iﬂgal
senelerinde, o zaman nahiye olan Abanal› lar,
‹nebolulular gibi ‹stanbul’dan ma¤na, motor ve
kay›klarla, düﬂmanlar›m›zdan türlü tazyik ve tehdit
gör melerine ra¤men, ‹nebolu ve di¤er yollarla
Anadolu’ya milli kuvvetlerimize cephane ve askeri
malzeme yüklemiﬂler ve taﬂ›m›ﬂlard›r. Bunlar korku nedir
bilmez, at›lgan denizcilerimiz ve leventlerimizdir...” (Halk›n
Sesi’nden alan Ses Gazetesi-Ayd›n, 19 Mart 1957)
Kastamonu Gazetesi:
“ﬁenliklerin ilk akﬂam›nda sahne alan sanat
müzi¤inin ünlü ismi Y›lmaz Morgül, Abana Meydan›’n›
dolduran binlerce kiﬂiyi coﬂturdu. (...) Morgül, konseri
izleyen yaklaﬂ›k 10 bin kiﬂiye, ilçeye daha önce gelmedi¤i
için kendisine k›zd›¤›n› söylerken, ‘Türkiye’de bir
Çeﬂme’ye, bir de buraya (Abana) hayran kald›m. Her ﬂey
mükemmel, yine gelece¤im’ dedi” (3 A¤ustos 1998).
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Abana ‹nönü Lisesi’nde Atatürk çizimi.

Sabri T›¤l› (1926):
“Abana 1945’te ilçe oldu.
Kendilerini ilçe yapan o günün tek
partisi CHP’ydi. Abanal›lar,
ilçelik için destek veren o günün
politikac›lar›n›n adlar›n› sokak-lara
verdi. Hilmi Uran ve Tah-sin
Coﬂkan gibi. Abanal›lar›n CHP’li
olmas›n›n ikinci nedeni de,
Atatürk devrimlerine candan inanm›ﬂ olmalar›d›r.
Abana’daki halkevi çal›ﬂmalar›, Abana’n›n
‹skanbul’la iliﬂkilerinin süreklili¤i gibi nedenlerle
Abana’da devrim sevgisi hep canl› kalm›ﬂt›r. Ulusal
Soldan sa¤a: 1 (bilinemedi), 2- Dr. ﬁükrü Esen, 3- Hilmi Ünal, 4bayramlar büyük törenlerle kutlanm›ﬂt›r. 1946 ve
Karabakalo¤lu (Devrekâni), 5- ‹smet ‹nönü, 6-Mehmet Öztürk, 7- Talat
Mümtaz Yaman. Soldan sa¤a: ‹smail A¤ao¤lu (Tosya) ve Mustafa ﬁenol.
1950 seçimlerinde AbaÇömelenler: Vecdi ‹lhan, Ziya ﬁen ve Av. Ercan Ünal (Mehmet Öztürk).
na’dan bekledi¤i oyu
alamayan DP, baﬂa geçer geçmez Abana’y› cezaland›rma yoluna gitmiﬂ ve ilçe merkezini
iki km içerde olan Bozkurt’a (Pazaryeri-Perﬂembe) alm›ﬂ; Abana’y› köy yapm›ﬂt›r. DP
bu yapt›r›mla yaln›zca Abana’ya de¤il, kendisine oy vermeyecek baﬂka yerlere de gözda¤›
vermek istemiﬂtir. O zaman benzer gerekçeyle K›rﬂehir ‹li de ilçe durumuna getirilmiﬂtir.
Ama Abana’y› cezaland›rmak isteyenler, fark›na varmadan Abana’n›n ve Abanal›lar›n
geliﬂmesine büyük katk›da bulunmuﬂlard›r” (AG, Kas›m 1994). “1954 y›l›nda Abana köy
olunca, Türkiye milli Gençlik Teﬂkilât› olarak, ben o zaman o teﬂkilât›n yöneticilerinden
biriydim, Abana’da Gençli¤in Avrupa Kampanyas›-Genç Gazeteciler Staj› semineri
tertip ettik. Bu seminere Türkiye’nin her taraf›ndan genç gazeteciler geldi. Burada 15
gün kald›lar. ‹stanbul Hukuk Fakültesi’nden Tar›k Zafer Tunaya falan geldi. ﬁair
Behcet Kemal Ça¤lar da 1960’ta Abana’ya geldi. Abana’n›n geçmiﬂini, köy yap›lmas›n›
falan bildi¤i için, vapurdan inip köye do¤ru yürürken, bu arkadaki manzaray› gördü,
do¤ay› gördü. Ormana do¤ru bakarak, o anda Abana ile ilgili ilginç bir ﬂiir döküldü a¤z›ndan.
ﬁöyle dedi: ‘Hiç yüz vermez geriye, kötüye ve yabana, / Baﬂ› dik, aln› aç›k Atatürkçü
Abana. / Mavi suyla yeﬂil da¤ aras›nda mutlu hür, / Abana, candan ba¤l› Büyük Atatürk
sana!’ O tarihten beri Behcet Kemal ça¤lar’›n bu ﬂiiri Abana’n›n simgesi olmuﬂtur”
(TRT GAP Tv, 13 Eylül 2000).
Hayati Tahsin Y›lmaz (1933):
“Abanam›z, Atatürk Türkiyesinin tutucu
güçlere en son teslim olan kalelerinden biridir (...).
Bu sözler (müftünün ‘devlet yasas›’n› ‘Tanr›
yasas›’ndan sonra tutmas›) Abana’da aç›ktan söylenebiliyor, kâ¤›da da geçirilebiliyor da, gençli¤in
k›l› bile k›p›rdam›yor. Nerede Abana’n›n ﬂimdilerde
ad› var-san› yok devrimci kuruluﬂlar›? Cumhuriyet savc›s› bu sözlerden bir anlam ç›karam›yor
mu? E¤er bu sözler Abana’da on y›l önce söylenmiﬂ olsayd›, bunu
söyleyen kiﬂi postunu bile zor kurtar›rd›. Ne demektir ‘ilâhi yasa’y›
‘devlet yasas›’ndan önde tutmak? Abana’da aç›ktan ﬂeriat istenir
de, neden gençli¤in ve öteki kuruluﬂlar›n k›l› k›p›rdamaz?” (AG, 15
ﬁubat 1971)
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25 ﬁubat 1945’te Nurettin Peker’in yapt›¤› ‹nönü
resmi. Rus gemisi Simyon Raﬂal’›n kurtar›lma
çal›ﬂmalar› s›ras›nda Püsürge’deki bir çad›rda
“K›z›lordu ﬂerefine” verilen ﬂölende bu resim, çad›r
salonuna Stalin’in resmi ile yanyana as›ld›. Stalin’in
resmini de Nurettin Peker yapt›. Stalin’e iyice
benzemiﬂ olmal› ki, “Sen Stalin Yoldaﬂ’› gördün mü?”
demiﬂler. ‹nönü’nün resmi alt›nda “Bize çok yard›m
eden Türk ulusunu ve müstakil (ba¤›ms›z) Türk
Cumhuriyeti’nin Reis ve Milli ﬁef’ini sevgi ile selamlar
sayg›lar sunar›z” ‹mzalar: Rus Müfrezesinden Yzb
Karavsav ve Nurettin Peker (Orhah Peker).

Alaattin Okyay’dan (1924) CumGENERAL CEMAL MADANO⁄LU
huriyet’in 10. y›l kutlamalar›:
ABANA’DA
TEZAHÜRATLA KARﬁILANDI
“Y›l 1933. O zaman ‹stiklal MarMilli Birlik Komitesi üyelerinden Cemal Madano¤lu,
ﬂ›’n› bilen yok. Bir ‘Bayrak Marﬂ›’ var,
dün bir binbaﬂ›n›n kulland›¤› “p›rp›r” tabir edilen askeri bir
onu söylüyoruz. Sözleri ﬂöyle: ‘Yüksek- uçakla Abana’ya geldi. Daha önceden gelece¤ini haber alan
lerde dalgalanan al bayrak, / Yüksel Abanal›lar sahile iniﬂ yapan uçaktan ç›kan generali sevgi
yüksel al dalgalar saçarak. / Senin gölgen tezahürat› ile karﬂ›lam›ﬂlard›r.
bize s›cak bir kucak, / Varl›¤›nda
General Madano¤lu daha sonra haz›r bulunanlarla 27
tütecektir her ocak.’ Üç kere ‘haz›rol!’ May›s ‹nk›lab› etraf›nda sohbette bulunmuﬂ, ink›lab›n nas›l
komutu verilir ve bu marﬂ söylenirdi. (...) yap›ld›¤›n› anlatm›ﬂ, dinleyenler sevinç gözyaﬂlar›n›
Onuncu Y›l’›n büyük törenlerle kutlanaca¤› yaz›s› gelmiﬂ. tutamam›ﬂlard›r.
Bilahere Bozkurt’a giden general, orada da halkla
Hac›yüzbaﬂ›’n›n yerinde Cumhuriyet Halk F›rkas›
hasbihalde bulunmuﬂtur. Akﬂam üzeri Abana’ya dönmüﬂ ve
(CHP) var. Har›l har›l bayraklar dikiliyor, pankartlar yaz›l›yor.
uçakla Ankara’ya müceveccihen hareket etmiﬂtir.
‘Cumhuriyet Bayram›n›z› Bütün Ulusça Kutlar...’ vb.
Yenises Gazetesi-Kastamonu (26 Temmuz 1960)
Davullar zurnalarla kutlama yap›l›yor. Her eve bir bayrak,
her eve bir fener as›l›yor. Mum ya da gemici feneri. Fatma Hoca’y› (Gemici, 1899) bir haftal›¤›na, ‹stiklal Marﬂ›
ve Onuncu Y›l Marﬂ›’n› ö¤renmesi için kursa yollad›lar. Fatma Hoca önce bize ö¤retti bu marﬂlar›, sonra da
gençlere ö¤retti. O zaman halkevi vard›, gençlere ve halka orada ö¤retti(*). O zaman valiler parti baﬂkan›yd›.
Nahiye müdürü de törenlere alt› oklu bayrakla ç›kard›. Muhtar Molla’n›n O¤lu’ydu (Mustafa ﬁenol, 1904). Büyük
taklar kuruldu. Bu taklar›n iki yan›na birer lüks lâmbas› as›ld›. Nahiye Müdürü Mahmut Bey (Berke) Atatürk’e
benzerdi. T›¤l›o¤lu’nun (Hüseyin T›¤l›, 1893) evinde otururdu. Tören çok kalabal›kt›. Köylü hep inmiﬂti. Atla
gelen de çoktu. Halk Abana’ya s›¤m›yordu. Onuncu Y›l Marﬂ›’n› Zuhuri Gür (1910) söyledi. Boru gibi sesi
vard›. Halk F›rkas›’n›n önüne Hasan Reis’in borulu gramafonu konmuﬂtu. Atatürk’ün pla¤›n› (Onuncu Y›l
Nutku) koydular. ‘Türk Milleti, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na baﬂlad›¤›m›z y›llar›n on beﬂinci y›l›nday›z!’ diyordu Atatürk.
Büyük bir tören oldu. Geceki fener alay›n›n bir ucu burada (Belediye Bahçesi), bir ucu da Yukar› Abana’daki
Sakar A¤a’n›n (Hasan Özden, 1881) evinin yan›ndayd›. Kirse Kayas›’na kadar gittik. O zaman karayolu yok.
Küçücük bir patika yol var. Kirse Kayas›’nda ateﬂ yakt›k. Oyunlar falan oynand›. Davul zurna k›yamet kopuyor.
Hanc› da sarhoﬂ, yolcu da. Üç gün üç gece bayram oldu. Donanma da geçti Abana önlerinden. Yavuz projektör
tuttu. Cumhuriyetin onuncu y›l› böyle kutland›” (AG, Haziran 1993).
Varol Yazgan (1937):
“‹nönü Kas›m 1948’de Abana Belediye Baﬂkan› Fahri Yazgan (1914) ve Tosya
Belediye Baﬂkan› ‹smail A¤ao¤lu’nu Çankaya Köﬂkü’ne davet ederek, köﬂkün kitapl›¤›nda
özel bir görüﬂme yapar. Bu görüﬂmenin, ertesi gün Türkiye Radyolar›’nda ‘haber’ olarak
verildi¤ini güzel bir an› olarak an›ms›yorum. ‹nönü bu görüﬂmede Kastamonu’ya davet edilir.
Davet, Abana’ya ve Tosya’ya da gelme koﬂuluyla yap›l›r ve kabul edilir. Ama tarih saptanmaz.
Bunun kan›t› ﬂudur: 1949 gezisinin karar› verilince, Abana da gezi program›na al›n›r ve durum
köﬂkten Abana’ya bildirilir. O bilgi üzerine Abana’da, paﬂan›n ‹nebolu’dan Abana’ya geliﬂi
s›ras›nda üﬂümemesi için, ‹nebolu’ya gidecek motorun içine s›¤acak biçimde kap›s› ve penceresi
olan ‘küçük bir odac›k’ yap›lm›ﬂt›. Ne yaz›k ki, deniz ‘azg›n’ oldu¤u için ‹nebolu’ya gidilip paﬂa
al›namad›. Duydu¤umuza göre ‹nönü, ‹nebolu liman›n› gezerken Abana yönüne bakarak, gelemedi¤i için
üzüldü¤ünü söylemiﬂ” (AG, Nisan-May›s 2000).
*) Nermin Yorganc› (1926) da “Onuncu Y›l Marﬂ›”n› ö¤renmelerini ﬂöyle anlat›yor: “Onuncu Y›l Marﬂ›’n› ö¤renmesi için Sinciros (Sar›çiçek)
ö¤retmenini, ad› ﬂimdi akl›ma gelmedi, kursa yolluyorlar. Ö¤retmen kurstan sonra bizlere ö¤retiyor. Ama iyi ö¤renemiyoruz. O zaman babam
(Mehmet Öztürk, 1891) Onuncu Y›l Marﬂ› pla¤›n› getirtiyor. Taﬂ plak. Bizim ‘Sahibinin Sesi’ gromafonumuz var. Kad›nlar›n çarﬂ›ya girmesine
de izin veriyorlar, erkekler kahvede, kad›nlar da kahvenin
bahçesinde dinliyor. Günlerce, haftalarca çal›nd› bu plak. Haftada
bir gün de babam gromofonu eve getirirdi, evde dinlerdik.
Kad›nlar dolard›. Bu marﬂ› dinlerken bugün bile gözlerim dolar”
(özel söyleﬂi).
B‹R ABANA ‹ST‹YORUM
Bir Abana istiyorum, betonlaﬂma olmayan.
Bir Abana istiyorum, otsuz kumsal› olan.
Bir Abana istiyorum, adam kay›r›lmayan.
Bir Abana istiyorum, kalpler hiç k›r›lmayan.
Bir Abana istiyorum, ters iﬂler yap›lmayan.
Bir Abana istiyorum, k›ﬂ›n da uyumayan.
Bir Abana istiyorum, kiﬂiler farkl› olan.
Bir Abana istiyorum, sar›kl›lar girmeyen.
Bir Abana istiyorum, ç›plaklar da gezmeyen.
Bir Abana istiyorum, kiﬂiye de¤er veren.
Bir Abana istiyorum, do¤ruya pirim veren.
Bir Türkiye istiyorum, Abana gibi olan.
Fatih YORGANCI (AG, Aral›k 1996-Ocak 1997)

‹smail A¤ao¤lu (Tosya), ‹smet ‹nönü ve Fahri Yazgan (Varol Yazgan).

115

Kadriye Aslan (1940):
“Y›l 1952. ‹nönü gelecekti Abana’ya. ‹lkokuldan karﬂ›lay›c› olarak beni ve Ahmet
Efendi’nin Ziya’n›n (ﬁen, 1916) k›z› Nadide’yi (ﬁen, 1941) seçtiler. Hiç unutmuyorum, elini
öptük, ‘Hoﬂ geldiniz’ dedik. ‘Say›n Paﬂam, biz ilkokulu bitirece¤iz, bizim burada ortaokulumuz
yok, ne olur bize, ortaokulun bitirilmesi için yard›mc› olun’ dedik (12 May›s 1952). ...Ecevit’in
geliﬂinde belediyede çal›ﬂ›yordum. Belediye Bahçesi’nde toplan›laca¤›n› söylediler. Y›l 1967.
Ben, Belediye Baﬂkan› Mahmut Abi’ye (ﬁekerci, 1937) kap› kap› dolaﬂ›p han›mlar› toplamay›
önerdim. ‘Tamam’ dedi. Zeytinlik’ten baﬂlad›m. Osmanl› bayanlardan Naciye Abla (Ergin,
1918), Naime Abla (ﬁenol, 1911), Huriköyü’nün Emine Ablas› (Öztürk, 1895) gibi yaﬂl›lar
baﬂta olmak üzere birçok bayan geldi. Ecevit bir konuﬂma yapt›. Lokum alm›ﬂt›k, belediye ad›na da¤›tt›k. Rahﬂan
Ecevit’in baﬂ› iyice kapal›yd›. Burada baﬂ› aç›k ve kapal› bayanlarla erkeklerin yan yana, iç içe oturdu¤unu görünce,
Abana’n›n modern bir toplum oldu¤unu düﬂünmüﬂ olacak ki, tümüyle baﬂ›n› açt›. Sonra toplu olarak ö¤le yeme¤ine
gidildi. Biz kad›nlar Naciye Abla, Naime Abla, Emine Abla’y› da alarak Hadi Saka’n›n (1936) lokantas›na
gittik. Yemekten sonra ben, alt› tane ‘Abana’ya hoﬂ geldiniz’ barda¤› al›p konuklara arma¤an ettim. Sonra
Bozkurt’a gidilecekti. ‘Abana’dan kimse gelmesin!’ denildi. Biz gitmek istedik ama Ecevit istememiﬂ. Gittiler.
Hamzaköyü yolundan ‹liﬂi’ye (Yakaören) geçeceklerdi. O yol üzerinde arabalarla onlar› bekledik. Ecevitler bizi
orada da görünce arabadan indiler, çok mutlu oldular...” (özel söyleﬂi)
Nurettin Ye¤in (1930):
“Ben 19 yaﬂ›ndayd›m
(1949). Jandarma Komutan›
Celal Bey vard›, beni ve üç
arkadaﬂ›m› ça¤›rd›, ‘‹smet
‹nönü gelecek’ dedi ve biz
dört kiﬂiyi emniyet görevlisi
gibi görevlendirdi. Jandar-malar da görevli. Aylardan nisand›. ‹smet ‹nönü
üﬂümesin diye marangozlara oda gibi bir ﬂey
yapt›rarak motora koyduk(*). Ertesi günü
‹nönü’yü karﬂ›lamaya ‹nebolu’ya gittik(**). Ama
deniz f›rt›nal›yd›. ‹nebolu Halkevi’nde
toplan›ld›. Ben ‹smet ‹nönü’yü ilk kez orada
gördüm. Deniz kötü oldu¤undan Abana’ya
getiremedik (...). Ecevit’i de karﬂ›lad›k biz. Bir
Karadeniz yolcu¤u dönüﬂü karayoluyla
Necdet Calp, ‹smet ‹nönü ve Nurettin Ye¤in (Nurettin Ye¤in).
Abana’ya geldi. Rahﬂan Han›m da vard›. Y›l
1967. O zaman CHP genel sekreteriydi. Ben Abana CHP baﬂkan›yd›m. Burada, onar›mda olan hükümeti gezdi.
Yeniden ilçe olacakt›k. Belediyede oturup konuﬂtuk. Bozkurt’a gitmek istedi¤ini, bir sorun ç›k›p ç›kmayaca¤›n›
sordu. Ben biraz duraksad›m ve ‘Bir ﬂey olmaz’ dedim. ‘Gitmeyelim deseydin bile ben kararl›yd›m, gidecektim’
dedi. Beﬂ on arkadaﬂla gittik. Orada bir kahveye oturduk. Pek kimse yoktu. Sonradan duyanlar geldi. Belediye
Baﬂkan› Kâz›m Özcan (1913) da geldi. Belediyeye gittiler. Ben gitmedim. Sonra beraberce ‹nebolu’ya dek gittik.
Ben Ecevit’in arabas›ndayd›m. Bana ‹nebolu’nun durumunu sordu. ‘‹nebolu’da de¤erli arkadaﬂlar›m›z var ama
seçimlerde yeteri kadar çal›ﬂm›yorlar’ dedim.
Yarbaﬂ›’nda karﬂ›land›k, halkevinde oturduk.
‘‹nebolulu Arkadaﬂlar, CHP için yeteri kadar
çal›ﬂm›yorsunuz, Abanal›lar sizden ﬂikâyetçi!’
dedi. Ben çok mahcup oldum...” (özel söyleﬂi)
*) Cengiz T›¤l› (1938), bu kulübe üzerine bir an›
anlatt›: “‹nönü’nün kulubesi caminin yan›nda
duruyordu. O zaman Kara Ahmet (Ak›ntürk, 1908)
bekçiydi. Gençler, Kara Ahmet’in gece nöbeti
s›ras›nda bu kulübede uyudu¤unu görmüﬂ. Kara
Ahmet uyurken 5-6 genç, kulübeyi kald›r›p deniz
k›y›s›na götürüyorlar, kap› yan›n› da denize
çeviriyorlar. Kap›s› yoktu kulübenin. Sonra kumlara
yat›p gürültü yap›yorlar. Kara Ahmet uyan›p d›ﬂar›
(denize) f›rl›yor ve her yeri ›slan›yor!” (özel söyleﬂi)
**) Konuya iliﬂkin söyleﬂti¤imiz öteki kiﬂiler, denizin
azg›n olmas› nedeniyle ‹nebolu’ya gidilemedi¤ini
söylüyor. Varol Yazgan, ‹nebolu’ya gidilemedi¤i
için babas›n›n (Fahri Yazgan) çok üzüldü¤ünü
belirtiyor.
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Nihat Ünal (1933):
“‹nönü’yü ‹nebolu’dan Abana’ya getirmek üzere Çarkac›’n›n (Necati Köro¤lu, 1916)
motorunu donatt›lar. Ama deniz azg›n oldu¤u için o zaman (1949) ‹nönü Abana’ya gelemedi.
Ankara’ya gidiﬂlerimde de ‹nönü’yü görmedim. Bir Karadeniz gezisinde vapur Abana’ya
çapa att›. ‹nönü Abana’ya ç›kt›. Kaptan, ‹nönü’nün cumhurbaﬂkanl›¤› forsunu açt›. ‹nönü
belediye bahçesinde havuzun çevresine oturunca, suyun akmad›¤›n› gördü ve ‘Bu su niye
akm›yor?’ diye sordu. ‘Boru patlad›’ dediler. Vapur iki saat gecikerek kalkt›” (özel söyleﬂi).
Yaﬂar Ak›n (1935):
“‹nönü Abana’ya vapurla geldi. Belediye Bahçesi’ne dek k›rm›z› hal›lar
serildi. Belediye Bahçesi’nde yapt›¤› konuﬂmada ‘Bu memleketin idarecileri
nerede?’ dedi. Kaymakam gelmemiﬂti karﬂ›lamaya” (özel söyleﬂi).
Esat Kaplan Ginolu:
“...Karadeniz’in k›y›s›nda uyurken, prensin
öpücü¤üyle uyan›vermiﬂ bir pamuk
prenses (Abana). Yedi cüceleri
say›ca ço¤alt›n, “yedi”si simge
olsun. ‹ﬂte bunlar da Abanal›llar.
Prens ise Karadeniz’in h›rç›n dalgalar›. Gün oluyor
canlan›yor, gün oluyor sönüyor. Sönmeyecek bir ﬂey
varsa, o da Abana ve Abanal›lar. Çal›ﬂkan, üretken,
ça¤daﬂ ve Atatürkçü Abana, Abanal›lar... (AG,
May›s 1990)
Cahit Ilgaz:
Zuhuri Gür, Bülent Ecevit ve Riza
“Anayasa Mahkemesi Eski Baﬂkan› ve Atatürkçü Düﬂünce
Ak›n (Yaﬂar Ak›n)
Derne¤i Genel Baﬂkan› Yekta Güngör Özden, hafta sonunu
Abana’da geçirdi. Atatürkçü Düﬂünce Derne¤i Abana ﬁubesi’nin aç›l›ﬂ›n› yapan Özden, ilçe halk›yla sohbet
toplant›s›nda biraraya geldi” (Kastamonu Gazetesi, 24 Temmuz 2000)
Dünya Gazetesi
“Abana’y› Kalk›nd›rma, Tan›tma ve Güzelleﬂtirme Derne¤i’nin y›ll›k genel kurul toplant›s› dün
yap›lm›ﬂt›r. Toplant›da derne¤in yapt›¤› iﬂlerden bahsedilmiﬂ ve bu arada Abana’ya bu y›l Atatürk’ün bir büstünün
dikildi¤i, ‹ngilizce kamp›n›n bu y›l daha da geliﬂtirilece¤i,
TÜRK‹YE’N‹N ABANA G‹B‹ OLMASINI
vaadlere ra¤men hal›c›l›k kursunun ﬂimdiye kadar
‹ST‹YORUM
aç›lamamas›ndan üzüntü duyduklar› belirtilmiﬂtir” (27
Abana’n›n ça¤daﬂ bir yer oldu¤unu biliyorum. Türkiye’nin
Ocak 1958).
de Abana gibi olmas›n› istiyorum. Ankara K›z›lay Meydan›’nda
Esin Talu:
oldu¤u gibi de¤il!.. Bak›n ﬂuraya, ﬂortlusuyla baﬂörtülüsü birarada,
“...Ayr›ca bir de ‘Abana medeniyeti’nden bahsetmek
kardeﬂ gibiler. ‹ﬂte biz bunu istiyoruz. Kimse kimsenin türban›na,
lâz›m. Burada han›mlar›n çarﬂaf alt›nda olmamalar›,
ﬂortuna, camisine kar›ﬂmas›n. Ben, Abana gibi Türkiye görmek
han›ml›-beyli toplant›lara iﬂtirak etmeleri, ayd›n olmalar›
istiyorum...
Deniz Baykal bu köyün kalk›nabilece¤ine en büyük delildir” (Vatan
13. Abana Deniz ﬁenlikleri Aç›ﬂ Konuﬂmas›’ndan (AG, A¤ustos-Eylül 1997)
Gazetesi, 30 A¤ustos 1955).

117

118. SAYFA BOﬁ

