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‹LÇEL‹K ELDEN G‹D‹YOR
Abana 25 Nisan 1945’te ilçe olur. ‹lçelik töreni 1 A¤ustos’ta yap›l›r. Abana ilçe olunca, zorunlu olarak
belediye de kurulur. O y›l›n (1945) kas›m›nda tüm memurlar›n da kat›l›m›yla bir “Abana-Bozkurt” toplant›s›
yap›l›r. Amaç, Abana-Bozkurt s›n›r›n›n kald›r›p, Bozkurt’un da Abana Belediyesi’ne kat›l›m›n› sa¤lamak,
belediyenin gelirini art›rmakt›r.
Bozkurtlular “birkaç güne dek kesin yan›t” sözü verir ama bu yan›t gelmez.
1948’de konu yeniden gündeme gelir ve Abana Belediyesi’nden bir “karar” ç›kar.
Fahri Yazgan (1914), Mehmet Öztürk (1891) ve Selahattin Ünal’›n (1918) imzalar›
bulunan kararda birleﬂmenin yararlar› anlat›ld›ktan sonra ﬂöyle denir:
“Birleﬂme iﬂinde baz› habis menfaatlar›n ceryanlar›na kap›larak kundakç›l›k yapmak
suretiyle iki taraf›n temiz yürek ve hüsnüniyetine tecavüz edip muvaffak olan karaktersiz
insanlar›n sinsi propogandalar› bu memleket davas›nda maalesef büyük rol oynamakta
oldu¤undan, bu güzel ve hay›rl› teﬂebbüsün kuvveden fiile geçmesi ümitleri yavaﬂ yavaﬂ
azalmaktad›r. Üç y›ld›r büyük bir sab›rla bu neticeyi bekleyen Abanal›lar, yeni gelir kanununa
göre yap›lmas› nispeten sa¤lanm›ﬂ olan imar hareketlerini daha fazla geciktirmeyecekleri
aﬂikâr oldu¤una göre, hareketlerine bir düzen vermek ve kalk›nmak için tedbir almak
mecburiyeti gözönünde bulundurularak son defa Bozkurtlu kardeﬂlerine meclisimiz
vas›tas›yla birleﬂme teklif ve temennisinde bulunmaya ve verilecek cevab›n da dernek
veya ihtiyar meclisi karar› olarak yaz› ile azami bir hafta zarf›nda yap›lmas›n› ricaya
Kâz›m Özcan
oybirli¤iyle karar verildi” (Varol Yazgan).
3 Kas›m 1948 tarihli bu “karar”a Bozkurt Köyü Muhtar› Kâz›m Özcan (1913) 9 Kas›m’da (1948),
Abana Kaymakaml›¤› yoluyla yan›t verir:
“Abana Belediyesi’nce kaymakaml›k makam›na sunulan ‘Bozkurt Köyü’nün belediye s›n›rlar› içine al›nmas›’
hakk›ndaki 3 Kas›m 1948 tarihli karar ile yap›lan teklif ve kaymakaml›¤›n 4 Kas›m 1948 ve 958 say›l› buyruklar›
üzerine köy ihtiyar kurulumuz toplanarak bu hayati önemi olan meselenin görüﬂülmesine karar vermiﬂ ve 6 Kas›m
1948 tarihinde köyümüz derne¤ine arzedilerek yap›lan müzakere neticesinde, ﬂimdilik merkez belediyesi (Abana)
hudutlar› içine girmeye lüzum ve ihtiyaç
görülmedi¤i ve köy kanununun tatbiki
ile her bak›mdan daha faydal› iﬂler
görülebilece¤i mütalaas› ileri sürülerek,
esasen her sahada Y›lmaz ve S›narc›k köyleri ile bir ve beraber olarak
iﬂbirli¤i yapan köyümüzün, bu yoldaki
teklife karﬂ› müﬂterek ve ayn› zamanda
bir bütün gibi karar vermek icap etti¤ini
ve bu iﬂin Bozkurt, Y›lmaz ve S›narc›k köyleri meselesi olarak görüﬂülmesi
lüzumu üzerinde durularak, münferiden
köyümüz hakk›nda yap›lan teklifin
muvaf›k olamayaca¤› neticesine var›lm›ﬂ
ve al›nan dernek karar› sureti iliﬂik
olarak sunuldu¤u sayg› ile arzolunur”
Abanal› ve Bozkurtlular-1957. Arkada Eski Belediye ve Atatürk Büstü (Nuri Eren).
(Varol Yazgan).
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“Bozkurt Çevre ‹ncelemesi”nde (Bozkurt ‹lkö¤retin Okulu Belgeli¤i) “1932 y›l›nda Pazaryeri, Bahçe
Mahallesi (köy) ile birleﬂerek ‘Bozkurt’ ad›n› alm›ﬂt›r” deniliyor (sayfa 6). 1995 Bozkurt Y›ll›¤›’nda da “1930’lu
y›llar›n sonunda çevrede bir ilçe kurulaca¤› duyumlar› üzerine Pazaryeri, Bahçe ve Kilmes muhtarl›klar› birleﬂerek
Bozkurt ad›n› alm›ﬂ, daha sonra bu birli¤e S›narc›k da kat›larak ilçe olabilme çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r” deniliyor
(sayfa 2*).
1950’de DP’nin seçimleri kazanmas›n›n ard›ndan Narba (ﬁen), Aﬂa¤› ve Yukar› Hene (Yüksek), S›raca
ve Mimir (Yeni) ve Hamza köyleri de Bozkurt’la (Pazaryeri) birleﬂtirilerek belediye kuruldu (1952**).
Bozkurt’ta (Pazaryeri) 1922’den 1932’ye dek belediye vard›r. Bu 10 y›ll›k dönemde baﬂkan Mustafa
Göksel’dir. Bozkurt’un öteki belediye baﬂkanlar›: Kâz›m Özcan
1945’LE BAﬁLAYAN
(1952-80. Arada, 1959-60 Hikmet Aydo¤an ve 1960-62’de
ABANA
BELED‹YE BAﬁKANLARI
Ö¤retmen Sermet Okçuo¤lu), Ruhi Baﬂkaya (1980), Yusuf
Fahri YAZGAN (1945-48, 1953-54, 1958-63)
Ziyaettin Akb›y›k (1982-83) ve Engin Canbaz (1984+).
Mehmet ﬁENSOY (Öztürk) (1949-53)
O tarihlerde Abana’n›n bir parças› say›lan Harmason bile
Nurettin YE⁄‹N (1963)
Konakören’e (Toza Köyü) ba¤l›d›r.
Mahmut ﬁEKERC‹ (1963-80)

*) Abana’da “Bozkurt” ad›n›n 1930’lu y›llarda konuldu¤unu duyan birine
Mehmet IﬁIK (1984-89)
rastlamad›k. Bu duruma Bozkurtlular da kuﬂkulu bak›yor. Yukarda al›nt›
ﬁevket YAZGAN (1989-1999, 2004+)
yapt›¤›m›z 1995 Bozkurt Y›ll›¤›’n›n 3. sayfas›nda da ﬂöyle deniliyor: “...
Feyzi KÖSE (1999-2004)
Kanun teklifinin 21 Aral›k 1953’te TBMM’nde kabulü ile, kaza merkezi
Abana’dan “Pazaryeri” Kasaba Merkezi’ne nakledilir, ‘Bozkurt’ ad›yla kaza (ilçe) merkezi
haline gelir”. Elimize geçen, ilçeli¤in Bozkurt’a kald›r›lmas› s›ras›nda Bozkurtlular›n yazd›¤›
taﬂlamalarda da “Bozkurt” yerine “Pazaryeri” ad› geçiyor. Bu taﬂlamalardan örnekler:
“Abana’n›n belediyesi uyudu / Pazaryeri’nin çarﬂ›s› büyüdü. / Bahçe tepesinden mebuslar
taksi ile aﬂt› / Pazaryeri’nin ahalisi önüne dolaﬂt›. / Pazaryerliler iﬂlerini yapt› da bitti /
Abana’n›n kar›s› uﬂa¤› Ankara’ya gitti. / Abanal›lar kara günlerini gördüler / Pazaryerlileri
yolda dövdüler.” Öte yandan, Bozkurt’un ilçe olmas› için verilen yasa tasar›s›na karﬂ›
Abanal›lar›n haz›rlad›¤› 10 sayfal›k “yan›t”ta, bu yerleﬂme yerinin ad›n›n 1945 y›l›ndan sonra
da “Pazaryeri” oldu¤u belirtiliyor: “Belediye teﬂkilât› yapabilmek için (1945’ten sonra) 254
nüfuslu S›narc›k ve 352 nüfuslu Y›lmaz köyleriyle birleﬂip, 1374 nüfuslu ‘Pazaryeri’ nam›yla
bir tek köy teﬂkil edildi” (sayfa 4). 1951’de Salih Hilmi Özalp’›n (1905) ç›kard›¤› gazetenin
ad› “Pazaryeri’nin Sesi”dir (gazete bu adla 6 say› ç›kt›, sonra ad›n› “Köylünün Sesi” olarak
de¤iﬂtirdi). Tüm bunlara karﬂ›n, herkesin gözünden kaçan kimi kaynaklarda “Bozkurt” ad›n›
görünce ﬂaﬂ›rd›k: “1945 Genel Nüfus Say›m›” (Baﬂbakanl›k ‹statistik Genel Md. 1948)
sonuçlar›’n›n yay›mland›¤› kitapta “Bozkurt” ad› geçiyor (“Pazaryeri” yok). Bu kitapta bugün
Bozkurt Belediyesi içinde olan Y›lmaz, S›narc›k, Narba (ﬁen), Mimir (Yeni) Hamza ve
Heni (Hene=Yüksek) köyleri de ayr›ca yer al›yor. Bir baﬂka kaynak 29 A¤ustos 1945 tarihli
Kastamonu Gazetesi’dir. “Abana Özel Say›s›” olarak yay›mlanan bu gazetede Emrullah
Demirkaya “Bozkurt” ad›n› kullan›yor. Yukarda geçen “Bozkurt Köyü Muhtar› Kâz›m
Özcan’›n 3 Kas›m 1948 tarihli dernek karar›nda da “Bozkurt” ad› geçiyor. 1947’den bir
örnek: “Kastamonu’nun Çatalzeytin, ‹liﬂi, Evrenye ve Bozkurt köylerinin arazilerinin az
olmas› nedeniyle bu köylere enstitü mezunu ö¤retmen tayin edilmemesi iste¤i” (TC,
Baﬂbakanl›k, Cumhuriyet Arﬂivi. Tarih 20 May›s 1947, Dosya 1434, Gmlek 110, Fon Kodu
DHMKT). 1945-1948’de gündemde olan “Bozkurt” ad›n›n yine “Pazaryeri” olarak
de¤iﬂtirildi¤i anlaﬂ›l›yor.
**) Bozkurt Belediyesi’nin yay›mlad›¤› “Bozkurt” kitab›nda (2003) ﬂöyle deniliyor:
“...Bozkurt’un nüfusu 2000’in alt›nda oldu¤u için yak›n köyler Mimir, Hamza, Hene ve
Narba’n›n belediye hudutlar›na dahil edilerek bu engel aﬂ›lmak istenmiﬂse de, ilk y›llarda bu
köylerin ahalisi ve köy muhtarlar›n›n direniﬂi ile karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Bu köyler uzun u¤raﬂlar
sonunda ikna edilebilmiﬂtir. Nihayetinde Mimir Köyü (Yeni), Hene Köyü (Yüksek) ve Narba
Köyü (ﬁen) adlar› ile mahalle yap›larak belediye hudutlar›na dahil edilmiﬂtir” (1952).

Baﬂbakanl›k ‹statistik Genel
Müdürlü¤ü’nün 1948’de yay›mlad›¤›
“1945 Genel Nüfus Say›m›”nda Bozkurt
ad› geçiyor (Pazaryeri yok).
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Abana da Hac›veli ve Ba¤l›k (I¤rava) köylerini (1951), daha sonra da Çay›rc›k (Giregöz) ve Konakören’i
(Toza) kendisine katt›.
1950 nüfus say›m›nda Bozkurt’ta oturanlar›n say›s› Abana’da oturanlar› geçti. Bozkurt 2.255; Abana
1.496.
Bu say› üstünlü¤ü Bozkurt’ta oturanlar›n ço¤almas›yla de¤il; say›m gününde köylerden çok say›da kiﬂinin
Bozkurt’a getirilmesiyle sa¤land›.
Bu durumu o y›l (1950) say›m sonras› ﬂu say›lar çok iyi kan›tl›yor:
Ev say›s› Abana’da 435; Bozkurt’ta 366’d›r.
Ö¤renci say›s› Abana’da 270; Bozkurt’ta 195’tir.
Gelir vergisi verenlerin say›s› Abana’da 10; Bozkurt’ta 5’tir.
Rafet Demirtaﬂ (1931):
“1950 y›l›nda yap›lan milletvekili genel seçimlerinde Abana ‹lçe merkezi
ve do¤usundaki köyler, büyük bir ço¤unlukla CHP’ye oy verdi¤inden, iktidara
gelen DP, ilçe merkezinin Abana’dan kald›r›l›p, 1950’den sonra belediye
kurulan ve o zamanki ad› ‘Pazaryeri’ olan ‘Bozkurt’a nakledilmesine karar
vermiﬂtir” (özel söyleﬂi).
Burhan Arpad (Mudanya, 1910):
“Abana’n›n suçu, siyasi görüﬂünü dürüstçe aç›klam›ﬂ olmas›d›r. DP iktidar› ise, ad›n›n DP
olmas›na ve demokratik rejimlerde
herkesin siyasi kanaat›n› aç›klamas›n›n en
tabii yurttaﬂl›k hakk› say›lmas›na ra¤men,
bunu bir türlü kabul etmek istemeyen DP
iktidar› ad›na hareket eden Kastamonu
milletvekillerinin ve DP’nin muhtelif
kademelerindeki partililerinin Abana’ya
karﬂ› sekiz y›ld›r takip ettikleri hareket
tarz›, bunun böyle oldu¤unu aç›kça ortaya
koyuyor. Bu cezac› politikaya ra¤men,
Abanal›lar›n siyasi görüﬂünde bir
Seyfettin Uyan›k, Milletvekili Orhan Öztrak, Kabaday›,
de¤iﬂiklik olmamas›, onlar› büsbütün
Nurettin Ye¤in ve Kâz›m Yazgan (Nurettin Ye¤in).
öfkelendiriyor. Ortaça¤ sistemlerinin
fikre tahammülsüzlük yolunu ›srarla takip eden bu kimseler, öfkeleri artt›kça da Abanal›lara yeni cezalar düﬂünüyor,
tatbik ediyorlar. CHP’ye oy veren Abanal› 700 seçmene DP iktidar›n›n cezac› politikas›, baﬂlang›ç noktas›ndaki
ﬂiddetle bugün de devam ediyor. Kaza merkezinin Pazaryeri-Bozkurt’a nakli ilk ve büyük ceza idi. Fakat bu
cezan›n bütün bölgeye de zarar verdi¤ini görenler, baﬂka bir usule baﬂvurdular: Abana’ya yine vapur u¤rat›ld›, fakat
Abana’n›n sa¤›nda solunda hem de üçer beﬂer mil aral›kla
A⁄USTOSUN U⁄URU
yeni yeni iskeleler ihdas edildi. Denizcilik Bankas›’n›n
1 A¤ustos 1945, Çarﬂamba. Abana büyük bir telaﬂ içinde. aç›¤›na yeni yeni deliller katan bu zoraki iskelelerin tek
Baﬂta Vali Mithat Alt›ok oldu¤u halde vilayet merkezi ve di¤er gayesi, Abana’n›n birkaç yüz yolcusunu eksiltmekti. Parti
kaza ve köylerden gelen davetliler kafile halinde Abana’ya
politikalar›n›n bir iktisadi devlet teﬂekkülünü bu derece
ak›yor. Herkes coﬂkun bir neﬂe ve sevinç içinde.
Say›n Vali’nin söylevi ile tören baﬂl›yor. Eski nahiye müdürü, keyfi kulland›¤› görülmemiﬂtir. Fakat bu da yetmedi. Yeni
yeni kaymakam vekili makam›nda ziyaret ediliyor. Bundan sonra ve DP’li kaza merkezi Pazaryeri-Bozkurt’la, yeni ve
da büyük e¤lenti ve ziyafetler biribirini koval›yor. ‹ﬂte 90 y›ll›k siyasi gayeli iskelesi ‹liﬂi (Yakaören) aras›nda hiçbir yol
Abana Nahiyesi böylece ilçe oluyor.
yoktu. Pazaryeri-Bozkurt ise, kuruldu¤u günden beri
Aradan 8 y›l geçmiﬂtir. Y›l 1954. Ocak ay›n›n so¤uk bir
çarﬂamba günü. Abana’da yine bir telaﬂ ve hareket var. ﬁu farkla denizle mavasalas›n› sa¤lad›¤› Abana’y› istemiyordu.
ki, bu defa hareket halinde olanlar Abanal›lar de¤il. Düﬂük DP’ye Kastamonu’da 600 küsur oy sa¤layan yeni
iktidar›n adi, y›l›ﬂ›k ve korkak uﬂaklar›. Yük vas›talar› ile Demokrat kaza merkezinin bir dedi¤i iki edilmedi¤i için
gelmiﬂler, ücretsiz olarak çal›ﬂ›yorlar. Birtak›m eﬂyalar taﬂ›yorlar. hemen bir çare arand›. Fakat Bozkurt ile yeni iskele ‹liﬂi
Bu eﬂyalar devlet dairelerinin eﬂyalar›d›r. Taﬂ›nma sebebi de, aras›nda yol olmaya uygun hiçbir arazi parças› yoktu. Buna
Abana ‹lçesi’nin Bozkurt Köyü’ne naklidir. ‹nsan vasf›n› taﬂ›yan
bir yarat›k her ne halde olursa olsun, baﬂkas›n›n hakk›n› bu kadar ra¤men da¤lar ve bay›rlar düzeltildi, Naf›a’n›n vilâyet
emrindeki bütün vas›talar› iki y›l müddetle seferber edildi
rahat ve bu kadar hayas›zca gasp edemez san›r›m.
‹ﬂte siyasi kanaat muhafazakârl›¤› sebebiyle bu ﬂekilde ve Naf›a’n›n yollar bütçesinden ödenekler bulunup
mahmüm edilen cesur ve mert Abana, 27 May›s Devrimi’nin buluﬂturuldu. ﬁimdi Bozkurt ile ‹liﬂi iskelesi aras›nda yedi
getirdi¤i hürriyet havas›n› yudum yudum, kana kana içmektedir. buçuk km’lik ve yar›s›ndan fazlas› kald›r›m döﬂeli yol,
Sanki bu yetmiyormuﬂ gibi, Abana’da a¤ustosun bu s›cak
günlerinde yine bir telâﬂ: Haklar, acaba kaç gün sonra iade olacak? Abana’ya yeni bir ceza vermek için bir kenara b›rak›ld›.
Eeh!.. Allah bir kez “yürü kulum” demeye görsün derler, galiba Bu u¤urda en az›ndan birkaç yüz bin liran›n sarf› da çok
görülmedi. Zira Abanal›lar› cezaland›rmak, Bozkurtlular›
bu kez Abanal›lara demiﬂ olacak ki, hep üstüste geliyor.
Varol YAZGAN mükâfatland›rmak gerekiyordu. Kastamonu milletve(Halk Gazetesi-Kastamonu, 1 Eylül 1960) killerine göre böyle idi...” (Vatan Gazetesi, 9 Eylül 1957)
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Kâz›m Yazgan (1920):
“...Aram›zda yaln›z siyasi aç›dan rekabet vard›. Kazal›k yüzünden. Ticari iliﬂkilerde hiçbir
sürtüﬂmemiz olmad›. Ben komisyoncuydum. Bozkurt tüccarlar›n›n yükü ‹stanbul’dan gelirdi.
Yük, icab›nda motorda bir gün kal›rd›. Bekçi bile koymazd›k. Yüklere hiç zarar gelmezdi. Ertesi
gün Bozkurt’a yollar, teslim ederdik. Bozkurt’un tüccarlar› ‹stanbul’a mal yollayaca¤› zaman,
bazan bir hafta kadar motorda bekledi¤i olurdu. Deniz azg›n olunca vapur u¤rayamazd›. Ne
motorcu ondan bir haftal›k navlun beklerdi, ne de mala bir ﬂey olurdu.
Yerine göre patates, kestane, sandalye muﬂamban›n alt›nda beklerdi. Vapur
gelip yüklenince, o günkü rayiçten ücret al›n›rd›. Bozkurt’un mallar›na hiç
zarar gelmemiﬂtir. Demek istedi¤im, ticari iliﬂkilerimiz çok iyiydi” (AG, Aral›k
1991).
Nermin Yorganc› (1926):
“Ben ﬂöyle hat›rl›yorum: Geceleri herkes evine çekildikten sonra, Sabri Bey’le (Taner,
1905) Topal Hamdi (Papam Hamdi, Yücel, 1910) biraraya gelip, Demokrat Parti’yi
1946’da kuruyorlar. Partiye de herkesi alm›yorlarm›ﬂ. Geçmiﬂi temiz olanlar› seçiyorlarm›ﬂ.
Sabri Bey bizim eve de gelir, ‘Seni Ankara’ya yollayaca¤›z, milletvekili olacaks›n!’ diye
babama (Mehmet Öztürk, 1891) yalvar›rd›. Sonunda babam k›z›p, ‘Benim hiçbir partiyle iliﬂi¤im yoktur!’ diye
CHP’den ayr›l›yor. DP’ye de girmiyor. Molla’n›n O¤lu (Mustafa ﬁenol, 1904) CHP baﬂkan› oluyor. Babam parti
üyeli¤inden ayr›l›yor ama yine CHP’li gibi çal›ﬂ›yor. 1949’da Fahri Bey (Yazgan, 1914) belediye baﬂkanl›¤›n›
b›rak›p ‹stanbul’a gidiyor. Belediye baﬂkanl›¤›na o zaman da ‘yaﬂl›y›m’ gerekçesiyle aday olmuyor ama zorla
seçiyorlar. Annemi bile oy atmaya yollamad›. Benim beyim (Muharrem Yorganc›, 1926) tan›kt›r köylünün birinin
‘Reyimizi DP’ye verip, kazal›¤› Abana’dan Perﬂembe’ye ald›raca¤›z!’ dedi¤ine. Babam köylüleri çok severdi.
1950’de Tahsin Coﬂkan Kastamonu’dan adayl›¤›n› koydu. Abana’n›n ilçe olmas› için u¤raﬂm›ﬂ olan Tahsin
Coﬂkan için çal›ﬂmak istedik. Abana’n›n CHP’li olmas›n›n bir nedeni de budur. Babam hep köyleri dolaﬂt› CHP
için. Hatta, köyden köye geçmek için at bile yollarlard›. Yine de oylar›n› DP’ye verdiler. Abana Merkez’inde oylar
Tahsin Coﬂkan’a (CHP) ç›k›yor. ‹yi hat›rl›yorum, 18 karﬂ› oy ç›km›ﬂt›, onlar› da memurlardan bildik. Kastamonu
Valisi Tevfik S›rr› Gür bir kurulla geliyor. ‘Ben sizin aran›z› bulmaya geldim’ diyor. Hatta bizim evde kald›lar.
Bizim ev eskiydi. Bir iki kiﬂi olunca s›¤›yorduk da, çok kiﬂi olunca komﬂu Huriköyü’ne götürürdük. Bizde yenilir
içilir de, yatmaya oraya gidilirdi. Zarif Yenge (Öztürk, 1879) yaﬂl›yd›, bize kap›n›n anahtar›n› verirdi, konuklar›
yat›r›rd›k. O zaman taksi (otomobil) de yok. Evden bir koltuk indirip, alt›na hal› serdikten sonra kamyonun üzerine
koyduk. Bozkurt’a gidip, bir kahvede toplan›yorlar. Fahri Bey (Yazgan, 1914) de gidiyor. ‘Yeni kaza da verseniz,
istemeyiz, Abana Kazas› buraya gelecek!’ diyorlar. Belediye kurulmas›na falan raz› olmuyorlar. Yukardan ‘büyük
söz’ alm›ﬂ olacaklar ki, Abana ‹lçesi’nin Bozkurt’a kalkmas›ndan baﬂka her öneriye ‘olmaz’ diyorlar. Sonra geliyorlar.
Ben sofra haz›rl›yorum. ‘Ben böyle yer görmedim’ diyor Tevfik S›rr› Gür. Ben, ‘Siz vazifenizi yapt›n›z’ deyince,
‘Nas›l yapt›m k›z›m, ben ne kadar konuﬂsam, adamlar koﬂullanm›ﬂlar, dinlemiyorlar’ dedi. Demek ki 1950’de
geçiyor bu olay. 1951’de evlendim. Sonra belediye seçimleri oldu. Babama 8 kiﬂi d›ﬂ›nda tüm Abana oy vermiﬂ.
Belediye meclisi içinden baﬂkan seçilecek. O zaman öyleydi. Babam istemiyor ama zorla seçiyorlar. Yarg›çlar, ﬂube
reisi, doktor... hep kutlamaya geldiler. O akﬂam bizim ev doldu taﬂt›. (...) Ankara’ya gitmiﬂler. Menderes Abana
kurulunu, ‘Bana rey vermeyenleri karﬂ›ma almam!’ diyerek kabul etmemiﬂ. Sonra Refik Koraltan’la diyalog
kurmaya çal›ﬂ›yorlar. Hatta, Marmara Adas›’ndan bir motorcuyu (Haﬂhaﬂ Hamdi, Sancaktar, 1910) arac› olarak
götürmüﬂler. Celal Bayar’› motoru ile bir yere götürmüﬂmüﬂ(*). (...) Kastamonu milletvekillerinin 10’u da geldi.
Sinop Milletvekili Servet Samuncuo¤lu geldi. O zaman evlenmiﬂtim. Samuncuo¤lu’nu Hac›veli’de de a¤›rlad›k”
(AG, Aral›k 1995).
*) Marmara Adas›’nda oturan Haﬂhaﬂ Hamdi (Sancaktar, 1910), Yukar› Abana Kökenlidir. Haﬂhaﬂ Hamdi, Hüsnü Kaptan’›n
(Bayraktar, 1893) da amcas›d›r.

TUTKUNUN ADI
Hac›veli yolunda sabah esintisiyle yürürken,
Çam kokular› gelir,
Kuﬂlar eﬂlik eder,
Deniz f›s›ldaﬂ›r her kuﬂa¤›n kendi türküsünü.
Gün bat›m› beyaz bahçelerde
Sevgililer düﬂlenir, sevgililer düﬂlenir.
Dalg›n bak›ﬂlar üstüne gün karar›r,
Dost insanlar›n s›cakl›¤›nda, yaln›zl›klar kaybolur,
Yads›nm›ﬂ bir yaﬂam süsler.
Ve Abana tutkusu dile düﬂer.
Var olman›n dayan›lmaz çekicili¤i yaﬂan›r burada
Ebru GÜNGÖR
Nurettin Ye¤in, Turizm Bakan› Ali ‹hsan Gö¤üﬂ, Ordu Milletvekili Ferda
Güley ve ‹smet ‹nönü (Nurettin Ye¤in).
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(AG, Haziran 1995)
Not: Ebru Güngör bu ﬂiiri Abana’y› görmeden yazd›.

Sait ﬁen (1930):
“1950 seçimleri öncesiydi. Celal Bayar, Refik Koraltan, Tevfik ‹leri, Silifke’de
seçim konuﬂmas› yap›yorlar. Bayar, ‘Siz bu memleketi idare edemiyorsunuz, millet sizden b›kt›,
yeni bir idare gelsin!’ diyor. Ankara’ya yetiﬂecekler ama Elmal› yolu kardan kapal›. Finike
CHP’li oldu¤u için motorcular da denizden Antalya’ya götürmüyor. Deniz de o kadar sert.
Rodoslu Mustafendi var Finike’de. Çok sayg›n ve zengin bir adam. ‘Hadi Hamdi Kaptan,
sen bunlar› götür, ne istersen vereyim’ dedi Haﬂhaﬂ Hamdi’ye (Sancaktar, 1910). Haﬂhaﬂ Hamdi’yi
de çok sever. Ben de gemiciyim. Ald›k bunlar›. F›rt›na k›yamet kopuyor. Tuvalet baﬂ tarafta.
Celal Bayar tuvalete girince, ‘çat’ diye kafay› vuruyor kap›n›n kasna¤›na. Oksijenle falan sildik.
Neyse Antalya’ya vard›k. 10 lira da ceza verdik. Yolcu almak yasak. 10 lira bizim iki haftal›k yiyece¤imize eﬂit.
Çok para. Ama Rodoslu Mustafendi verdi sonra o paray› da. Haﬂhaﬂ Hamdi’nin Ankara’ya gidiﬂi de söyle:
Abana’dan ilçeli¤in kald›r›lmamas› için çok u¤raﬂ›ld›. Hatta Celal Bayar’la Refik koraltan’› Finike’den Antalya’ya
götüren Haﬂhaﬂ Hamdi’yi bile Ankara’ya yolluyorlar. Hamdi Kaptan Abana davas› için Ankara’ya gidiyor.
Refik Koraltan’la, Celal Bayar’la görüﬂüyor. ‘Abana Kazas›’n›n Bozkurt’a kalkma durumu var, bu iﬂi önlemenizi
rica ediyorum’ diyor kaptan. Celal Bayar ﬂöyle diyor: ‘Baba, senin özel bir iﬂin varsa söyle, biz bu iﬂlerin üzerine
silindir çektik, b›rak böyle iﬂleri!’ Kaptan geldi, ‘Arkadaﬂ, bunlar karar vermiﬂler, kimseyi dinlemiyorlar’ dedi. Hatta
Hac› Hüsnü Kaptan (Bayraktar, 1893) da, Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndaki mavnac›lar› (mavna: Güvertesiz büyük
tekne) temsilen gitti, ona da ‘Baba, geçmiﬂi kapatal›m, biz o iﬂleri kapatt›k, özel bir iﬂin varsa
yard›mc› olal›m’ demiﬂler.” (özel söyleﬂi).
Sabri T›¤l› (1926):
“Necdet Dengizer (1902) Denizyollar›’nda çal›ﬂ›rken Abana Pilav›’n› yap›yor. Ulvi Yenal
o zaman Denizyollar› genel müdürü. Baﬂbakan Adnan Menderes ‹zmir’e (vapurla) giderken
bu pilavdan yiyor. Be¤enip bir porsiyon daha istiyor ve bu pilav›n nas›l yap›ld›¤›n› soruyor.
‘Abana Pilav›’ diyorlar. Menderes, ‘Burada da m› karﬂ›m›za ç›kt› bu Abana, derhal bu pilav›n
ad›n› de¤iﬂtirin!’ diyor. Durumu Necdet Usta’ya bildiriyorlar. Necdet Usta karﬂ› ç›k›yor. ‹stifa
ediyor da öyle de¤iﬂtirebiliyorlar Abana Pilav›’n›n ad›n›!” (özel söyleﬂi).
Mustafa ﬁenol (1904):
“Ruhi’nin (Taner, 1931) Babas› Sabri Taner (1905), Kahveci Mustafa (Saraç, 1894)
falan DP oca¤›n› açm›ﬂlard› Abana’da. Sonra Tahsin Coﬂkan falan geldi. Cevizlik’teki kad›nlar
pazar›nda nutuk çekeceklerdi. Oraya giderken DP levhas›n› görüverdiler ve ‘Bunu da m›
görecektik!’ dediler. Çok zor duruma düﬂtük.
Hükümetten birçok iste¤imiz var:
...Abanal›lar dertli. Yedisinden yetmiﬂine
Doktorumuz yok. Hâkimimiz yok. Nüfus
kadar hepsi üzüntülü. Zira seksen y›ll›k
daha gelmedi... DP’lileri ça¤›r›p, ‘Siz bu
nahiyelikten sonra 1945’te kaza merkezli¤ine
geliﬂen bu çal›ﬂkan ve dürüst insanlar köﬂesi, 1953
partiyi kapatacaks›n›z, bu, Abana’n›n
Aral›k ay›n›n son haftas›nda bir büyük darbe yedi:
aleyhine olacak...’ diye bask› yapt›k. Kahveci
Abana’y› köy yapt›lar.
Mustafa a¤lad›. Sonra kapatt›lar. Telgraf verdiler. Ertesi günü
Kaza merkezinin yeni namzedi Pazaryeri ise,
telgraflar›na cevap geldi Celal Bayar’dan. Eskiﬂehir’e gezmeye
da¤lar aras›nda s›k›ﬂ›p kalm›ﬂ, iklim ve co¤rafya
gitmiﬂ, oradan çekiyor. Diyor ki: ‘Abanal› Arkadaﬂlar›m, üzerinize
ﬂartlar› bak›m›ndan Abana’ya k›yasla bir hayli
ald›¤›n›z vazife namus borcudur. Bunu yerine getirin,
nasipsiz bir köﬂeydi.
vazgeçmeyin!’ Bu telgraf kendilerine verilmedi. Böyle kapand›
Fakat bu ne kör kör parma¤›m gözüne
gitti. Ve bize düﬂman oldular. Sonra 1950’de DP iktidara geliverdi
gerçekler, ne memleket mülâhazas›, ne
mi! Milletvekilleri geldi 8-10 tane. Oturmad›lar bile burada.
Ankara’da B. Millet Meclisi kap›s›nda a¤laﬂan
kad›nlar, ne de bu nakil iﬂinin yersizli¤ini savunan
Denizden gelmiﬂlerdi. Belediye Baﬂkan› Hasan Reis’in
muhalif, ba¤›ms›z ve hatta muvaf›k milletMehmet (Öztürk, 1891) ç›kt› önlerine. Vekildi o zaman.
vekillerinin akl›selime hitap eden konuﬂmalar›,
ﬁapkas›n› ç›kard›, ‘Buyurun!’ dedi. Belediyeye u¤ramadan
verilen peﬂin hükmü de¤iﬂtirdi. Seksen y›ll›k
Zuhuri’nin (Gür, 1910) kahvesine geçtiler. O kahve DP’liydi.
nahiye merkezi ve sekiz y›ll›k kaza merkezi
Oraya oturdular. Horoz Mustafendi (Tuncer, 1898) geldi, ‘DP
Abana, bir darbede tam yüz y›l geriye itildi. Kendi
milletvekilleri geldi, onlara hoﬂ geldiniz demeye gidelim, ay›p
halinde, çal›ﬂkan ve her iﬂin alt›ndan yüz ak› ile
oluyor!’ dedi. Perﬂembe günüydü. ‹ﬂi b›rakt›m, ceketimi al›p
kalkabilen memleketsever 2.000 insan zorla dertli
gittim. ‘Hoﬂ geldiniz’ falan dedik, biraz oturduk Zuhuri’nin
edildi...
kahvesinin önünde. Biraz sonra kalk›p gittiler. Bozkurt’a gittiler.
Burhan ARPAD
(Vatan Gazetesi, 8 Eylül 1957)
Keﬂfettiler ve Ankara’ya gidince karar verdiler. Bozkurt için
‘merkezidir, oraya lay›kt›r’ dediler. Sonra hakk›m›zda bir sürü
yalan ç›kt›. Bilmem orada ‘milletvekilleri oturdu¤u için
sandalyeleri y›kam›ﬂlar...’ diye. Mikropmuﬂ onlar. Onun için
y›kam›ﬂlar. Böyle bir ﬂeyin asl› yok. Kahveci de onlardan.
Sonunda ilçeli¤i kald›rd›lar” (AG, 1 Mart 1978’de ç›kan söyleﬂi
bantlar›n›n yay›mlanmayan bölümünden).
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Sait ﬁen (1930):
“O zaman›n Belediye Baﬂkan› Mehmet Öztürk’e (1891), eﬂimin day›s› olur, bu
milletvekillerinin karﬂ›lanmas› konusunu açt›m. ‘Yok be evlad›m, yalan bunlar›n hepsi, iftira
bunlar. Milletvekilidir, hangi partiden olursa olsun, niye karﬂ›lamayal›m? Milletvekili gelece¤ini
haber verir. Bunlar (DP milletvekilleri), kimse görmesin diye ‹liﬂi motoruyla Abana önüyle
Çaya¤z› aras›na iniyor. Milletvekilleri gelmiﬂ denince ben koﬂa koﬂa gittim. Çarﬂ› önündeki
›rgatlar›n yan›nda karﬂ›laﬂt›k. Ooo, beyler hoﬂ geldiniz, gelece¤inizden haberimiz yoktu, buyurun,
ö¤le oldu bir yeme¤imizi yiyin, çay-kahve içelim diyerek adamlar› karﬂ›lad›m. ‹ﬂimiz çok acele,
gidece¤iz diyerek, kulübün bahçesine oturup bir çay içmeden, dönüﬂte u¤rar›z diyerek ayr›ld›lar.
Çarﬂ› baﬂ›ndaki Zuhuri’nin (Gür, 1910) kahvesine oturmuﬂlar, çay içmiﬂler.
‹nsan olarak can›m s›k›ld›. Bozkurt’a gittiler, oradan da Abana’ya u¤ramadan çay k›y›s›ndan
do¤ru ‹liﬂi’ye (Yakaören), oradan da ‹nebolu’ya gittiler. Bilmem Abanal›lar onlar›n oturdu¤u
sandalyeleri k›rm›ﬂlar. Bunlar›n hepsi yalan evlad›m’ dedi” (özel söyleﬂi).
Yaﬂar Öztürk (1936):
“Ankara’dan ﬂifreli olarak telgraf geldi. Ziya ﬁen (1918) çekiyor telgraf›. ‘Hasta a¤›rlaﬂt›’
diyor. Y›l 1953 olmal›. Babam iyice tedirgin oldu. Sigara içerdi babam. Beni sigara almaya
yollad›. Olaydan ben de etkilenmiﬂim ki, babam›n hangi sigaray› içti¤ini unuttum. Gelincik
ald›m önce. Beni yine yollad›, Bafra ald›m. Ancak üçüncü yollamada Yenice’yi alabildim. O
denli etkilendik. Babam belediye baﬂkan›yd› o zaman. Hemen Ankara’ya gitti” (özel söyleﬂi).
Naciye Ergin (1918):
“‹lçelik kalkmadan önce, Fahri Bey’in (Yazgan, 1914) zaman›nda da Abana için, Atatürk’ün
Partisi CHP için çok çal›ﬂt›m. Jurnallar›n Adile (Ar›kan, 1915) ile de çal›ﬂt›m. ‹liﬂi’de (Yakaören),
Evrenye’de (Gemiciler), Giregöz’de (Çay›rc›k) kollar›m vard›. Ben terziydim, onlara paras›z
elbise dikerdim. Onlar da benim kâ¤›tlar›m› da¤›t›verirlerdi. O zaman Bozkurtlularla çok kavga
gürültü oluyordu. Tahsin Coﬂkan buray› 1945’te ilçe yapt›. O zaman Sabri Taner (1905)
burada DP’yi açt›. Tahsin Coﬂkan Abana’ya gelince bu DP’yi gördü ve ‘Burada da m› bu
tabelay› görecektik?’ falan dedi. Ondan sonra da Sabri taner’i Ahmet Efendi’nin Ziya (ﬁen
1916) falan dövdü (...). ‹lçelik kalkt›ktan sonra da çok çal›ﬂt›k. Ben CHP Abana Kad›n Kolu baﬂkan›yd›m. Üç
gazeteye aboneydim. Parti için çok çal›ﬂt›m. Kaç
kere Ankara’ya gittik” (özel söyleﬂi).
ABANA M‹SAL‹ ORTADA DURDUKÇA
Zeynel Er (Emekli Orman Baﬂkâtibi,
Abana sekiz y›ldan beri Kastamonu Vilâyeti’nin Bozkurt
Kazas›’na ba¤l› bir köy. Birkaç ay önce K›rﬂehir’in tekrar vilâyet
Küre):
olmas› s›ras›nda beliren son bir umut da sönmek üzere. ‹ncelemelerin
“1950 sonras›, Abana’n›n köy yap›lmas›
ve komisyondan komisyona havalelerin bir türlü sonu gelmiyor. Hatta,
aﬂamas›nda, bir Abana kurulunun Ankara’ya
yeniden kaza olma ﬂans› bir yana, nüfusunun iki bini buldu¤u resmi
geçiﬂinde, amcamla ortak paylaﬂt›¤›m›z
say›m ve zab›tlarla tesbit edildi¤i halde, köyde bir belediye teﬂkilat›
kurulmas› için gerekli muamele bir türlü tamamlanam›yor.
Küre’deki tek odal› evimizde üç Abanal›y› konuk
Abana’da ﬂimdi CHP’den gayri siyasi partiler de faaliyet halinde.
etmiﬂtik. Ne mutlu bize” (AG, ﬁubat 1995).
2003
2001

1950 ve 1954 seçimlerinde iktidar partisine oy vermeyen Abana’da
ﬂimdi bir DP’nin 70 kadar üyesi var. Abana DP teﬂkilat› devaml› ve
muntazam çal›ﬂ›yor, kongrelerini yap›yor ve bütün çal›ﬂmalar›n› da
üst parti teﬂkilat›na bildiriyor. Ne var ki, onlar›n bütün bu çal›ﬂmalar›,
gayretleri, hatta DP’ye Abana’da muhtar seçimlerini kazand›rmas›,
DP taraf›ndan hiçbir ilgi görmüyor. DP Abana’ya öylesine öfkeli ki,
CHP’yi bu derece fazla desteklemiﬂ insanlar aras›nda kendisine de ﬂu
veya bu sebeple meyil gösterecek bir miktar yurttaﬂ bulunaca¤›na
inanmak bile istemiyor.
Abana CHP’li, MP’li ve hatta DP’li insanlar›yla toptan cezal›.
‹ktidar partisi milletvekilleri, idare adamlar› ve bütün bir hükümet
mekanizmas› Abana’ya u¤ram›yor. Kastamonu Valisi Abana’ya ayak
basm›yor. Kaymakam, mecbur kalmad›kça ayak basmamaya dikkat
ediyor. Kastamonu milletvekilleri ise, birkaç km yak›na kadar bütün
köy, nahiye ve kazalarda günlerce dolaﬂ›yorlar da Abana’ya
u¤ram›yorlar. Hatta, Abana’n›n içinden geçerek yar›m saatte var›lacak
yerlere, saatlerce süren dolambaçl› yollardan geçerek gitmeyi uygun
buluyorlar.
Abana misali, dünya demokrasi mücadelesi tarihine ilerde ibretle
geçecektir. Demokrat bir siyasi rejimin hüküm sürdü¤ü her f›rsatta ileri
sürülen bir ülkede, siyasi kanaatleri iktidar partisine uymad›¤› için
y›llarca cezal› b›rak›lan 2.000 insan›n durumu, gerçekten de ibretle
gözden geçirilmeye de¤er.
Ve sadece Abana misali ortada durdu¤u müddetçe, bir ülkede
demokrasi kelimesini a¤za almak bile yersiz oluyor.
Burhan ARPAD (Vatan Gazetesi, 10 Eylül 1957)
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Nurettin Ye¤in (1930):
“Yeniden ilçe olaca¤›m›z gündeme gelince de Ankara’ya gitmelerimiz oldu. Belgelerin
içiﬂleri komisyonundan geçmesi gerekiyordu. O zaman Kastamonu Eski Valisi Avni Do¤an
komisyondayd›. Fahri Abi (Yazgan, 1914) onu kesinlikle görmemizi istemiﬂti. Evine gittik,
hastaym›ﬂ, görüﬂemedik. Sonra telefon ettim. ‘Geçmiﬂ olsun’ dedikten sonra Abana’dan geldi¤imi,
Fahri Yazgan’›n ye¤eni oldu¤umu, Abana’n›n yeniden ilçe yap›lmas› belgelerinin içiﬂleri
komisyonunda oldu¤unu, ertesi gün için komisyona gidip gidemeyeceklerini sordum. ‘Gelecek
durumum yok ama Abana için kesinlikle gelece¤im’ dedi. Ertesi gün meclis kap›s›nda önüne
ç›kt›m, “Gidiyorum Evlad›m’ dedi. O zaman Mahmut ﬁekerci (1937) de vard›, ‹çiﬂleri Eski Bakan› Nam›k Gedik’in
Han›m› Melahat Gedik’le de görüﬂtük, ‘Hiç olmazsa çekimser kal›n’ dedik. 1948’de falan Kastamonu Vali
yard›mc›l›¤› yapm›ﬂ Milletvekili Kadri Ero¤an’la da buluﬂtuk. Karﬂ› partiden. ‘Ben Abana’y› çok iyi biliyorum, size
yard›mc› olaca¤›m’ dedi. Ama o da yard›mc› olmad›. San›yorum komisyon 11 üyeden oluﬂuyordu ve 7’si onlardand›.
Olmad› elbette. Sabri Abi (T›¤l›, 1926) falan ‘Parti liderlerini dolaﬂal›m’ dedik. Rag›p Gümüﬂpala ile görüﬂemedik.
Yeni Türkiye Partisi Genel Baﬂkan› Ekrem Alican ﬂöyle dedi: ‘Bu, CHP’nin iﬂi, ‹smet Paﬂa (‹nönü) yaps›n da
görelim!’ Bu sözleri oldu¤u gibi ‹smet Paﬂa’ya aktard›k. ‹smet Paﬂa bozuldu ve ‘Öyle mi diyor Ekrem?’ dedi.
‘Evet” dedik, ‘Ben yapay›m, o da görsün’ dedi. Çok gidip geldi¤imiz için bir anda hepsini toparlayam›yorum.
Birinde Sabri Abi de vard›, Mahmut ﬁekerci de. Ben dedim ki: ‘Paﬂam, ille de komisyondan geçmesi mi
gerekiyor, baﬂka bir formül yok mu?’ Bozuldu Paﬂa. ‘Ne demek istiyorsun?’ dedi. ‘Sen bana demek istiyorsun ki,
hükümet teklifi olarak meclise götürün. Geçmiﬂtekiler bir yanl›ﬂ yapt›. Ben ikinci bir yanl›ﬂ yapmak istemem. ‹smet
Paﬂa olarak istemem. Abana’n›n hakk›n›n savunucusuyum. Bir gün gelecek, bu hak verilecek’ dedi. Hatta bunu
demeden önce ‘Bozkurt ne olacak? Biz iktidardayken aﬂa¤› getirece¤iz, onlar gelecek yukar› götürecek. Böyle
hamam örtüsü gibi gidip gelme olmaz. Bu iﬂ bir kere olur. Abana’n›n hakk›n› sonuna kadar savunaca¤›z’ dedi.
Ferda Güley vard›, Ordu CHP milletvekili. Ondan yard›m istedim, ‘Beyefendi, biz içiﬂleri komisyonu üyelerini
tam olarak bilemiyoruz. Sabahleyin Abana’dan gelmiﬂiz, ö¤leden sonra meclise gitmiﬂiz. Bize yetkili bir arkadaﬂ
bulup, komisyon üyelerinin adlar›n› ö¤neniverir misiniz?’ dedim. ‘Ben bunlarla da m› u¤raﬂaca¤›m! dedi adam. O
zaman y›k›ld›m. Seyfi Uyan›k (1931) da yan›mdayd›. Hangi birini anlatay›m, birinde k›ﬂ k›yamet. Gerede’ye
kadar belediyenin pikab›yla bizi Macit (Sönmez, 28) götürdü. Oradan Ankara’ya otobüsle gittik. Çok kez
Kastamonu-Ilgaz üzerinden giderdik. 22 saatte Ankara’y› buldu¤umuz oldu. Ilgaz’da el gibi kar ya¤›yor. ‹nda¤›
yokuﬂunda ﬂoför vitesi de¤iﬂtiremedi ve araba geriye kayd›. Seyfettin’le (Uyan›k, 1931) biz önde, ﬂoför mahalindedik.
Bakt›m Seyfettin arka koltu¤a düﬂmüﬂ. Orada bir handa kald›k. Ankara’da Ulus’ta, Posta Caddesi’nde Buhara
Oteli’nde kal›rd›k. Temiz bir oteldi. Fiyat da uygundu. O gün ne olursa, akﬂam telefonla Fahri Abi’ye (Yazgan,
1914) bilgi verirdik. Hep kendi param›zla gidip
geldik. Yaln›zca bir kez para topland›. O zaman
san›yorum otel 11 lirayd›. Kiﬂi baﬂ›na 20 lira Milli Birlik Komitesi Baﬂkanl›¤›’na.
“ﬁirin bir Karadeniz beldesi olan Abana, 1853 y›l›nda bucak ve 90
m› ne hasapland›. Dükkân› tezgâh› kapat›p
y›l sonra 1945 y›l›nda da ilçe olmuﬂtur. Fakat, 21.12.1953 tarihinde ç›kar›lan
cebimizden harc›yorduk. Bugünün gençleri antidemokratik bir kanunla köy haline getirilmiﬂtir. Ayr›ca son on y›l içinde
bunlar› bilmiyor. Her gidiﬂte en az›ndan üç gün ise, hiçbir insanl›k kural› ile ba¤daﬂmayan ve yüzlerimizi k›zartan en
kal›rd›k. Karda k›ﬂta yollarda kal›rd›k. Denizin hunharca zulümlere maruz b›rak›lm›ﬂt›. Düﬂükler bütün bunlar›n ‘siyasi
yol vermemesi nedeniyle ‹nebolu’da üç gün kanaat muhafazakârl›¤›n›n bir cezas›’ oldu¤unu söylemeye dahi
otelde bekledi¤imiz de oldu. Kalabal›k olarak utanm›yordu.
Bu cinayet gözlerimizin önünde iﬂlenmiﬂ ve Abana örnek gösterilerek
gitti¤imiz de oldu. Çok s›k›nt›l› günler geçirdik.
bütün
yurt daimi bir tehdit alt›nda tutulmuﬂtur. Azg›n bir kurdun körpe bir
Bunlar› bilen yok. Anlatsak da kimse inanmaz.
kuzuyu bo¤azlay›ﬂ›n› ve sonra da geride kalan birkaç narin kemi¤i ile
Herkes Abana’y› güllük gülüstanl›k buldu.
oynay›ﬂ›n› büyük bir ac› ve nefretle takip ettik. Genç ruhlar›m›zda bu
‹stedikleri gibi at koﬂturuyorlar” (özel söyleﬂi).

Bir Kurultayda. Ön s›ra: Ali ‹hsan Gö¤üﬂ, Ferda Güley,
‹smet ‹nönü ve H›fs› O¤uz Bekata. Öndeki arkas› dönük
olan Nurettin Ye¤in (Nurettin Ye¤in).

olaylar›n b›rakt›¤› derin izleri taktir buyurursunuz.
Bizleri Abana’ya ba¤layan ve davalar›na ortak eden, kendilerine karﬂ›
duydu¤umuz bir ac›ma duygusu de¤ildir. Çünkü Abanal›lar kimseye boyun
bükerek ve dertlerini dökerek yard›m dilememiﬂler, haklar›n› meﬂru
yollardan elde etmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bizi onlara ba¤layan, bütün bunlara
önem vermeyerek y›lmadan, büyük bir metanet ve cesaretle çal›ﬂ›p
baﬂarmalar›d›r. Gerçekten Abanal›lar on y›ll›k karanl›k devirde küçücük
bünyelerinden ç›kard›klar› büyük at›l›mlarla baﬂar›dan baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂlar
ve bütün bask›lara ra¤men ideallerinden bir santim dahi ﬂaﬂmam›ﬂlard›r.
Onlar›n bu çabalar›, haks›zl›¤a baﬂ e¤meyen ve ilerlemeyi daima ülkü edinen
biz Atatürk çocuklar›n›n gö¤sünü k›vançla kabartm›ﬂt›r.
Tüm özgürlüklerimizin geri verildi¤i bu mutlu günlerde, Abanal›lar›
ba¤layan zincirlerin de k›r›lmas›n› sab›rs›zl›kla bekliyoruz. Adalet
Komisyonu’un da antidemokratik olarak kabul etti¤i bu kanunun da di¤er
antidemokratik kanunlarla birlikte yüksek komitenizde görüﬂülmesine
tavassutlar›n›z› arz eder, en derin sayg›lar›m›zla rica ederiz”
(Abana’y› Seven Üniversiteliler Ad›na Varol YAZGAN -15 ﬁubat196
1961 )
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Nihat Ünal (1933):
“Kurul olarak birçok kez Ankara’ya gittik. ‹stanbul’dan da Fahri Yazgan (1914) geldi.
Meclis Baﬂkan› Refik Koraltan bize ﬂöyle dedi: ‘‹lçelik konusu üç ay sonra görüﬂülecek. Üç ay
sonra da gelmeyin!’ Ama biz Abana’ya döner dönmez konu meclis gündemine geldi. Kurul
olarak yeniden Ankara’ya gittik. Eski TBMM önünde 100-150 Abanal› topland›k. Gelen
milletvekillerine derdimizi anlat›yorduk. Baﬂbakan Adnan Menderes kalabal›¤› görünce, karﬂ›daki
Ankara Palas Oteli’ne girdi. Biraz sonra atl› polisler bizi da¤›tt›. O gün Abana konusu gündeme
gelmedi. Geri dönüﬂte yollar karla kapl› oldu¤undan, Küre’den beriye geçemedik. Abana’dan
ilçeli¤in kald›r›lmas›n›n yeniden meclis gündemine geldi¤ini Küre’de ö¤rendik. Sonras›, bildi¤iniz
gibi Abana’dan ilçelik kalkt›. Ama bizim savaﬂ›m›z sürdü. 1953’ten, 1960 Devrimi’ne dek 7
y›l savaﬂ›m verdik. Sonras›nda hukuksal savaﬂ›m baﬂlad› ve 1968’de Abana yeniden ilçe oldu. Abana’dan belediye
ve vapur kald›r›l›nca Abanal› yeni kaynaklara yöneldi. 1955’te gazeteciler gelerek Abana’y› Türkiye’ye ve dünyaya
tan›tt›. 1956’da Limasollu Naci (1920), 20 y›l sürecek ‹ngilizce kamplar›na baﬂlad›. Bunlar Sabri T›¤l›’n›n
(1926) önderli¤inde oldu. Abana turizme baﬂlad›. Abana sanayiye yöneldi. Makarac›l›k do¤du.
Ama tüm bunlar Abana’dan göçü durduramad›. 1954’te baﬂlayan göç, 1960’larda h›zland›.
1960 Devrimi de Abana’n›n umutlar›n› boﬂa ç›karm›ﬂt›” (özel söyleﬂi).
Aynur ﬁengün (1933):
“1945’te Sabri Taner (1905) Demokrat Parti’yi (DP) kurdu. Sabri Taner dava vekilli¤i
yap›yor. Babamla (Abdullah ﬁengün, 1897) da aras› çok iyi. DP oca¤› aç›l›nca belediyedekiler
kudurdu. DP Oca¤›’n›n kapat›lmas›n› istiyorlar. Babam arac› oluyor. Hatta kahvenin üzerini otel
yapmadan önce ev olarak kullan›yorduk. Adnan (ﬁengün, 1945) orada do¤du. Sabri Bey
bizim eve geldi. Belediyeye bakan odada sedir vard›, oraya oturdu. ‘Sabri, o¤lum, yapma. Bunlar
sözden anlamaz’ diyor babam. Ama Sabri Abi kapatm›yor. Babam belediyeye gidip, ‘Sabri
Bey kurmuﬂ DP’yi. Belki gerekebilir, dursun. Oy vermeyelim ama, hiç olmazsa tabelas› dursun’ diyor. ‘Senin akl›n
ermez!’ diyorlar babama. Uzatmayal›m, kapatmay›nca
‹STANBUL’DAN UZAKTA
önce gözda¤› verdiler sonra da 3-4 kiﬂi önünü kesip Sabri
‹stanbul’dan uzakta ‹stanbullu, dünyan›n en cennet Bey’i dövdüler. Hem de iyi dövdüler. Ondan sonra hastaköﬂesinde de olsa, ‹stanbul’u hat›rlamadan edemez.
land›. Çocuklar› Türkân (Fatma Türkân Taner, 1935) ve
Bo¤aziçi’nde mehtap, adalarda gurup, Florya’da plaj, Filyos
Halit
(Mehmet Halit Taner, 1936) ‹nebolu’da ortaokulu
ve ﬁile’de kumsal zaman zaman hat›rlan›r. Sarayburnu ile
baﬂlayan yüzlerce minareli ﬂehir sulüeti, K›zkulesi, bo¤az›n okuyordu. Orada dava vekilli¤i de yap›yordu Sabri Abi.
hisarlar aras› hiç mi hiç hat›rdan ç›kmaz. Galata ve Beyo¤lu’nun ‹nebolu’ya taﬂ›nd› ve orada öldü. Sabri Taner’in hakl›l›¤›
e¤ri bü¤rü yan sokaklar›, Üsküdar’›n ahret kokan ahﬂap evli 1950’de anlaﬂ›ld›. DP baﬂkan› Abana’da de¤il de köyde
mahalleleri bile, ‹stanbul’dan uzakta olunca bir güzel gelir (Bozkurt) oturuyordu. ‹lçeli¤in Bozkurt’a al›nmas›nda bu
‹stanbulluya. ‹stanbul’dan bir 250 deniz mili uzaktaki olay›n büyük pay› var. 1950 seçimleri için Ziya Termen
Abana’da geçen güzel, tatl› günlerimde bile ‹stanbul’u
ve Fahri Keçeci(o¤lu) geliyorlar. Bunlar motorla Abana’ya
hat›rlamadan olmuyor.
Karadeniz’in ﬂelaleler gibi ça¤›ldayan dalgalar›na, güneﬂin ç›k›nca kimse karﬂ›lam›yor. ‘Hoﬂ geldiniz’ diyen ç›km›yor.
do¤uﬂundaki ve bat›ﬂ›ndaki de¤iﬂik güzelliklere, tertemiz ve Zuhuri’nin (Gür, 1910)) kahvesinde oturuyorlar. Ben de
güleryüzlü insanlar›na, halis süt ve yo¤urduna, taze ve bol tan›k›m. Bozkurtlular›n haberi var elbette. Kirse
yemiﬂlerine, ucuz ve hilesiz et satan kasaplar›na, Apdullah Kayas›’nda davul zurna ile bekliyorlar. Kirse Kayas›’nda
Efendi’nin bu zamanda fincan› 25 kuruﬂa mis gibi kahvesine nutuklar çekiliyor ve söz veriyorlar, ‘E¤er DP iktidara
ra¤men ‹stanbul yine de hat›rlanacak ﬂehir. ‹stanbul güzel ﬂehir, geçerse, Abana’da taﬂ üstünde taﬂ koymayaca¤›z’ diye.
güzel ﬂehirlerin en güzellerinin en baﬂ›nda gelen ﬂehir.
‹lçelik kalkmadan önce biz burada DP’yi kurduk. ‹ﬂ iﬂten
Fakat ﬂu haftada bir gelen ‹stanbul gazetelerini okudukça,
‹stanbul insana korku ve ürperti veriyor. Nakil vas›tas› geçtikten sonra sözde birço¤umuz üye olduk. Kemal Can
beklemekten bunalan, kasap kasap et arayan, musluk baﬂ›nda (1924) baﬂkan›m›zd›. ‹lçelik kalk›nca, baﬂkanl›¤›n tabelas›n›
sabahlara kadar su gözleyen, esnaf›n çeﬂitli düzeniyle pençeleﬂen ‘pikap’›n arkas›na ba¤layarak Abana içinde dolaﬂt›rd›k! (...)
‹stanbullu, ‹stanbul’dan uzaktaki ‹stanbulluyu bile tedirgin Burada basma, gaz, yiyecek-içecek da¤›t›l›yor. K›tl›k
ediyor. Bütün bu tedirginliklere Asya Gribi salg›n› haberlerini, zaman›. Evrenye (Gemiciler) Muhtar›, çevre muhtarlardan
falan ve filan ilac›n yoklu¤unu da ekleyince ‹stanbul’a dönesi da imza toplayarak, basman›n Gemiciler’de da¤›t›lmas›n›
gelmiyor insan›n.
istiyor. O yöreyi Abana’ya babam ba¤lad›¤› için babama
Ne var ki tedirgin olan, tedirginlik veren tek yer sadece bir
‹stanbul ﬂehri de¤il. Güleryüzlü ve sakin insanlar›n yaﬂad›¤› geliyorlar. Belediyeden ﬂikâyetçi olan do¤ru babama gelirdi.
Abana da tedirgin. Yeﬂil yamaçl›, boz kumsall› Abana k›y›lar›na Babam belediyeye gidiyor. ‘Herkes gelsin, kendisi als›n!’
da tedirginlik gelmeye baﬂlam›ﬂ. Güleryüzle konuﬂup hal hat›r diye babam› kovuyorlar ” (AG, Ekim-Kas›m 1999).
sorarken, birden kederlenip içlerini döküyorlar. Dertlerini
saymakla tüketemiyorlar. Dört y›la yak›n bir zamand›r
u¤rad›klar› haks›zl›klar›, karﬂ›laﬂt›klar› çeﬂitli müﬂkülleri bir bir
anlat›yorlar. Abanal›lar dertli, hem de çok dertli. Abanal›lar›
dertli görmek, dört y›ld›r onlara reva görülen haks›zl›klar›
ö¤renmek, Abana’ya baﬂ›n› dinlendirmeye gelen yabanc›y› da
tedirgin ediyor...
Burhan ARPAD
(Vatan Gazetesi, 7 Eylül 1957)
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Tahsincoflkan Caddesi (2004)

Nihat Ünal (1933):
“Geçende Abana Gazetesi’nde Aynur ﬁengün, (1933) 1946’daki DP ‹lçe Baﬂkan›
Sabri Taner’in (1905) dövüldü¤ünü yazd›. Bu yanl›ﬂt›r. Abana’da dövülme
olay› yaﬂanmad›” (özel söyleﬂi).
Hayri Aydemir (1924):
“Öyle bir ﬂey (Sabri Taner’in dövülmesi) yok. Parti baﬂkan› dövmek ne
demek! Milletin uydurmas›. Abana’y› kötülemek için yap›yorlar. Ben iddia
ediyorum, her zaman da ederim, o zamanki DP’lilerden baﬂka bunu
söyleyen yok. Yalan söylüyorlar” (özel söyleﬂi).
Varol Yazgan (1937):
“Abana’da Demokrat Parti’nin aç›l›ﬂ›n›n kabaca d›ﬂland›¤›n›
sanm›yorum. DP’liler önceleri kendileri de bir ürküntü içindeydiler. Bu korkular›
nedeniyle DP, 1946 seçimlerinde çok az yerde seçime girdi. Babam›n Sabri Bey’e (Taner,
1905) gidip, ‘Sabri, ﬂu konuda biz ﬂuraya ﬂöyle bir ﬂey yaz›yoruz, sen de DP baﬂkan› olarak
ﬂuraya yazarsan iyi olur’ gibi iliﬂkilerden söz etti¤ini an›ms›yorum. Dahas› zaman zaman Sabri
Bey’in, ‘‹ﬂte mühür orada, al›n, bas›n!’ dedi¤ini gülerek anlat›rd›. Sabri Bey’in dövülme olay›n›
babama do¤rultamad›m. Kesinlikle yalan oldu¤unu söylerdi. Baﬂkalar›na sorunca, ‘Evet dövüldü’
diyenler ç›kt›. Ama kimin dövdü¤ünü bilen yok. Böyle ﬂey olur mu? Küçücük Abana’da bir adam
dövülecek de, döven bilinmeyecek. ﬁunu çok içten söyleyeyim: E¤er döveni, ya da dövenlere
arka ç›kanlar› ö¤renebilseydim, babam da olsa so¤urdum. Ben Sabri Bey’i tan›yamad›m. Eﬂi,
çocuklar› Halit, Türkân (1936-1935) ve her ﬂeye karﬂ›n Ruhi (1931) iyi insanlard›r. Ben
küçüktüm ama, ölümün bir salg›n hastal›ktan oldu¤unu an›ms›yorum. Yan›lm›yorsam ‹nebolu’da kireçlenerek
gömülmüﬂtü. Dayaktan ölen adam›n ölüsü kireçlenir mi? E¤er bilinen bir gerçek varsa, bu bilgiler
somut olarak ortaya konulup tart›ﬂ›lmal›d›r” (AG, Nisan-May›s 2000).
Ruhi Taner (1931):
“Babam Sabri Taner (1905), ‹stanbul Polis Mektebi’ni 1932’de bitirmiﬂ. Haks›zl›¤›
hazmedemeyen bir kiﬂili¤i vard›. Bu yüzden 1938’de polislikten ayr›lm›ﬂ. 1941’de yeni kurulan
Karabük’te arzuhalcili¤e (dilekçe yazmak) baﬂlam›ﬂ. 1945’te Abana ilçe olunca buraya geliyor.
1946’da Abana’da DP’yi kuruyor. Babam DP’nin Kastamonu il idare kurulu üyeli¤i de yapt›.
1947’de öldü. (...) Tamamen (Abanal›larca dövülmesi) uydurmad›r. Babam polislik yapm›ﬂt›,
kendini bilirdi. Böyle ufak tefek sürtüﬂmelere pabuç b›rakmazd›. Bu tamamen uydurmad›r. Siyasal gereç olarak
kullan›lm›ﬂt›r. Babam› istemeyenler, Abana’n›n elli y›l geri kalmas›na neden olmuﬂlard›r” (AG, Eylül 1995).
Fahri Yazgan (1914), 29 Haziran 1946 tarihli mektubunda (Tahsin Coﬂkan’a yazd›¤›
anlaﬂ›l›yor), Abana’da DP’nin aç›lmas›ndan tedirgin de¤ildir:
“...ﬁimdi bütün iﬂimiz seçim haz›rl›klar› ile meﬂgül olmakt›r. Demokrat Parti ile tamamen
mutab›k kalm›ﬂ vaziyetteyiz. Memleketimiz için çal›ﬂabilecek her zat› elbirli¤i ile seçece¤iz. Nihayet
bizce mevzuubahis olan Abana’
n›n istikbali meselesidir. KendiABANAM
lerine merkezlerinden verilecek
Sana göz dikene göz koydurmam,
namzet (aday) listesini nazar›
Benim güzel Abanam.
itibara almayacaklar, kendi
Yemyeﬂil ormanlar›n, mavi denizde h›rç›n dalgalar›n,
namzet listelerinin baﬂ›na zat-›
‹stanbul’dan, Ankara’dan sana koﬂuyor hayranlar›n.
âlinizin isminin yaz›lmas› için müracaat ettiler ve
Güzelli¤ini merak ediyor bilmeyenler,
vilâyet merkezindeki teﬂekküllerince çok muvaf›k
Bir kez görüp tan›d› m›, coﬂkudan titriyor yürekler.
görüldü¤ünü söylüyorlar. Bizim için mesele
“Abanal›” olmak, “Abanal›y›m” demek büyük mutluluk,
kalmam›ﬂt›r” (Varol Yazgan).
Kentlisi-köylüsü-gurbetçisi kuruyor güzel dostluk.
Bu birli¤i, beraberli¤i sa¤l›yor güzelli¤in,
Utans›n bu dostlu¤u bozmak isteyen siyasetçilerin.
Sa¤duyulu halk›n geliﬂtirerek yüceltmiﬂ seni,
Ne yaz›k ki bilememiﬂ siyasetçiler senin de¤erini.
Hüner sand›klar› baﬂar›s›zl›klar›yla saltanatlar›n› koruyorlar,
Demokrasiye inanm›yorlar ama, “inanm›ﬂ” rolü oynuyorlar.
Siyasetçiler at›yor, tutuyor “bilgiliyiz” diye her yerde,
Gel gör ki, yetiﬂen gençlik ba¤r›nda kalmay›p gidiyor gurbete.
Sözle, yaz›yla Abanam batmaz,
“Bataktan ç›karm›ﬂ” gibi görünenler zaten birer ayvaz.
Hep geçmiﬂinden, gününden söz edilir, gelece¤in konuﬂulmaz,
Benim güzel Abanam, biz sensiz, sen bizsiz olamaz!
Dursun TI⁄LI
(AG, ﬁubat-Mart 1997)
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1960’larda Ankara. Soldan sa¤a R›za Ak›n,
Muhittin ﬁen, Faik Saraç (Varol Yazgan).

Kemal Can (1924):
“Abana ilçeyken 1946-47’de Sümerbank mallar› tahsis edilir, yoksullara ve halka da¤›t›l›rd›.
Abana 84 köyü olan, ‹nebolu’dan da büyük bir ilçeydi. Bir-iki metre basma almak için taa
ﬁeyhﬂaban Köyü’nden Abana’ya inen yurttaﬂlar saatlerce bekletilirdi. Yani biz köylülere gereken
yard›mlar› yapamad›k ve tabana inemedik (...). Abana’daki baz› siyasilerin yanl›ﬂ hareketi sonucu
1953’te Abana köy yap›ld›. Abana ilçeyken, 1952’de Bozkurt’ta belediye kurulmuﬂtu. 1950’de
DP’nin iktidar› ele almas› sonucu, 10 Kastamonu milletvekilinin verdi¤i kanun teklifiyle Bozkurt
ilçe, Abana da köy oldu (1953). Ben 1954’te muhtard›m. Ben muhtarken yap›lan nüfus say›m›nda,
Abana’n›n nüfusunu 2.000’e ç›kard›k (AG, 15 May›s 1978). Belediye olabilmemiz için nüfusu
ço¤altmam›z gerekiyordu Köy Kanunu’na göre 2.001 kiﬂi olmas› gerekiyor. Hac›veli, Çay›rc›k ve Konakören
buraya ba¤land›, yine de 1.800’de kald›k. Bozkurt’ta Osman Bey (Yüksel) diye bir nüfus müdürü vard›. Biraz da
onun deste¤iyle say›mda say›y› ço¤altt›k. Benim yedek yaz›m defterim vard›, yetmeyeni onunla tamamlayacakt›k.
Do¤udan üç motor dolusu adam geldi. Otellerde bir yatakta üç kiﬂi yat›rd›k ya da yat›yor gösterdik. 10-15 kiﬂiyi
Ayr›k Otel’de kal›yor gösterdik. ‘Recep o¤lu ﬁaban’ yazd›k. Bozkurt Belediye Baﬂkan› Kâz›m Özcan (1913)
Hac›veli’yi bizden ay›rmak isterken(*), babas›n› burada yazd›k. ‹nebolu’dan gelmiﬂ o gün. ‘Ben ‹nebolu’da say›ld›m’
diyerek yaz›lmak istememiﬂ. Kendisine ‘Belgen var m›?’ diye soruldu ve belge gösteremeyince burada da yaz›ld›.
Say›y› 2.215’e ç›kard›k. Belediye olurken Bozkurt
da bu yola baﬂvurmuﬂtu. Köylerden adam taﬂ›nd›.
B‹R ÇIKMAZA G‹R‹LM‹ﬁT‹R
Narba’daki (ﬁen) oturan› 500 kiﬂi olarak gösterdiler.
Abana ile Bozkurt aras›ndaki tart›ﬂma çok eski. Bunlara
Say›y› tamamlad›k ama valilik onaylam›yor.
kar›ﬂacak de¤ilim. Bitaraf bir görüﬂle meseleyi ele almak istiyorum.
Kaymakam›n görüﬂünü istiyor. Kaymakam Sezai
Kaza merkezinin Abana’dan al›n›p Bozkurt’a götürülüﬂü
s›ras›nda, zannediyorum bir esbab› mucibe serdedilmiﬂtir. Bu esbab›
Taﬂkeli’ydi. ‘Yaz Allahaﬂk›na!’ dedi bana, ben yazd›m
mucibeye ekli bir rapor da bulunacakt›r. Ne olur, bu esbab› mucibe
o imzalad›. Yine de valili¤in onay›n› alamad›k.
raporunda imzas› olanlar zahmet etsinler, tekrar Bozkurt’a,
Dan›ﬂtay’dan karar ç›kard›k da öyle belediye
Abana’ya gelsinler. Hem biraz dinlenmiﬂ olurlar, hem de verdikleri
olabildik. Karar›n yedi günde ç›kmas›na herkes ﬂaﬂt›.
raporu bir kere daha inceleme imkân›n› bulurlar.
Rahmetli Zahide Abla’ya (Makarac›, 1892) kaﬂ›k
Onlar›n ﬂahsi kanaatleridir. Kazan›n Abana’dan kalkmas›nda
helvas› yapt›rd›k. Birer paket de amasya elmas›.
memleket ölçüsünde bir fayda görmüﬂlerdir. Belki de o zaman öyle
Dan›ﬂtay üyelerine birer mektupla bunlar› yollad›k!”
icap etmiﬂtir. Ama bugün ﬂartlar de¤iﬂmiﬂtir.
(özel söyleﬂi)
De¤iﬂen ﬂey nedir? Siyasi ﬂartlar. E¤er bu esbab› mucibeye ekli
raporda imzas› olanlar o günün ﬂartlar›n› düﬂünmüﬂ, kazan›n
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n Kastamonu Valili¤i’ne
nakledilmesini uygun görmüﬂlerse, tabiata ayk›r› bir iﬂ yapm›ﬂlard›r.
25 Nisan 1957 tarihli buyru¤u:
Tabiat› hesaba katmam›ﬂlard›r.
“Bozkurt Kazas›’na ba¤l› Abana Köyü’nde
Kazan›n nakli, iki köy için de felaket olmuﬂtur.
belediye teﬂkili, 13 Nisan 1957 tarih ve 29697 say›l›
Abana’n›n geliﬂmesini durdurmuﬂ, iskelesinin yap›lmas›n›
kararname ile uygun görülmüﬂtür. Mezkür karar›n
geciktirmiﬂ, denizden giriﬂ ç›k›ﬂ imkân› zorlaﬂm›ﬂt›r. Abana’n›n
1580 say›l› Belediye Kanunu’nun 12. maddesine
geliri sadece y›l›n iki ay›na münhas›r kalm›ﬂt›r.
tevfikan 1958 mali y›l› baﬂlang›c›ndan itibaren tatbiki
Bozkurt, yani Pazaryeri’nin niçin aleyhine olmuﬂtur, onu da
icap edece¤inden, gere¤inin ona göre yap›lmas›n›
anlatay›m: Pazaryeri, dört yan› da¤larla çevrili, bir kurﬂun at›ml›k
ve sonucun bildirilmesini rica ederim” (Varol Yazgan).
eni, iki kurﬂun at›ml›k boyu olan bir yerdir. Avuç içi misali. Buraya
de¤il bir kasabay› ve ilçe merkezini, bir köyü bile s›¤d›rmak zordur.
Kasaba bir kar›ﬂ daha fazla büyütülemez. Büyütüldü¤ü taktirde
ne olur? Elma bahçelerinin y›k›lmas› gerekir. Kasaban›n
merkezinden, yani ana caddesinden iki yüz metre yukar›s› tepe de¤il
midir? Bir cezaevi yap›lmaya kalk›ﬂ›lm›ﬂt›r, bir elma bahçesi istimlak
edilmeye kalk›ﬂ›lmam›ﬂ m›d›r?
Diyelim ki, bugün kasaba için gerekli olan binalar› s›¤d›r›r›z.
Elli y›l sonra, yüz y›l sonra nüfus artacak, çevredeki köyler de artacak.
Çarﬂ›n›n amme iﬂi görülen binalar›n›n geniﬂletilmesi, ço¤alt›lmas›
istenecek. Nereye yapacaks›n›z? Betonarme, gökdelen apartmanlar
m› yapacaks›n›z?
Elli y›l, yüz y›l sonra bile olsa, ilçe merkezi Abana’ya
nakledilecektir. Bir ç›kmaza girilmiﬂtir. Art›k bu ç›kmaz›
Pazaryerililer de kabul ediyor.
Abana belki elli y›l önce, yüz y›l önce bu kadar müsait de¤ildi.
Sahili bu kadar geniﬂ de¤ildi. Ama ormanlar azal›yor. Mehtap
Deresi’nden çok toprak, taﬂ, kum iniyor; sahil her y›l biraz daha
geniﬂliyor. Abana’ya tabiat geniﬂleme, geliﬂme imkân› vermiﬂ. Bunu
elinden alamazs›n›z. ﬁu halde, tabiat› zorlamak olmaz. Su, baﬂ yukar›
akmaz. Ç›kmazdan gö-nül rizas› ile kurtulal›m, iki kasaba aras›nda
manas›z bir k›rg›nl›k da kalmas›n. Bunu gönülden temenni ediyorum.
Numan ÖZDEM‹R
(Do¤rusöz Gazetesi-Kas. 25 Temmuz 1960)
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*) Kemal Can’a (1924) göre “Yorganc›lar buray› istemezdi.
Yap›lan halkoylamas›nda Alaaddin Hoca (Okyay, 1924) da
oy kullanmay›nca, 1 oyla yitirdik. Ama mahkemeye verdik
ve kazand›k”.

Hac›veli (1975).

Kemal Can (1924), Abana’n›n köy yap›lma nedenlerini ﬂöyle aç›kl›yor:
“Efendim, Abana tek parti döneminde Halk Partiliydi. 1945-46 y›llar›nda çok partili
sisteme girilince, Abana’da da Demokrat Parti teﬂkilat› kuruldu. Baz› Halk Partililer, Abana’da
DP’yi kuran arkadaﬂlara gözda¤› vererek, hatta onlar› tartaklayarak tabelay› falan indirmiﬂler.
Bendeniz o zaman askerdeydim. 1947’de askerden dönünce biz yeniden Abana’da DP teﬂkilat›n›
kurduk. Yönetim kurulunda bulunan Bozkurtlu arkadaﬂlar, beni devams›zl›ktan düﬂürdü. Böylece
DP teﬂkilat› fiilen Bozkurt’a nakledildi(*). Bunda Abana’daki baz› CHP’lilerin kusurlar› var.
Burada daha fazla derine inmeyece¤im. Yaln›z ﬂunu söylemek isterim ki, ilçeli¤in Bozkurt’a
kald›r›lmas›, politikay› yürütemeyen CHP’liler yüzünden olmuﬂtur” (AG, 15 May›s 1978).
Ömer Köse (1913):
“Çok partili rejim geldi¤i zaman, tarafs›zl›¤›n› koruyamad› buras›. Buray› köy haline getiren sebepler var.
Meselâ, Bozkurtlular buradan yer istediler. Niye vermediniz? De¤il mi, bugün isteyen Abana’dan
yer alabiliyor. Ticaret bile kurabiliyor...” (AG, Kas›m 1991)
Vecdi ‹lhan (1924):
“Bence Abana’n›n iki ana özelli¤i var: Birincisi Abana’n›n demokrasiye yapt›¤› hizmettir.
‹kincisi de Abana’n›n turizme yapt›¤› hizmettir. Dünya demokrasi tarihinde Abana’n›n yerini
çok iyi inceleyerek gelece¤e ulaﬂt›rmak gerekir. (...) Genci yaﬂl›s›, kad›n› erke¤i hakk›n› aramak
için, demokrasiyi korumak için karda k›ﬂta, denizin yol vermemesine ald›rmadan Ankara’ya
gitti, TBMM önünde dergâh›n› kurdu” (AG, A¤ustos 1990).
Naci Ergin (1937):
“Ziya Termen geldi buraya. Biz burada milleti toplad›k, ‘hoﬂ geldin’ falan dedik.
‘Müjdeler olsun, kazan›z geri gelecek!’ dedi. Bu adam Ankara’ya gitti, ‘Efendim, Abana’n›n
önünde 50 metrelik kum çölü var, yeniden ilçeli¤e elveriﬂli de¤ildir. ‹liﬂi’ye (Yakaören) ba¤lant›
yok, arada çay var, köprü yok!’ dedi. Bunlar› radyodan ‘Meclis Saati’nde dinledik (...). Ankara’ya
önce biz erkekler gittik. Deniz azg›n. Hava f›rt›nal›. ‹nebolu’dan ufak bir otobüse bindik. Yollarda
kar otobüsün boyunu aﬂ›yordu. Zar zor Ankara’ya ulaﬂt›k. Arkadan bir otobüsle de kad›nlar
geldi. Annemler (Naciye Ergin, 1918), Naime Ablalar (ﬁenol, 1911), Deli Ferideler (K›r›ko¤lu,
1891) hep geldiler. Ankara’da Bünyan Palas Oteli’ne yerleﬂtik. Bir otobüs de Prastos’tan (Marmara-Gündo¤du)
geldi. Rahmetli Kara Mehmet Amcam (Ak›n), Haﬂhaﬂ Hamdi (Sancaktar, 1910) hep geldiler. Haﬂhaﬂ Hamdi
Celal Bayar’› 1946’da m›, 1950’de mi ne, motoruyla Finike mitinginden kaç›rarak ölümden kurtarm›ﬂ. D›ﬂarda
kar ya¤›yor. Hepimiz girdik içeri. Bir yerden Menderes geldi. ‘Biz Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda ﬂehitler verdik, ﬂehit
çocuklar›y›z, biz Rusya’dan m› geldik, ﬂunu yapt›k-bunu yapt›k’ diye ba¤›rd›k. Karﬂ›da Ankara Palas var, Menderes
oraya kaçt›. Sonra 15-20 polis bizi coplayarak da¤›tmaya çal›ﬂt›. Rahmetli Feride
Abla ‘Beyefendiler, biz ne yapt›k? Biz bu
vatan›n evlad› de¤il miyiz?’ diye bar bar
ba¤›r›yordu. Resimler çekiliyordu. Meclis
kap›s›nda bizim köylerden bir nöbetçi asker
var, bize bir ﬂey diyemiyor. Ondan sonra
Prastoslular (Gündo¤du) Meclis Baﬂkan›
Refik Koraltan’›n yan›na gitti. Elini falan
öptüler, ‘Etmeyin, eylemeyin’ diye. Yaﬂl›lar
önce döndü, biz Ankara’da 5-6 gün
kald›ktan sonra dönüyoruz. Bize söz
veriyorlar ‘ilçeniz kalkmayacak’ diye.
Kastamonu’dayken radyo, ilçeli¤in
Abana’dan Bozkurt’a kalkt›¤›n› söylüyor!
Yollar kapal›. Kürelerde bitli yataklarda
yat›yoruz. Cepte beﬂ kuruﬂ yok. Kimisi yaya
gelmeye karar veriyor” (özel söyleﬂi).

Oturanlar: Mehmet ﬁenol, ﬁahap ﬁenol ve Mehmet Güngör (Koç Day›).
Diz çökenler: Yurdakul ﬁenol ve Güngör Yaz›c› (Aynur Y›lmaz).
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*) Mehmet Fahrettin Altan (Keserci Haf›z,
1887), kendi elyaz›s›yla b›rakt›¤› “‹liﬂi ve
Havalisinde Kültür Hayat›” adl› dört sayfal›k
incelemesinde (Yakaören ‹lkö¤retim Okulu
Belgeli¤i, sayfa 4) ﬂöyle diyor: “1946 senesinde
DP ‹liﬂi Teﬂkilat›n› kurdum, ocak baﬂkan› olarak
çal›ﬂt›m. 1950’de Abana ‹lçe Baﬂkanl›¤›’nda
bulundum. Bir iki sene sonra idare kurulu
üyeli¤inden aff›m› rica ettim ve baﬂkanl›ktan da
ayr›lm›ﬂ oldum.”

Dr. Fahri Keçecio¤lu (1950-54 Kastamonu milletvekili, ‹nebolu, 1920):
“1947’de DP ‹nebolu ‹lçe baﬂkan›yd›m. 1949’da ‹nönü ‹nebolu’ya gelince kendisini
Çuha Doru¤u’nda karﬂ›layanlar aras›nda ben de vard›m. Do¤ru dürüst adam yoktu burada
‹nönü ile konuﬂacak. Oturduk konuﬂtuk. Doktor olarak Abana’ya çok gittim. Kimse gitmezdi. O
zaman yol yok, motorla gidiliyor. ‹ki kez Muhtar Abdullah Efendi’nin (ﬁengün, 1897) han›m›
(Hayriye ﬁengün, 1908) için gittim. Milletvekiliyken de gittim. Ben Bozkurt’un ilçe oldu¤unu
görmedim. ‹lçe olduktan sonra Bozkurt’a hiç gitmedim... Efendim ben kendimden sorumluyum.
Abanal›lar beni hiç sevmedi. Bizi veto ettiler. Ama bir çaba da göstermediler. E¤er Abanal›lar
DP’nin kurulmas› konusunda direnmeseydi, bu iﬂ (ilçeli¤in Bozkurt’a kalkmas›) olmazd›. ‘Yahu’
dedik, ‘DP’yi kurun, hiç olmazsa yalanc›ktan kurun!’ Hay›r, kurmad›lar ve kendi kendilerinin
sonunu haz›rlad›lar. Ben ilçeli¤in kalkmamas› için çok direndim. Ama olmuyor. ‹mza atmay›nca
olmuyor. ‹lçeli¤in kald›r›lmas› için en son imzay› ben att›m. ‹lk alt› ayda milletvekilli¤inin çirkef oldu¤unu anlad›m.
‘Bu benim iﬂim de¤il’ dedim. Dört y›ll›k devreyi milletvekili olarak tamamlad›ktan sonra DP’den de ayr›ld›m.
Menderes beni durmadan arat›yordu. Peﬂime polisler takt›” (özel söyleﬂi).
Server Samuncuo¤lu (Sinop Milletvekili):
“...Yani demek isterler ki, ‘1945 y›l›nda CHP Abana’daki efkâr› kazanmak için oras›n› kaza yapmak istemiﬂtir.
Abana’n›n merkez ittihaz edilmesinin tek siyasi saiki budur’ demek istiyorlar. Bu, realitelere taban tabana z›tt›r.
Tasavvur buyurun, 1945 senesinin 6. ay›nda bu kaza teﬂkil edilmiﬂtir. Demokrat Parti, 1946 senesinin 1. ay›n›n
7. günü teﬂekkül etmiﬂtir. Orada henüz parti teﬂekkül etmeden ve partiler siyasi rekabete baﬂlamam›ﬂ iken, yap›lan
bu mevzuda herhangi bir particilik zihniyeti aramak realitelere uygun de¤ildir ve siyasi bir tahrik mahsulüdür” (19
Mart 1956’da TBMM’nda yapt›¤› konuﬂmadan-Varol Yazgan).
Kastamonu Milletvekili Hayri Tosuno¤lu ve 10 arkadaﬂ› (biri Tokat; ötekiler Kastamonu milletvekili),
8 A¤ustos 1952’de TBMM’ne, ilçeli¤in Abana’dan Bozkurt’a kald›r›lmas› için yasa önerisi verir. Bu yasa önerisinin
gerekçesinde ﬂunlar da yaz›l›d›r:
“Bu bölgenin iktisat ve ticaret merkezi Abana de¤il, Bozkurt kasabas›d›r. Yetmiﬂ iki köyden müteﬂekkil
geniﬂ ve büyük hinterland›n en ﬂimal noktas›nda, sahilde kâin Abana, bu bölgenin nispeten merkez noktas›nda,
Ezine Çay› ile, Kastamonu-Devrekâni ve Abana-Çatalzeytin, Bayramgazi vadisi gibi iﬂlek yollar kavﬂa¤›nda,
öteden beri ﬂöhretli bir ticaret ve sanayi merkezi hüviyetinde bulunan Bozkurt’la iktisadi bir mukayeseye tabi
tutulamaz. Her iki kasaba merkezinde mevcut dükkân ve tesisler adedi, ticari vaziyetin hakiki vechesini ifade
bak›m›ndan ehemmiyetli olsa gerekir. ‹lçe merkezi Abana’n›n 83 dükkân›na mukabil, Bozkurt 208 dükkâna
sahiptir. Sicilen mevcut ve belediye kütü¤ünde mukayyet 18 lüks möble atölyesiyle, motorla müteharrik 4 sandalye
fabrikas› da bu rakamlara ilave olunabilir” (Varol Yazgan).
21 Aral›k 1953’te 6203 say›l› yasa ile ilçelik Bozkurt’a geçer. 6 Ocak 1954 günü de
devlet dairelerindeki demirbaﬂlar Abana’dan Bozkurt’a taﬂ›n›r.
Hayri Aydemir (1924):
“‹lçeli¤in kalkmas› kesinleﬂti. Daireler Bozkurt’a taﬂ›nacak. Biz kimi arkadaﬂlar bu taﬂ›nmay›
engellemek, en az›ndan geciktirmek için Abana-Bozkurt yolunu dinamitlemeye karar verdik.
Dinamit ar›yoruz. Sonunda bulduk. Hac›veli’de bal›kç›l›k yapan Kör Muzaffer’den (Yakabaﬂ›,
Kaya, 1926) dinamit lokumu ve fitilleri ald›k.
Devlet daireleri 6 Ocak’ta (1954) Abana’
dan Bozkurt’a taﬂ›nacak. 5 Ocak’› 6
Ocak’a ba¤layan gece Müfit Güzey’le (1934) ben Kirse Kayas›’yla Manav Deresi aras›ndaki yolun en dar yerine dört
dinamit yerleﬂtiriyoruz: Çamurlu olan yolda bir taﬂ› kald›r›yoruz,
sopa gibi ilkel aletlerle bir metreden derin, iki metreye yak›n
eﬂerek dinamit lokumlar›n› ve fitilleri yerleﬂtiriyoruz. Dinamiti
ateﬂleyince yol oldu¤u gibi göçecek ki, bir iki haftada yolu
açman›n olana¤› yok. O zaman yol yap›m makineleri de yok.
Kazma kürekle aç›lacak. Fitilleri ateﬂlemeden önce bir de Fahri
Abi’ye (Yazgan, 1914) dan›ﬂal›m dedik. Abana’ya indik, ‘Hocam’ dedim (Fahri Yazgan ö¤retmenim de olurdu), ‘biz Bozkurt
yolunu y›kaca¤›z!’ Fahri Yazgan, kesinlikle böyle bir ﬂey
istemedi¤ini, ilçeli¤in yeniden geri gelece¤ini, yerleﬂtirdi¤imiz
dinamitlerin kald›r›lmas›n› istedi. Boyun e¤dik. Yan›m›za birkaç
arkadaﬂ daha alarak dinamitleri kald›rmaya gittik. Ama fitilleri
ç›kar›p dinamit hamurlar›n› almak hem olanaks›z hem de çok
tehlikeliydi. Fitilleri bir urgan›n ucuna ba¤lay›p uzaktan çektik.
Böylece fitiller dinamiti patlatmadan ç›kt›. Hamurlar içerde kald›.
Sabri Ye¤in (ayakta), Fuat Ünal, Mehmet Ye¤in ve
Necati Yazgan 1930’larda (Varol Yazgan).
Yolu düzleyerek üzerini kapatt›k!” (özel söyleﬂi)
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Necmi Y›lmaz (1939):
“‹lçeli¤in kalkmas›na bir hafta kald›. Baﬂö¤retmen Tevfik Haca (Kocabaﬂo¤lu, 1896)
var, Bozkurtlu. Ben Naz›m Usta’n›n (Önüralp, 1922) yan›nda terzi ç›ra¤›y›m. Dedi ki Naz›m
Usta: Bu Tevfik Hoca’n›n tavuklar›n› yiyece¤iz. Tuz Ma¤azas›’n›n üzerinde oturuyor, kümeste
tavuk besliyor. Kümes bizim dükkâna yak›n. Dündar ﬁenol (1934) var, orada dükkânlar› var,
tekel ürünleri sat›yorlar. Tavuklar arada bu ﬁenollar›n dükkân›na da giriyor. Dündar ﬁenol, dükkâna
giren iki besili tavu¤u yakal›yor. Ekmekçi Mustabey (Ekmekçi, 1887) aﬂç›l›k da yapard›. Ondan
büyük tencereyi al›yoruz, tavuklar› doldurup dükkânda talaﬂ sobas›n›n üzerinde piﬂirip kendimize
bir ﬂölen veriyoruz” (özel söyleﬂi).
CHP Genel Baﬂkan› ‹smet ‹nönü’ye 28 Aral›k 1953’te çekilen telgraf:
“Program›n›z› benimsedikleri halde, kuruldu¤u tarihten beri bünyesinde taﬂ›d›¤› personeline itimat etmeyip,
teﬂkilat›n› kurmad›¤›m›z için kaza merkezini bir köye kald›ran Demokrat Parti’ye lanet ediyoruz. Bu vak’an›n
yapt›¤› tesir dolay›s›yla bütün kaza köylüleri partimizin saflar›nda ve zatialiniz emrinde ölünceye kadar hizmet
etmeye yemin etmiﬂ bulunuyorlar. Partimizin mallar›n› müsadere eden kanun ile kazam›z› müsadere eden kanunun
ayn› tarihi gündemde yer alarak meclise sevki bizim için iftihar vesilesi olmuﬂtur. Biz Abanal› partililer hem mal›m›z
mülkümüzden, hem de ekme¤imizden mahrum edilmek isteniyoruz. Bu tecavüz iman›m›z› kat kat kuvvetlendirmiﬂtir.
Mallar›m›z› ve kazam›z› ald›lar. Baﬂta siz olmak üzere bütün partililerimiz ve partimiz sa¤ olsun” CHP Abana
Teﬂkilât› Ad›na Fahri Yazgan, Ziya ﬁen ve Mehmet ﬁensoy (Varol Yazgan).
Fahri Yazgan’dan (1914) “Muhterem Paﬂa Hazretleri ‹smet ‹nönü”ye (30 Aral›k 1955):
“...Bugün her seçim esnas›nda kürsüye ç›k›p, ‘Bize rey vermezseniz vilâyetinizi veya kazan›z›
kald›r›r›z’ diye tehdit edip, vilâyetlerden K›rﬂehir ve kazalardan bizi misal olarak gösteriyorlar.
Her kaza halk› için Abana mevzusu bir kâbus olmuﬂtur. Bütün Karadeniz yolcular›n›n hayret ve
ibretle seyrettikleri bir diyar haline geldik. Mesele, Demokrat Parti’nin ç›lg›nl›klar›na bir delil
olarak partimiz lehine gösterilebilirse de, ‘böyle de olabiliyormuﬂ’ kanaat› aleyhimize olmaktad›r.
Bizi aziz partimizden ne yapt›larsa koparamad›lar. Fakat bu fedakâr Abana halk›n› üzen nokta
da, partimiz büyüklerinin bizi unutmuﬂ görünmeleridir. Gönül isterdi ki, parti mallar›m›z› müsadere
eden kanun ile ayn› gündemde yer alman›n zevki içinde kurban edilen Abana, Millet Partisi
u¤runa feda edilen K›rﬂehir’e tercih edilsin...” (Varol Yazgan)
Köy ‹ﬂleri ve Kooperatifler Bakan› Ali Topuz:
“Abana, Türk demokrasisinde çok önemli bir yer iﬂgal eden önemli bir yerleﬂme merkezimizdir. Abana ve
Abanal›lar demokratik yaﬂam›m›z içinde, düﬂünce özgürlü¤ünü her türlü siyasal bask›ya karﬂ›n ﬂerefle korumuﬂ ve
bu nedenle de Türk siyasal yaﬂam›na ﬂerefli bir sayfa katm›ﬂ olan bir yerdir. Burada oturanlar da bu ﬂerefi paylaﬂan
de¤erli yurttaﬂlar›m›zd›r. Demokratik yaﬂam›m›z içindeki çok partili hayata geçiﬂ y›llar›m›zda Abanal›lara reva görülen
ezay›, cezay› ﬂimdi bir an› olarak karﬂ›l›yoruz. O günlerde çok yanl›ﬂ, çok ilkel siyasetlerin arac› olarak Abana’ya
yapm›ﬂ olduklar› bask›y›, ﬂimdi geriye do¤ru bakarak hem hayretle izliyor, hem de geçmiﬂte böyle bir uygulama
yap›lm›ﬂ olmas›n›, gelecekte bu tür uygulamalar›n yap›lmamas› için önemli bir dayanak noktas› kabul ederek önümüze
bak›yoruz (...). Siz Abanal›lar, Türk demokrasisinin kökleﬂ-mesine, geliﬂmesine katk›da bulunmuﬂ insanlar olarak
çok sayg›de¤er bir yer tutuyorsunuz. Ben o nedenle aran›zda bulunmaktan ayr›ca bir
memnunluk ve gurur duyuyo
rum” (AG, 1 A¤ustos 1979).
Orhan Birgit:
“Denilebilir ki Abana,
27 May›s’ta bütün memleketin kabul etti¤i bir gerçe¤i,
daha 1950 y›l›ndan önce
görmüﬂ olanlar›n yaﬂad›¤›
yerdir. Abanal›, DP’nin bu
memleketi felâkete sürükle1960’lar (Nuri Eren)
yece¤ini ileri sürüyor; partinin baﬂ›ndakilerin samimi olmad›k-lar›na çevresini inand›rmaya çal›ﬂ›yordu. Bu inançlar›n 1950’yi tak›beden y›llarda,
bizzat Abana üzerinde al›nan tedbirler ile gerçek oldu¤u anlaﬂ›ld›. ‹ktidar›n ileri gelenleri kendilerine aç›kça kafa
tutan bu küçük Karadeniz ‹lçesi’ni köy haline getirmek üzere kollar›n› s›vam›ﬂt›. ‹ﬂte, 21 Aral›k (1953) Çarﬂamba
günü mecliste kanunlaﬂt›r›lmak istenilen tasar›n›n as›l gerekçesi böyleydi. Ve sand›klar›ndan DP’ye tek oy ç›kmayan
Abana, köy haline getirildi. Önce Abana Belediyesi la¤vedildi. Onu, Abana’n›n as›rl›k iskelesine u¤rayan vapur
seferlerinin kald›r›lmas› takip etti. Daha sonra kasabaya inen bütün yollar tahrip edildi, ekmeklik un tahsisi kald›r›ld›.
Hay›r, Abana hamdolsun bir düﬂman istilas›na u¤ramam›ﬂt› ama, u¤rasayd› bundan daha kötü muamelelerle de
karﬂ› karﬂ›ya kalmazd›...” (Hür Vatan, 21 Mart 1961)
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Ahmet T›¤l› (1945):
“Abana’n›n köy oluﬂundan yeniden ilçe oluﬂuna kadar geçen on beﬂ y›l› baﬂl›baﬂ›na bir
tarihtir. Bu tarih içinde Türk demokrasisine ihanet vard›r. O tarih, demokrasiye inananlar›n
yürekli u¤raﬂ›lar› ve fazilet savaﬂlar› ile doludur. Politik düﬂünceleri nedeniyle, var olan yasalara
karﬂ›n mazlum bir toplumu mahküm etmenin öyküsü vard›r” (AG, 27 A¤ustos 1970).
Vapuru Abana’dan kald›r›p Yakaören’e (‹liﬂi) u¤rat›rlar. Ama Bozkurt’la
Yakaören aras›nda yol yoktur.
Nahit Demirel (1943):
“‹lçelik kalk›nca vapuru da kald›rd›lar. Abana-Yakaören aras›nda iyi
kötü bir yol vard›. Bugünkü köprü yap›lmam›ﬂt›. Yol aﬂa¤›dan, Harmason’da
ç›narlar›n alt›ndan geçiyordu. Abana’da da bugünkü Yenicami’nin güneyinde
kalan yoldan. Kamyonlar Yakaören’e geçemesin diye biz bu yolu, çürümeye
b›rak›lan Midilli, Y›ld›ray gibi motorlarla kapatt›k. Yukardan, hemen hemen bugünkü yol olan
yaya yolunda çay settinin iki yan›na da, kat›rlar geçemesin diye taﬂ duvar
ördük, dikenli tel çektik!” (özel söyleﬂi).
Kâz›m Yazgan (1920):
“Kazam›z Bozkurt. Belediye Baﬂkan› Mahmut ﬁekerci (1937) ile Bozkurt’tan
geliyorduk. ﬁoförümüz Macit’ti (Sönmez, 1928). Tam Kirse Kayas›’na geldik, karﬂ›da dozer
çal›ﬂ›yordu. ‘Bak!’ dedim ﬁekerci’ye, ‘Bizim s›n›r› geçiyorlar!’ Mahmut ﬁekerci atlad› arabadan,
koﬂa koﬂa gitti. Ben yaﬂl› oldu¤umdan, arkadan yetiﬂtim. Macit’i Abana’ya sald›k. Karﬂ› taraftan,
Macarköyü’ne do¤ru yol aç›yorlar. Mahmut ﬁekerci koﬂa koﬂa gitti, dozerin üzerine atlad›.
Dozerci çal›ﬂmay› b›rakt›. Sonra Abana’dan bir kalabal›k geldi. Bozkurt’tan da kalabal›k göründü.
Oraya kadar yol aç›lm›ﬂt›. Dozer orada durdu. Geri dönmek zorunda kald›. Ama iﬂ idari yöne
aksetti. Biz hemen o gece Kastamonu’ya gittik. Bozkurt Kaymakam› da bizimleydi. Vali
Hasan Basri Kurdo¤lu’ydu. Vekili de Karamutlu. Vali daha Kastamonu’ya yeni gelmiﬂti. ‘Siz dönün, ben
hallederim!’ dedi. Onlar›n amac›, Abana’ya u¤ratmadan ‹liﬂi’ye yol geçirmek. Bozkurt Belediye Baﬂkan› Kâz›m
Özcan (1913), milli e¤itim müdürü ve vali muavini kanal›yla bu yolun aç›lmas›n› baﬂlat›yor. Ama
yeni vali iﬂi kavray›nca, durduruyor. Yol kal›yor tabi” (AG, Aral›k 1991).
Macit Sönmez (1928):
“Ankara’ya çok gittim. Birinde Kastamonu Valisi engelledi. DP zaman›nda. ‘Giderseniz
ﬂöyle yapar›m, böyle yapar›m’ dedi. Gerede’ye kadar gitti¤im oldu. Oradan otobüse bindiler.
Yollar berbat. Kafam camdan d›ﬂarda gitti¤im oldu. Kardan, ya¤murdan yol görünmüyor. Zincir
takt›m, kayd›m. Kaç kere jeep bozuldu! Bir baﬂ›ma Ankara’ya gitti¤im oldu. Belge götürdüm.
Benim çekti¤im s›k›nt›y› kimse çekmemiﬂtir. Motorla ‹nebolu’ya bir gitmemiz var ki, neredeyse
bütün Abana mahvoluyordu. Abana’n›n
ileri gelenlerini toplad›k. Ankara’ya bir
kurul gidecek. Bir deniz var ki, anlatamam. Zorla aç›labildik
de ‹nebolu’yu bulduk” (özel söyleﬂi).
Necati Erol (Kör Necati, Yakaören, 1920), ilçeli¤in
Abana’dan al›nmas›n› de¤erlendiriyor:
“‹ki motorum vard›: Varol ve Erol (...). Bir kere bizim
motor hepsinden yolluydu. Biz herkesten önce vapurun bordas›na yanaﬂ›rd›k. Bizi k›skan›rlard›. Abanal›lar, ‘‹lçe bizim, önce
biz iﬂimizi bitirece¤iz!’ derler, bize s›ray› vermezlerdi (...). Elbette
2004
sevindik (ilçeli¤in Bozkurt’a gitmesine). Abanal›lar bizi
Abana’dan so¤uttu. Eskiden Evrenye de Abana’ya ba¤l›yd›. ‹nebolu’ya gitmeyip, yüklerini Abana’dan verirlerdi(*).
Evrenyeliler de Abana’dan so¤uyup, ‹nebolu’ya ba¤land› (...). Anlaﬂamamak için de¤il de, ‘anlaﬂmak’ için neden
aramak gerekir. Fahri Yazgan Bey (1914) belediye baﬂkan›yken, ‘‹lçe sizde kals›n, iskele bizim olsun, sizi destekleyelim’ dedik, ilgi görmedik. Anlaﬂamayacak bir ﬂey yoktu. Yolu da açard›k. Ama olmad›” (AG, May›s 1885).
Mustafa Budak (Yakaören, 1912):
“Sana ﬂöyle izah edeyim: Karayolundan önce burada (Yakaören) motorculuk vard›.
Denizde çal›ﬂ›yorduk. Ben bilâkis bunun içinde yaﬂad›m. Ne bileyim ben, Abanal›lar bize yabanc›
gözüyle bakard›. Vapur oraya u¤ruyor ya, bizi vapura sokmazlard› (...). Sokmazlard› iﬂte!
Halatlar›m›z› bile kestiler” (AG, May›s 1993).
Ayd›n Kubilay Yap›c› (Bozkurt, 1931):
“Abana’da motora binsen bile, motorda da taciz ederlerdi. Zaten motorcular bu duruma
düﬂürdü. ‹lle paran elinde olacak motora binerken! Olmazsa, olmaz hakaretleri yaparlar. Paray›
vermeyince, adam›n kafas›na do¤ru vururlard› könderi!” (Özel söyleﬂi)
*) Gemiciler (Evrenye) motorlar›n›n ‹nebolu’da vapura yanaﬂt›r›ld›¤›n› sanm›yoruz (HTY).
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ABANA, BASININ GÜNDEM‹NDE
Abana’dan ilçeli¤in kald›r›lmas›, sürekli olarak bas›n›n gündeminde kalmas›n› da sa¤lad›. Hemen her gün
gazetelerde Abana üzerine yaz›lar, haberler ç›k›yordu. Örne¤in Burhan Arpad, “Abana misali dünya demokrasi
mücadelesi tarihine ilerde ibretle geçecektir” diyordu (Vatan, 10 Eylül 1957).
Abana’n›n yeniden ilçe olaca¤› haberleri de s›k s›k gündeme geliyordu (K›rﬂehir de Abana ile beraber
“il”ken “ilçe” yap›ld›¤›ndan, ço¤u haberde Abana ad› K›rﬂehir’le beraber geçiyordu).
Bu haberlerden kimilerini tarih s›ras›na göre veriyoruz:
Son Posta:
“K›rﬂehir’le ilgili ‹nönü’nün sözleri: ‘K›rﬂehir’in vilâyet olmas› haberini arkadaﬂlar›m›z lütfettiniz. K›rﬂehir’in
vilâyet olmas›n› k›ymetli bir müjde sayd›m. Fevkalâde sevindim. Büyük bir inﬂirah duydum. K›rﬂehir’in vilâyet
olmas› bütün milletvekili arkadaﬂlar›m›z için, siyasi hayatta bulunan bütün vazifeliler için, vatandaﬂlar›n yüzüne
huzur ile bakmak f›rsat›n› verecektir. Bu, milletçe ﬂuurun ve biribirimize ›s›nman›n yeni bir iﬂaretidir. Ve bu vaziyette
sevinmek, vazife yapmak huzurunu ve itibar›n› en baﬂta iktidarda bulunanlar hissedecektir. Yaln›z bir haber eksiktir:
Abana’n›n kaza olaca¤› haberini ﬂimdiye kadar alamad›m. Bu müjdeyi bir alicenap haberciden bekliyorum’” (4
Mart 1957).
Vatan:
“K›rﬂehir’in vilâyet haline getirilmesiyle, ilerisi için umut verici bir durum yarat›ld›¤›na memnun oluyorum.
Öyle tahmin ediyorum ki, K›rﬂehir’e verilen müjde, yar›n Abanal›lara da nasip olacak ve Abana tekrar kaza
olmak sevincini tadacakt›r” (5 Mart 1957).
Cumhuriyet:
“...Bir kaza merkezi iken, seçimlerden sonra köy haline getirilen Karadeniz sahillerindeki Abana’n›n tekrar
kaza yap›lmas› için faaliyete geçilmiﬂ ve bu cümleden olmak üzere ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’ndan üç kiﬂilik bir merkez
valileri heyeti tetkik için Abana’ya gönderilmiﬂtir. Heyet orada halkla ve muhtarlarla temas etmiﬂ ve muhtarlara
ﬂöyle bir sual sormuﬂtur: ‘Abana bir kaza merkezi haline getirilirse siz Bozkurt kazas›nda m› kal›rs›n›z, yoksa yeni
Abana kazas›n› m› tercih edersiniz?’ Bu suale muhtarlar›n ‘Abana’y› tercih ederiz’ ﬂeklinde cevap verdikleri
bildirilmektedir. Zira bilindi¤i gibi Abana köy haline getirilirken, hemen onun yan›nda bulunan Bozkurt Köyü de
kaza merkezi haline ifra¤ edilmiﬂti” (13 Nisan 1957).
Milliyet:
“CHP Genel Baﬂkan› ‹smet ‹nönü’nün bütçe müzakereleri s›ras›nda, K›rﬂehir’in vilayet; Abana’n›n da
kaza olmas› için yapt›¤› konuﬂmadan sonra K›rﬂehir meselesi tahakkuk etmiﬂ idi. Bugün ö¤rendi¤imize göre,
Abana da kaza olma yolundad›r. Dahiliye Vekâleti, Abana’da belediye teﬂkilat› kurulmas› için Dan›ﬂtay’a
yap›lan teklifi karar alt›na alm›ﬂ ve durum vekâletçe tebli¤ edilmiﬂtir. Ayr›ca co¤rafi ve içtimai durumu tetkik için
Abana’ya gönderilen üç kiﬂilik heyet, 20 köyde tetkiklerde bulunduktan sonra Ankara’ya dönmüﬂtür. Heyet
raporunun, Abana’n›n kaza olmas›n› temin edecek mahiyette oldu¤u söylenmektedir” (13 Nisan 1957).
Tercüman:
“Yeni kurulacak olan 64 kazadan
20 tanesi 1957 senesi içinde teﬂkil
olunacakt›r. Bunlar›n içinde 1954
seçimlerinden sonra nahiye haline
getirilen Abana ve ‹stanbul’daki
gecekondular›n
topland›¤›
Zeytinbur nu
Nahiyesi
de
bulunmaktad›r” (28 May›s 1957).
Ulus:
1974’TE BAﬁBAKAN BÜLENT ECEV‹T’LE
“‹nönü’nün meclis konuﬂmas›: Ekmel Zadil, Sabri T›¤l›, ‹lhan ﬁekerci, Zuhuri ﬁekerci, Sedat Demirbaﬂ, Naciye Ergin,
‘...Bekliyorduk ki, K›rﬂehir Vilâyeti Bülent Ecevit, Güler Demirbaﬂ, Aysel Kalafat, Orhan Eyübo¤lu (CHP Genel Sekreteri), Ayhan
Peker, Vecdi ‹lhan ve Sabri Kalafat (Naciye Ergin).
iade olunurken Abana Kazas› da iade
olunsun. ‹ptidai zihniyetin reddi, adaletin yerine getirilmesi ve atinin bilhassa seçim emniyetinin teminat alt›na
al›nmas› için, emsali cezalar›n kald›r›lmas› ﬂartt›r. Abana’n›n tekrar kaza haline getirilmesi lâz›md›r. O zaman
arzettim ki, Abana ile, onun yerine kurulan Bozkurt merkezlerinin biribirine pek yak›n olmas›, Abana Kazas›’n›n
iadesine mani olmamal›d›r. Bir kasaban›n iki mahallesi ayr› ayr› iki kazan›n merkezi olabiliyor. Takip etti¤imiz
hedef, biribirine yak›n iki kasaba halk›n›n biribirine düﬂman olmamas›d›r. Teklifimizde ›srar ediyoruz. 64 yeni kaza
teﬂkili için haz›rlanan projede Abana Kazas›’n›n bulunmamas›n› hüzünle ve esefle karﬂ›lad›k. Abana’n›n yeniden
kaza olmas› ergeç mukadderdir’” (11 Haziran 1957).
Hürriyet:
“‹smet ‹nönü tam bir sükünet içinde, bu kanunun bir hatay› tamir teﬂebbüsü oldu¤unu, bundan dolay›
hükümeti de samimiyetle tebrik etti¤ini bildirdi. K›rﬂehir’in kaza haline getirilmesini bir ceza sayd›¤›n› kaydederek,
‘Abana Kazas›’n›n nahiyeye çevrilmesi de bundan asla farkl› de¤ildir. Halbuki biz, bu kazan›n ad›n›, yeni kurulacak
64 kazan›n aras›nda dahi görmedik’ demiﬂtir” (11 Haziran 1957).
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Yeni Sabah:
“1953 y›l›nda ç›kar›lan 6203 say›l› kanunla
ilçelikten köy haline getirilen Abana’n›n eski duruma
iadesi için komisyonca haz›rlanan rapor bast›r›larak ilgili
mercilere gönderilmiﬂtir” (17 A¤ustos 1960).
Yeni Gün:
“Seçimlerde düﬂük DP iktidar›na oy vermedi¤i
için ilçelikten köye çevrilen Abana’n›n yeniden ilçe
olaca¤› haber al›nm›ﬂt›r. Kastamonu’ya ba¤l› Abana
‹lçesi seçmenleri 1950, 1954 ve 1957 y›llar›nda oylar›n›
devaml› olarak CHP’ye vermiﬂler; bu yüzden düﬂük
iktidar taraf›ndan cezaland›r›larak, ilçeleri köy haline
getirilmiﬂti. 1953 y›l›ndan beri cezal› olan Abana,
1968’in AP’lileri: Mahir Çelik, Ruhi Taner, Refik Yorganc›, Faik
Devrim Hükümeti taraf›ndan al›nan bir kararla ilçe
Saraç, Kemal Can, Muzaffer Eren (ayakta) ve Necati Yazgan
yap›lacakt›r” (17 A¤ustos 1960).
(Hüsnü Çelik).
Do¤rusöz (Kastamonu):
“1953 y›l›nda ilçe merkezi kald›r›larak köy haline getirilen Abana’n›n yeniden ilçe haline getirilmesi
kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yedi y›ld›r büyük bir sab›rla bu karar› bekleyen ve bu müddet içinde kasabalar›n› imar edip turistik
bir merkez haline getiren Abanal›lar› tebrik ederiz” (18 A¤ustos 1960).
Halk (Kastamonu):
“Halk Partisi’ne rey verdi diye kazal›¤› al›n›p köy haline getirilen Abana’n›n ilçe olmas› için karar ç›kmak
üzeredir. Bir hakk›n teslimi
olan ve tarafl› idarenin
verdi¤i yanl›ﬂ bir karar›n
düzeltilmiﬂ olaca¤› bu hareket vicdan sahibi her vatandaﬂta iyi bir tesir b›rakm›ﬂt›r.
Haks›zl›klar›n tamirini gördükçe insan elbette ki bir
ferahl›k duymaktad›r. Abana’y› gidip görenler bu ac›
hakikat›n karﬂ›s›nda üzüntü
duymaktan kendilerini alam›yorlard›. Yedi sene sonra
gaspedilen haklar›n›n geri
verilmesi tabii olarak Abana’da sevinç yaratm›ﬂt›r”
(22 A¤ustos 1960).
Dünya:
“...Komisyon ayr›ca
düﬂük iktidar taraf›ndan köy
haline getirilmiﬂ olan Abana
Mehmet Öztürk, Fahri Yazgan, (bilinemedi), Ahmet ﬁen, Ziya ﬁen ve Niyazi Gürsoy (Hüsnü Çelik)
hakk›nda bir muht›ra
haz›rlam›ﬂt›r. Muht›rada bu karar›n antidemokratik oldu¤u belirtilmekte, bu ilçenin tarihi hakk›nda bilgi verilmektedir.
Muht›rada ‘Abana’n›n yeniden ilçe merkezi haline getirilmesinin yaln›z Abana halk›na karﬂ› de¤il, hür seçim
müessesesine karﬂ› da bir vazife oldu¤u kanaatindeyiz’ denilmektedir. Abana’n›n yeniden ilçe haline getirilmesi
hakk›ndaki tasar› da haz›rlanm›ﬂ ve son ﬂeklini alm›ﬂt›r” (14 Eylül 1960).
Yenises (Zongul1976
dak):
“Seçimlerde reyini
CHP’ye verdi¤i için, kaza
iken köy yap›lan Abana,
ilçe olmas› için Dahiliye
Vekâleti’ne müracaat
etmiﬂtir. ‹nkilap Hükümeti’nin bu siyasi hatay›
da düzeltece¤ine kat’i
nazarla bak›lmaktad›r”
(17 ﬁubat 1961).
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Hür Vatan:
“‹htilâli takibeden günlerde Antidemokratik Kanunlar› Ay›klama Komisyonu,
Abana’y› köy haline getiren 6203 say›l›
kanun için ﬂöyle diyordu: ‘Abana ‹lçesi’ni köy
haline getir en anayasaya ayk›r› ve
antidemokratik kanunun ilgas› ile Abana’n›n
tekrar ilçe haline getirilmesi, sadece
Abanal›lar için de¤il, bütün Türk seçmenleri
ve hür seçim müessesesi için son derece
zaruridir.’ Hür bir seçim müessesesinin
kanunlaﬂt›r›lmas› için Seçim Kanunu’nun
Kurucu Meclis’te görüﬂüldü¤ü günlerde,
seçmeni önümüzdeki seçimlerin her türlü
tesirin d›ﬂ›nda yap›laca¤›na inand›racak ﬂey,
uzun ve parlak cümleli nutuklar de¤il,
Abana’ya ilçeli¤ini iade edecek üç maddelik
bir kanundur” (21 Mart 1961).
Akﬂam:
1950’lerde pazar (Varol Yazgan).
“Karadeniz’in ilçelerinden Abana’n›n
yeniden ilçe haline getirilmesi için CHP Temsilciler Meclisi üyelerinden Hamdi Orhon ve Ahmet ﬁener taraf›ndan
bir tasar› haz›rlanm›ﬂt›r. An-cak, Abana’n›n ilçe haline getirilmesiyle halen ilçe olan Bozkurt, yine ilçe olarak
kalacakt›r. Bilindi¤i gibi, Bozkurt’un ilçe yap›l-mas›yla, Abana köy haline getirilmiﬂti” (17 A¤ustos 1961).
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