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AYAKTA DURAB‹LME SAVAﬁIMI
DAYANIﬁMA
Halil Günay (1951):
“Abana’dan ilçelik kalkt›¤› için ortaokula Bozkurt’ta gittim. Bozkurtlu arkadaﬂlarla bir
sorunumuz olmazd›. Ufak tefek tart›ﬂmalar›m›z olsa da kendi aram›zda çözümlerdik. Bir
tedirginli¤imiz olmad›. ‹lk y›l yürüyerek gittik. ‹kinci y›l belediyenin ‘pikap’›yla gittik. Macit Abi
(Sönmez, 1928) taﬂ›rd› bizi. O zamanki Bozkurtlu arkadaﬂlar›m›zla bugün de görüﬂürüz. Biz de
gideriz, onlar da gelir. Hepsiyle çok iyi konuﬂuruz” (özel söyleﬂi).
Hayati Demirbaﬂ (1931):
“Motor fabrikas› (Abana Elektromekanik) çal›ﬂanlar›na paray› fabrikada de¤il
de bankadan vermek için banka müdürüyle anlaﬂt›k. Bankaya para çekmeye
gidenlerden hesap açt›r›lmas› istenmiﬂ. Kimi açt›rm›ﬂ, kimi gelecek ay açt›raca¤›n› söylemiﬂ.
Bozkurtlu bir iﬂçi de ‘Ben Abana bankas›na para yat›rmam’ demiﬂ! Tosyal› olan müdür bu
duruma çok üzülmüﬂ (...). TRT’den bir ekip Abana ve motor fabrikas›nda çekim için Bozkurt’a
iniyor. Oradan bir minibüs kiralay›p fabrikaya geliyorlar. Kap›dan fabrika müdürü bilgilendiriliyor.
Bu arada kap›daki bir görevli ekibe, ‘Efendim, size fabrikadan araba verelim’ diyor. ‘Bizim arabam›z var’ yan›t›na
görevli ﬂu karﬂ›l›¤› veriyor: ‘O araban›n sürücüsü Bozkurtludur, sizi istedi¤iniz yere götürmez!’” (özel söyleﬂi)
Muhittin Ata (1932):
“1960 Devrimi’nden sonra Bozkurt Belediye Baﬂkan› Kâz›m Özcan (1913), Cumhuriyet
Gazetesi’nden bir gazeteci ve bir foto¤rafç›, ‘Bizi Bozkurt’a götürür müsün?’ dediler. O gün
çocuklar› otobüsle Abana’ya yollam›ﬂt›m. Otobüsten önce Bozkurt’a indim, çocuklar› otobüsten
al›p Abana’ya geldim. Haber benden önce Abana’ya ulaﬂm›ﬂ. Molla’n›n Mustafa’n›n (ﬁenol,
1904) dükkân›n›n
önünde durdum.
Seyfi (Seyfettin
Uyan›k, 1931)
geldi yan›ma, ‘Sen kimi getirdin
buraya?’ dedi. Benim bir ﬂeyden
haberim yok. ‘Gör müyor musun,
çoluk çocuk arabada’ dedim. ‘Allah Allah!’ deyip gitti. Sonradan duydum ki,
Bozkurt’a gazetecileri getirdi¤im için
bana k›zm›ﬂlar. ‘‹lgilenmeyin’ falan
demiﬂler. Gerçekten kimse ilgilenmedi.
Bu bana biraz ters geldi. Bu benim
iﬂim. Abana’y› ben de çok seviyorum.
Buradan karﬂ›ya (Rusya) yol olsa, ben
oraya da giderim, parayla de¤il mi!”
Eski Belediye
(özel söyleﬂi)
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Kâz›m Yazgan (1920):
ABANA’YA MEKTUP
“Vapuru kald›rd›lar (1954). Vapur kalkt›¤› zaman
Vay kara talihli güzel Abana
daha Hamzaköyü yolu aç›lmam›ﬂt›(*). Bozkurt’ta da Baﬂ›na gelmeyen haller mi kald›?
tüccarlar var. Mallar› nas›l taﬂ›nacak? Bu yüzden, Oy’unu vermese idin yabana
Abana’dan vapurun kalkmamas› için Mustafa Akkuﬂ Küstürdün, aç›lan kollar m› kald›?
(1901), ﬁeker Mehmet (Erol, 1905) ve Akif Teker
K›zd›rd›n ayân› inanç yüzünden
(1903), vapurun Abana’ya u¤ramas›n› isteyen bir
Dönmedin bir kere olsun sözünden.
K›rat’tan tekmeyi yedin dizinden
belge verdiler bana. ‘Bizim iﬂimiz Abana’dan baﬂka
At› da k›zd›rd›n, kullar m› kald›?
yerde yürümez’ diye. Ben bu belgeyi ‹stanbul’da
Denizyollar› Genel Müdürlü¤ü’ne götürdüm. Müdür Bilmedin menfaat için dönmeyi
bana dedi ki: ‘Yahu, bir k›sm› ‹liﬂi’yi (Yakaören) istiyor, bir k›sm› Abana’y›. Eller gibi daldan dala konmay›.
Boﬂ yere reddettin ata binmeyi
Biz de ﬂaﬂ›rd›k ne yapaca¤›m›z›. Müfettiﬂ yollayarak bu iﬂi incelettirece¤im.’ Yayan gidilecek yollar m› kald›?
Müfettiﬂin kim olaca¤›n› sordum, ‘falanca’ dedi. Hemen müfettiﬂi buldum,
Siyasi ç›karlar kurban› oldun
‘Hemen vapurla ‹liﬂi’ye git, ben de Abana’ya gidiyorum’ dedim. Müfettiﬂ
Felekten ders ald›n boﬂald›n doldun.
‹liﬂi’ye ç›k›yor. Üç kiﬂi ile Bozkurt’a gitmek istiyor, yol yok. Oysa ‘yol
Tükenmez sabrile sarard›n soldun
aç›ld›’ diye rapor verilmiﬂ. Müfettiﬂ diyor ki onlara: ‘Siz Hamzaköy yoluna
Kahr›ndan açacak güller mi kald›?
kal›rsan›z, aç kal›rs›n›z!’ Sonra Abana’ya geliyor müfettiﬂ. Burada da Koral der, dört kulplu kazanm›ﬂ
kimi kiﬂilerle konuﬂuyor. Derken, ‘Bu adam CHP’li’ diye ﬂikâyet ediliyor Tutup da devrana uyan kazanm›ﬂ.
ve derhal al›n›yor Abana’dan. Bu iﬂ de böylece kal›yor ve vapur ‹liﬂi’ye Hep eller menfaat üzre uzanm›ﬂ
u¤ramaya devam ediyor. (...) Sonra ben yine ‹stanbul’a gidip, Sebepsiz uzanan eller mi kald›?
Ahmet Koral
Denizyollar› genel müdürüne ç›k›yorum. ‘Vapur Abana’ya
(Yeni Kastamonu, 13 Ocak 1968)
u¤ramayacaksa, ben Abana’ya tüccar vapurlar›n› u¤rataca¤›m’
diyorum(**). Yine de u¤ratmad›lar. Sonra Ald›kaçt› Kumpanyas›’na gittim, onlardan acental›k ald›m. (...) ‘Abana
ile ‹liﬂi’nin ortas›na (Harmason) u¤ratal›m’ diyorlar. Evet. O zaman ben, ‘Dövüﬂ-kavga ederiz, bu iﬂ olmaz’ dedim.
Sözlerime ak›llar› yatt›. Acenta Mehmet Ali Bey (Geriﬂ, 1911) vard›, o da, ‘Vapur hem Abana’ya, hem de ‹liﬂi’ye
u¤ramazsa olmaz’ dedi. ‹ki tarafa da vapur u¤ramaya baﬂlad›. Mehmet Ali Bey ikisinin de acentas› oldu. Ben de
hem Abana’n›n, hem de ‹liﬂi’nin puantörlük ve komisyonculuk iﬂlerine bak›yordum. Bir nokta daha var: Vapur
yaln›z ‹liﬂi’ye u¤rad›¤› zamanlar, bizim motorcular ‹liﬂi’ye gitmedi. ‹nebolu ve Çatalzeytin’den
daha ucuza mal getirme karar› ald›lar. Motorcular o zaman böyle bir dayan›ﬂma yapt›. Otobüsler,
kamyonlar ç›k›nca denizin de¤eri düﬂtü” (AG, Aral›k 1991).
Esat Y›lmazer (Çatalzeytin-‹smail, 1906):
“Ben köyde muhtard›m. 1946’dan 1960’a dek muhtarl›k yapt›m. 1958’de Abana’ya
geldim ama muhtarl›¤› b›rakt›rmad›lar. ‹ki y›l daha (1960 Devrimi’ne dek) bir üyeyi ‘vekil’ yaparak
buradan do¤ru idare ettim. Bizim köy hep CHP’liydi. Vapur Abana’dan kald›r›l›nca (1954) biz
hiç ‹liﬂi’den (Yakaören) binmedik. Hep ‹nebolu’ya gider, oradan binerdik. ‹stanbul’dan gelirken
de ‹nebolu’da iner; Abana motorlar›yla gelirdik. Abana sevgisi babalar›m›zdan, dedelerimizden
kald›.
Bizim köylüler genellikle
böyleydi” (özel söyleﬂi).
*) Hamzaköy üzerinden Bozkurt-Yakaören yolu 1955’te
aç›ld›.
**) ‹lçeli¤in Pazaryeri’ne
(Bozkurt) kalkmas› için
TBMM’ne verilen yasa önerisine, Belediye Baﬂkan› Fahri
Yazgan’›n (1914) haz›rlatt›¤›
10 sayfal›k yan›tta, Denizyollar› gemilerinin Abana’dan
ald›¤› y›ll›k “yük” ve “yolcu”
çoklu¤u da belirtiliyor: “Vaktiyle Abana’ya vapur u¤ratmak
için bile tereddüt eden Denizyollar› ‹daresi, bugünkü rekolte karﬂ›s›nda iskelemizi birinci
s›n›f yapmak mecburiyetinde
kalm›ﬂt›r. Son y›llarda yaln›z
Denizbank vapurlar›yla iskelemizden vasati (ortalama) 200
bin ton yük ve 6.500 yolcu git2003 mekte ve bir o kadar da gelmektedir.”
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“Abana iskelesinde Kay›kç› Hamdi Mo¤ul” (1927) ve Arkadaﬂlar›”n›n 21 Haziran 1954 tarihli telgraf›na,
Münakalât Vekili Müsteﬂar’› Ubeyd Çerçel’in 19 Temmuz 1954 tarihli yan›t›:
“...6203 say›l› kanunla yap›lan son mülki de¤iﬂiklikler meyan›nda Bozkurt’un kaza merkezi olmas› dolay›s›yla
vapurlar›n, buraya çok yak›n bulunan ‹liﬂi’ye u¤rat›lmas› hususunda devaml› müracaatlar karﬂ›s›nda kal›nd›¤›, iﬂ
hacmi henüz malüm bulunmayan ‹liﬂi’ye tecrübe mahiyetinde olmak üzere muvakkaten vapur u¤rat›lmas›na karar
verilmiﬂ oldu¤u, bununla beraber müsbet bir netice al›nmad›¤› taktirde, evvelce oldu¤u gibi
gemilerin yine Abana iskelesine u¤rat›laca¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r” (Varol Yazgan).
Aynur ﬁengün (1933):
“Abana’dan ilçeli¤in kalkaca¤› anlaﬂ›l›nca babam (Abdullah ﬁengün, 1897) buray› Oday
Bo¤az›’ndan Kâz›m Öztürk’e (1928) kiral›yor (bugün Oday Bo¤az›’nda kahve ve bakkaliyesi
var). Sonra ilçelik kalk›yor. Ben, ‘ne olur ne olmaz’ diye üç ay burada bekledim. Sonunda Kâz›m
Abi ﬂöyle dedi: ‘Aynur, O¤lum, biz buray› kiralad›k ama, geçinip
geçinemeyece¤imiz belli de¤il. B›rak geçinmeyi, kiray› bile veremeyece¤iz.’
Abana’da al›ﬂveriﬂ durdu. Her taraf bomboﬂ. Üç ay sonra b›rakt› Kâz›m
Öztürk. Ben de kap›ya kilit vurup ‹stanbul’a gittim” (özel söyleﬂi).
Seyfettin Uyan›k (1931):
“...O zaman ‘baba’ gibi bildi¤imiz Fahri Yazgan (1914) bu iﬂleri çok iyi bilirdi. Gelirdi,
oturur dertleﬂirdik. O da tan›k olmuﬂtur, hiç sat›ﬂ yapmadan dükkân› kapatt›¤›m›z günler olmuﬂtur.
Bu arada birçok arkadaﬂ›m›z ‹stanbul’a gitti, Avrupa’ya gitti. Bir ara benim de niyetim vard›.
‹stanbul’a taﬂ›nmak istiyordum. Biraz daha sabredelim diyerek bekledik. Yeniden ilçe olunca
(1968) yavaﬂ yavaﬂ kalk›nmaya baﬂlayarak bugünkü ortam› bulduk” (1978’de yap›lan söyleﬂinin
yeni çözümü).
Abana’dan ‹stanbul’a ilk göçler s›ras›nda büyük s›k›nt›lar yaﬂan›r. Sa¤l›ks›z yerlerde,
‘bekâr odalar›’nda yat›l›r.
Aynur Y›lmaz (1934):
“Küçükpazar’da dernek (Abana’y› Kalk›nd›rma, Tan›tma ve güzelleﬂtirme Derne¤i) vard›.
Veli Kenan (ﬁener, 1898) da dernekte kahveci. Evinden-iﬂinden at›lan, Abana’dan yeni gelen
oraya düﬂerdi. Ocakl›¤›n arkas›nda da bir ranza var. Mustafa Öztürk’le (1931) ben altl› üstlü
bu ranzada yat›yoruz. Kara Ahmet’i (Ak›ntürk, 1908) evden atm›ﬂlar. Necat Çavlar (1934)
da var, onlar sandalyelerin üzerinde yat›yor. Kara Ahmet’in sandal› var,
Haliç’te yolcu ve hale male sebze taﬂ›yor. Arada Kara Ahmet’i k›zd›r›yoruz..
Birinde Kara Ahmet nargilenin marpucunu kap›p, kahvenin içinde peﬂimize
ABANA’YA ÖVGÜ
düﬂüyor. Bu kaç›p kovalamacada su küpü devrilip k›r›l›yor.
Çok güzeldir Abana
Güzelli¤i ulaﬂm›ﬂt›r yabana.
Kahve oca¤›ndaki cam da k›r›l›yor. Sabahleyin Veli Kenan
Al›nm›ﬂt›r elindeki gül
gelince sandalyede uyuyanlar kalkard›. Kara Ahmet Veli
Verilmiﬂtir yan›ndaki ﬁaban’a.
Kenan’a ‘namus paras›’ diye 5 lira veriyor. Yap›lan zarar
Deniz verir Abana’ya neﬂe
belki 15 lira!” (özel söyleﬂi).
Bir yan› çaml›k, bir yan› meﬂe.
Zekâi Sümer (1929):
Kendine çekiyor herkesi
“Babam Mehmet Sümer (Mehmetcim, 1898), Abana
Benziyor Abana güneﬂe.
yoluna ölmüﬂ adamd›r. O kadar çok düﬂerdi memleketinin
Abana bir sanayi köﬂesi
üzerine. ‘Halk Partisi’ derdi de, baﬂka ﬂey demezdi.
Makaras›, masas›, sandalyesi.
‘Abana yeniden ilçe olursa, mezar›m›n baﬂ›na gelin, bana
Halk› öyle konuksever ki
ﬁaﬂk›na çevirir herkesi.
müjdeyi verin, ben duyar›m!’ derdi” (AG, A¤ustos 1989).
Nas›l k›y›lm›ﬂ sana Abana?
Nas›l at›lm›ﬂs›n yabana?
Y›kmak kolayd›r ama
Y›kanlar› da tutar f›rt›na.
Kastamonu’nun turist yuvas›
Abana Kastamonu’nun kazas›.
Er geç hak yerini bulacak
Karar versin genel meclis azas›.
Uygundur Abana kazaya
‹nebolu-Çatalzeytin’le hizaya.
Güzelli¤i fezaya eﬂ olur da
Neden çarpt›r›l›r cezaya?
Hele Abana’n›n deniz havas›
Bahçeleri bülbüllerin yuvas›.
Bu övgü Abana’ya çok azd›r
Uygundur kazaya yoktur ﬂakas›
Tevfik KUYUCU, Daday
1967
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(AG, 7 ﬁubat 1970)

Kemal Can (1924):
“Kaymakam Sezai Taﬂkeli bir gün bana ‘Sizin köyün s›n›rlar› yok’ dedi (Abana 1954’ten
1967’ye dek köy konumundad›r). Yapt›k çatt›k, komﬂu muhtarlar imzalad›, Bozkurt Belediye
Baﬂkan› Kâz›m Özcan (1913) imzalam›yor. Bugünkü Bozkurt Orman ‹ﬂletmesi’nin deposu
Abana s›n›rlar› içinde(*). Manav Deresi’nden geçen s›n›r Macarköyü’nde ﬁif Deresi’nden
geçiyor. Alaza Tepesi’nden gelen yol bizde kal›yor. M›c›k Ahmet’in (Tunç, 1908) evi Abana
s›n›rlar› içinde ama dükkân› Bozkurt’ta. Kâz›m oray› istiyor. Kâz›m Özcan’›n Bozkurt’tan
ayr›ld›¤› zaman› bekleyip, ‘vekil’ olan Tavukçuo¤lu Osman’›n a¤abeyini (Mehmet Gezer,
1906) bulup imzalat›yorum. Hemen kaymakama gidiyorum. O da tapucuyu ça¤›r›p iﬂlemleri
yapt›r›yor. Kâz›m Özcan gelince çok k›z›yor. Olay› yarg›ya götürüyor. Naz›m Önüralp (1922),
Ba¤l›k’tan Pehlivan (‹smail Yenici, 1895), yine Ba¤l›k’tan Yorganc› Ahmet (Y›lmaz, 1911) ve Hac›veli’den
Abdullah Atayurt (1888) üyelerimizdi (köy yaﬂl›lar kurulu). Bunlar da ça¤r›l›yor, Macarköyü’nün karﬂ›s›nda
mahkeme kuruluyor. Biz kazan›yoruz” (özel söyleﬂi).
*) 1999’da sonuçlanan yarg› karar›na göre, bugünkü Bozkurt Orman ‹daresi’nin deposu da içinde, Manav Deresi’nin Ezine Çay›
do¤rultusundan Kirse Kayas›’na dek Ezine Çay›’n›n do¤usundaki 16.000 m2’lik alan›n da¤›l›m› (Varol Yazgan’dan al›nan bilgiye
göre) ﬂöyle: Varol Yazgan (1937) 4.000; Ahmet Ye¤in (1887) 4.000 ve Ziya Özer (Kad› Ziya, 1904) 8.000 m2.

ABANA’YI KALKINDIRMA VE
TUR‹ZM DERNE⁄‹
Necati Can (1925):
“Askerden 1947’de döndüm. 1946’dan 1951’e kadar Demokrat Parti’yi tutard›m. Ama
ilçelik meselesi ortaya ç›k›nca, ‘Hükümet böyle hata iﬂlemez, üvey evlat muamelesi yapmaz!’
diyerek, 90 derece dönüﬂ yaparak CHP’ye geçtim. O zaman CHP’nin halktan yana oldu¤unu
gördüm. Rahmetli ‹smet Paﬂa büyük devlet adam›yd›. (...) Abana’dan kaza kald›r›l›nca, biz
rahmetli ﬁahap ﬁenol’la (1928) beraber Küçükpazar’da CHP Oca¤›’n› açt›k. Kiray› kendi
cebimizden verirdik. Bir hayli mücadele verdik. Tabii ki, gençlik atmosferi var. Sonra dernek
çal›ﬂmalar›m›z oldu. Kazam›z kalk›nca dernek kurmaya karar verdik. Derne¤i kurduk. Say›n
Sabri T›¤l› (1926) Abanal›lar› pek tan›m›yordu. Bizlerin yard›m›yla tan›d›. Giregös’ten (Çay›rc›k)
Atabey’in Ziya (Y›lmaz, 1923) vard›, o girdi tan›nm›ﬂ olarak. Ben, Abanal›lardan beﬂ kiﬂinin
dernek yönetimine girmesinde etkili oldum. Babam (Hasan Can, 1902) da bu derne¤in kurucular›ndand›r. ﬁimdi o
kuﬂaktan çok az kiﬂi kald›k. Abana için mücadele verdik. Biz böyle
çal›ﬂmasayd›k, Abana yaln›zl›¤a itilirdi. Sesimizi duyurduk dünyaya. Çok
ABANA DERNE⁄‹’N‹N
mücadele verdik” (AG, Ocak 1993).
KURUCULARI
ﬁahap ﬁenol (1928):
1- Ahmet YUVARLAK (Marangoz)
“‹stanbul’a geldi¤imde Abana’y› Kalk›nd›r2- Bahattin KIRIKO⁄LU (Serbest)
ma, Tan›tma ve Güzelleﬂtirme Derne¤i kurul3Bahattin YORGANCI
muﬂtu. O y›l (1955) genel sekreter oldum. 1971
4Hasan CAN (Serbest)
sonuna kadar bu görevi, 1973’e kadar da saymanl›¤›
5- Hüsnü AKTAN (Marangoz)
götürdüm. Her y›l yönetim kurulundayd›m. Abana’da
6- Kâz›m ÖZCAN (Dokumac›)
kurulan kamplar, Abana için yap›lan çal›ﬂmalar içinde
7- Mehmet TI⁄LI (Sand›kç›)
bulundum. Geceler düzenledik” (AG, 1 Kas›m 1977).
8- Mustafa TI⁄LI
2001

1975
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9- Mehmet TI⁄LI (Memur)
10- Mehmet ÖMÜR (ﬁoför)
11- Mehmet KOÇ (Taﬂç›)
12- Mehmet Ali YUVARLAK ( (Serbest)
13- ﬁahin ACARO⁄LU (Kaptan)
14- Mustafa YILMAZ (Gemici)
15- Necati CAN (B›çk›c›)
16- Nuri ÖZTÜRK (Kumcu)
17- Necati KIRIKO⁄LU (Kâtip)
18- Niyazi YILDIRIM (Kaptan)
19- Osman Remzi EREN (Memur)
20- Ömer TI⁄LI (Tornac›)
21- Rahmi TI⁄LI (Kaynakç›)
22- Sabri TI⁄LI (Kaynakç›)
23- ﬁevket EKMEKÇ‹ (Memur)
24- Vahit ÖZGÜL (Marangoz)
25- Ziya YILMAZ (Tesviyeci)
(Varol Yazgan’dan al›nd›)

Sabri T›¤l› (1926):
“Bir gün Abana’dan gelen ve baﬂlar›nda Fahri Abi’nin (Yazgan, 1914) bulundu¤u bir
ekiple Küçükpazar’da buluﬂtuk. Ben o zaman iﬂçi sendikalar›nda çal›ﬂ›yordum. Türkiye’nin
büyük bir iﬂçi sendikas›n›n genel sekreteriydim. Bana dediler ki: ‘Sen Abana’da do¤dun, büyüdün.
Abana’n›n bir çocu¤usun. ﬁimdi Abana ‹lçesi al›n›yor. Abana köy yap›l›yor. Her Abanal›n›n burada
çaba harcamas› gerekir. Sana da ödev düﬂüyor. Hep beraber bunu engellemeye çal›ﬂal›m.’
‹nan›lacak gibi de¤ildi. ‹nanamad›m önceleri, ama gerçekti. ‹lçeli¤in kald›r›lmamas› için hep beraber
çal›ﬂt›k. Ankara’ya gittik, tan›d›¤›m›z politikac›larla konuﬂtuk. Ama verilen bütün sözlere karﬂ›n,
politika üstün geldi ve Abana köy yap›ld›. ‹lçeli¤in kald›r›lmas›yla beraber belediye de kald›r›ld›.
Haftada bir-iki ve haftada bir u¤rayan vapurlar da kald›r›ld›. Bunlar›n sonucu olarak Abana’da büyük bir manevi
çöküntü baﬂlad›. Abana d›ﬂ›na göç baﬂlad›. Biz, ‹stanbul’daki Abanal›lar, bu çöküntüyü ve göçü önlemek amac›yla
‘Abana’y› Kalk›nd›rma ve Turizm Derne¤i’ni kurduk. Ben ayn› zamanda Türkiye Milli Gençlik Teﬂkilat›’nda
da görevliydim. Bu haks›zl›¤› kamuoyuna duyurabilmek ve haks›zl›¤› giderebilmek amac›yla Türkiye Milli Gençlik
Teﬂkilat›’ndaki arkadaﬂlarla beraber Abana’da bir ‘Gazeteciler Semineri’ düzenledik. O zamanlar Abana’ya
ancak deniz yoluyla gidilebiliyordu. Denizcilik Bankas›’n›n bir vapurunu, bu seminer nedeniyle Abana’ya u¤ratmak
için izin ald›k. Abana ve çevresi için büyük bir olayd› bu. Vapur Abana önünde demirledi...” (AG, 1 Ocak 1978-15
Ocak 1978)
17 A¤ustos 1955’te Türkiye’nin çeﬂitli yerlerinden gelen gazeteciler, politikac›lar, bilim adamlar› ve üniversite
ö¤retim üyeleri Abana’da beﬂ gün kald›. Bu “olay”
Abana’n›n tüm Türkiye’de ve dünyada duyulmas›n›n
baﬂlang›c›yd›.
Cavit Albayrak (Band›rma, 1932):
“Gençli¤in Avrupa Kampanyas› Sekreterli¤i’nin tertipledi¤i bu y›lki Gazeteciler
Staj› çarﬂamba günü burada
baﬂlam›ﬂt›r. Abana, Karadeniz’in incilerinden olan bir köy.
Yemyeﬂil çamlarla kapl› da¤larla
2005’te ABANA DERNE⁄‹. Eskisi gibi çok etkin olmasa da, günümüzde de
Karadeniz aras›nda uzan›yor. ‹stanbul’da bir Abana Derne¤i var: Abana ve Çevre Köyleri Yard›mlaﬂma
Yüzü gülüyor, fakat için için kan a¤lad›¤› belli. Çünkü
Derne¤i (Demirhisar Caddesi, Balat-Fatih. Tel: 0212-531 07 96). Dernek,
onun da K›rﬂehir gibi sanki rütbesi al›nm›ﬂ. Bir kaza Abana’ya iliﬂkin öteki kurumlarla eﬂgüdüm içinde yard›mlar yap›yor, takvim
ç›kar›yor, bayramlarda dernek lokalinde pilav ç›kar›yor ve pazar günleri
merkezi olmak için her ﬂeyi tamam. Ne h›rs›zl›k, ne
kahvalt› veriyor. Yukarda, 20 Ocak 2005 günkü bayram pilav›na kat›lanlardan
de baﬂka bir olay kaydediliyor. Hiç kimsenin bir i¤nesi
kaybolmuyor. Ahlak bak›m›ndan yabanc› ülkeleri misal olarak
gösterenlerin buraya gelip, birkaç gün kalmalar› kâfi gelecektir.
ABANA’NIN ‹LÇE OLMASI ‹Ç‹N
Bütün kap›lar aç›k, bütün insanlar cana yak›n ve d›ﬂ görünüﬂleri
MÜRACAAT YAPILDI
gibi kalpleri de tertemiz. Kafilemiz sahile ç›karken, yüzlerce
Dün saat 14.30’da Beyo¤lu Türkiye Milli
Abanal› taraf›ndan tezahüratla karﬂ›land›k ve evlere taksim olduk.
Gençlik Teﬂkilât› binas›nda Abanal› gençler ad›na
‹nce, uzun Trabzon vapuru ile Abana’ya ulaﬂt›¤›m›zda, kafilemiz
‹stanbul Hukuk Fakültesi ö¤rencilerinden Varol
37 kiﬂi olup, içimizde bir mebus, alt› doçent ve asistan var.
Yazgan bir bas›n toplant›s› yapm›ﬂt›r. Toplant›da,
sab›k iktidar zaman›nda Abanal›lar›n DP’ye rey
Di¤erlerini Anadolu ve ‹stanbul gazetecileri teﬂkil ediyor.
vermemeleri sebebiyle kazan›n köy haline
Sabahlar› ve ö¤leden sonralar› konferanslar veriliyor. Bu sabah
getirildi¤i belirtilmiﬂtir.
komisyon seçimleri yap›ld›. Ben, ‘insan haklar› komisyonu’nu
Yazgan, Abana’n›n tekrar ilçe haline
tercih ettim. Ay›n 22’sinde ayr›l›yorum. Bütün hemﬂehrilere
getirilmesi için Milli Birlik Komitesi’ne 336 imzal›
selamlar” (Ateﬂ Gazetesi-Bal›kesir, 20 A¤ustos 1955).
ve 4,5 metre uzunlu¤unda bir dilekçeyle müracaat
ettiklerini belirterek ﬂunlar› söylemiﬂtir:
“Abana her bak›mdan turistik bir belde
olmaya namzettir. Bir sezonda 6.000 kiﬂiyi
bar›nd›rabiliyoruz. Elektri¤imiz ve suyumuz
mevcuttur. Tekrar ilçe olmak en tabii hakk›m›zd›r.”
Yazgan daha sonra sözlerine ﬂunlar› ilave
etmiﬂtir:
“‹lerde iktidara gelecek olan herhangi bir parti
taraf›ndan kaza haline getirilmeyi arzu etmiyoruz.
Çünkü bu partiye hizmet duygusu ile körükörüne
ba¤lanabiliriz. Bunun için bu hakk›m›z›n bize
‹nk›lap Hükümeti taraf›ndan verilmesi en büyük
arzumuzdur.”
Vatan Gazetesi (15 ﬁubat 1961)

Yakaören’den Abana
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Gazeteciler Semineri öncesinde
GENçLI¤IN AVRUPA KAMPANYAS› TüRKIYE SEKRETERLI¤ININ
Gölköy Ö¤retmen Okulu (“köy ensti17-21 A¤USTOS 1955 TARIHLERI ARAS›NDA
tüleri” “ö¤retmen okullar›”na dönüﬂtürülABANA’DA DüZENLEDI¤GI
müﬂtü) ö¤rencileri Abana’da kamp kurar.
GAZETEC‹LER
STAJI’NA KATILANLAR
Abana’ya topluca gelerek kamp kuran ilk
1-Turan Güneﬂ
Kocaeli Milletvekili ve Avrupa Konseyi Üyesi
topluluk olmas› bak›m›ndan olay önemlidir.
2-Mahmet Belik
‹st. Ün. Hukuk Fakültesi Doçenti
15’er günlük iki devrelik kampta toplam 130
3-Süleyman Barda “ “ “
“
“
4-Edip Çelik “ “ “
“
“
ö¤renci konaklar.
5-‹smet Giritli
“ “ “
“
“
1955 Abana turizminin baﬂlang›c›d›r.
6-Nihal Erdener
“ “ “
“
“
Salim Y›lmaz (1938):
7-‹ffet H. Oruz
Gazeteci, Türk Kad›nlar Birli¤i ‹st. Baﬂkan›
“Y›l 1955. Okul yöne8-Yekta R. Önen
Dünya Gazetesi Yazar› (‹st.)
9-Haluk O. Ba¤deﬂman Son Telgraf Gazetesi Yazar›
timinden beni ça¤›rd›lar.
Hünalp
Tercüman Gazetesi Yazar›
‘Acaba bir yerden maç m› 10-Ayhan
11-Orhan Taﬂan
Gece Postas› Gazetesi Yazar›
ald›k?’ diye düﬂün-düm. 12-Sabahattin Ezer
Sabah Gazetesi Sahibi (Antakya)
Ses Gazetesi Sahibi (Ayd›n)
Spor kolu baﬂkan›y-d›m. 13-Hilmi Tükel
Ses Gazetesi Yazar› (Ayd›n)
‹ﬂ baﬂkaym›ﬂ. Bakanl›ktan 14-Mediha Bölsel
15-Faik Muhsino¤lu
Demokrat Ülkü Gazetesi Yazar› (Gaziantep)
yaz› gelmiﬂ, Karadeniz’ 16-Abdurrahman Konuralp Hatay Postas› Gazetesi Sahibi (Hatay)
de kamp yap›lacakm›ﬂ. ‘Sen bölgenin 17-Cahit Albayrak
Ateﬂ Gazetesi Sahibi (Bal›kesir)
‹stiklal Gazetesi Yazar› (Hereke)
çocu¤usun, bize nereyi önerirsin?’ dediler. 18-Fahri Üstünda¤
‹skenderun Gazetesi Sahibi (‹skenderun)
Birkaç yer üzerinde duruyorlard› ki, Abana 19-Suphi Levent
20-Yaﬂar Evirgen
Yeni Yurt Gazetesi Sahibi (Diyarbak›r)
yoktu gündemde. Abana’y› öner-dim. 21-Aziz Demircio¤lu
Do¤rusöz Gazetesi Sahibi (Kastamonu)
Elektri¤i, suyu ve futbol tak›m› bulundu-¤unu 22-Sami Emirmahmuto¤lu Demokrasiye Hizmet Gazetesi (Maraﬂ)
Demokrat Mardin Gazetesi Sahibi (Mardin)
söyledim. Belediye Baﬂkan› Fahri 23-‹zzet Y›ld›z
24-‹lter
T.
Nur
Yeni
Ses Gazetesi Yazar› (Samsun)
Yazgan’›n (1914) ad›n› verdim. Birkaç gün
25-Remzi Perihano¤lu
Van Sesi Gazetesi Sahibi (Samsun)
sonra yine ça¤›rd›lar. Karar verilmiﬂti. 26-Cemile Çullu
Türk Kad›nlar Birli¤i Üyesi
Benden, Abana üzerine ayr›nt›l› bilgi 27-Sebahaddin Baﬂbu¤ Avukat, T. Milli Gençlik Teﬂkilat› Eski Baﬂkan›
Türk Devrim Ocaklar› Genel Sekreteri
istediler. Ben de geliyordum. Birkaç gün 28-Necla Erad
29-Ali
Turgan
T. Milli Gençlik Teﬂkilat› Yönetim Kurulu Üyesi
sonra ‹nebolu’dan deniz yoluyla Abana’ya
30-Hüsamettin Cindoruk T. Milli Gençlik Teﬂkilat› ‹kinci Baﬂkan›
geldik. Karayolu yoktu. ‹lkokulda, yer 31-Mümtaz Soysal
Amme Enstitüsü Asistan› (Ankara)
yata¤›nda ve çad›rlarda yatt›k. ‹lkokula 32-Fehamet Türkmen Avukat
Avukat
bayra¤›m›z› törenle çeker, indirirdik. ‹zci 33-Suha Giritli
34-Güzin Ergur
Türk Kad›nlar Birli¤i Üyesi
giysilerimiz vard›. Hac›veli’ye falan giderdik. 35-Avni Erakal›n
Tekstil Genel Sekreteri
Çevrede iyi etki b›rakt›k. Abana’ya vapur 36-Sabri T›¤l›
Teksif Genel Sekreteri, Abana’y› Kalk›nd›rma Der. Bﬂ.
Gençli¤in Avrupa Kampanyas› Türkeyi Sekreteri
u¤rard›. Kazan, Cevizlik’te kaynard›. Pazar 37-Ali ‹hsan Çelikkan
Gençli¤in Avrupa Kampanyas› Sekr. Yrd. Gazeteci
da orada kurulurdu. Karsl› bir aﬂç›m›z vard›, 38-Esin Talu
(Ses Gazetesi, Ayd›n)
‘Kad›nlar›n›z, k›zlar›n›z ve kedileriniz çok
güzel’ derdi. So¤an keserken elini de kesmiﬂ. Abana Gençlerbirli¤i’yle maç da yapt›k. ‹lk devreyi 4-0 önde
kapatt›k. Ama ikinci devreye takviyeli ç›kt›lar ve oyunu 5-4 ald›lar. Bizim arkadaﬂlar›m›z› hep yaralad›lar. Ben çok
iyi bir oyun ç›karm›ﬂt›m. Bu oyunda Abanal› beni tan›d› ve tak›ma ald›. O zaman ilk kez Abana formas›yla ‹nebolu
Güneﬂspor’a karﬂ› oynad›m. Tarih: 11 Temmuz 1955. Kamptan sonra
ABANA
benim yaz tatilim baﬂlad›. Kamp, 15’er günlük iki devreydi. ‹lk devrenin bitti¤i
Bir öyküm var anlat›lacak
gün (çad›rlar toplan›rken) vapur geldi ve Abana’ya çok say›da konu¤u ç›kard›.
Buraya, bural›lara.
Bunlar Gençli¤in Avrupa Kampanyas› için gelmiﬂlerdi ve Abana’n›n ad›n›
Kentiniz güzel, kentiniz ﬂirin,
dünyaya duyuracaklard›. Aralar›nda ünlü gazeteciler, ö¤retim üyeleri vard›.
Yaﬂant›n›zla birlik.
Tatl› bir senfoni
Onlar da ilkokulda kald›. Bir hafta sonra da ilkokul yand›” (AG, Nisan 1991).
Dinledi¤iniz deniz
Sabah uykular›nda...
Bir baﬂka benimkilerden,
Bir baﬂka s›cak
Gözleriniz.
En güzel kalk borusunu çal›yor
Kuﬂlar›n›z
Çam ormanlar›nda.
Tüm iyiliklere
Ve mutluluklara aç›k, kollar› gecelerin.
Abanal› hemﬂerim,
Ben uzaktan geldim, gidece¤im.
Denizin ve kentin
Tatl› bir senfonisidir
Düﬂlerimde dinleyece¤im.
Naz›m DEM‹RTAﬁ
(Turistik Abana, 15 Ocak 1971)

1955’te gelen gazeteciler’den kimileri ve karﬂ›lay›c›lar (Nuri Eren).
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DOKUMA FABR‹KASI G‹R‹ﬁ‹M‹
Sandalye fabrikas› ve makarac›l›¤a “Giriﬂimler, Giriﬂimciler” bölümümüzde de¤inmiﬂtik. Bir de Abana’da
dokuma fabrikas› kurulmas› giriﬂimi var.
“Abana Pamuklu Sanayi Anonim ﬁirketi” kurulur.
Orhan Taﬂhan:
“...Sabri T›¤l› (1926), bir sohbetimizde çal›ﬂmalar›na temas etti. Ortada bomboﬂ duran ortaokul binas›n›
göstererek dedi ki: ‘Buray› fabrika yapaca¤›z. Pamuklu sanayi ile iﬂtigal edecek bir fabrika.
Pamuklu Sanayi Türk Anonim ﬁirketi ad›n› verece¤iz. Sermayesi 200.000 TL’d›r. ﬁimdilik
kanuni formaliteleri tamamlamakla meﬂgulüz’” (Gece Postas›, 17 Ekim 1955).
Sabri T›¤l› (1926):
“...Fabrikan›n kurulabilmesi için, d›ﬂardan gelecek makine vb için döviz tahsisi gerekliydi.
Abana’y› cezaland›ran o günün yönetimi, Abana’da böyle bir sanayi kurularak, Abana’n›n
kalk›nmas›na da karﬂ› oldu¤u için bütün giriﬂimlerimiz boﬂa gitti. Döviz tahsisi olmay›nca, ﬂirketi
da¤›t›p, herkesin paras›n› geri vermek gibi bir durum ortaya ç›kt›. Ama, ‘Toplanan paray›
da¤›tmayal›m, de¤erlendirelim’ dedik. ‹stanbul’daki bizim gençlerden ﬁahap ﬁenol (1928)
ve di¤er arkadaﬂlar vas›tas›yla piyasadan birkaç trikotaj makinas› sat›n ald›k. Abana’dan gençler getirtilerek, o
makinelerde yetiﬂtirdik. (...) Toplanan para ile Abana’da ticaret yap›ld›. Un, bu¤day vb al›ﬂveriﬂi. Bunun için Abana’da
bir komisyon kuruldu. Abana’da Kâz›m Yazgan (1920) ve di¤er arkadaﬂlar bu paray› iﬂlettiler. Sonra da herkesin
paras› geri verildi” (AG, 15 Ocak 1981).

L‹MASOLLU NAC‹
Türk turizminin 1955-56’da baﬂlad›¤›n› söyleyebiliriz. Daha
Akdeniz ve Ege’de turizm yokken, Karadeniz’de (Abana, Akçakoca
ve Amasra’da) turizm yap›l›yordu.
Limasollu Naci’nin (1920) Abana turizminde
büyük pay› var.
Sabri T›¤l› (1926):
“...Naci (Limasollu, 1920), Türkiye’nin tan›nm›ﬂ
do¤a foto¤rafç›lar›ndand›. Hatta bu konuda bir
dünya birincili¤i de kazanm›ﬂt›. Ben Naci’yi
gazetelerden tan›rd›m. Abana köy olunca, bir
dernek kurarak turizm hareketine baﬂlamaya karar
verip, güzel foto¤raflar çektirmek için foto¤rafç› arad›k. Birtak›m meﬂhur
foto¤rafç›lar vard› ama, çok para istiyorlard›. Ben bu arada baz› gazeteci
dostlar›mdan da foto¤rafç› sordum. Bir gazetede foto muhabiri
arkadaﬂ›m Hilmi ﬁahin’e de baﬂvurdum. Kendisinin gidemeyece¤ini
ama Limasollu Naci ile konuﬂursam, onun bu iﬂi yapabilece¤ini
söyledi. Ben de Limasollu Naci’yi arayarak, Tepebaﬂ›’nda bir han
odas›nda buldum. Yanl›ﬂ yere geldi¤imi sand›m ve Foto¤rafç› Limasollu
Naci’yi arad›¤›m› söyledim. O da beni eski müﬂterilerinden sanm›ﬂ.
Böyle karﬂ›laﬂt›k Naci Bey’le. Ben Naci’ye heyecanla Abana’y›
anlatt›m. Beni büyük bir dikkatle dinledi. ‘Ben’ dedi, ‘foto¤rafç›l›¤›
b›rakt›m ama, senin ﬂu memleketini severek anlatman beni
duyguland›rd›. E¤er istersen ve eﬂimle bana vapur bileti al›rsan, bir de
film al›rsan, Abana’ya gider, foto¤raflar› çeker ve sana getiririm.’
Türkiye’de ilk defa ‹ngilizce kamp› kurmak istedi¤ini, bunun en
ideal yerinin de Bodrum oldu¤unu, ﬂimdi mektupla ‹ngilizce dersleri
verdi¤ini anlatt›. Ben Naci’ye, ‘Biz turizm yapmak istiyoruz, sen
‹ngilizce kamp› kurmak istiyorsun. O da bir turizmdir. Abana’da da
olabilir bu kamp’ dedim. Naci ‘Kesinlikle hay›r!’ dedi, ‘Bu Abana’da
olmaz, ancak Ege’de, Akdeniz’de olur. Ben de orada kuraca¤›m.’ Bir
gün Küçükpazar’da oturuyorduk. Gazetelerde, Abana’da ‹ngilizce
kamp› aç›laca¤› ilan›n› gördük. Bir de bakt›m, Naci’nin adam› beni
ar›yor. Naci acele benimle konuﬂmak istiyormuﬂ” (AG, 15 Ocak 19811 Mart 1981).
Bu, Abana’n›n turizme aç›lmas› için “Gazeteciler Semineri”nin
ard›ndan yakalad›¤› ikinci olanakt›r. Böylece, 20 y›ldan çok sürecek
olan Limasollu Naci’nin (1920) ‹ngilizce konuﬂma kamplar› baﬂlar.
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Kâz›m Yazgan (1920):
“...Abana’n›n foto¤raflar›n› çekecekti. Fakat Limasollu Naci (1920) Abana’y› çok be¤enince,
‹ngilizce konuﬂma kamp› açmaya karar verdi. ‹lk y›l 175 kiﬂi kat›ld› kampa. 1956 y›l›nda ilk
böyle baﬂlam›ﬂ olduk turizme. Ama olanaklar k›s›tl›. Pansiyon yok. Otel-motel zaten yok. Bilinmiyor
bile. Evlerden yatak-yorgan topland›. A¤aç barakalar yap›ld›. Eski Sa¤l›k Oca¤› binas› ‘ortaokul’
olarak baﬂlanm›ﬂt›. Turizm Derne¤i’nden gelen 15 bin lira ile bu binay› bitirdik ve ikinci y›l bu
binay› kampa tahsis ettik. O y›l çad›rlar da al›nd› ve ayn› y›l pansiyonculu¤a baﬂland›. Herkes
evinin bir odas›na çekiliyor ya da baﬂka bir eve taﬂ›n›p evini pansiyon olarak de¤erlendiriyordu.
Düzgün bir lokanta da yoktu. Ziya ﬁen (1916) ile Mehmet Tan (Galatal›, 1908), sahilde
çardak alt›nda ortak yemek piﬂirdiler. Kamp›n yemek iﬂini çözümlemeye çal›ﬂt›lar(*). Sonraki
y›llarda lokantalar da ço¤ald›. Limasollu Naci 15 y›l kamp getirdi Abana’ya. Halk, turizmi
tamamen benimsedi. Turistlerin hepsi de çok memnun ayr›l›yordu. 27 May›s Devrimi’ni yapanlardan Cemal
Madano¤lu, büyük müzisyenlerden rahmetli Mithat Fenmen, Suna Kan, Yazar Behcet Kemal Ça¤lar,
birçok bakan›n eﬂ ve çocuklar›, bakanl›k görevlileri, birçok gazeteci gelirdi. Gazete deyince akl›ma Gençli¤in
Avrupa Kampanyas› Türkiye Sekreterli¤i’nin tertipledi¤i gazeteciler staj› Abana’da yap›ld›. Bu, büyük bir olayd›r
asl›nda. Ayn› toplant› bir y›l önce Singapur’da yap›lm›ﬂt›. Bu toplant›ya Turan Güneﬂ,
Hüsamettin Cindoruk, Prof. ‹smet Giritli-Suna Giritli, Cemile Çullu, Edip Çelik,
Süleyman Barda¤ gibi daha birçok ünlü ve gazeteci kat›lm›ﬂt›. Bunlar gazetelerde uzun uzun
Abana’y› anlatt›lar” (Muharrem Saka’n›n söyleﬂisi, Abana Haber, 15 May›s 1986).
Limasollu Naci (1920):
“...Abana’n›n ilçeli¤i o zamanki iktidar taraf›ndan kald›r›l›p köy yap›l›nca, ekonomik yönden
çökmemek için, köy ilerigelenleri kurtuluﬂ yolu olarak turizmle kalk›nmay› seçmiﬂlerdi. O zaman
bana gelen Abana Turizm Derne¤i Baﬂkan› Sabri T›¤l› (1926), Abana’n›n foto¤raflar›n›
çekip bir broﬂür haz›rlamam› istemiﬂti. Önce profesyonel bir iﬂadam› gibi yüksek bir ücrette
anlaﬂm›ﬂt›k. Fakat dostluk ilerleyince, karﬂ›mdaki kiﬂinin bir tüccar olmay›p, idealist bir genç
oldu¤unu anlay›nca, bu iﬂi paras›z yapmay› kabul ettim. O zaman karayolu çok berbatt›. Vapur
biletimi ald›lar. Yedeksubayken düﬂüp dizim ezildi¤i için takmabacak pedal›yla yürüyordum.
Gemiden inince krallar gibi karﬂ›lad›lar, sedye ile da¤lara tepelere taﬂ›d›lar. Neticede, çekti¤im resimleri dönüﬂte
be¤enmedim. Güzel tenli k›zlara benziyordu Abana. Güzel tenli k›zlar›n renk güzelli¤i göz boyar ve siyah-beyaz
resimleri iyi ç›kmaz. O zaman renkli film de yoktu ve resimlerde Abana o kadar iyi olmam›ﬂt›. ‹stanbul’da resim
bekliyen Sabri T›¤l›, elim boﬂ geldi¤imi görünce çok ﬂaﬂ›rm›ﬂt›. Fakat, onu çok sevindirecek haberi geciktirmeden
verdim: Niçin resim çekiliyordu? Broﬂür için. Broﬂür niçin bas›lacakt›? Turist gelmesi için. ‘Bunlara hiç gerek yok
Sabri!’ dedim, ‘Ben en az 200 kiﬂi getirece¤im Abana’ya.’ Hakikaten o yaz ‹lk ‹ngilizce kamp›m›za temmuzda
120; A¤ustosta 160 kiﬂi geldi. Türkiye’nin her yerinden Artvin’den, Ardahan’dan, Edirne’den Ege’ye kadar
her yaﬂta, her meslekten kad›n erkek, genç ihtiyar ‹ngilizce ö¤renmek isteyen 300’e yak›n insan Abana’ya ak›n
etti. Bu, iﬂin sedece e¤itimle ilgili olan yan›yd›. ‹ﬂin bir de turistik yan› vard›. Kamp var diye Ankara’dan her hafta
otobüslerle Abana’ya tatil geçirmeye geliyorlard›. 20 tane mahruti çad›r, suyu ibrikle taﬂ›nan 2-3 tane sahra
tuvaleti, üstü çal› ç›rp›yla kaplanm›ﬂ, dört taraf› aç›k bir çardak. Fakat Abana, Abana olal› böyle bir telâﬂ, böyle bir
heyecan görmemiﬂti. Baﬂta Belediye Reisi Fahri Bey (Yazgan, 1914) olmak üzere, genç ihtiyar tüm Abanal›lar
kampa sahip ç›km›ﬂlard›. Da¤ köylerindeki köylüler, gelinlik yatak yorganlar›n› s›rtlar›nda taﬂ›yarak belediye önüne
y›¤›yor. (...) ‹lk kampla baﬂar›ya ulaﬂ›ld›¤›nda, Türkiye’de ad› hiç duyulmam›ﬂ bir köy halk›, hiçbir yerden yard›m
görmeden, hatta birçok engellemelere de karﬂ› ç›karak açt›¤›
kalk›nma u¤raﬂ›s›ndan galip
ç›kman›n hakl› gururunu yaﬂ›yordu. Kamp süresince Abana o yaz
’60 gün 60 gece’ bayram yapt›.
Bu baﬂar›l› çal›ﬂma hem lisan
e¤itiminde yeni bir ç›¤›r›n baﬂlang›c› oldu, hem de Abana,
turizm ile kalk›nmada Ege ve
Akdeniz’deki birçok köy ve
kasabaya örnek olmuﬂtur. Bugün
birçok önemli yerde, Abana’da
ö¤rendi¤i ‹ngilizce ile baﬂar›l›
olmuﬂ pek çok Abanasever
bulunmaktad›r” (Abana Haber, 15
ﬁubat 1985).
Mehmet Ali Geriﬂ, Fahri Yazgan, Kâz›m Yazgan ve Limasollu Naci.
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*) Abana ilk buzdolab›n› (“vitrin
buzdolab›) burada gördü.

1958 broﬂür kapa¤›

Salim Y›lmaz (1938):
“Abana otellerinde bu denli çok kiﬂiyi bar›nd›rabilecek yatak yoktu. Pansiyonculuk baﬂlat›ld›.
Bu devrede Abana’n›n Türk turizmcili¤ine yapt›¤› katk›lar küçümsenemez. Örne¤in biz de
ailece turizm kavgas›n›n içine girmiﬂtik. ‘Ayr›k Salon’u a¤abeyim (HTY, 1933) açm›ﬂt› (1957’de).
Turistlerin masa topu, lang›rt gibi gereksinimlerini karﬂ›l›yorduk. Babam da, bu salonun üzerindeki
büyük kata 25 yatak koyarak otele dönüﬂtürmüﬂtü” (AG, Nisan 1990).
Ömer Demir (1933):
“23 Temmuz 1960 Günlü¤ü”nden: “Limasollu Naci’nin (1920) Abana
‹ngilizce kamplar› büyük ilgi görüyor. Bu yaz Cemal Madano¤lu küçük
bir uçakla deniz k›y›s›na indi. Abanal›lar Madano¤lu’yu çok s›cak karﬂ›lad›. Madano¤lu’nun bir
de köpe¤i var. Madano¤lu’nun eﬂi de ‹ngilizce ö¤reniyor. Tan›d›¤›m bir yaﬂl› bayan emekli
ö¤retmen de ‹ngilizce ö¤reniyor. Bunlar›n da bulundu¤u ‘yeni baﬂlayanlar (beginners) kursuna
kat›ld›m. Ama ‘yeni baﬂlayanlar’ bile epeyce ilerletmiﬂlerdi. Ben, onlara ayak uyduramad›¤›mdan
ayr›ld›m. K›y›da deniz motorlar› var. Onlardan, çift direklisinin resmini yapt›m. Çok güzel oldu.
Görenler be¤endi. Deniz k›y›s›nda kumlar üzerindeki küçük uça¤›n da resmini
çizdim. O da güzel oldu” (AG, Nisan 1993).
Hayati Topalo¤lu (‹nceyaz›, 1938):
“Bakt›m ki, burada Grapho English ad›yla bir ‹ngilizce kamp› aç›lm›ﬂ. Limasollu
Naci (1920), Belediye Baﬂkan› Fahri Yazgan’dan (1914) bir belge getirmemi istedi. Fahri
Yazgan o belgeyi bana verdi. Ben de bir Abana genci gibi bu kontenjandan (para vermeden)
kampa kat›ld›m. Hatta ‹liﬂi (Yakaören) ‹lkokulu Baﬂö¤retmeni (müdür) Mehmet Topalo¤lu
(1926) a¤abeyimdir. Grapho English’ten mektupla ders al›yordu, benim de ilkokul
ö¤retmenimdir, o da kat›ld›. Onun ‹ngilizcesi benden iyiydi. San›yorum kamp o y›l (1959)
120'ﬂer kiﬂilik iki devre olarak yap›ld›. Dil ö¤retmenlerimiz, özellikle ‹stanbul’un çeﬂitli okullar›nda
‹ngilizce ö¤retmenli¤i yapan Türklerdi. Pratik için de yabanc› ö¤retmenler vard›. Bunlar›n
ço¤unlu¤u o s›rada Türkiye’ye gelen turistlerden oluﬂuyordu. San›r›m
Limasollu Naci bunlara para da vermiyordu. Yeme içme ve
bar›nman›n paras›z olmas› onlara yetiyordu. Bunlar aras›nda örne¤in
Holiwood’tan (ABD) bir genç adam ve ‹sveç’ten de iki genç k›z
vard›. Bu k›zlar ö¤renciydi ve 3-4 dil biliyordu. Dersler, bugün y›k›lan,
çim futbol alan›n›n arsas›ndaki yap›da yap›l›yordu. Arada s›nav da
yap›l›yordu. Limasollu Naci buna sahra s›nav› diyordu. Deniz
k›y›s›nda kumlar›n üzerine yay›lm›ﬂ›z, bize yaz›l› olarak verilen 100’den
çok soruyu yan›tl›yoruz. Biribirimize soru sormak, kopya çekmek
serbestti. Amaç ö¤renmek. 4 saat falan sürerdi s›nav. Bu s›nav
s›ras›nda denize girmek de olas›yd›. 8 yaﬂ›ndan 60 yaﬂ›na dek her
türden kimse ile kamp›n karmaﬂ›k bir yap›s› vard›. Paﬂa bile vard›
(Korgn. Cemal Madano¤lu). Arada ‹liﬂi’ye (Yakaören), Ginolu’ya
gezi yap›l›r, oralarda da yüzülür ve ders yap›l›rd›. Kampta müzik âleti
çalabilen gençler vard›. Onlar›n müzi¤iyle Belediye Bahçesi’nde
dans edilirdi. O zaman bizler de dans etmeyi ö¤rendik. Kampta k›z
say›s› çok oldu¤undan geri çevrilmezdik. Zaten e¤lenmeye gelmiﬂlerdi.
Sonraki y›llarda Belediye Baﬂkan› Mahmut ﬁekerci’nin (1937) bir
turist k›zla ilk dans›n› hat›rl›yorum, elleri tir tir titriyordu. Zamanla
gençler de dansetmeyi ö¤rendi. Bu yaz akﬂamlar› e¤lencelerinde
Abanal›lar da hünerlerini gösterirdi. E¤lence geç vakitlere dek sürerdi.
Deniz var, e¤lence var, yabanc›lar var. Çok güzel bir yaﬂamd›.
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Limasollu Naci kamp d›ﬂ›nda Abana’ya gelenleri de kampa almaya, en az›ndan toplu yeme¤e kat›lmaya ça¤›r›rd›.
Yemekler Kâz›m Yazgan (1920) ve Galatal›’n›n (Mehmet Tan, 1908) ortaklaﬂa çal›ﬂt›rd›¤› gazinoda yenirdi.
Arada orada da e¤lence düzenlenirdi. Benim gibi Abana kontenjan›ndan girenlere kamp yeme¤i yoktu. Ömer
Demir (1933) Ö¤retmen burada ev tutmuﬂtu. Çay›rc›k ö¤retmeniydi. Önceleri onun yan›nda kald›m, sonra
baban›n (Necati Y›lmaz, 1910) Ayr›k Otel’ine geçtim. Baban bana dedi ki: ‘Sen burada Gazi E¤itim Enstitüsü’nü
bitirene dek paras›z olarak kalacaks›n!’ Ben hiç böyle bir ﬂey beklemiyordum. Sonraki y›llarda da benden para
almad›(*). Limasollu Naci ile Abana’da bir turizm hareketi baﬂlad›. Benim köyüm (‹nceyaz›-Yunar›) Abana’ya
5-6 km. Haftada bir, giysilerimi y›katmak için giderdim. Çevre köylerin turizme bak›ﬂ› hep kuﬂkuluydu. Örne¤in üç
ay ya¤mur ya¤masa, bunu Abana’ya turistlerin gelmesine ba¤larlard›. Olumsuz ne varsa, turistlerin gelmesine
ba¤lan›yordu. Sonraki y›llarda turizm yavaﬂ yavaﬂ çevreye de yay›lmaya baﬂlad›. ‹liﬂi (Yakaören) plaj›na giderken
çarﬂ› içinden ﬂortla geçmeyi yasaklayanlar, aradan birkaç y›l geçince turizmin de¤erini kavramaya baﬂlad›. ‹liﬂi’de
de kimi evler pansiyona çevrildi. Valinin de deste¤iyle otel yap›ld›. ‹liﬂi’de de gece e¤lenceleri yap›lmaya baﬂland›.
1959 kamp›ndayken Bozkurt’a bir yarg›ç geldi (Abana köy). Bir denetçi gibi kampa geldi. Kamp yöneticilerinden
gerekli ilgiyi görmeyince, ‘ﬁunlar ﬂunlar yanl›ﬂt›r’ gerekçesiyle Limasollu Naci ile, kendisine karﬂ› ç›kan kamptaki
bir avukat› tutuklatt›. Bunlar üç gün tutuklu kald› ve kafalar› kaz›nd›. Bu üç gün süresince kamp› Cemal Madano¤lu
yönetti. Hatta Madano¤lu, ‘Yahu ben gözü kapal› olarak bir tümeni yönetiyorum, ama üç gün ﬂu kamp› yönetemedim!’
dedi. Abana’ya o zamanlar kamp d›ﬂ›nda da turist gelirdi. Abana, Ankara’n›n Karadeniz’e en yak›n yeriydi. O
zaman daha Akdeniz ve Ege turizme aç›lmam›ﬂ. Türkiye turizminin öncüleri Erdek, Akçakoca, Amasra ve
Abana’d›r. Ankara’n›n seçkin konuklar›, sosyete tak›m› gelirdi. Alman konsolosu gelirdi. K›zlar› Zigrit vard›.
Bu Almanlar uzun y›llar, Ankara’dan Almanya’ya dönünce de Abana’ya geldi. Bu kamp›n, Abana’n›n
ça¤daﬂlaﬂmas›na da büyük katk›s› oldu. Limasollu Naci, kamptaki kendi alan›nda ünlü kiﬂilere, Belediye
Bahçesi’nde konferanslar verdirirdi. Örne¤in böyle bir toplant›da bir avukat ﬂöyle dedi: ‘Turizm, alt›n yumurtlayan
bir tavu¤a benzer. Daha çok yumurta almak için tavu¤u s›vazlamak gerekir. E¤er tüyünü yolarsan›z, yumurtadan da
kal›rs›n›z!’ Bir iç mimar bayan vard›, Abana mimarisi konusunda konferans verdi. Abanal› han›mlar da izlerdi bu
toplant›lar›. Her y›l kamp sonunda halka aç›k bir toplant› yap›l›r, o turizm sezonunun eksileri, art›lar› tart›ﬂ›l›rd›.
Limasollu Naci, pansiyon, otel ve gazino (yemek) paralar›n› hep gecikmelerle öder, bu konuda tart›ﬂmalar ç›kard›.
1959 yaz›nda Org. Cemal Madano¤lu için kamp bitmeden Ankara’dan bir p›rp›r uça¤› geldi. Uça¤›n Abana’ya,
kamp›n yak›n›na inmesi çok ilgi çekti. Madano¤lu bu uçakla, köpe¤i Cancan’› da al›p Ankara’ya uçtu. Ben o
zaman o uça¤›n resmini de yapt›m. Kamptan, Gazi E¤itim’in resim bölümünde okudu¤umu bilmeyen arkadaﬂlar
‘senin resimin 10 mu?’ diye sordular. Madano¤lu aslan gibi, uzun boylu, yi¤it görünümlü, sesi görünümüne uygun,
mert, yak›ﬂ›kl› bir askerdi. Korumas› falan yoktu. Yine o uçakla 27 May›s 1960 Devrimi’nde de (o yaz) geldi.
Cemal Gürsel’den sonra ikinci paﬂayd›. Milli Birlik
Komitesi’nde a¤›rl›¤› çoktu. Belediye Bahçesi’nde
L‹MASOLLU NAC‹
toplanan Abanal›lara devrimin nas›l yap›ld›¤›n› anlatt›.
Yaﬂ› k›rk c›var›nda olan herkesin bildi¤i tan›d›¤› bir isim
‘Biz askerler en k›sa zamanda yönetimi sivillere de Limasollu Naci’dir. Peki, Limasollu Naci kimdir, ne
devredece¤iz. Sivil hükümetlerin yapamayaca¤› orman yapm›ﬂt›r? Sorunun cevab› için 14 Ocak günü (1988)
yasas›, yedeksubayl›k yasas› gibi yasalar› de¤iﬂtirece¤iz’ Pangalt›’daki eski bir apartman›n üçüncü kat›nday›m. Dairenin
dedi. Abana yeniden ilçe olunca turizm geriledi. Evler kap›s›nda ‘Limasollu Naci Ö¤retim Yay›nlar›” yaz›yor. Zili
memurlara verilince pansiyonlar azalm›ﬂt›. Ege ve çal›yorum. ‹çerde Naci Bey’in kar›s› Vedia Han›m ve o¤lu Tunç
Bey. Konuﬂmaya baﬂl›yoruz. Vedia Han›m anlat›yor. Limasollu
Akdeniz’in turizme aç›lmas›n›n da bu oluﬂumda etkisi
Naci Bey’in öyküsü ﬂöyle: Limasol’da do¤uyor. 1920’de (...).
var. Ben, 1959’dan 1964’e dek tüm kamplara kat›ld›m.
ABANA’DAN ‹NG‹LTERE’YE
ﬁimdi de 2-3 y›lda bir gelip eski an›lar› yineliyorum” (özel
1953’te art›k yavaﬂ yavaﬂ ‹ngilizce ö¤renme sistemini
söyleﬂi).
geliﬂtiriyor. ‹lk Lisan Dersanesi’ni Taksim-Galatasaray’da

*) Necmi Y›lmaz: “Ben ‹stanbul-Küçükpazar’da terziyken bir
gün biri geldi. Do¤anyurtluymuﬂ. Abana dolay›nda pazarc›l›k
yaparken bizim otelde (Ayr›k) çok yatm›ﬂ. Babam ondan para
almazm›ﬂ. Adam bu durumu anlatt› ve ﬂöyle dedi: ‘Ben ﬂimdi
Almanya’day›m. ‹ﬂim iyi. Param da var. Babana otel borçlar›m›
ödeyip hakk›n› helal ettirmek istiyorum.’ Ben de ‘Babam para
almaz, bizden yana helal olsun’ dedim” (özel söyleﬂi).

aç›yor. Özel bir metot geliﬂtiriyor. ‹ngilizceyi titiz bir Türkçe
ile aç›kl›yor. Yabanc› dili dolays›z olarak ö¤renciye ö¤retiyor.
Kesinlikle tekrara dayal› ezberci bir yaklaﬂ›m› benimsemiyor.
Türkçe dilbilgisi formülleri kullan›yor.
1958’de Kastamonu’ya ba¤l› Abana’da yaz aylar›nda
‹ngilizce konuﬂma kamp› aç›yor. Büyük ilgi görüyor. Her yaﬂtan
ö¤rencinin kat›ld›¤› kampa, devrin Kastamonu Milletvekili
Sabri T›¤l› da destek oluyor. Ö¤renciler aras›nda Cavit Kavak,
Cemal Madano¤lu gibi müstakbel ﬂöhretler de var. Antalya
ve Uluda¤’da da kamplar aç›yor. Baﬂlang›çta her yaﬂtan insana
aç›k olan kamplar, daha sonra tamamen ö¤rencilere yönelik
oluyor. Yurtd›ﬂ›ndan yabanc› ö¤retmenler getirtiyor. 1973’ten
sonra bu kez de ‘‹ngiltere’de dil ö¤renme tatil kamplar›’
uygulamas›na geçiyor Limasollu Naci (...).
Koroner kalp yetmezli¤inden ﬂikâyetçi. Nihayet 10 May›s
1992’de bir kalp kriziyle yaﬂam› terkediyor...
Tar›k S‹PAH‹ (Gazete Pazar, 8 ﬁubat 1998)

1958 broﬂürü (arka kapak)
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Saffet Demirtaﬂ (1927):
“Ben askerden 1954’te dönünce ilçelik kald›r›lm›ﬂt›. Limasollu Naci (1920) 1956 turizm
sezonundan baﬂlayarak tam 20 y›l süreyle ‹ngilizce kamplar› kurdu. ‹lk kamp çad›rlardayd›.
Evlerimizden en yeni yatak ve yorganlar›m›z› verdik. Bu, Abana sevgisinden kaynaklan›yordu.
Abana’n›n tan›t›lmas›, kalk›nmas› için yap›lan bir yükümlülüktü. Kampla beraber pansiyon turizmi
de baﬂlad›. Yaln›z ‹stanbul de¤il, Ankara ile Abana aras›nda da yazlar› sürekli araçlar iﬂliyordu.
Yaz akﬂamlar› Belediye Bahçesi’nde sunuculuk yapan Kemal Kaplan, buluﬂlar›yla halk›
coﬂturuyordu. Abana’daki bu gece e¤lencelerini çevre halk› da izlerdi. Abana’ya gelen konuklar›n
tedirgin edilmemeleri için gençler gece gündüz nöbet tutard›. Konuklara küçük bir zarar gelmesine
göz yumulmazd›. Bu düzeni de Fahri Yazgan (1914) kurmuﬂtur. Ahmet Efendi’nin Ziya (ﬁen, 1916) ile Galatal›
(Mehmet Tan, 1910), k›y›daki restoranda çok iyi hizmet veriyorlard›. Abana Pilav›, cumhurbaﬂkanl›¤› aﬂç›lar›ndan
Necdet Dengizer’in (1902) eseridir. Saraço¤lu, T›¤l›, Zuhuri Gür, Abdullah Efendi ve sizin Ayr›k Otel
konaklama gereksinimini karﬂ›lard›. Cezal›l›k y›llar›m›zda Abana, Türkiye ve dünya çap›nda tan›nd›” (AG, NisanMay›s 1996).
1957 ‹ngilizce kamp› için haz›rlanan tan›t›mdan (broﬂür):
“7 km boyunca plaj olan sahilleri, yaz›n ﬂehrin toz, s›cak ve gürültüsünden kaçmak isteyenler için ideal bir
tatil yeridir. Karadeniz’in meﬂhur barbunyalar› bal›k merakl›lar› için bulunmaz f›rsatlar sa¤lar. Her turist için meyve
bahçeleri serbesttir. Abana’n›n meﬂhur elma ezmesi ‘tor’, dünyada eﬂsiz bir marmelatt›r. Orman Bölge
Müdürlü¤ü’nün teﬂebbüsüyle Mavi Burun üzerinde bu sene Türkiye’nin ilk tabii orman park› kurulacakt›r.
Gerek turist olarak gelenler, gerekse ‹ngilizce kamp›yla gelenler
çam ormanlar›nda geziler yapar. Kamp sahas› içinde postane,
voleybol; futbol; basketbol sahalar› vard›r. Abana’da ve kamp
içinde elektrik, bol tazyikli su tesisleri ve her evde duﬂ mevcuttur.
Deniz k›y›s›nda modern ve konforlu gazinolar vard›r” (‹smail Hakk›
ﬁener).
1960 ‹ngilizce Kamp› tan›t›m›ndan:
Türkiye’nin ilk ‹ngilizce Konuﬂma Kamp›’n›
kurdu¤umuz 1956’dan beri her sene daha tecrübeli olarak, daha
iyi ﬂartlar alt›nda, daha geniﬂ teﬂkilatla hizmetinizdeyiz. Geçen
bu dört y›l içinde Abana’da tam 8 kamp açm›ﬂ bulunuyoruz.
Her sene ilgi daha çok olmuﬂ, her sene kamp›m›z iyi neticeler
vermiﬂtir. Kamplar›m›za kat›lanlar hem mükemmel ‹ngilizce
ö¤renmiﬂ, hem de çok tatl› hat›ralarla dolu birer tatil
geçirmiﬂlerdir” (‹smail Hakk› ﬁener).
1961 ‹ngilizce kamp› tan›t›m›ndan:
“1- Abana çok ﬂirin bir deniz k›y›s›d›r. 2- Meyve tasavvur
edilemeyecek kadar çoktur. 3- Köyde içme suyu bol ve elektrik
vard›r. 4- Bir ay içinde gezmekle bitmeyecek kadar güzel ve de¤iﬂik
manzaral› tabiat parçalar› ile bezenmiﬂtir. 5- Abana, Türkiye’nin
en misafirperver ve en medeni köyüdür. 6- Bütün bunlar bir yana,
böyle bir e¤itim kamp› için en lüzumlu olan ﬂeyi yaln›zca Abana’da
bulmak mümkündür. Kamp müddetince bu köy halk› maddi,
manevi bütün varl›¤› ile kamp›n hizmetindedir. ‹ngilizce konuﬂma
sahas› sadece kamp hudutlar› dahili de¤ildir. Bütün köy içinde
daimi surette ‹ngilizce konuﬂmak mümkündür. Postanede
mektubunuzu ‹ngilizce konuﬂarak atabilirsiniz. Bir k›r kahvesinde
‹ngilizce konuﬂarak çay içebilirsiniz. Herhangi bir dükkândan
sadece ‹ngilizce konuﬂarak al›ﬂveriﬂ edebilirsiniz. Velhas›l plaj›,
da¤lar›, elma bahçeleri ve çarﬂ›s›na kadar bütün Abana ‹ngilizce
konuﬂma sahas›d›r” (‹smail Hakk› ﬁener).
Madano¤lu’yu Abana’ya 1959’da getiren uçak (Nuri
Eren).

1960 ‹ngilizce Kamp› broﬂürü kapa¤› (‹smail Hakk› ﬁener).
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1978 ‹ngilizce kamp› tan›t›m›ndan:
Solda Fahri Yazgan, sa¤da Naci Limasollu.
“Kurumumuz bu sene, ‹ngiltere’deki
Kessingland Yaz Okulu’muzu tüm ö¤retmen
kadrosu ile Abana’ya taﬂ›maktad›r. Diyebiliriz ki,
‹ngilizce ö¤renmek ve pratik yapabilmek için
‹ngiltere’de mevcut olan ortam› biz bu sene
Abana’da aynen yarataca¤›z. Kurumumuz bu
alanda 24 y›ll›k tecrübeye sahiptir. Bu 24 y›l
boyunca sizler gibi velilerin taktir, teﬂvik ve ilgileriyle
bugünkü durumumuza ulaﬂm›ﬂ bulunuyoruz. Bu
sene de bize emanet edece¤iniz evlâd›n›z›, aynen
sizin gibi üzerine titreyerek, ona büyük bir adamm›ﬂ
gibi de¤er vererek bir yandan bir kolej ‹ngilizcesi
kazan›rken, bir yandan da kiﬂilik kazanmas›na
yard›mc› olaca¤›z. Yaz okulumuza gidiﬂ ve geliﬂinde
ve tüm yaz okulu süresince Kessingland Yaz Okulu ö¤retmenleriyle birlikte ö¤rencilerin baﬂ›nda olaca¤›z. 24
seneden beri bu sahada hem kurucu, hem de önderiz. ‹lk seneden beri geçen 24 y›lda binlerce ö¤rencimiz bugün
birer ‹ngilizce bilen kiﬂi olmuﬂlard›r ve birço¤u da bugün Türkiye’de ‹ngilizce ö¤retimi alan›nda çal›ﬂmaktad›r.
(...) Kamp›n ilk günü ö¤retim kurulu, ‘giriﬂ testi’ ile ö¤rencileri bilgi dereceleri ve yaﬂlar›na göre s›n›flara ay›r›r.
S›n›flar 9’ar kiﬂiliktir. Günde en az 6 saat ders yap›l›r. Toplu seminer uygulamalar›nda baz› hallerde bir s›n›fta üç
ö¤retmen bulunur. Gramer ö¤retmenleri d›ﬂ›nda tüm ö¤retmenler ‹ngiliz’dir. Bu ö¤retmenler Kessingland Yaz
Okulu’muzda seminer sistemimizin uygulamas›na kat›lm›ﬂ, denenmiﬂ ve baﬂar›l› çal›ﬂmalar› kesin olarak görülmüﬂ
ö¤retmenlerdir” (AG, 15 May›s 1978).
Limasollu Naci (1920), 1978 kamp› için Abana Gazetesi mikrofonuna ﬂunlar› söyler:
“E¤itim süresi içinde Abana’y› tamamen ‘‹ngilizce konuﬂma alan›’ yapmak istiyorum.
Ö¤rencilere yard›mc› olmak amac›yla hiç olmazsa ufak tefek al›ﬂveriﬂlerdeki konuﬂmalar› halk›m›z
‹ngilizce olarak sürdürebilmelidir. ‘Abana, ‹ngilizce konuﬂulan bir çevre olsun’ istiyorum.
‹stek olursa, halka da özel ‹ngilizce dersleri verece¤iz. Sonra, çarﬂ› içinde bir iki yere ‹ngilizce
tabelalar koydurtmak istiyorum. ‘Abana Belediyesi’ (Municipality of Abana), ‘Hastane’ (Hospital), ‘Postane’ (Post-Office) gibi” (AG, 15 May›s 1978).
Yakaören’de de turizm baﬂlar.
Mehmet Topalo¤lu (Yakaören ‹lkokulu Müdürü, ‹nceyaz›, 1926):
“1954 y›l›nda ilçe Abana’dan Bozkurt’a kalk›nca Abanal›lar 1956 y›l›nda Abana’ya ‹ngilizce Konuﬂma
Kamp› ve turist getirdi. Abana denizi derin oldu¤undan, turistler ‹liﬂi’ye geldikleri zaman, o y›l hizmete girmiﬂ
olan limanda meydana gelmiﬂ plaj› ve denizin s›¤l›¤›n› be¤endiler. Art›k devaml› gelmeye baﬂlad›lar. 1957 y›l›nda
‹liﬂi’ye de turist yerleﬂmeye baﬂlad›. Bunlar için zaman›n muhtar› Mustafa Özcan plaj›n birkaç yerine tahta kabin
koydu. Gelen turistlerin bar›nma ve di¤er ihtiyaçlar› ile ilgilendi. Köy kona¤›n›n üzerine yirmi yatak koydu. Eraslanlar
kahvelerinin üzerini otel yapt›. Salih Turhan evine turist kabul etti. Bugünkü Kervansaray, baﬂkas›na ait küçük
bir oteldi. 1959 sonbahar›nda yanan Sahilpalas da turist kabul ediyordu. Plajda yüzmek ücrete tabi de¤ildi.
Yaln›z, denizli havalarda gelen yosunlarla plaj kirleniyor ve temizlenmiyordu. Turistlerin de iste¤i üzerine plaj›n
temizli¤ine bak›lmas› ve plaja girmenin ücretli olmas› fikri do¤du. Bu fikir 1963 y›l›na kadar uygulanamad›. 1963
y›l› baﬂlar›nda rahats›z oldu¤undan istifa eden Muhtar Mustafa Özcan’›n yerine kaymakaml›kça muhtar tayin
edilen Ö¤retmen Fethi ﬁener önce sokaklara kald›r›m döﬂetti. Bal›khane kurdu. Köhne binalar› y›kt›rd›. Bahara
do¤ru plaja briketten 16 kabin, bir su deposu, bir kahvehane, bir sun’i kumsal ve iki duﬂ yapt›rarak Kaymakam
Ahmet Nedim Çetin’in de deste¤iyle, haziran ay›n›n son pazar günü ‘bölge turizm mevsiminin aç›l›ﬂ günü’ ihdas
etti ve plaja girmeyi ücretli yapt›. Aç›l›ﬂ günü vali ve kaymakamlar›yla birlikte Kastamonu, ‹nebolu ve
Çatalzeytin’den çok gelen oldu. Toplanan halk birkaç bin kiﬂi vard›. Bu çal›ﬂmalarda ö¤retmenlerimizden Salih
Nuri Gökgöz de çok faaliyet gösterdi. Muhtar meslektaﬂ›m›z›n büyük destekleyicisi ve yard›mc›s› oldu. O y›l turizm
faaliyetlerini bizzat üzerine ald›. E¤lenceler tertipledi. Yeni yap›lan bina ve çarﬂ›da baz› evlerin de dahil olmas›yla
pansiyon adedi ço¤ald›. Yatak say›s› 130’u buldu. 1964 y›l›nda köyde Turizm Derne¤i de kuruldu. Ö¤retmen
Fethi ﬁener muhtarl›¤› 1963 sonbahar›nda yeni seçilen Abdullah Varol’a teslim etmiﬂti. Turizm Derne¤i
kurulunca dernek baﬂkan› oldu. Denize dernek ad›na beton duvar döktürürken, plaja 11 kabin daha ve bir giﬂe
kazand›rd›. (....) 1963 y›l›ndan itibaren köyümüz turizmle ciddi bir ﬂekilde
ABANAM ‹Ç‹N
ilgili bulunmaktad›r. 1966 y›l›nda büyük bir otel, büyük bir gazino ve
Ad›m Turistik Abana,
21 dinlenme evi eski y›llar›n tesislerine ek olarak turizm hizmetine
Denizim var, gir kana kana.
girmiﬂ olacakt›r. (...) Yakaören-Bozkurt-Abana üçgeni içindeki turizm
Büyüktüm küçüldüm, yaz›k bana,
Bir mini “kaza” verdiler, a¤lar›m yana yana.
ve kalk›nma iﬂbirli¤i bizleri çok memnun etmekteder” (Yakaören’in
Osman KURTULUﬁ
Tarihsel Temeli ve Bugünü, 1966, sayfa 8, Yakaören ‹lkö¤retim Okulu
(Turistik Abana, 15 ﬁubat 1972)
Belgeli¤i).
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Mustafa Sevim (Emekli ö¤retmen, Yakaören, 1943):
“1969’dan 1974’e dek Yakaören’de turizm derne¤i baﬂkan›, baﬂkan yard›mc›s›, köy
muhtar›, muhtar dan›ﬂman› olarak turizmde görev ald›m. Abana ile iyi anlaﬂ›rd›k. Yakaören’de
taﬂ›t arac› yoktu. Malzeme ve kum-çak›l taﬂ›ma iﬂlerinde Abana Belediyesi bize yard›mc› olurdu.
Abana Beyediyesi’nin kamyonu ve pikab› (kamyonet) vard›. Yakaörende turizm ﬂenli¤i
düzenlerdik. Her y›l duyuru haz›rlar, Kastamonu’dan baﬂka Çank›r›, Karabük ve Ankara
belediyelerine yollard›k. Bize
Eskiﬂehir’den de turist
gelirdi, oraya da yollard›k.
Bizde elektrik yoktu. Karamürsel’den yard›m
olarak bir elektrik jeneratörü alm›ﬂt›k, o jeneratörün onar›m›nda da Abana Belediyesi’nden
yard›m al›rd›k. Bozkurt Belediye Baﬂkan› Kâz›m
Özcan (1913) da bize çok yard›m etti.
Harmason’da ç›narlar›n alt›nda kahve vard›. Baz›
akﬂamlar› yürüyerek oraya giderdik. Turistler de
giderdi. Bir de¤iﬂiklik olurdu. Abana-Yakaören
Yakaören 1970’ler (Hasan Köse).
yolu 1962’de; ‹nebolu yolu 1965’te aç›ld›. Ama
yol düzgün de¤ildi” (özel söyleﬂi).
Mahmut ﬁekerci (1937):
“1955’te turizme baﬂlad›¤›m›z zaman, burada hepimiz jandarma
gibi sabaha kadar görev yapard›k. ‹lçelikle beraber Abana’dan
jandarmay› da kald›rm›ﬂlard›. Biliyorsunuz biz, 1953’ten 1968’e
kadar köydük. ‹stersek, Bozkurt’tan jandar ma yollarlard›.
San›yorum tüm bu 15 y›l boyunca ya bir kez, ya da iki kez jandarma
gerekti. 1958’de yeniden belediye olduk. Ben 1963’te belediye
baﬂkan› oldum. Turizmde kendi güvenli¤imizi kendimiz sa¤lad›k. ‹ﬂlerin iyi yürümesi
için biz Abana’da 1958 ile 1960 aras›nda ‘27’ler’ diye bir grup kurduk. Yeminli 27
kiﬂi. Yeminli bilgilendirme grubu. Toplant›lar›m›zda al›nan kararlar kesinlikle bizim
d›ﬂ›m›za ç›kmazd›. Kimse de topland›¤›m›z›n ay›rd›na varmazd›. Bu grubun Abana’ya
büyük yarar› oldu. Her tür s›k›nt›m›z› bu toplant›da rahatl›kla dile getirebiliyorduk.
‹çlerinde en genci bendim. Ço¤unluk yaﬂl›yd›. O zaman Abana’da genç azd›. O zaman
Abana’da bugünkü gençlik olsayd›, on kat ço¤unu yapard›k. Ben belediye baﬂkan›
olmadan da turizm kurulunda görev ald›m. 1955’ten beri, Ankara’da reklam ve
afiﬂ bast›rma iﬂlerini ben yapt›r›rd›m. Yol ve konaklama giderlerini cebimden harcard›m.
Biz bir ekiptik. Ekip çal›ﬂmas› yapmam›z, beni çok iyi yetiﬂtirdi. Sonra karﬂ›m›zda
Kâz›m Özcan (Bozkurt, 1913)
gibi deneyimli bir belediye baﬂkan› Limasollu Naci ve Sahra s›nav› (üstte Limasollu Naci-1959).
vard›. Fahri Abi (Yazgan, 1914)
beni çok iyi yetiﬂtirdi. Piﬂtik de öyle
at›ld›k politikaya. Burada, hiçbir
ilçeye, dahas› hiçbir ile nasip
olmayacak bir gençlik kurduk. ‹ki
bin kiﬂi oturan› olan bir beldeyiz.
‘Köy’ diyorlar iki bin kiﬂilik yere
ama, bugün 300 kiﬂinin çal›ﬂt›¤›,
ﬂöyle böyle beﬂ-alt› bin kiﬂiyi
besleyen kuruluﬂ durumuna geldik.
Hatta yedi bin, on bin. Biz bu
durumdan mutluyuz. Korkunç bir
ﬂey. Herkes Abana’ya gelmek
istiyor. Abana’da bugün daire ederleri 70-80 milyondan baﬂl›yor (1991). Benim zaman›mda
belediyenin 10 çal›ﬂan› vard›. ﬁimdi 54 kiﬂi çal›ﬂ›yor” (AG, Haziran-Temmuz 1997).
Dündar ﬁenol (1934):
“Bizim gençli¤imizde hiçbir evin kap›s›n›n kilidi yoktu. Yaz geceleri 8-10 genç sabaha kadar
nöbet tutar; d›ﬂardan gelenlerin rahats›z etmemesi için turistleri beklerdi. O zaman Abana, TC’nin
bir eyaleti gibiydi. Ankara hükümetiyle aram›z aç›kt›. ﬁöyle bir an›m var: Bir çarﬂamba gecesiydi,
nöbet bendeydi. Sabaha dek nöbetimi tuttum. Sabah kahvalt›m› yapt›m, ‹liﬂi’den vapura binip
askere gittim. Vapuru ‹liﬂi’ye (Yakaören) alm›ﬂlard›” (AG, Eylül 1993).
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Nurettin Aslan (1934):
“Buradan ilçelik kalk›nca jandarma da kald›r›ld›. Biz gençlik olarak jandarma görevini de
üstlendik. Abana’ya gelen turistlerin tedirgin edilmemesi için sabahlara dek, belimizde sopa ile
nöbet tutard›k. Kolay kolay da olay olmazd›” (özel Söyleﬂi).

YEN‹DEN ‹LÇE OLUYORUZ
Abana’n›n yeniden ilçe olmas› konusu bas›n›n gündeminden düﬂmüyordu (geçen
bölümümüzde bu konuda al›nt›lar vermiﬂtik). 1960 Devrimi’yle konu daha
da güncelleﬂti. 1961’de “Antidemokratik Kanunlar› Ay›klama
Komisyonu” kuruldu.
Rafet Demirtaﬂ (1931):
“Abana 1945’te ilçe olunca, köyleriyle beraber nüfusu ‹nebolu’dan çoktu. Abana Askerlik
ﬁubesi’nde her zaman ‘albay’ rütbesinde bir subay bulunurdu. ‹nebolu’da ‘yarbay’ olurdu.
‹çiﬂleri Bakan› Hilmi Uran Abana’n›n ilçe olmas› için çok çal›ﬂt›. Gümrük ve Tekel Bakan›
Tahsin Coﬂkan da bu iﬂin içindeydi. 1950 genel seçimlerinde Abana Merkez ve do¤uya do¤ru
olan köyleri (Çatalzeytin de içinde) CHP’ye oy verdi. Yukar› köyler Demokrat Parti’yi (DP)
tutuyordu. Seçimi DP kazand› ve ilimiz milletvekilliklerinin 10’unu da ald›. O zaman ‘ço¤unluk sistemi’ydi.
Kastamonu Milletvekili Hayri Tosuno¤lu ve 10 arkadaﬂ›n›n verdi¤i yasa önerisi TBMM’nde kabul edildi ve
ilçelik Bozkurt’a kalkt›. Oturan› 2.000’den az oldu¤undan Abana’dan belediye de kald›r›ld›. 27 May›s 1960
Devrimi’nden sonra Kurucu Meclis 1961 Anayasas›’n› kabul etti ve Anayasa’ya ayk›r› yasa ve uygulamalara
siyasal partilere alt› ay içinde itiraz hakk› verildi. Bu durumdan yararlanan CHP, Abana olay›n› gündeme getirdi.
CHP ‹stanbul Milletvekili Avukat Reﬂit Ülker, Anayasa Mahkemesi’ne dava açt›. Gerekçe, DP’ye oy verilmedi¤i
için Abana’n›n köy yap›lmas›yd›. Bu durumun kan›tlanmas› için Anayasa Mahkemesi, 1945 ile 1954 aras›ndaki
seçim sonuçlar›n› Bozkurt ‹lçe Seçim Kurulu’ndan soruyor. Y›l 1966. Ben o zaman Bozkurt Adalet Dairesi’nde
‘baﬂkâtip’ olarak çal›ﬂ›yorum. ‹lçe Seçim Kurulu baﬂkan› yarg›ç, bu konuda Bozkurt kaymakam›na yazd›¤› yaz›da,
ilgili tarihler aras›ndaki seçim belgelerinin arand›¤›n›, ama bu belgelere rastlanmad›¤›n› çok k›sa olarak bildiriyor.
Bir rastlant› olarak ben bu yaz›y›, kaymakam›n eline geçmeden gördüm. Akﬂam paydosu olmak üzereydi. O arada
TBMM tutanaklar›n› içeren büyük bir kitab›n sunuﬂ yaz›s›na göz at›yordum. Devrin baﬂbakan› ﬁemsettin
Günaltay’›n bu yaz›s›ndan, o zaman›n seçim kurulu baﬂkanl›klar›n› belediye baﬂkanlar›n›n yapt›¤›n› ö¤rendim ve
aran›lan tüm belgelerin Abana Belediyesi’nde olmas› gerekti¤ini düﬂündüm. Akﬂam paydosu da olmuﬂtu. Belgelerin
bulunamad›¤› bildirilen yaz›y› kasama kilitleyerek Abana’ya geldim. Hayri Aydemir (1924), Nadi Meriç (1928)
ve Belediye Baﬂkan› Mahmut ﬁekerci’yi (1937) buldum. O gece sabaha dek arayarak, istenilen tüm belgeleri
(Abana ve Bozkurt’un 1945 ile 1953 aras›ndaki seçim sonuçlar›) bulduk. Abana’da 600’den çok CHP; 2 tane de
DP oyu vard› ve DP’ye oy verenler biliniyordu: Orman Bölge ﬁefi Tekin Bey ve eﬂiydi. Tekin Bey, ‘Ben sizinle
beraberim ama, oyumu DP’ye vermezsem, beni buradan atarlar’ diyordu. Bozkurt’ta da her seçimde 2 CHP oyu
ç›k›yordu. Bunlar da belliydi: Otuzbir Ahmet (Erkal, 1907) ve eﬂi Müﬂfika Han›m (1907). Bozkurt’ta 600’den
çok DP oyu ç›k›yordu. Genel seçimlerde ve ara seçimlerinde sonuç de¤iﬂmiyordu. Tutanaklar›n ço¤unda DP
Baﬂkan› (sonradan Bozkurt Belediye Baﬂkan›) Kâz›m Özcan’›n (1913) da imzas› vard›. Ertesi günü, bu seçim
sonuçlar›n›n kopyalar›n› alarak ilçe seçim kurulu baﬂkan›na verdim ve 4545 say›l› yasa gere¤i, bu belgelerin Anayasa
Mahkemesi’ne yollanmas› gerekti¤ini söyledim. Ben bu arada 1952’de kurulan Bozkurt Belediyesi’ne iliﬂkin
bilgileri de toplad›m. Belediyeye iliﬂkin belgeler adliye deposundayd›. Ama kaymakam bu belgeleri kabul etmedi.
As›llar›n› istedi. Abana Belediyesi as›llar›n› vermedi. Hemen o gün, Abana Belediye Baﬂkan› Mahmut ﬁekerci,
belgelerin as›llar›n› alarak Ankara’ya hareket etti ve CHP Genel Merkezi’ne bu as›llar› elden verdi. Anayasa
Mahkemesi bu belgeleri tek tek inceledi ve 15 kiﬂilik kurulun oybirli¤iyle ilçeli¤in Abana’dan Bozkurt’a al›nmas›
karar›n› bozdu (1967). Hükümet bu karara
2004
‘do¤rudan’ uymad›. Hem Abana, hem de
Bozkurt ‘bucak’ durumuna getirilerek
‹nebolu’ya ba¤land›. Hatta Bozkurt
yarg›c›n›n birini buraya (Abana) verdiler.
1968’de hükümet yeni bir yasa önerisiyle
hem Abana’n›n, hem de Bozkurt’un ilçe
yap›lmas›n› istedi. Her iki ilçeye de 20'ﬂer
köy verilecekti. Tasar› TBMM’nden geçti.
Ama Senato’da Adalet Partisi ço¤unluktayd›. Abana’n›n 10 köyü Bozkurt’a
verilerek tasar› yasalaﬂt›. Böylece Abana,
1968’de 10 köyle yeniden ilçe oldu” (özel
söyleﬂi).
208

‹smail Hakk› ﬁener (1944):
“1950 seçimlerinde Abana’da DP’ye 2 oy ç›km›ﬂ, birini babamdan (Hakk› ﬁener, 1902)
bilmiﬂler. Babam bu duruma çok üzülür, DP’ye oy vermedi¤ini söylerdi. Abana’dan yaln›zca 2
oy ç›kt›¤›n› Celal Bayar’a söylüyorlar. Bayar inanam›yor, Abana PTT’ye telefon edip, DP
baﬂkan›n› istiyor. Ve o zaman Abana’da DP örgütünün de olmad›¤›n› anl›yor” (özel söyleﬂi).
Antidemokratik Kanunlar› Ay›klama’kla görevli komisyonun Abana raporu:
“21 Aral›k 1953 tarihli ve 6203 say›l› kanunla Kastamonu ‹li’ne ba¤l› Abana kaza merkezi,
Bozkurt-Pazaryeri Kasabas›’na nakledilmiﬂtir. Abana Kazas›’n› köy statüsüne indiren bu
kanun, idare tarihimizde K›rﬂehir’in kaza haline getirilmesiyle birlikte, bir bölge halk›n›n,
verdikleri reylerden dolay› toptan cezaland›r›lmas› hedefini güden bir kanun olarak yer alm›ﬂ
bulunmaktad›r. Abana Nahiyesi, 1945 y›l›nda muhtelif illere ba¤l› 8 baﬂka nahiye (Çan, Ardanuﬂ, Yerköy, Alt›nözü,
Güneyce, Perﬂembe, Keﬂap, Lalapaﬂa) ile birlikte 4769 say›l› ve 25 Haziran 1945 tarihli kanunla kaza haline
getirilmiﬂ idi. Abana, 8 y›l kaza olarak kald›ktan sonra, yukarda tarih ve numaras› yaz›l› kanunla Bozkurt Kazas›’na
ba¤l› bir köy haline getirilmiﬂtir. Ayn› kanunla kurulmuﬂ olan di¤er 8 kazan›n durumunda bir
de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r” (Varol Yazgan).
Vecdi ‹lhan (1924):
“Büyük mücadele verdik (Abana’n›n yeniden ilçe olmas› için). Gerek mecliste, gerekse
d›ﬂarda çok çal›ﬂt›k. ‹smet Paﬂa’n›n (‹nönü) da büyük gayreti oldu. ‹lçeli¤i elinden al›nan Abana
turizme aç›l›nca, birdenbire Türkiye genelinde tan›nmaya baﬂland›. Çok güzel bir yer oldu¤u,
insanlar›n cana yak›n oldu¤u, çok terbiyeli ve namuslu oldu¤u yaz›ld›. Ondan sonra
Kastamonulular da Abana’ya akmaya baﬂlad›” (AG, Haziran 1990).
CHP Meclis Grubu, Abana’dan ilçeli¤in kald›r›lmas›n›n Anayasa’ya ayk›r›l›¤›n› ileri sürerek, Anayasa
Mahkemesi’ne açt›¤› dava gerekçesinde Abana ve Bozkurt’un durumunu ve ilçeli¤in kald›r›lmas› s›ras›nda izlenen
yolu uzun uzun anlatarak, Abana’y› köye çeviren yasan›n “iptal”ini istedi.
Yeniden ilçelik (Anayasa Mahkemesi’nin “iptal”) karar›:
“1- Abana ‹lçe Merkezi’nin Bozkurt-Pazaryeri kasabas›na nakli hakk›ndaki 21.12.1953 günlü ve 6203
say›l› kanunun tümünün Anayasa’n›n 2, 55 ve 115. maddelerine ayk›r› oldu¤undan iptaline,
2- Dava hükmünün Anayasa’n›n 152 ve 44 say›l› kanunun 50. maddeleri uyar›nca 25.12.1967
gününde yürürlü¤e girmesine 27.06.1967 gününde oybirli¤i ile karar verildi” (TC Resmi Gazete,
15 Kas›m 1967, say› 12751).
Ahmet T›¤l› (1945):
“1966’da Cumhuriyet Gazetesi’nde ‘Abana Davas› ve Suçlular’ baﬂl›kl› bir yaz›
yazm›ﬂt›m. Abana’n›n ilçeyken köy yap›ld›¤›na ve gerçek suçlular›n kimler oldu¤una de¤indim.
O s›rada mecliste Abana konusu gündemdeydi. Yaz›m büyük ses getirdi. Büyük gazetelerin
köﬂe yazarlar› bile Abana’da nas›l partizanca iﬂler yap›ld›¤›n› yazmaya baﬂlad›. Bu yaz›m Abanal›lar
aras›nda da yank› yapt›. Mecliste o s›ralarda ‘Antidemokratik Kanunlar› Ay›klama
Komisyonu’nun çal›ﬂmalar› do¤rultusunda Anayasa Mahkemesi Abana’n›n köy yap›ld›¤›
yasay› iptal etmiﬂ ve ard›ndan Abana yeniden ilçe olmuﬂtur” (özel söyleﬂi).

ORG. CEMAL MADANO⁄LU VE KÖPE⁄‹ CANCAN. Madano¤lu’nun Sa¤›ndakiler: Nurettin Ye¤in, Mahmut ﬁekerci,
Saffet Demirtaﬂ, Feyzullah ﬁengül, Rafet Demirtaﬂ’›n k›z›, Necati Y›lmaz ve Sacit Sönmez. Madano¤lu’nun solunda
k›zkardeﬂi. En solda Cemal Çörüz (Nurettin Ye¤in).

209

Salim Y›lmaz (1938):
“1967’de Hollanda’dan temelli dönüﬂ yapm›ﬂt›m. Abana’n›n yeniden ilçe olma karar›
ç›km›ﬂ. Eski Cami’den belediyeye do¤ru yürüyordum. Bakt›m, Kâz›m Yazgan (1920)
tan›mad›¤›m iyi giyimli birkaç kiﬂiyle do¤u yönünde gidiyor. Selam vererek nereye gittiklerini
sordum. Hükümeti bucak müdürüne teslim etmeye gittiklerini söyledi. Anahtar kendisindeymiﬂ.
Yanlar›nda Cide Kaymakam› da var. Ben, ‘Biz kaymakam bekliyoruz, bucak müdürünü
hükümete oturtamazs›n›z. Bucak müdürü geçici olarak Beﬂ Evler’e oturabilir!’ dedim. Çevremiz
kalabal›klaﬂm›ﬂt›. Halktan da ‘Bucak müdürü istemiyoruz!’ sesleri yükseldi. Bunun üzerine Cide
Kaymakam›, ‘Öyleyse vali ile gelelim!’ dedi. Böylece bucak müdürünün hükümete oturtulmas›n›
engelledik. Ertesi gün bakt›m belediyenin önünde bir kalabal›k var. Vali (Hasan Basri Kurdo¤lu) gelmiﬂ, halk›
yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yormuﬂ. Belediyeye girip valinin karﬂ›s›na ç›kt›m: ‘Ben Türk gençli¤i ad›na, Abana gençli¤i
ad›na Abana’n›n bucakl›k istemedi¤ini söylemeye geldim’ dedim. O s›rada Naz›m Önüralp (1922), ‘O¤lum Salim,
sen kafay› üﬂütmüﬂsün, d›ﬂar› ç›k da biraz hava al!’ dedi. Ben kendisine ﬂu karﬂ›l›¤› verdim: ‘Sen biriketçisin, bu
iﬂlere akl›n ermez, sen git biriketini üret!’ Vali tutunamad›, d›ﬂar› ç›kt›. Biz de ç›kt›k. D›ﬂarda halk tetikte. Vali bir ﬂey
söylemeden arabas›na binip gidiyor. Paﬂa Çeﬂmesi’nde kad›nlar bayrak aç›p önünü kesmiﬂ. Oradan da kurtulup
Bozkurt’a ulaﬂ›yor. Bozkurt halk› valiyi bekliyormuﬂ. Validen, Macarköyü’nden (Acar) do¤ru Harmason’a yol
istiyorlar. Vali, ‘Ben Abana’da can›m› zor kurtard›m’ diyerek Bozkurt’ta durmay›p
Kastamonu’ya ulaﬂ›yor. Sonra atanan bucak müdürü Beﬂevler’de kal›yor. Benim bu ç›k›ﬂ›m
olmasayd›, belki de Abana bucak olarak kalacakt›” (özel söyleﬂi).
Hüseyin Ata (1936):
“Kastamonu’dan vali geldi. Burada, ﬂu Belediye Bahçesi’nin deniz taraf›nda Sar›
Ahmet’in Mehmet Efendi (Y›lmaz, 1894) valinin (Hasan Basri Kurdo¤lu) yakas›na yap›ﬂt›.
‘Say›n Valim, biz memleket haini miyiz, vergimizi mi vermedik, asker kaça¤› m› olduk, bizim
suçumuz ne, niye böyle yapt›n›z?’ diye ba¤›rd›. Eli valinin yakas›nda. Vali alçakgönüllülük gösterdi,
‘Efendi Baba, bu bizim elimizde de¤il, biz emir kuluyuz, yukar›dan böyle emir
ald›k’ dedi ve sonra hemen Abana’dan ayr›ld›” (özel söyleﬂi).
Hasan Çörüz (1929):
“Gazeteler ‘ilçelik geri gelecek’ diye yazd›. Vali ile jandarma komutan› geldi, bucak olaca¤›m›z›
söylediler. Pehlivan (‹smail Yenici, 1895), Deli Feride (K›r›k, 1891), Sar› Ahmet’in Mehmet
(Y›lmaz, 1894) falan ‘Bucakl›k istemeyiz’ diye ba¤›rd›k. Sar› Ahmet’in Mehmet valinin yakas›na
yap›ﬂt›. Ben, ilçelik gelene dek traﬂ olmama karar› ald›m. Önce bucakl›k geldi (1967). Bir y›l
kadar sonra da ilçelik karar› Resmi Gazete’de yay›mland›. Ben o zaman sakall›m› kestirdim”
(özel söyleﬂi).
Abana’dan ilçeli¤in kald›r›lmas› s›ras›nda Bozkurt’un
telefon “hat”lar› Abana’dan geçer, Abana PTT’sinin
“müdür” konumundaki tek görevlisi Mahir Özer (1913)
Bozkurt’un önemli telefon konuﬂmalar›n› dinleyebilirdi.
Abana’n›n yeniden ilçe olmas› öncesinde durum
tersine dönmüﬂtü.
Numan Tarakç› (1942):
“1968 öncesinde Abana’da ‘hat bak›c›s›’ ve
‘santral memuru’ olarak çal›ﬂ›yordum. Belediye Baﬂkan›
Mahmut ﬁekerci’nin (1937) önemli görüﬂmelerini
Bozkurt üzerinden de¤il; Sinop-Samsun üzerinden
Ankara’ya ba¤lard›m” (özel söyleﬂi).

Hüsnü Çelik, Mustafa Öztürk, Aynur Y›lmaz ve Hüseyin Ata (2004)
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Abana yeniden ilçe olunca, Hasan Çörüz,
Berber Bahri Gün’e sakal›n› kestiriyor.

Abana ilçe olmuﬂtu ama, tüm partilerin “tabela”lar› da Abana sokaklar›na as›lm›ﬂt›. Bu
durum kimilerini tedirgin etti.
Ahmet T›¤l› (1945):
“...Y›l 1968. Bu mücadele baﬂar›ya ulaﬂ›p on beﬂ y›l sonra hak, Anayasa
Mahkemesi’nce iade edilmiﬂ. ‹ﬂte o zaman Abana’da tüm bu yap›lan u¤raﬂa gölge düﬂürecek
bir hareket olmuﬂ. Abana’ya en büyük kötülükleri yapan siyasiler baﬂtac› edilmiﬂ, kendini
memleketine adayanlar gadre u¤ram›ﬂ, inançlar› zay›f olanlar veya
mücadeleden y›lanlar rota de¤iﬂtirmiﬂ. Abana’n›n tarihinde görülmemiﬂ bir
iç çekiﬂme baﬂlam›ﬂ, memleketçi yüce duygular›n yerini ﬂahsi ç›kar ve kaprisler
alm›ﬂ ve bu durum düﬂmanlar›m›z› da bir hayli güldürmüﬂ...” (AG, 27 Haziran
1970)
Hayati Tahsin Y›lmaz (1933):
“...Abana on beﬂ y›ll›k cezal›l›k devresinde bir dayan›ﬂma örne¤i vermiﬂtir. Abanal›, on
beﬂ y›ll›k ilçelik savaﬂ›n› bir daha geri vermemek üzere (bir Anayasa Mahkemesi karar› olarak)
kazanm›ﬂt›r. Ama kazan›lan bu savaﬂtan “galip edal› ma¤lüp” olarak ç›k›ld›¤›n› çok az Abanal›
kavrayabilmiﬂtir...” (AG, 1 Mart 1971)

ONBEﬁ YILIN ABANALISI
25 Ocak 1970’te ç›kmaya baﬂlayan Abana Gazetesi, o y›l “15 Y›l›n Abanal›s›”n› seçtirir. Abana’n›n
“köy” olarak b›rak›ld›¤› on beﬂ y›l (1953-68) içinde Abana için en çok çal›ﬂan kiﬂi “On Beﬂ Y›l›n Abanal›s›” seçilecektir.
Seçici kurul belediye baﬂkan›, eski baﬂkanlar, muhtarlar, eski muhtarlar, Abana ‹lçesi s›n›rlar› içindeki her tür
dernek ya da kuruluﬂun eski ve yeni baﬂkanlar›,
kapanm›ﬂ dernek ya da kuruluﬂlarda baﬂkanl›k M‹LENYUM SARAYI’NDA B‹R ABANALI:
yapanlar, Abana d›ﬂ›nda her tür dernek ya kuruluﬂ
AYﬁE RENG‹N DENG‹ZER, M‹LLENIUM HOUSE’DA
TÜRK BAYRA⁄I DALGALANDIRIYOR
baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ Abanal›lar, Lise ve dengi ö¤renimli
Abanal› Reyhan (Ye¤in) ve Rahmi Dengizer’in k›zlar›
Abanal›lar ve Abana’da en az üç y›l oturan lise ve
Avukat Ayﬂe Rengin Dengizer, Bahama’daki Freeport Milenyum
dengi ö¤renimli Abanal› olmayanlardan oluﬂturuldu.
10 Haziran 1970’te belediye baﬂkan› Saray›’nda (The Millenium House) Türk bayra¤›n› dalgaland›r›yor.
Ayﬂe Rengin’in bürosu yap›n›n en güzel yeri olan balkonlu bölümdür
baﬂkanl›¤›nda, merkez okullar›ndaki ö¤retmenler,
(Bahama, ABD’nin Florida k›y›lar›na yak›n bir adalar ülkesidir).
Abanal› öteki ö¤retmenler ve Abana Gazetesi’nden
1955’te ‹stanbul’da do¤an Dengizer, ilkokulu ‹stanbul’da
bir temsilci, baﬂvuranlar›n koﬂullara uygunlu¤unu bitirdi (1967). Orta ve yüksek ö¤renimini ailesiyle yerleﬂti¤i
denetleyerek “kesin seçmenler”i ve gizli oyla beﬂ ‹ngiltere’de tamamlayarak “genç avukat” (utter barrister) oldu ve
aday› saptar. Adaylar soyad› s›ras›na göre s›ralan›r: 1979’da Londra Barosu’na girdi. 1986 ile 1989 aras›nda Florida
Sabri Kalafat (1919), Mahmut ﬁekerci (1937), (ABD) “Garden Club”da (bahçe kulubü) do¤a çiçekleri düzenlenSabri T›¤l› (1926), Fahri Yazgan (1914) ve Kâz›m mesi e¤itimi ald›. 1992’de Bahama Barosu’na girerek Freeport’ta
(Bahama) avukatl›¤a baﬂlad›.
Yazgan (1920).
Ayﬂe Rengin Dengizer’in geniﬂ bir ilgi alan› ve toplumsal
9 A¤ustos’ta Abana’da sand›k kurularak “gizli
çal›ﬂmas› var. Bunlardan kimilerini s›ralayal›m: Chichester College
oy ” at›l›r. ‹stanbul’da, seçmenler Abana
(‹ngiltere) Yabanc› Ö¤renciler Birli¤i baﬂkan› (1975). Büyük
Gazetesi’nde adaylar›n yay›mland›¤› 16 Temmuz’dan Bahama K›z›lhaç (Red Cross) ikinci baﬂkan› (1985). Büyük Bahama
baﬂlayarak, 8 A¤ustos akﬂam› saat 22’ye dek Abana Ticaret Odas› Turizm Kurulu sekreteri (1986). Freeport ve Büyük
Bas›mevi’ne ulaﬂmas› koﬂuluyla (posta ile ya da elden) Bahama Bahçe Kulubü (garden club) baﬂkan› (1987). “Kad›n 89”
oylar›n› “aç›k” olarak (kimin kime verdi¤i gösterilerek) moda gösterisinde eﬂgüdümcü (kordinatör-1989). Sunland Lutheran
kullan›r. Seçmenler, 5 adaydan, s›ralayarak 4'üne oy Okulu Ö¤retmenler Birli¤i ve Okul Yönetim Kurulu birleﬂik
verir. Birinciye 8; ikinciye 4; üçüncüye 2 ve toplant›lar›nda ö¤renci ana-babalar› baﬂkan› (1990). Bahama E¤itim
Bakanl›¤›’na ba¤l› “Aile Yaﬂam› ve Sa¤l›k E¤itimi Kurulu” üyesi
dördüncüye 1 “de¤er” verilecektir.

Nurettin Ye¤in, ‹smet ‹nönü, Sabri T›¤l› ve Seyfettin Uyan›k.

(1991). Büyük Bahama Kültürel Geliﬂme Kurulu kurucu üyesi
(1992). Yasal Yard›m Kurulu (Legal Aid Committee) üyesi (1992).
Bahama E¤itim Bakanl›¤›’n›n düzenledi¤i “AIDS ve Öteki Bulaﬂ›c›
Hastal›klar” seminerinde konuk konuﬂmac› (1992). Freeport ve
Büyük Bahama Kad›nlar Kulubü sekreteri (1992). Hawksbill Yat
Kulübü ve Freeport Bal›kç›l›k Kulübü üyesi (1993). Büyük Bahama
K›z›lhaç Balosu Baﬂkanl›k Kurulu üyesi (1994). Büyük Bahama
Ticaret Odas› sekreteri (1994). Bahama Kamu Kolleji (community
college) Yönetim Kurulu ikinci baﬂkan› (1994). Büyük Bahama
“Rotary Clup” üyesi (1997). Büyük Bahama Çocuk Evi Arkadaﬂl›¤›
baﬂkanl›k kurulu üyesi (2000). “Büyük Bahama Adas› Barosu
Yard›m Kuruluﬂu” eﬂgüdümcüsü (2002).
Evli ve iki erkek çocu¤u (Rasin ve Rasit) bulunan Ayﬂe
Rengin Dengizer Türk ve Bahama yurttaﬂ›d›r.
(abanagazetesi.8m.com, Mayis 2002)
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9 A¤ustos akﬂam› sonuç aç›klan›r (say›lar “de¤er” olarak):
Sabri T›¤l›
200
Fahri Yazgan
151
Sabri Kalafat
107
Mahmut ﬁekerci
43
Kâz›m Yazgan
15
Abana’da 14; ‹stanbul’da da 20 seçmen oy kulland›(*). ‹stanbul’da sonuç
yukardaki s›ralama gibi oldu. Abana’daki seçimi Sabri Kalafat (1919) kazand›
(‹stanbul’daki seçmenlerin hiçbiri Kalafat’› 1. s›rada göstermedi). Oylar›n› ‹stanbul’da
kullananlardan Ahmet T›¤l› (1945) ve Feyzullah ﬁengül (1942) s›ralamada üç
tutturdular (1- Sabri T›¤l›, 2- Fahri Yazgan, 3- Sabri Kalafat).
Sevinç Yorganc› (Baliç, 1953):
“Oyumu Sabri T›¤l›’ya vermekle, ‘Onbeﬂ Y›l›n Abanal›s›’
olarak en uygun ﬂahs› seçti¤ime inan›yordum. O, yaﬂad›¤›
Sabri T›¤l›
müddetle Abana için yaﬂam›ﬂ, Abana için çal›ﬂm›ﬂt›r. Senelerdir
Abana’y› bugünkü haline getirmek için az m› çaba göstermiﬂtir? Bu tür u¤raﬂ›lar› nedeniyle kendisine
teﬂekkür etmek gerekir. Fakat Abana’da 15 y›ld›r sadece Sabri T›¤l› m› çal›ﬂm›ﬂt›r? Tabii ki
hay›r. Her Abanal›, kendisine düﬂen görevi yerine getirebilmek için çal›ﬂm›ﬂt›r. ‘15 Y›l›n Abanal›s›’
için gösterilen adaylar da en az Sabri T›¤l› kadar Abana’ya emekleri geçmiﬂ kiﬂilerdir. Onlar da
Abana için çok çal›ﬂm›ﬂ, Abana’n›n bugünkü haline gelebilmesi için çeﬂitli yönlerden katk›da
bulunmuﬂlard›r. Bana kal›rsa Sabri T›¤l›’y› di¤erlerinden ay›ran tek neden ﬂudur: Sabri T›¤l›, Abana’dan ilçeli¤in
kald›r›lmas›ndan bu yana, en ümitsiz durumlarda dahi y›lmayarak, ümidinden hiçbir ﬂey yitirmeden âdeta savaﬂm›ﬂt›r.
Abana’n›n tek amac› için, Abana’n›n ilçe olmas›nda en büyük rolü olan kiﬂi muhakkak ki Sabri T›¤l›’d›r. Abana’y›
bu duruma getirebilmek için, sadece ‘Abana’y› sevme’ tutkusu ile bu
u¤raﬂ›lara girmiﬂtir. Bu nedenle Sabri T›¤l›, ’15 Y›l›n Abanal›s›’d›r” (AG, 10
Eylül 1990).
Onbeﬂ Y›l›n Abanal›s› Sabri T›¤l› (1926) , Abana Gazetesi’nin
koydu¤u “Avrupa gezisi” ödülünü almayaca¤›n› söyledi:
“Avrupa’ya 1971 y›l›nda gidece¤imi san›yorum. Ama gazetenizin
koydu¤u ödülü kullanmamak karar›nday›m. Gazeteniz, Abana’ya birçok
yönden faydal› olmaktad›r. Bu ödülü almamakla gazeteye katk›da bulunmak
istiyorum. E¤er ödül verilmekte ›srar edilecekse, bu paray› Abana’ya yararl› baﬂka iﬂlerde kullanman›z› isterim”
(AG, Onbeﬂ Y›l›n Abanal›s› Özel Say›s›, 10 Eylül 1970).

DOST ABANA
Bir yanda masmavi denizi,
Bir yanda görkemli da¤›.
Hayal beldesi san›rs›n›z
Gördü¤ünüz zaman Abana’y›.
Bir baﬂka eser rüzgâr›,
Bir baﬂka coﬂar dalgalar›.
Seyrine doyum olmaz
Akﬂamlar› mehtab›n›
Baﬂbaﬂa kald›¤›n›z do¤ayla
Yaﬂars›n›z güzelli¤i, sevgiyi.
Hayranl›kla izlersiniz
Yunuslar›n sundu¤u gösteriyi.
Yürürken kumsal›n sessizli¤inde
Canlan›r gözünüzde hat›ralar.
Dansederek geçer önünüzden
Sahil boyunca mart›lar.
Güneﬂ kaybolurken ufukta
Yank›lan›r da¤larda bülbül sesleri.
Düﬂünmek istemezsiniz hiç
Abana’dan ayr› kalaca¤›n›z günleri.
Düﬂ de¤il gördüklerin, inan bana,
Bir sevdad›r gönüllerde Abana.
Kucak açar sevgiyle mutlulu¤a,
Tüm insanlara dosttur Abana.
Tacettin AYGEN
(Abana Haber, Eylül 1987)

*) Oy kullananlar (soyad› s›ralamas›). Abana: Yaﬂar Ak›n, Y›lmaz Ak›n, Mehmet Aktan,
Recep Aygen, Mevlüt Baﬂar, Necat Çavlar, Mehmet Çelikbaﬂ, Rafet Demirtaﬂ, Saffet
Demirtaﬂ, ‹hsan Do¤an, Yaﬂar Dokuz, Remzi Gür, Salih Gürsoy, Yalç›n Gürsoy, Fikri
Kaya, Sadettin Özden, Sat› Özen, Sadi Saka, Muhittin ﬁen, Cengiz ﬁengül, Yurdakul
ﬁenol, Seyfettin Uyan›k, Kâmil Yazgan ve Hayati Tahsin Y›lmaz. ‹stanbul: Mustafa
Gözlüklü, Halil Günay, Necdet Kumcu, O¤uz Levent, Ziya ﬁen, ‹smail Hakk› ﬁener,
Feyzullah ﬁengül, Ahmet T›¤l›, Cengiz T›¤l›, Raﬂit T›¤l›, Ahmet Özden, Feriha Yazgan,
Mücahit Yazgan, Sevil Yazgan, Sevinç Yazgan, Varol Yazgan, Muharrem Yorganc›,
Fedai Ünal, Nihat Ünal ve Selâhattin Ünal.

Sabri T›¤l› milletvekili olunca (1973) Abana’da kurban kesiliyor (Mehmet Aktan).
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SABR‹ TI⁄LI M‹LLETVEK‹L‹
Sabri T›¤l›, (1926) 1973 seçimlerinde
ilimizden milletvekili seçilir ve Abana için de
büyük çal›ﬂmalar yapar. ‹ki devre (1973-80)
görev yapan T›¤l›’n›n ad› daha çok, ayr› bir
bölümde inceledi¤imiz “liman ve motor
fabrikas›”yla beraber an›l›yor.
1973 seçimlerinde Ayhan Peker
(1931) de ‹stanbul’dan senatör seçildi. Ama
15 Ekim 1973’te seçilen Peker’i alt› ay
geçmeden (3 Nisan 1974) bir trafik kazas›nda
yitirdik.
Bir milletvekilimiz de Hollanda’da var:
Konakören kökenli olan Coﬂkun
Çörüz (1963), 29 May›s 2001’de Hollanda
Parlamentosu ’nda milletvekili oldu.
2005’te Milletvekilli¤i süren Çörüz, H›ristiyan
Demokrat Birli¤i (CDA) üyesidir.
Yaz dinlencelerinde Abana’ya da gelen
Çörüz, 2004 Deniz ﬁenlikleri’ni de izledi.

Coﬂkun Çörüz, 2004 Abana
Deniz ﬁenlikleri’nde eﬂiyle.

BAKACAK TEPES‹
“Kestanenin siyah›, bö¤ürtlenin karas›”
Diyerek t›rman›rd›k her f›rsat›n aras›.
Hiç umurda olmazd› ayaklar›n yaras›,
O günlere diyoruz “çocukluk hat›ras›.”
Oyunlardan birkaç› esir almak, met-dayak,
Küçük tahta parças› mükemmel olur kayak.
Dalga çoksa denizde, topa koﬂar her ayak,
Akﬂam eve gelince haz›rd›r ﬂimﬂir dayak.
Kana kana içerdik Mektepönü Suyu’ndan,
En lezizi ekme¤in taze m›s›r unundan.
‹ncir, üzüm ve elma, b›kamazd›k dudundan,
Giremezdi yabanc› Abana hududundan.
K›skançl›¤a elveda o zamandan bu yana,
‹ﬂte kap› aç›ld› güzelli¤i duyana.
Kalaca¤›z minnettar bu davete uyana,
Dört mevsimde bekliyor hepinizi Abana.
Aﬂk›n yolu belki sarp, orman›nki dik de¤il,
Hayran hayran yürürken çarpma dala, az e¤il.
Görülen manzaray› anlatamaz asla dil,
Bambaﬂka bir âlemde yaﬂ›yoruz bunu bil.
Zirve üstü müsait bir dinlenme evine
Bak›l›r m› ayakta bu süzülmüﬂ geline?
‹stanbul, Hopa, K›r›m sanki gelmiﬂ eline,
Hissedilmez ihtiyaç o ilham perisine.
Turistler hele yaz›n bir sel gibi akacak,
En içten duygularla Bakacak’tan bakacak.
On beﬂ gün izni varsa en az bir ay kalacak,
Abana’y› mutlaka bizden çok k›skanacak.
Necati YORGAN

Senatör Ayhan Peker
Abanal›larla (Kenan Eyübo¤lu).

(Turistik Abana, 20 Mart 1969)
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