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KITLIK VE YOKSULLUK YILLARI
KITLIK VE YOKSULLUK
2. Dünya Savaﬂ› y›llar›n› “k›tl›k y›llar›” olarak biliyorduk.
Faik Acar’a (1909) “k›tl›k y›llar›”n› sorduk.
“Seferberlik içinde (1915-18) olmuﬂ o k›tl›k. Ben o günleri bilmiyorum. ‹stanbul’da
gemiciydim. Tuz yerine denizden kovalarla su getirirlermiﬂ, ekme¤i mekme¤i o sudan yaparlarm›ﬂ.
Hayvanlar›n yemine kar›ﬂt›r›rlarm›ﬂ deniz suyunu” (AG, A¤ustos 1978).
1. Dünya Savaﬂ›’ndaym›ﬂ Abana’daki gerçek k›tl›k!
Ya ‹stanbul?
Necati Y›lmaz (1910):
“‹stanbul-Küçükpazar’da kahvemiz varken bir çay 3 kuruﬂtu. Kasaya
hiç para girmeden kahveyi kapatt›¤›m›z olurdu. Halkta para yoktu. Çay› bile veresiye içerlerdi.
Herkes çay›n› içer, giderdi. Herkes gidince defterin baﬂ›na oturur, ‘falanca geldi mi?’ diye
denetleyerek, hesab›na çay paras›n› yazard›k. 80 kiﬂiden ancak 10’u çay paras›n› peﬂin
verebilirdi!” (AG, May›s 1994)
Yaln›zca 1900’lü y›llar›n savaﬂ ortam›nda de¤il, Türk insan›n›n yüzy›llarca yokluk içinde
yaﬂad›¤›n› düﬂünüyoruz. Hep savaﬂ durumu yaﬂanm›ﬂ. En uzun bar›ﬂ› san›yoruz
cumhuriyet döneminde yaﬂ›yoruz.
Mahir Özer (1913):
“Çocuklu¤umuzda met-dayak (çelik-çomak) ve esir almaca oynard›k. Top bulamazd›k.
Paçavralar› biribirine diker de top yapard›k. Çift kale kurar, futbol oynard›k” (1978’deki söyleﬂi
bantlar›ndan).
Mustafa ﬁenol (1904):
“1915’te seferberlik ilan edildi. 45 yaﬂ›na kadar eli silah tutanlar› davulzurna ile Harmason’a kadar u¤urlad›k. Yürüyerek ‹nebolu’ya gittiler, askerlik ﬂubesine. Oradan
da yine yürüyerek Kastamonu yoluyla taksim oldular. Baz›lar›ndan mektup geldi, baz›lar›n›n
ﬂehit veya kay›p haberi geldi. Ben babam› (Molla Day› Mustafa ﬁenol, 1874) beﬂ yaﬂ›mdan 25
yaﬂ›ma kadar asker olarak biliyorum. ‹lk askerli¤inde Trablusgarp Harbi ç›kt›. Ondan sonra
Balkan Harbi ç›kt›. Balkan Harbi’nden geldi, Cihan Harbi ç›kt›. Ordan Çanakkale’ye gitti.
Çanakkale’den Romanya’ya gitti. Bizimkiler Romanya’y› iﬂgal etti.
Bükreﬂ’ten, ‹brail’den bize mektubu geldi. Sonra Ermenilerin baﬂkald›rmas›
üzerine Akdeniz vapuruyla Batum’a, oradan da Hazar Denizi’ne geçtiler. Ermenilere k›l›ç
att›lar. Sonra bozgun oluyor. Babam K›z›lhaç’›n yard›m›yla Batum’dan vapurla ‹stanbul’a
ç›k›yor. Hastanede yat›yor ve gelip buraya dükkân aç›yor” (AG, 1 Mart 1978).
Bir “askerlik öyküsü” de Dursun Kaya’dan (Yeﬂilyuva, 1924):
“Eskiden, böyle nüfus yoklamas›na göre askere almazlarm›ﬂ. Köy odas›na gelen zaptiyeler (bir
tür jandarma) gençleri toplarm›ﬂ. Gençleri boyuna posuna göre seçip yollarlarm›ﬂ. Askere giden
on y›l, yirmi y›l geri gelmezmiﬂ. O¤ullar› geri gelmeyen analar baﬂkald›r›p, köy odas›n› yakmaya
kalk›ﬂm›ﬂlar. S›rtlar›nda odun getirip ateﬂlemiﬂler. Zor söndürülmüﬂ yang›n!” (AG, Temmuz 1994)
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Sabri T›¤l› (1926):
“1930’lu y›llarda jandarma, köylerde tuttu¤unu ‘Mükellefiyet Yasas›’ gere¤ince
Zonguldak’a kömür madenlerinde çal›ﬂmaya yollard›. Binlerce genç gitti. Bugün Bozkurt’ta,
Zonguldak’tan emekli olan 8.000 kiﬂi var! Çatalzeytin’de de Karabük Demir-Çelik’ten
emekli olan 8.000 kiﬂi yaﬂ›yor. Yine 1930’lu y›llarda donanmadan
bir gemi gelir, ilkokulu birincilikle bitirenleri deniz subay› yetiﬂtirmek
için toplard›” (özel söyleﬂi).
Zuhuri Gür (1910):
“8 yaﬂ›m›za kadar uzun etek giyerdik. K›ç›m›zda bir don.
Pantolon nereden bulacaks›n? Kocaahmeto¤lu Mustafa (Do¤anay, 1907) vard›
kahveci, evlenenlere z›pkas›n›(*) verir, dü¤ünden sonra geri al›rd›” (özel söyleﬂi).
Muzaffer T›¤l› (1912):
“Eskiden keten ekilirdi köylerde. Hali vakti iyi olanlar ketenin
içine pamuk koyarlar, gömlek ﬂu bu dokurlard›. Don, gömlek, z›pka,
mintan yaparlard›. Pantolon ve ayakkab› giyemezdi çocuklar.
Bayraml›k elbiseler yukar› bezinden dikilirdi” (AG, 15 Nisan 1978).
Cemal Baﬂar (1922):
“1950’lere dek keten ektik. Pamu¤u ‹nebolu’dan al›r, keten ipli¤ine
kar›ﬂt›r›rd›k. Pamuklu keten bezi daha yumuﬂak olurdu. Tohumu al›nan keten
önce ›slan›r. Sonra a¤aç tokmakla dövülür. Taraktan, ‘mengelez’den geçirilince
‘yün’ durumuna gelir. Pamukla kar›ﬂt›r›ld›ktan sonra e¤irilir. Yerli ustalar›n yapt›¤› dokuma düzenleri
a¤açtand›. Mekik ve ç›kr›klar› tornalarda çekilirdi. Ketenin tohumunu da Hac›veli’de Ketebeli
Hakk›’n›n (Atayurt, 1902) bezir de¤irmeninde bezirya¤› ve cimite dönüﬂtürürdük” (özel söyleﬂi).
Hüsnü Çelik (1934):
“Olay 1920’lerde geçiyor. K›r›k Ziya (K›r›ko¤lu, 1908) anlatt›. 13-14
yaﬂlar›ndaym›ﬂ. Çaya¤z›’nda tüfekle avlanmaktan eve dönerken,
Babaannem Alik›z› Ayﬂe’ye (Çelik, 1877) u¤ruyor. Teyzesi oluyor. Babaannem Balkan
Savaﬂ›’nda dul kalm›ﬂ. Dört yetim çocu¤u var. K›r›k Ziya bakm›ﬂ ki taze piﬂmiﬂ bir m›s›r
külü¤ü (sacta piﬂen ekmek) var. Hemen oturup hep beraber yiyorlar. K›r›k Ziya sonra evine
gidip, annesi Daniﬂ Yenge’ye (Daniﬂe K›r›ko¤lu, 1882) anlat›yor m›s›r ekme¤inin tad›n›.
Annesi, ‘Sen ne yapt›n! Onlar›n unu mu var!’ diyerek azarl›yor o¤lunu ve hemen bir torbaya
1-2 okka un koyup yolluyor. ‘Annem un yollad›’ diyor vard›¤›nda. Çocuklar sofran›n baﬂ›nda
aç bekliyomuﬂ! Hemen gelen unun biraz›ndan ekmek yapmaya baﬂlam›ﬂ babaannem.
Babaannem anlatt›: Kürt Kadir’den (Can, 1892) m›s›r al›yor. Ögüttürece¤i zaman bak›yor ki, kurtlu. Kurtlar›
ay›klay›p de¤irmene yolluyor. O m›s›r›n tad›n› unutamad›¤›n› söylerdi babaannem” (özel söyleﬂi).
*) Z›pka, “dar paçal›, arkas› büzmeli pantolon”dur. ‹nebolu çarﬂ›s›nda bugün de z›pka giyenlere rastlan›r. Naz›m Önüralp (1922),
babas› Hulusi Önüralp’in (1877) de evlenenlere z›pka verdi¤ini söylüyor ve bu konuda babas›n›n bir an›s›n› aktar›yor: “Bir de ‹stanbul’a
gidiﬂ öyküsü anlatt› (babam): Pantolon yerine z›pka giyilirmiﬂ buralarda. Arkadan büzmeli. Kimi yukar› köylerde bugün de giyiliyor.
‘Gemi ‹stanbul’a yanaﬂ›nca, d›ﬂardan bir pantolon ald›r›p öyle ç›kt›m d›ﬂar›! Pantolonu giydim ama, her yan›m aç›k sand›m. Çok
utand›m ama d›ﬂar› ç›kmak zorundayd›m’ dedi. Bu çevrede pantolon yerine z›pka giyiliyormuﬂ. Güvey olurken (evlenirken) bir yerlerden
ödünç elbise bulurlarm›ﬂ” (AG, Kas›m 1989).

Mustafa Yorganc›, Muzaffer T›¤l›,
Ramis Ayk›n, (bilinemedi), Necati Çak›c›, Seyfettin Uyan›k, Nurettin Ye¤in ve Hüsnü Aktan (Hayri Aydemir).
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Ahmet
Y›ld›z’›n korumas›.

Ali Kaya (Kabir’in Ali, Yakabaﬂ›, 1902):
“2. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda çok özlek (m›s›r koçan›) ekme¤i yedik. 2-3 y›l yedik. Özle¤i
ufalad›ktan sonra de¤irmende ö¤ütürdük. Yar›s› özlek unu, yar›s› m›s›r unu ekmek yapard›k (...).
Cam yoktu benim çocuklu¤umda. Pencereler tahtadand›. Ayd›nlanmak için sürgüsü vard›, açard›k.
Bir de evin üstünde kapak bulunurdu, aﬂa¤›dan s›r›kla aç›l›r-kapan›rd›. Pencereleri caml› evleri
sonradan Çay›rc›kl› ustalar yapt›. Çökölöz’ün Mustabey (Ata, 1902) falan vard› Çay›rc›k’tan.
Onlar yapt›. Gazya¤› (gaz) bilmezdik. Ocakta yanan kütü¤ün ateﬂi yeterdi. Yemek yerken bir kiﬂi
elinde ç›ra tutard›. Ç›ray› ocaktaki ateﬂten yakard›k. ‹dare ve lâmba sonradan geldi” (özel söyleﬂi).
Kâz›m Çelik (Yeﬂilyuva, 1922):
“ﬁeker yoktu. Rusya’dan kelle ﬂekeri gelirdi, çekiçle k›rard›k. Dedem falan gidermiﬂ
Rusya’ya. ﬁeker bulamay›nca üzüm kurusu, incir kurusuyla çay içerdik” (özel söyleﬂi).
Esat Y›lmazer (‹brahim, 1906):
“Pencere ve cam vard› ama küçüktü. Bizden önce yokmuﬂ cam. Çay›rc›kl›
Mustafa Usta (Yuvarlak, 1862) yapt› bizim evleri. Sonra Da¤köylü Hamit
Usta (Evcimen, 1912) yetiﬂti. Gaz vard› ama yakabilene! ‹dare yakard›k.
Lâmba herkeste yoktu. Durumu iyi olanlar lâmba kullanabilirdi. Gaz›
Abana’da Nuri Ahmet’ten (Ye¤in, 1887) gramla al›rd›k. 250 gram, yar›m
kilo. Bir kilo alamazd›k. Çatalzeytin bize daha yak›nd› ama yol yoktu. Bozkurt’a da gitmezdik.
Babalar›m›z, dedelerimiz de buraya gelirmiﬂ. Al›ﬂveriﬂ dedi¤im gaz, tuz. ﬁeker alamazd›k. Köyde
bir iki kiﬂide ya bulunur ya bulunmazd› ﬂeker! Misafir gelince kahve yapard›k. Çay bilmezdik.
Hep Abana’ya gelirdik. Gaz Bozkurt’ta 6 kuruﬂsa, Abana’da 5 kuruﬂa sat›l›rd›. Tuz da öyle. Nuri Ahmet’in
dükkân›nda gaz›n baﬂ›nda her zaman bir adam bulunurdu. Dedim ya kilo ile alamazd›k. O yüzden s›k s›k gaz almaya
gelinirdi. ﬁiﬂeye ve emzikli gü¤üme koyard›k gaz›. Emzikli gü¤ümü Yaylas’tan (Yakabaﬂ›) Topal
Ahmet (Türko¤lu, 1900) yapard›, perﬂembe günleri Abana’da satard›” (özel söyleﬂi).
Salim Türko¤lu (1924):
“Babam Topal Ahmet (Türko¤lu, 1902) idare yapard›. Büyük Rak› ﬂiﬂelerini dibinden ve
doru¤undan kesip ‘gemici feneri’ gibi fener yapard›. Gaz tenekelerini, ya¤ tenekelerini toplar,
onlar› de¤erlendirirdi. Tenekeyi ›s›t›r, lehimini bir kaba ak›t›rd›. Damlas›n› ziyan etmezdi lehimin.
Kalay› Abana’da Nuri Ahmet’ten (Ye¤in, 1887), Hac›veli’de Mustabey’den (Mustafa Yorganc›,
1894) al›rd›. Dörtköﬂe bir demirin üzerinde k›v›r›rd› tokmakla falan. Koca Nuri (Yorganc›,
1900) de bizim köyde soba yapard›. Onun, soba ve borusunu yaparken
k›v›rmak için aleti vard›. Babam 1960’lara dek idare-fener yapar, Abana
Pazar›’nda perﬂembe günleri satard›” (özel söyleﬂi).
Mehmet Kara (Sevdal› Mehmet, Yeﬂilyuva, 1931):
“1943-44 y›llar›nda özlek (m›s›r koçan›) yedik. Özle¤i dövdük çekiçle, de¤irmene yollad›k.
Köyün çoktan ço¤u, yüzde sekseni yedi. Elinde bu¤day-m›s›r olan da mahzene saklad›¤› için
ço¤u topra¤a kar›ﬂt› (ziyan oldu). Kimse mal›na ‘mal›m’ diyemedi. Ben çocuktum o zaman.
Rahmetli baban (E¤itmen Necati Y›lmaz, 1910) bize ufac›k bir pusula (yaz›) verdi. Bu pusulayla
Abana’da Molla Day›’ya (Mustafa ﬁenol, 1874) gittik. Bize bir kilo gaz verdi. Bu gaz› 24 kiﬂiye
bölüﬂtürdük! Onlar da gaz› vesika (belge) ile al›rd›. Sonradan köye üç teneke gaz verdiler
Topal Ahmet
de birer ikiﬂer kilo da¤›t›ld›. O zaman Kibar’›n Mehmet (Uçar, 1922) muhtard›. Gaz Yap›m›
yerine zeytinya¤› yakt›¤›m›z oldu. ﬁiﬂeyi keser, bardak gibi yapard›k. Yar›dan ço¤una su fener
doldururduk. Zeytinya¤› üstte kal›rd›. Zeytinya¤› tükenene kadar fitil yanard›. Gazdan iyi
yanard›. Ya¤, gazdan pahal›yd› ama gaz bulunmazd›. Zeytinya¤› yerine
bezirya¤› da yedik. Köyde 3-4 bezirhane vard›. Bugün bile iki tane var,
zeytin iﬂliyor. Ginolu’ya da giderdik bezirya¤› için” (özel söyleﬂi).
Mehmet Kartalo¤lu (Kad›yusuf, 1911):
“‹daremiz vard› ama gaz bulman›n kolay› yoktu. Para kazanman›n
yolu yoktu. Oca¤›n iki yan›nda ‘ç›ral›k’ vard›. Ocakta odun yanard›,
ç›ral›kta ç›ra bulunurdu, öyle ›ﬂ›t›rd›k evi. Ç›ra çok is yapard›. Ah›ra
ç›ra ile gidilirdi. Arada bir-iki litre gaz alabildi¤imiz zaman çok ‘idareli’
kullan›rd›k. Gaz olunca idareyi ç›ral›¤a koyard›k. Yeni yaz› ç›kt›¤› zaman
(1928) babam 35’lik rak› ﬂiﬂesini ortadan kesip zeytinya¤› koydu, fitil
tak›p yakt› (...). Ben m›s›r özle¤i yemedim. Ama bizim köyde bizim aileden baﬂka özlek
yemeyen yok. Bizim de¤irmenimiz vard› da onun için özlek yemedik. De¤irmende,
ö¤ütülen tah›ldan ‘hak’ al›rd›k. Gelen m›s›r özlekli olurdu. Özle¤i evde keserle ufalay›p,
m›s›ra kar›ﬂt›r›rlar, öyle getirirlerdi de¤irmene. Biz ‘hak’k›m›z› ö¤ütmeden al›rd›k ve
kalburdan malburdan geçirerek özle¤ini atard›k. (...) Hiç ‹stanbul’a gitmeden köyde geçimini
sa¤layan yok. ‹lk gidenler sepetçiydi. Sepet, küfe yaparlard›” (özel söyleﬂi).
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Kemal Demir (Yakabaﬂ›, 1934):
“Yengem Ayﬂe Demir (1920) ekme¤i ve öteki yiyecekleri sand›¤a kilitlerdi. Ekmek
bulamay›nca meyvelerle yetinmek zorunda kal›rd›k. Özlek de yedik.
Meﬂepalamudunu kavurup yerdik” (özel söyleﬂi).
Riza Onan (Çamp›nar, 1910):
“Soba moba yok. Is›nmak için oca¤›n önüne otururduk. Evde 7 kiﬂi var,
oca¤a 5 kiﬂi s›¤›yor. 2’si aç›kta kal›rd›. Yemek yerken ç›ra yakard›k. Odalarda
el kadar pencere var. Baz› evlerde cam da yok. Iﬂ›k yukardan (tavandaki kapak
aç›l›nca) geliyor. 8-10 yaﬂ›ndayken (1918-20) gü¤ümleri eﬂeklere yükleyip
deniz suyu getirirdik. Tuz yoktu. Deniz suyunu yemeklerde kullan›rd›k. Bezirya¤›
çok yedik...” (özel söyleﬂi)
Mehmet Karao¤lu (Keﬂlik, 1918):
“Bu millet Abana’dan, Sinciros’tan (Sar›çiçek) m›s›r soma¤› (koçan) toplay›p geldi. 3
kilo m›s›ra 2 ﬂinik(1 ﬂinik yaklaﬂ›k 8 kg’d›r) somak katt›k da yedik. Kiraz çekirde¤i, erik çekirde¤i,
kabak çekirde¤i katt›k. Ot ve yaprak katt›k. Burada patates azd›. Topra¤› olanlar yaylalarda
yetiﬂtirirdi. Keten ekilirdi. Bezirhane vard›” (özel söyleﬂi).
Aynur Y›lmaz (1934):
“Bir gün annemle evin önündeydik. S›rt›nda torba ile bir kad›n geldi. ‘Ekmek
yapmak için m›s›r soma¤› (koçan) topluyoruz!’ dedi.
Yan›baﬂ›m›zda bir y›¤›n somak vard›. Annem onlar› k›r›p kaynat›r,
içine kepek kar›ﬂt›rarak ineklere ‘yal’ olarak yedirirdi. O
somaklar›n yar›s›n› o kad›na verdik” (AG,
Aral›k-Ocak 1999-2000).
Mustafa Baﬂargan (Ulu, 1924):
“Koçan, keserle taﬂ›n üzerinde ufalan›r. ‹çine m›s›r kat›l›p
de¤irmende ö¤ütülür. ‹rmik de kat›l›r. Erik ve kiraz çekirde¤i de
katt›klar› olur ama, yemesi ac› olur. Ekme¤e patates de kat›l›r.
Patates b›çakla dilimlenerek güneﬂte kurutulur ve koçan gibi
m›s›ra kat›l›r. Ya da haﬂlamas› yap›l›p
hamura kat›l›r” (özel söyleﬂi).
1900’lerin baﬂlar›nda “cam” ve “gaz” girmemiﬂ
Topal Ahmet yap›m› bir
köylerimize.
idare (Sedat Direk).
Dursun Kaya (1924):
“Benim çocuklu¤umda üzerinden pencereli evler vard›. Ahﬂap ev, ama penceresi
tavandayd›. O devirde cam yoktu evlerde. Tepeden aç›l›p kapanan, aﬂa¤›dan s›r›kla kontrol
edilen kap› gibi (cams›z) pencereler vard›. Hava iyiyken aç›l›rd›. Hava kapal›yken, ocakta
yanan ç›ra ile yetinilirdi. (...) Gaz yok, ç›ra devri. Gemicinin biri (Nadarköyü’nden 1853 ile
1920 aras›nda yaﬂayan Mehmet O¤lu Demirci Hüseyin Usta) Romanya’ya kereste
götürüyorken, oradan bir teneke gaz alm›ﬂ. Bu gaz› ‹stanbul’dan köye yolluyor. ‹dare lâmbas› da yolluyor. ‘Bunun
içine gaz› koyun, yak›n!’ diyor. Fakat idarenin fitili olmad›¤›ndan bir türlü yakam›yorlar.
Sonra o adam köye geliyor. (...) Bak›yor ki, fitili yollamay› unutmuﬂ! Bezden bir fitil
yap›yor ve baﬂl›yor evi ›ﬂ›tmaya. O zaman bütün köy halk› (Yeﬂilyuva) idarenin ›ﬂ›k
saç›ﬂ›n› görmeye geliyor” (AG, Temmuz 1994).
1930’larda cam da vard›r, lâmba da. 1933 do¤umlu olan ben (HTY) köylüm
Dursun Kaya’n›n (1924) yukarda anlatt›klar›n› yaﬂamad›m. Abana’da oldu¤u gibi,
Yeﬂilyuva’da, da tüm evler Çay›rc›kl› ustalar›n elinden ç›km›ﬂt›, üzerleri taﬂ örtülü
ve iki katl›yd›. Alt katlar “hayvan dam›” ve “odunluk” olarak kullan›l›r; üst katta
oturulur-yat›l›rd›. Evlerde pencere ve cam vard›. ‹dare de; lâmba da vard›.
Halil Karahalil (K›z›lcaelma, 1942):
“Ben zeytini ilk kez 11 yaﬂ›ndayken (1953) Devrekâni’de,
Kur’an e¤itimi ald›¤›m Eski Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› Tayyar
Alt›kulaç’›n babas› R›fat Alt›kulaç’›n evinde yedim. O
zamana dek ne zeytin; ne de zeytinya¤› gördüm. ‹lk lastik
ayakkab›y› da o y›llarda giydim: Gislaved ayakkab›lar yeni
ç›km›ﬂt›. Sami Akkuﬂ’a (1924) kat›rla tomruk çekiyoruz.
‘Yakalan›rsa yaﬂ› tutmaz’ diye kat›r›n peﬂinde beni yolluyorlar.
Bir kat›r tomruk (toplam 700 dm3 iki tomruk) 2,5 lira; bir çift
Kütük kay›¤› feneri
Gislaved lastik ayakkab› 5 lira. ‹ki kat›r yükü (1,4 m3) tomru¤a
(Ahmet Y›ld›z)
bir çift lastik ayakkab› ald›m” (özel söyleﬂi).
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Mehmet Ça¤lar (Sak›zc›lar (1944):
“‹lk ‘çay’› 11 yaﬂ›nda (1955) Bozkurt’ta içtim. Çay›n ne oldu¤unu da bilmiyordum. Kahvede
önüme dayad›lar, ﬂekeri de koydular. ‘Çorbay› nas›l kar›ﬂt›r›yorsan, ﬂekeri koy, kar›ﬂt›r, iç!’ dediler”
(özel söyleﬂi).
Köylünün derdini en iyi “tahsildar”lar (gezici vergi toplay›c›s›) bilir.
Muzaffer T›¤l› (1912) çocuklu¤undaki “pazar ekme¤i”ni ve 1937’de
tahsildar olduktan sonraki köylünün durumunu anlat›yor:
“ﬁekerci yoktu bizim çocuklu¤umuzda. Ama pazar ekme¤i (f›r›nc›n›n
yapt›¤› ekmek) alabilirdik arada. Hele de içini yar›p biraz tahin helvas›
koydurup ›s›ra ›s›ra yeme¤e baﬂlay›nca keyfimize diyecek yoktu. Pazar ekme¤i perﬂembe günleri
sat›l›rd› yaln›z. (...) Para yok. Köylü ormandan a¤aç kesecek, Abana’ya-Bozkurt’a indirip beﬂ
kuruﬂa, on kuruﬂa satacak da bize para verecek. Bir git, iki git para yok. (...) Genellikle muhtarlarda
kal›rd›m. Ama zay›f muhtarlarda kalmazd›m. Hali vakti iyi olanlarda kal›rd›m. Baﬂta gelen yemek patatesti köylerde.
Sonra yumurta, süt, yo¤urt. Ekmek m›s›r ekme¤i. Çavdar ekme¤i de görürdük arada. (...) Benim bir siyah beygir
vard›. Bu at yüzünden köylüler beni uzaktan tan›r, tedbir al›rd›. Ben çok kere at›m› baﬂka köyde b›rak›r, yaya
giderdim. Hayvan say›m› da var o y›llarda, onu da biz yap›yoruz. Elmal›-ﬁeyho¤lu köyüne gidiyoruz yine bir gün.
At›m› gören biri koyunlar› ambara dolduruyor ve on beﬂ kadar hayvan havas›zl›ktan ölüyor! Sonradan ö¤reniyorum.
Oysa bir tanesini satsa, vergisine yetti¤i gibi, kendisine de para artacak” (AG, 15 Nisan 1978).
Faik Acar (1909) 1945’te tahsildar olur:
“120 kuruﬂluk vergi için adam›n kap›s›na en az on defa giderdik. Yok. Hiç iler tutar yer yok.
Burada köylünün para kazanmas› imkân haricinde. Bir a¤aç kaç›rabilirse kaç›racak. Onu da
ormanc› tutar. Aya¤›nda çar›¤›, s›rt›nda gömle¤i yok. ‹stanbul’da o¤lu-uﬂa¤› olur da para yollarsa
vard›r. Tavuk para etmez. Bir o¤lak 25 kuruﬂ. Bu iç köylerimiz çok zay›ft›, çok. (...) En iyi yemek
çorbayd›. Yemek diye akl› baﬂ›nda bir ﬂey bulamazd›k. Köy sofralar› vard› o zaman. Bir misafir
gelince köylüler hep toplan›r, sofray› kurarlard›. Bir y›¤›n ekmek dizilirdi sofran›n üzerine. Yemek
olarak süt, yo¤urt gibi iﬂe yarayan ﬂeyler varsa misafirin önüne koyarlard›. Kendileri ayran mayran, mancar mantar
ne varsa yerdi. Sofradan artan ekme¤i de sepetlerine taksim ederlerdi” (AG, A¤ustos 1978).
Fatma Gündüz (Yaylatepe, 1926):
“Çok tarlam›z vard› bizim. Evin alt›n› eﬂti babam, kuyu yapt›. Tam 16 teneke m›s›r-bu¤day
saklad›k. ‹ki ﬂinik zahiren varsa birini al›yorlard›. Tahsildardan koyunlar›, s›¤›rlar› saklard›k. Da¤lara
kaç›r›r, ba¤›rmamalar› için a¤›zlar›n› ba¤lard›k. Eﬂek an›rmas›n
ABANAM
diye a¤z›n› ellerimizle kapat›rd›k. ‘Tahsildar geliyor’ dendi mi,
Kald›m gurbet illerinde,
tir tir titrerdik” (özel söyleﬂi).
Her yenilik var dilinde.
Salim Y›lmaz (1938):
Karadeniz sahilinde
“‹kinci Emperyalist Savaﬂ›’n›n (1939Benim ﬂirin Abanam.
45) ekonomik çöküntüsü köylerimize tam ç›plakl›¤›yla
Seni görsem bir ara,
yans›yordu. Ben o savaﬂ ve savaﬂ sonu y›llar›nda köyde (YeﬂilyuKalbime açt›n yara.
va) bulunuyordum. Rahmetli Murat Day›m (ﬁen, 1894), köyün
Bitmedi sara sara
sigara sat›c›s›yd›. Köylü, sigaras›n› paketle de¤il, tana tane
Benim ﬂirin Abanam.
Da¤lar›n kestanedir,
alabiliyordu(*). Ve esrar çeker gibi bir sigaray› aralar›nda grupça
Ba¤lar›n bir tanedir.
içtikleri oluyordu. Ço¤u da tefek içerdi sigara yerine. Zeytinya¤›
Bendeki hasret nedir?
yerine geçen bezir ya¤›n› zor sa¤layabiliyordu köylüler” (AG, 15 Ocak 1981).
Benim ﬂirin Abanam.
Çeﬂitli ürünlerin,
Nas›l düﬂer de¤erin?
Hele vapur günlerin!
Benim ﬂirin Abanam.
O meyve bahçelerin
Binbir sayfiye yerin.
Mehtapl› gecelerin...
Benim ﬂirin Abanam.
Memleketçidir gencin,
Korku bilmez gemicin.
Ne yapmazlar yurt için?
Benim ﬂirin Abanam.
O mor da¤lar yuvand›r,
Karadeniz ovand›r.
Çal›ﬂ›r bir kovand›r
Benim ﬂirin Abanam.
Hayati Tahsin YILMAZ
(Serpinti, Bafra, 1954)

*) Bayram Y›ld›z’a (1920) göre Murat Day› yar›m sigara (bir paket’in yar›s› de¤il, tek bir
sigaran›n yar›s›) da satard›.

Hac›veli’de, motorlar›n çekildi¤i yerde harman al›n›yor. Solda Ketebeli Salim,
yan›nda Mustabey’in çoban› T›kayak Mehmet (Muharrem Yorganc›).
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Hakk› Atayurt (Ketebeli, 1902) bezir de¤irmenini, keteni ve Hac›veli
tüccarlar›n› anlat›yor:
“...Bozkurt’un Bahçe Mahallesi’
nden (Hac›veli-A¤nasma’ya) üç çift
kömüﬂle getirttim bezir taﬂlar›n›. Ama
çal›ﬂt›ramad›k. ‹nebolu’ya gidip, beﬂ
usta getirdim. Motor yok o zamanlar.
Sandalla, kürek çeke çeke gidiliyor
‹nebolu’ya. Bu ustalar geceli gündüzlü bir hafta çal›ﬂarak,
iﬂin püf noktalar›n› da ö¤rettiler. ‹nebolu köylerinde bu
de¤irmenlerden 20 kadar bulunuyordu o zamanlar. Bu iﬂin
ustas›yd›lar. Keten tohumunu Gerze’den al›yorduk. 8-10
ton tohum Hac›veli’ye gelir, oradan hayvanlarla buraya
(A¤nasma) ç›kar›l›rd›. Tam 130 (yüz otuz) teneke bezir ya¤›
ç›kard›k bu de¤irmenden! ‹nebolu tüccarlar›na kilosunu 93
Yeﬂilyuva’da, bugün zeytin iﬂlenen Dursun
kuruﬂtan satt›¤›m›z› hat›rl›yorum. Çok büyük parayd›. Ya¤›
Kaya’n›n bezir de¤irmeni (2003.
al›nan ketenin küspesinden cimit(*) yap›yorduk. Cimit,
köylerimizde hayvan yemi olarak kap›ﬂ›l›yordu. Bezir de ço¤u zaman zeytinya¤› yerine tüketilirdi. Köylünün aya¤›nda
çar›k, üstte yok, baﬂta yok. Köylüden ‘yol paras›’ al›nd›¤› devir. Ketenin kilosu 21 kuruﬂtu. Düﬂünün bir paket sigara
20 kuruﬂ o zaman. Baya¤› iﬂ yap›yormuﬂuz. Sizin köylüler (Yeﬂilyuva) de keten sap›n› de¤erlendirir; ç›kr›kta e¤irip
tezgâhlarda dokurlard›. ‘Keten bezi’ olarak kendi gereksinimlerini karﬂ›larlard›. Elbise de keten bezinden yap›l›rd›,
iç çamaﬂ›r› da. Evler, dokuma tezgâhlar›yla doluydu. Keten ekilirdi köylerde. (...) Ben on yaﬂ›mda sandalla kürek
çeke çeke ‹nebolu’ya gidip gelmeye baﬂlad›m. ‹nebolu o zaman bizim kazam›z” (AG, Ekim 1989).
Mehmet Kalafat (Kutluca, 1949):
“Köylerde keten ekilirdi. Keﬂlik’te ve Gölmet’te bezir de¤irmenleri vard›. Keten tohumu
taﬂla ezilir, torbada prese girer, küsbesi cimit olurdu. Presten ç›kan ya¤› ‘bezir ya¤›’ olarak yerdik.
Bezir ya¤› ac›yd› ama nefes aç›c›, sa¤l›¤a yararl› yanlar› da vard›. ‹nebolu ve Do¤anyurt köylerinde
bugün (2002) de keten ekiliyor. 1970’lere kadar ‹stanbul’dan f›ç›larla zeytinya¤› gelir; ﬂiﬂelerle,
özel kaplarla köylere da¤›l›rd›. Büyük teneke ile ya¤ alamazd›k. Benim çocuklu¤umda muhtarl›klara
tenekeyle gaz gelir, kab›m›z› doldururduk. ﬁeker vard› ama herkes alamazd›. Ço¤u zaman ﬂeker
gereksinimini pekmezle karﬂ›lard›k. Pekmezi elma ve armuttan yapard›k. Bizim köylerde iki
hayvan›n yanyana geçece¤i yol olmad›¤›ndan, ka¤n›-k›zak yoktu. Taﬂ›ma hep s›rtta yap›l›rd›.
Hayvan ve insan s›rt›nda. Herkeste eﬂek-kat›r vard›. Bugün 2-3 kiﬂide var” (özel söyleﬂi).
Sat› Özen (Göynükler, 1931):
“1940’l› y›llarda devlet, ormanlar› korurdu. Bugünün ormanc›lar› yerine o zaman ‘orman
askeri’ vard›. O y›llarda köylülerin kereste gereksinimi için ‘tahsis’ ç›kar›l›rd›. 1943’te Göynükler
Köyü’nün kereste gereksinimi için ﬁeyhﬂaban’dan (Çiçekyayla) ‘tahsis’ ç›kar›lm›ﬂt›. Erkekler
‹stanbul’da oldu¤undan, tomruklar› almaya gidenlerin ço¤u kad›nd›. Köyümüzün yaﬂl› Ahmet
Civelek Amcas› (1904) da kafile baﬂkan› olarak kat›l›yordu. Ben de ilk kez 12 yaﬂ›mda (1943)
anneme (Zekiye Özen, 1909) yard›m için bu yolculu¤a kat›ld›m ve gidiﬂte öküzlerin
boyunduru¤unu ve zinciri taﬂ›mada yard›m ettim. Gidiﬂ yolculu¤u bir gün sürdü. ﬁeyhﬂaban’da
köy odas›nda geceledik. Ertesi sabah erkenden kalk›p, orman köylüsüne haz›rlatt›r›lan
tomruklardan birer tane alarak öküzlere koﬂtuk ve akﬂam karanl›¤›ndan sonra evi bulduk. Baz›
köylerde h›zarc›lar vard› ve kendi düzenleri ile tomru¤u biçerlerdi” (özel söyleﬂi).
Tahir ﬁen (Ak Tahir, 1910), Hac›veli tüccarlar›n› de¤erlendiriyor:
“Hac›veli bir tembel yata¤›yd›. Ecdad›m›zdan beri böyle gelip, böyle gitmiﬂ. Her gün iﬂten
kaç›p Hac›veli’ye, Abana’ya inerdik. Köylünün ço¤u k›ﬂ›n ‹stanbul’dan kaç›p köye gelirdi.
Hac›veli tüccarlar›ndan veresiye yerdi içerdi. Deftere yazarken tüccar derdi ki: ‘Ne bak›yorsun?
Para vereceksen bak!’ Ne yaz›ld›¤›n› bilemezdik.
5 kuruﬂluk tuza 10 kuruﬂ yazarlard›. Köylü yaz›n
gidip ‹stanbul’da çal›ﬂ›rd› da, yine de Hac›veli
tüccar›na borcunu kapatamazd›. (...) Alaca¤›na
karﬂ›l›k, köylünün öküzünü, ine¤ini satt›ran o
(...) denilen adam›n ﬂimdi ‹stanbul’da iki tane evi var. (...) Aynen
yaz›n bunlar›. Onlar›n yerinde bugün baykuﬂlar ötüyor. Hem
kendilerini mahvettiler, hem de köylüyü!” (AG, Nisan 1991)
*) Cimit: Keten tohumunun ya¤› al›nd›ktan sonra preste s›k›ﬂt›r›larak “de¤irmen
taﬂ›” gibi yap›lan küspesi. Sert olan cimit, bir tür rende ile ince ince kesildikten Çar›k
(Ahmet Y›ld›z)
sonra ›l›k suyla kar›ﬂt›r›larak hayvanlara “yal” olarak yedirilirdi.
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Kemâl Y›ld›z (Göynükler, 1933):
“Bizim köyde Hasan Efendi (Göztürk 1867) varm›ﬂ, köyde tüccarl›k yaparm›ﬂ. Zahire
(tah›l) satarm›ﬂ, ya¤, yumurta al›rm›ﬂ. Borcunu veremeyenlerden yer al›rm›ﬂ. Bu adam›n
Göynükler’de, Kad›yusuf’ta ve Sincirosta yerleri ç›kt›. Hac›veli’de Mustabey’in (Mustafa
Yorganc›, 1894) de alacak karﬂ›l›¤› olarak ald›¤› Çamp›nar’da, Fristay’da
(Köklüce) ve Göynükler’de yerleri vard›” (özel söyleﬂi).
Kâz›m Kurudirek (Yakabaﬂ›, 1926):
“Muhtar Namdar (Ahmet Kaya, 1902) dedi ki: ‘Ben Muzaffer’in (Kaya,
1926) yol paras›n› verdim, jandarmalar seni ar›yor!’ Yol paras› 6 lira o zaman.
Bir düve (inek olmaya yak›n s›¤›r) var, sataca¤›z ama 4 veriyorlar, 4,5 veriyorlar,
6 lira etmiyor. Para yok. Ben gündüzleri evde durmay›p da¤a falan gidiyorum. Arada çocuklara
jandarman›n geçip geçmedi¤ini soruyorum. ‘Gitti’ derlerse eve gelebiliyorum. ‹stanbul’a da
gidece¤im. Ona da yol paras› gerek. ‹stanbul’dan babam Kara Solak (Mehmet Kurudirek,
1896) anama mektup yazm›ﬂ. Çavuﬂ’un Nuri’ye (Bora, 1908) götürüp, mektubun alt›na babam›n beni istedi¤ini
yazd›rd›m. Hac›veli’de Koca Mehmet’i (Yorganc›, 1900) kand›raca¤›m. Babam al›ﬂveriﬂi ondan ediyor. Gittim,
‘Babam beni istiyor, mektup geldi’ dedim. Jandarmadan korkuma Hac›veli’ye haftada bir ancak inebiliyorum... O
gün Hilmi’nin (Yorganc›, 1902) kahvesinde domino oynuyorum, arkama birisi dokundu. Döndüm bakt›m, jandarma!
‘Hayrola’ dedim, ‘Yürü lan!’ dedi. Beni Mustabey’in (Mustafa Yorganc›, 1894) kahvesine götürdü. Orada bir
jandarma daha var. ‘‹ﬂte 15-20 gündür arad›¤›m›z adam bu!’ dedi ona. O arada Mustabey girdi içeri. Ona ‘Bey’
deriz. ‘Bey, beni kurtar bu jandarmalardan, sen ‹stanbul’a gelmeden paran› haz›rlar›m’ dedim. ‘Ulan Kara Solak,
benim baﬂ›m› derde sokacaks›n’ dedi ama jandarmalara da, ‘Karakol kumandan›na söyleyin, para bende’ diyerek
güvence verdi. Abana’da Kemikk›ran Hüseyin Onbaﬂ› var o zaman. Jandarmalar gidince ‘Bey, beni yolla
‹stanbul’a, babam istiyor!’ dedim. ‘Anlamam mamlamam’ dedi ama ben vapurun çarﬂamba günü gelece¤ini
ö¤rendim. ‹nebolu’dan biniliyor. Çarﬂamba günü gelip motora atlad›m. 8-10 yolcu var. ‘Ç›k d›ﬂar› Kara Solak’
dedi Koca Mehmet. ‘Ç›kmam, babam gelsin demiﬂ!’ dedim. ‹nebolu’ya vard›k. Daha vapur yok. Yok su dolacak,
ﬂunu getir, bunu getir diye dört beﬂ sefer yollad›lar beni çarﬂ›ya. Ama bileti de ald›rd›m. Yar›m
bilet 4,5 lira. Demek ki o zaman 18 yaﬂ›n alt›ndaym›ﬂ›m (1945 öncesi)” (özel söyleﬂi).
Sedat Direk (Yakabaﬂ›, 1940):
“Hac›veli esnaf› köylünün namusunu ﬂerefini koruyan adamlard›. Köylüyü aç-susuz
b›rakmad›lar. Örtündürdüler han›mlar›. Elbette baz› eziyetler var. Bu adamlar gider gurbete.
Gurbetten gelir, borcunu vermemek için kaçar. Yok ki, versin. Ahmet’e Mehmet’e çal›ﬂm›ﬂt›r,
iﬂten at›lm›ﬂt›r. ‹ﬂ de yoktur ki! K›ﬂ›n Hac›veli’de sobalar›n baﬂ› y›¤›nla insan dolard›. Köprünün
baﬂ›ndan çarﬂ›n›n sonuna dek insan doluydu. Babam Ahmet Direk (Meresyedi, 1900) kasapt›
Hac›veli’de. Haftada 2-3 hayvan keserdik. Büyük mendiller vard›, verirdik köylüye, ‘güle güle!’
‹stanbul’a vapurla 10-15 küfe et götürdü¤ümüz olurdu. Mustabey (Mustafa Yorganc›, 1894)
bir ›sl›k çald› m›, kahvelerde kimse kalmaz, herkes motor çekmeye giderdi. Koca Mehmet (1900), Ketebeli Hak›’n›n
(Atayurt, 1902) motorunu k›y›ya çektirmezdi. Geceyse, Koca Mehmet yukardan ba¤›r›r ‘Hey, nereye?’ diye.
‘Göynükler’e ç›kaca¤›m’ dersin, eline bir fener verir. Hac›veli esnaf› biribirine düﬂtü de öyle batt›. Koca Mehmet’le
Ömer (Yorganc›, 1902) biribirine düﬂtü. Gaco (Mehmet Atayurt, 1899) bir ﬂeye kar›ﬂmazd›. Ama veresiye bir çay
içtin mi, borcun bitmezdi... Köylünün aya¤›nda çar›k. Ama çar›¤› da giyemezdin eskir diye. Köylü yal›nayak gelir,
Sökü’de aya¤›n› y›kar (bal›kç› bar›na¤› yak›nlar›ndaki çeﬂme), çar›¤›n› giyer, öyle girerdi Abana’ya. Sar› Ahmet’in
Mehmet’in (1894) kahvesinden baﬂka yere de gidemezdi” (özel söyleﬂi).
Tahir Metin (Koﬂmap›nar, 1934):
“Ben kardeﬂimle dilenmeye gelirdim. 8-10 yaﬂlar›ndayd›k. T›¤l›o¤ullar›’n›n evinde çok
yatt›k. Ah›r›n üzerinde 2 oda vard›,
tuvaleti de vard›.
Deli Feride (K›r›ko¤lu, 1881) kendi
çocu¤u gibi bizi y›kad›. Evrenye’ye
(Gemiciler) kadar giderdik. Özlek
ekme¤i çok yedik. Elma çekirde¤i,
kiraz çekirde¤i de katt›k. 2 hafta
ekmeksiz kald›k, keçi sütüyle idare
ettik. O zaman hükümet bu¤day›
Yeﬂilyuva’da bir sokak.
denize döktü” (özel söyleﬂi).
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Muharrem Yorganc› (1924):
“Abana’n›n ilçelikten köye döndürülmesi ve bizim ailesel durumlar nedeniyle ‹stanbul’a
göçmemiz, bizi (Hac›veli) çok geri b›rakt›. (...) Babam›n beﬂ erkek; üç k›z kardeﬂi vard›. Bunlar›n
hepsi zamanla bir arada çal›ﬂm›ﬂlard›r. ‹stanbul’a giden ayr›l›yor. Önce Necati (Yorganc›, 1911)
ile Ziya (Yorganc›, 1902) amcalar›m, sonra da Ömer (Yorganc›, 1902) ile Hüseyin (Yorganc›,
1914) amcalar›m ayr›l›yorlar. Babam Mehmet Yorganc› (1900) tek olarak orada kald›. Koca
Mehmet olarak daha çok tan›n›r. Bu ayr›lmalar ve ailesel durumlar yüzünden Hac›veli’de
ticaret söndü. Gedos (Yeﬂilyuva) taraf›nda büyükbabam›n yanan yap›s› (kahve-otel) vard›. Onun
karﬂ›s›nda f›r›n. F›r›n›n bulundu¤u yap› Atayurtlar’›nd›. Onu Ömer Amcam sat›n ald›. Bizim
kahvenin yan›nda Hilmi’nin (Yorganc›, 1902) kahvesi vard› (o da yand›). Onun yan›nda da
babam›n Sat›’n›nkilerden ald›¤› ve daha sonra Oksal’›n (Yorganc›, 1937) iﬂletti¤i kahve var. O da y›k›ld›. Onun
yan›nda da babam›n yapt›rd›¤› tu¤la yap›. Caminin bitiﬂi¤inde Tahsin’in Osman (Yorganc›, 1898) var. Sonra
çeﬂme. Çeﬂmenin bitiﬂi¤inde Faik Abi’min (Yorganc›, 1904) dükkân› vard›. Sonra Gacolar’›n
(Mehmet Atayurt, 1899) var. En sonra da Kâmil Hocalar›n (Atayurt, 1868)” (AG,Mart 1991).
Hayati Demirbaﬂ (1932):
“Çay›rc›kl› Ahmet Kuru (1919) ve Mehmet Kuru (1918) anlat›rlard›. Bunlar k›ﬂ›n
Abana’ya inince bir kahveye girer ve soban›n baﬂ›nda ›s›nmaya çal›ﬂ›rlar. O kahvede oturan
kimi kiﬂiler ‘Leﬂ gibi kokuyorsunuz, ç›k›n d›ﬂar›!’ deyip bunlar› d›ﬂar› att›rm›ﬂ.
A¤laya a¤laya anlat›rlard›” (özel söyleﬂi).
R›fat Ak›n (1931):
“Nisan 1952’de askere gittim. Bozkurt’tan ve yukar› köylerden birçok
kiﬂi beraberiz. Yol için ‘ﬂube’den para m›, az›k m› istedi¤imiz sorulmuﬂ. Arkadaﬂlar az›k istemiﬂler.
Bize 7'ﬂer samun (ekmek) verdiler. Yan›nda da zeytin peynir vb. Sar›kam›ﬂ’a gidiyoruz. Buradan
vapurla Samsun’a. Erzurum’a tren olmad›¤› için 3 gün samsunda (k›ﬂlada) kald›k. Samsun’’dan
hayvan vagonuyla Amasya’ya; oradan da kömür vagonuyla Erzurum’a
geçtik. Yiyemedi¤imiz ekmekleri yolda att›k. Bozulmuﬂtu” (özel söyleﬂi).
Nurettin Aslan (1936):
“Okula yal›nayak giderdik. Niyazi Amcam (Aslan, 1922) bana ‹stanbul’dan bir çift
ayakkab› yollad›. Bir gün deniz k›y›s›nda oynarken, ayakkab›n›n tekini denize kaç›rd›m. Eve
gelince sordular. ‘Deniz ald›’ deyince, dedemle babam (Mehmet Aslan, 1910) beni dövmeye
kalkt›. Korkudan, evin önündeki kiraza ç›kt›m. Dedem (Hüseyin Aslan, 1892) dayakla beni
a¤açtan indirdi. Aya¤›m›n alt›na yorulurcaya kadar dayakla vurdular... ‹lkokuldan sonra
marangozlu¤a baﬂlad›m. Ç›rakl›¤›m yok. Baka baka, C›van’›n (Ferik, 1933) yan›nda falan
marangozlu¤u ö¤rendim ve Macarköylü Cemil’le (Demir, 1933) dükkân açt›m. Daha sonra
tek baﬂ›ma çal›ﬂt›m. O zaman çay 10 kuruﬂtu. Paras›zl›ktan sabahlar› kahveye giremezdik. Ö¤leden
sonralar› çay-kahve sormazlard›. Rahmetli baban (Necati Y›lmaz, 1910) ‘‹çin lan!’ diyerek bize çay verir, para
sormazd›. Para yoktu. Akﬂamlar› evde bir ekme¤i bölüﬂürdük. Çocuklu¤um yoksulluk içinde geçti” (özel söyleﬂi).
Mehmet Toprak (Mamatlar, 1909):
“K›tl›k y›llar›nda askerdeydim. Biz açl›k çekmedik. Ekin ekerdik, patates ekerdik. Sat›n almazd›k.
‹stanbul’da da çal›ﬂmad›m. Hep köyde rençberlik yapt›m. F›ç› da yapmad›m” (özel söyleﬂi).
Mehmet Gür (Mamatlar, 1913):
“Bizim köyde bu¤day çok olurdu. Yerimiz çoktu. Orman› açar, tarla yapard›k.
Topra¤›m›z› hep ço¤alt›rd›k. Ben 60 harman kald›r›rd›m. Patates de çok. Bir
ölçü una iki ölçü patates katarak ekmek yapt›k ve o y›llarda (2. Dünya Savaﬂ›
y›llar›) k›tl›k çekmedik. Hatta gelenlerden baﬂa ç›kamay›nca, bu¤day› sedirin
alt›na doldurduk da, gelene gidene ‘yok’ dedik. Bu¤day satar›z, patates satar›z.
Sonra kereste. Köknardan turﬂu f›ç›s› (varil) yapard›k. Köyde 30 hane varsa, 20’si turﬂu f›ç›s›
yapard›. Boyu bir metreye yak›n. F›ç›y› buralara (Abana) getirip satard›k. (‹stanbul’a) Kimse
gitmezdi. Zonguldak’a giden bir tek kiﬂi vard› bizim köyden!” (AG, A¤ustosEylül 1999)
Kâz›m Ateﬂ (Mamatlar. 1935):
“Bir teneke m›s›ra bir öküz verdik! Meﬂe koza¤› ve m›s›r koçan›na
biraz m›s›r kar›ﬂt›r›p de¤irmende ö¤ütür, bu kar›ﬂ›mdan ekmek
yapard›k. Bu ekme¤i yiyen çocuklar kab›z olur, d›ﬂk›s›n› yapamazd›.
Evimizden yemek kaﬂ›¤›yla un çalar, piﬂirip yerdik! Köyün ço¤u
yoksuldu. ‹dare vard› ama bizim gibi adamlar gaz yakam›yordu.
Lâmbay› hiç bilmezdik. Ocakta, bacaya do¤ru odunlar› diker, yanan
ateﬂin aleviyle yetinirdik. Ç›ra vard› ev içinde gezinmek için. Soba
Çan (Ahmet Y›ld›z).
yoktu evlerde. Pencereler el kadard›” (özel söyleﬂi).
90

Salih Özdemir (Ortasökü, 1921):
“Benim çocuklu¤umda hiç gaz alamayan köylüler vard›. Ç›ra ile idare ederlerdi. Gaz›
ﬂiﬂeyle al›rd›k ve idareli kullan›rd›k. Yar›m ﬂiﬂe gaz ald›¤›m›z da olurdu.
Evlerimizin ustalar› Çatalzeytin Gürcüleriydi” (özel söyleﬂi).
Hüseyin Ersöz (Ortasökü, 1914):
“Biz Ortasökü’nün karﬂ› taraf›nda, Mamatlar’›n alt›nda, Çatalzeytin
s›n›r›nday›z. Bu¤day-m›s›r ekerdik, de¤irmenimiz vard›, yiyece¤imiz yeterdi.
3-4 ine¤imiz vard›, ya¤›n› Çatalzeytin’de satard›k. Ama gecemiz gündüzümüz
belli de¤ildi. Hep çal›ﬂ›rd›k. Özlek ekme¤i yiyen de, yemeyen de var. Çal›ﬂanlar
kuyulara saklad› bu¤day›. Köylü tuzu kilo ile, gaz› ﬂiﬂe ile al›rd›. Bir çuval tuz ile
bir teneke gaz alabilen köyün vars›l› say›l›rd›. Vars›llar köyde kald›, yoksullar ‹stanbul’a gidip
vars›l oldu, emekli olup köye döndüler. Eski vars›llar (gaz-tuz alabilenler) köyde kal›p yoksul oldu, aç kald›. Bizim
köyde hiç d›ﬂar› gitmeyen (köy d›ﬂ›nda çal›ﬂmayan) birkaç kiﬂi var” (özel söyleﬂi).
1951’de Aynur Y›lmaz’la (1934) ben (HTY, 1933) Devrekâni’ye bisikletle gidip geldik. Bu yolculukta
Mamatlar’a komﬂu olan Çiçekyayla’da (ﬁeyhﬂaban) bir evde bir gece geçirdik. “Sar› Ahmet’in torunuyuz”
deyince gece yar›s› bizi konuk etmiﬂlerdi. Evde yoksulluk diz boyuydu. “idare” bile yoktu (ya da gaz yoktu). Yataklar›m›z›
“ç›ra” ›ﬂ›¤›nda serdiler. Çullu yorganlarda yatt›k, bitlendik. Sabahleyin “kahvalt›” olarak önümüze
koyduklar› süt kesilmiﬂti. Kat›ks›z olarak kara ekme¤i yemek zorunda kald›k.
1970’lerde de “ekmek savaﬂ›” sürer.
Hayati Tahsin Y›lmaz (1933):
“Y›l 1956. ‹lçemin uzak köylerinden Alantepe-Köseali’ye ö¤retmen olarak gidiyorum.
Köseali’nin imaml›¤›n› da yapan muhtar›n (Ali ﬁahin, 1930) konuk odas›nda, duvara kocamanca
yaz›lm›ﬂ ﬂu iki dize çarp›yor gözüme ilk: ‘Ey misafir, k›l namaz›n, k›ble bu caniptedir / ‹ﬂte le¤en,
iﬂte ibrik, iﬂte peﬂkir iptedir!’ Ve sonra ﬂu dörtlük: ‘Bu haneye gelen kiﬂi, / Yesin ekmek ile aﬂ›. /
E¤er namaz k›lmaz ise, / Yesin toprak ile taﬂ›!’ Köyde kald›¤›m bir dersy›l› süresince hep ekme¤i
düﬂündüm. ‘Ekmek’ dedikleri kepek, m›s›r koçan› ve patates kar›ﬂ›m›yd›(*). Bu kar›ﬂ›m›
sa¤layabilmek için, köyde çok üretilen patates,
kat›r s›rt›na vurulup üç-dört gün dolaﬂt›r›larak
kepek vb yiyeceklerle de¤iﬂtiriliyordu. Kat›r
edinemeyenler eﬂekle yetiniyor, kendi s›rtlar›na
da yük al›yordu. Bölgede bol yetiﬂtirilen kimi
yemiﬂlerin serüveni de patates gibi oldu¤undan,
köyün ‘kervan’lar› y›l boyunca yollardayd›.
Kervanlar›n yollarda oldu¤unu çoktand›r
biliyordum ama, savaﬂ›n ‘ekmek savaﬂ›’ oldu¤unu
duymam›ﬂt›m (...). Y›l 1971. ‹lçemden iki ilçe
ötede bir dönemece girerken, yüklü bir kat›r›n
ürkmesiyle kaloriferli ve radyolu arabam› içim
burkularak durduruyorum. O ya¤murlu k›ﬂ Köseali’de, Hayati Tahsin Y›lmaz’›n 1956-57’de oturdu¤u ev (2001).
gününde, kervan sürücülerinin kiminde ya¤murluk bile yok. Köyden 45 km uzakta tan›ﬂ ç›k›yoruz. Daha yürüyecek
30 km’leri var! Patatesler kepek ya da m›s›rla de¤iﬂtirilecek. Muhtar ve tan›d›klardan kimileri
‘rahmetli’ olmuﬂ, kalanlar on beﬂ y›l önceki gibi savaﬂ› sürdürüyorlard›” (Bolluk
Ülkesi ‹sveç, 1976, sayfa 37-38).
Hüseyin Y›ld›z (Türkeli-Iﬂ›kl›, 1926):
“Abana’dan kat›rlarla patates gelirdi, soyulmam›ﬂ m›s›r› kilosu kilosuna
de¤iﬂirdik”(özel söyleﬂi).
Nurettin Aslan (1936):
“1951-52 y›llar›nda Keﬂlik’ten 6 aile Sinop’un Akliman yak›nlar›ndaki
Sar›kum’a yerleﬂti. Keﬂlikliler kat›rlarla patates taﬂ›d›klar›ndan oralar› biliyordu. K›r›k Ziya’n›n
(K›r›ko¤lu, 1908) Muzaffer Eren’le (1929) ortak olan Zühal motoruyla gittiler. Ev-köy yok.
Kendileri yapt›lar. Öküzlerin çekti¤i ka¤n›larla Sinop’a giderlerdi. Ama orada
fazla tutunamad›lar. 4-5 y›l kald›lar” (özel söyleﬂi).

Üzerinde “H 1178” (1765) yazan
Kapakl› sahan (Ahmet Y›ld›z).

*) Raziye Y›lmaz (HTY’nin eﬂi, Bafra, 1938), 1956-57’de Köseali’deki bu ekme¤in yap›l›ﬂ›n›
ﬂöyle anlat›yor: M›s›r koçanlar› kurutulur, 5-6 kiﬂinin çevirdi¤i, el de¤irmeninden çok büyük,
taﬂ› dikine özel de¤irmende (parka) ezilerek ‘kepek’ durumuna getirilir, içine bu¤day kepegi
ve kabu¤uyla patates kar›ﬂt›r›larak ekmek yap›l›rd›. Biraz da m›s›r ekme¤i yap›l›rd›. Mahallede
bir f›r›n yak›l›r, herkes odununu, teknesini getirir, yaklaﬂ›k bir ayl›k yiyecek ekme¤ini yapard›.
Çoluk çocuk orada toplan›rd›. Ben de ekme¤imi onlar›n f›r›n›nda piﬂirirdim. Benim ekme¤ime
‘han›m›n akça ekme¤i’ derlerdi. Çarﬂ›dan al›nan ekme¤e de akça ekmek derlerdi. Ekme¤imin
yar›s›n› onlara da¤›t›rd›m” (özel söyleﬂi).
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Mustafa ﬁener (Köseali 1937):
“Bezir de¤irmenine benzeyen bu düzenin ad› ‘parka’d›r. Bizim köyde (Köseali) bezir
de¤irmeni yoktu. Keﬂlik’te vard›. Y›kanm›ﬂ patates parkada ezilir. Parkay› insan da çeker atkat›r da. Patatesin niﬂastas› al›n›r.
Küspesi kurutulduktan sonra bu¤day,
çavdar ve m›s›rla kar›ﬂt›r›larak
de¤irmende ö¤ütülür. Bu kar›ﬂ›mdan
çok esmer, çok güzel ekmek yap›l›rd›.
Bugün (2002) bu düzen pekmez
yap›m› için kullan›l›yor. Y›kanm›ﬂ elma ve armut kar›ﬂ›k
olarak düzenin olu¤una doldurulur ve taﬂ döndürülür. Taﬂ›
insan da, hayvan da döndürür. Ç›kan meyve suyuna
pekmez topra¤› kat›larak kaynat›l›r” (özel söyleﬂi).
2. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda m›s›r ve bu¤day
gereksinimi karﬂ›lamaz. Savaﬂ koﬂullar› ve kurakl›k
nedeniyle tüm köylerde m›s›r koçan› m›s›ra kar›ﬂt›r›larak
ekmek yap›l›r(*). ﬁeker yoktur. Kahvelerde bile ﬂeker
yerine pekmez (ya da üzüm) verildi¤i olurdu. Halk açt›.
Köseali’de, patates ezmek için parka (2001).
Köylerde keten üretilir, el tezgâhlar›nda (düzen) dokunur.
Keten, halk›n giysi gereksinimini karﬂ›lar. Durumu iyi olanlar, ketene pamuk da kar›ﬂt›r›r. Devrekâni ve Kastamonu
dolay›nda dokunan “yukar› bezi” boyanarak ceket-pantolon yap›l›r.
Yiyeceklerin izinsiz olarak bir yerden bir yere taﬂ›nmas› yasakt›r.
Dursun Kaya (Yeﬂilyuva, 1924):
“O zaman (2. Dünya Savaﬂ› y›llar›) halk m›s›r koçanlar› yerdi. Bir gün köy odas›nda
otururken iki kiﬂi geldi, ‘‹ki haftad›r çocuklar›m aç!’ deyip, bizden m›s›r istediler. Köyden ikisine
15’er kilo m›s›r topland›. Buradan Abana’ya geçerken, jandarmalar adamlar› yakalay›p içeri
at›yor, ‘Bu m›s›rlar› kimden ald›n›z?’ diye. Sonra bizim köylüleri de at›yorlar içeri. Bunlar›, o
zaman Bad›mana’da (Yakabaﬂ›) muhtar olan Namdar (Ahmet Kaya, 1902)
kurtar›yor” (AG, Temmuz 1994).
Cemal Baﬂar (1922):
“Y›l 1940. Köylerde kalayc›l›k yap›yorum. At›m var. Da¤köy, Oday,
Ortasökü, Mamatlar, sonra Devrekâni köyleri K›zac›k, Asarc›k, Yaz›köyü, Uluköy,
Ulam›ﬂ, Kabalar, Sökmen, Çorbac›, Bozarmut, Göynükören dolaﬂ›yorum. Köylüde para
yok. Para yerine m›s›r al›yorum. Kilesi (64 kilo) 3 liradan. M›s›r Abana’da 2,5 lira ama yok.
M›s›r› olan da satam›yor. Yasak. Yard›m olarak Abana’ya gelen m›s›r›n ço¤unu da Nahiye
Müdürü sat›yormuﬂ. Kat›rlar gece Devrekâni’ye götürüyormuﬂ. Bende m›s›r oldu¤unu
duymuﬂlar, torbas›n› alan geliyor. Köyde (Yemeni) kilesi 18 liradan satt›m ve askere gittim. 5,5
ay sonra izinli geldim, evde yiyecek yok. Dedem Osman, Sultan Hamit’in kürekçisiymiﬂ (hamlac›), 40 y›l
çal›ﬂm›ﬂ, 3 ayda 21 lira emekli paras› al›rd›. Babam Bekir (Baﬂar, 1898) bana 100 lira verdi, ‘Ata semeri vur,
Hac›veli’den gir, Bozkurt’tan ç›k!’ dedi. 100 liraya bir kile m›s›r bulamad›m!” (özel söyleﬂi).
‹smail Hakk› ﬁener (1944):
“1940’l› y›llar›n baﬂ›nda 2 y›l üstüste çok k›ﬂ olmuﬂ. Açl›k da var. Halk, ölülerini bile
gömütlü¤e götüremeyip evinin yan›na gömmüﬂ. O denli çok kar ya¤m›ﬂ. O y›llarda Hatice ve
Hanife adlar›ndaki 2 kardeﬂim de çiçekten ölüyor. Köyün (Köseali) yar›s› çiçekten ölmüﬂ. Babam
Ere¤li’de (Zonguldak) bir Yahudi’nin yan›nda saatçi ç›ra¤›ym›ﬂ. K›zlar›n ölümü üzerine köye
dönüyor ve Abana’da saatçili¤e baﬂl›yor. Bucak Müdürü Nurettin Peker’in yan›nda yaz›c›l›k
gibi bir görev de yap›yor. Sonra da caminin imam› oluyor” (özel söyleﬂi).
Bayram Y›ld›z (Yeﬂilyuva, 1920):
“Tahsildar geldi köye. Kör Tahsildar diye bilinen ‹nebolulu bir kiﬂi. 3
lira m› ne borcumuz var, ine¤i götürecek. ‹ki ﬂinik m›s›r, iki ﬂinik de bu¤day› kar› (eﬂ) ile anam›n
s›rt›nda Abana’ya getirdik. O zaman Gümrükçü Bahattin vard› burada. Babam›n da arkadaﬂ›.
Ona anlatt›k durumu, m›s›r› da, bu¤day› da ald›. Tam köye dönece¤iz, jandarma bizi ‘Hadi
karakola!’ diye bucak müdürlü¤üne götürdü. Allah’tan gümrükçü de müdürlü¤e gelmesin mi!
Bizi görünce, ‘Müdür Bey, bunlar›n iﬂi ne burada?’ dedi. ‘Efendim, m›s›r-bu¤day... ‘ ‘Ben ald›m
onlar› yahu!’ dedi. Bize de ‘Haydi ç›k›n gidin!’ dedi. Öylece kurtulduk. O zaman m›s›r-bu¤day
satmak yasak. Biz yallah köye. Tahsildar köy odas›nda bekliyormuﬂ. Paray› verdik de ine¤i
kurtard›k. Ben askerdeyken (1941-45) bir k›tl›k olmuﬂ, bizimkiler bir buza¤› vermiﬂ, bir kalbur m›s›r ile bir kalbur
özlek alm›ﬂ” (özel söyleﬂi).
*) 2002’de Antalya’n›n Gazipaﬂa ‹lçesi’nde bir söyleﬂi s›ras›nda 2. Dünya Savaﬂ›’ndaki k›tl›ktan nas›l etkilendiklerini sordum. Çok az
da olsa, orada da m›s›r koçan› yiyenler olmuﬂ (HTY).
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Mustafa ﬁenol (1904):
“Köylünün bu¤day, m›s›r, fasulye ürününden öﬂür (vergi) gibi bir ﬂey al›n›yordu. 1942 y›l›nda
12 köyde ben de ‘kontrol memuru’ olarak çal›ﬂt›m. Her köye, her harmana bir memur gidiyordu.
Kaç kilo ürün ç›karsa hemen deftere yazard›k. Yüzde 2 miydi, 4 miydi ne, devlete veriliyordu(*).
‹kinci y›l tarlalardaki ürünleri yazd›k. Ürünlerin Abana’da teslim al›nmas› zor oluyor diye mutemet
(güvenilir kiﬂi) tayin edildi ve ‹nebolu’ya teslim edildi. ‹nebolu ilçemizdi. Gaz da yoktu. Bir teneke
gaz› yar›mﬂar kilo taksim ederdik, 1-2 ay giderdi. Geceleri perdeleri s›k› s›k› kapat›rd›k. Harp
y›llar›yd›. Gaz bulamay›nca zeytinya¤› ile kandil yakard›k. Köylü bu nedenle
bizden so¤udu” (AG, 1 Mart 1978 tarihli söyleﬂi bantlar›n›n yeni çözümü).
Tah›l yaz›m› Abana içinde de uygulan›rd›.
Hayri Aydemir (1924):
“Annem tarlan›n m›s›r›n› topluyor. Dört çuval m›s›r›n iki çuval›n› dama (ah›r) sakl›yor.
Amcam Hüseyin Ertürk’ün (1888) eﬂi Cemile Yengem (Ertürk, 1900) bu denli çok m›s›r›
görünce, ‘Z›rmal› Yenge, bunu senin elinden al›rlar’ diyor. Annem Z›rma (Kocaçam) kökenlidir.
Cemile Yengem durumu kardeﬂi Izmar›t Hüsnü Kaptan’a (Baﬂar, 1903) anlat›yor. ‘Z›rmal›
Yenge m›s›r› toplad›, dört çuval m›s›r› var, yaz›c›lar görmesin diye iki çuval›n› dama saklad›’ diyor.
Ertesi gün Hüsnü Kaptan bizim eve gelerek anneme ‘Yaz›c›lar gelecek, e¤er ah›rda senin bu iki
çuval m›s›r› görürlerse seni hapsederler, sen bu m›s›rlar› bana sat da kurtul!’ diyor. Izmar›t Hüsnü
böylece bizim m›s›rlar› ucuza kapat›p iki kat›na sat›yor” (özel söyleﬂi).
Devletin da¤›t›¤› basma, gaz, ﬂeker, un... yard›mlar› gere¤i gibi halka ulaﬂmaz.
Nermin Yorganc› (1926):
“Bir gün babam› (Mehmet Öztürk, 1891) acele ‹nebolu’dan ça¤›r›yorlar. Babam ﬂaﬂ›r›yor.
Eve gidip giyiniyor ve motor tutup ‹nebolu’ya gidiyor. ‘Biz bu Abana’n›n basmas›ndan, m›s›r›ndan
b›kt›k. Halka yap›lacak yard›mlar› güvenli ellere vermek istiyoruz!’ diyorlar. O zaman k›tl›k var.
Alman Harbi de bir yandan. ﬁunu hat›rl›yorum: Bir gün annem taze m›s›r ekme¤i yapm›ﬂt›,
yemek yiyoruz. Keleﬂo¤lu’ndan (Avc›lar) Selim (Abdüsselim Acar, 1922) gelmiﬂ, küfenin içinde
odunla. ‘Ac›m Mehmet Abi!’ deyince, babam sofray› b›rakt›. Selim’i eve ça¤›rd›, soban›n önünde yemek yedirdik.
Paras› olmad›¤›ndan, verilen m›s›r› alamam›ﬂ. Çok az bir para al›n›yordu. Ben bunlar› biliyorum. Kiﬂi baﬂ›na yap›l›yordu
da¤›t›m. Kiﬂi baﬂ›na 8 kilo mu, 10 kilo mu neydi. (...) Kaymakam, ‘Biz Abana’da yard›mlar› yerine ulaﬂt›racak
düzgün bir adam istiyoruz, o da sensin’ diyor babama. ‘B›kt›k bu Abana’n›n iﬂinden’ diyor. Babam iki y›l bu iﬂi yapt›.
(...) Baﬂta bucak müdürü. Kaçakç›l›¤› özendirip rüﬂvetini al›yormuﬂ” (AG, Aral›k 1995).
*) 1922’de de köylünün ürününden vergi (pay) al›n›yordu. Necati Y›lmaz (1910) anlat›yor: “Köyde (Yeﬂilyuva) bir gün okulday›z.
Hocam›z topal oldu¤undan askere al›nmam›ﬂt›. Köylü hocan›n iﬂini gücünü görür ve yeme¤ini de s›ra ile verirdi. Hoca da fahri olarak
(para almadan) hocal›k eder ve bizi okuturdu. Bir gün hocaya bir haber geldi. San›yorum
bir mektuptu. Bize, ‘Müjde çocuklar, ‹zmir al›nm›ﬂ!’ dedi, ‘Yunanl›lar denize dökülmüﬂ!...’
Bana da, ‘Hadi Necati, git, koﬂ, yaz›c›lara haber ver, ‹zmir al›nm›ﬂ, Yunan denize
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dökülmüﬂ de!’ dedi. Ben de koﬂarak gittim, bir tarlada yaz›c›lar› buldum ve müjdeyi verdim. Bir yer düﬂün kapat›p
Bana müjde paras› verdiler. O zaman ‘aﬂar’ veyahut ‘öﬂür’ denilen bir vergi vard›. Bu Gözlerini
vergi para olarak de¤il de, ürün olarak al›n›rd›. Yaz›c›lar gelir, tarlada ne ürün varsa, ne Yeﬂil ve mavinin
kadar aﬂar al›naca¤›n› keﬂfederdi. Aﬂar olarak buralarda ürünün sekizde birini devlet al›rd›” Birbiriyle harman oldu¤u
Bir yer düﬂün
(AG, 1 May›s 1982). Aﬂar 1925’te kald›r›ld›.
Da¤lardan ak›yormuﬂcas›na bir yeﬂil
Sakin sakin ç›rp›nan bir mavi
Düﬂün
Özgürce kulaç att›¤›n
Ç›lg›nca dans etti¤in
Bir yer düﬂün
Geceleri yükselen bir melodide
Bir havuz kenar›nda
Veya
Tatl› bir rüzgârla sallanan
Akasya a¤açlar› alt›nda
Hafif hafif esen bir rüzgâr olsun
Ürperten seni
Öylece dur
Bir tatl› ürperti kaplas›n içini
Yak›c› bir güneﬂin alt›nda
Hafif hafif esen bir rüzgâr olsun
Ürperten seni
ﬁimdi aç gözlerini
Düﬂündüklerin gerçek olsun
Kalbin Abana sevgisiyle dolsun
Ayaktakiler: Nurettin Sümer, Lütfi Makarac›, Ekrem Ar›kan, Cemil Çelik, Rizvan
‹lhan ﬁENGÖR
Mor, Mustafa Çelikbaﬂ ve Hüsnü Çelik. Oturanlar: Muhittin Y›ld›z, Necat Çavlar
ve Fahrettin ﬁengül (Necat Çavlar).
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(AG, Kas›m 1989)

‹smail Güngör (Çay›rc›k, 1929):
“2. Dünya Savaﬂ› zaman›. O zaman burada halka bu¤day-m›s›r da¤›t›l›yor. Gelen tah›l›n
belki de yar›s›n› bunlar (bucak müdürü ve yandaﬂlar›) sat›yor. Tah›l ‹nebolu’dan geliyor. Sar›
Ahmet’in Mehmet Efendi (Y›lmaz, 1894) de bu durumu (tah›l›n halka da¤›t›lmay›p sat›ld›¤›n›)
ﬂikâyet ediyor. Ben yan›nda kahveci ç›ra¤›y›m. Tam Abana’ya bir parti bu¤day›n gelece¤i gün
müfettiﬂ geliyor. Müfettiﬂ, Sar› Ahmet’in Mehmet’in otelinde kal›yor. Tek kiﬂilik odada. Gece
‹nebolu’dan 7 motor dolusu bu¤day geliyor. Motorlar›n kimi gece boﬂalt›lmaya baﬂlan›yor. Bunu
duyan Sar› Ahmet’in Mehmet Efendi müfettiﬂi uyand›r›yor. ‹ﬂlem yapmas›n› istiyor. Müfettiﬂ,
‘Haberim var, sabahleyin görüﬂürüz’ diyor. Sabah oluyor. Üç motor boﬂalm›ﬂ, dört motor dolu. ‘Boﬂalan moﬂalan
yok, zaten hepsi dört motordu’ denilerek olay kapan›yor. Sar› Ahmet’in Mehmet Efendi, ‘Ben sana zaman›nda
kalk demedim mi?’ diye müfettiﬂe ç›k›ﬂ›yor. Müfettiﬂ Kayserili, Abana Bucak müdürü(*) Kayserili, ‹nebolu
Kaymakam› Kayserili ve Kastamonu Valisi Kayserili o zaman. Müfettiﬂin at›na da biz bak›yoruz. Yemekler de
bizden. Sar› Ahmet’in Mehmet Efendi müfettiﬂe, ‘Sen madem ki kalkmad›n, o zaman at›n ﬂu kadar gideri oldu, ﬂu
kadar yemek paras›, ﬂu kadar yatak paras› vereceksin’ diyerek müfettiﬂten giderleri al›yor” (özel söyleﬂi).
Mehmet Köse (Köseali, 1926):
“2. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda genel olarak birçok yerde s›k›nt› yaﬂand›. Ama anlat›ld›¤› kadar
çok de¤il. Patates k›tl›¤› olmad›. Ekme¤e m›s›r özle¤i katanlar oldu. Çavdar ve kepek katanlar
oldu. Patates katanlar oldu. Yenilebilecek ne varsa katarlard›. Bu ekme¤in zararl› oldu¤u
saptanmam›ﬂ. Lezzetliydi. Bugün ar›yoruz siyah ekme¤i. (...) Patates çoktu. Ne Abana’da, ne
de ‹nebolu’da patates tüccar› vard›. Evrenye (Gemiciler) ve ‹liﬂi’deydi
(Yakaören) patates tüccarlar›. 6-7 patates tüccar› vard›. Bu iki yerde hiç gemi
eksik olmazd›(**)” (AG, Aral›k-Ocak 1999-2000).
Saffet Demirtaﬂ (1927):
“Abana’n›n içi sulak oldu¤undan, herkesin bahçesinde tarlas›nda m›s›r yetiﬂirdi. Meyve
sebze de boldu. Bu yüzden Abana’n›n içi k›tl›k y›llar›ndan çok etkilenmedi. Ama köylerin ço¤u
kurak oldu¤undan, çok açl›k çekildi. M›s›r özle¤ini (koçan, kozalak) ö¤ütüp, tah›la kar›ﬂt›ranlar
oldu (AG, Haziran 1996). Yazlar› her gün ‹nebolu’ya en az bir motor sebze taﬂ›rd›. Zonguldak’a,
Samsun’a üzüm yüklü motorlar giderdi. Karayolu yoktu. Devrekâni ve Kastamonu’ya
kat›rlarla sebze ve meyve ulaﬂt›r›l›rd›. Özellikle incir sezonunda kat›rlar kervan gibi yollardan eksik olmazd›. Yürüyerek
‹sfendiyar aﬂ›l›p Devrekâni Ovas›’na ve Kastamonu’ya ulaﬂ›l›rd›” (AG, Nisan-May›s 1996).
Muzaffer Eren (1929), 1940’lardaki patl›can-biber bollu¤una de¤iniyor:
“Her evden en az yüz kilo patl›can al›rd›k. Yüz kilo (da) biber ç›kard› haftada. Koca saman
küfeleri 60 kilo biber, yüz kilo patl›can al›rd›. G›c›r g›c›r 14 patl›can küfesi dolu motorla ‹nebolu’ya
giderdik. 12 yaﬂ›mdayken, onlar› ‹nebolu’da satar, akﬂama dönerdim” (AG, ﬁubat 1993).
O zamanlar›n bal›k bollu¤u da k›y› kesiminin açl›ktan az etkilenmesine yard›mc› olur.
Ahmet ﬁengül (1908):
“Eskiden büyük büyük bal›klar ç›kard›, keserek taﬂ›nabilirdi çarﬂ›ya” (AG,
Ekim-Kas›m 1996).
Dursun Kaya (Yeﬂilyuva, 1924):
“Hamsi zaman› hamsi k›y›ya kadar inerdi. Kepçelerle hamsi tutar, kay›klara
doldururduk. O kadar bol hamsi vard› ki, hamsiden kay›klar yol alamazd›.
Sonra hamsi dolu kay›¤› k›y›ya çeker, ‘bir yumurtaya bir sepet’ usulü, icab›nda
paras›z olarak millete da¤›t›rlard›. Hamsiyi yemelere doyamazd›k” (AG,
Temmuz 1994).
*) Nurettin Peker 1942’de Abana Bucak Müdürlü¤ü’ne atan›yor. Mustafa ﬁenol’a göre
ondan önceki müdür Abdurrahman Bey. Olay›n Abdurrahman Bey zaman›nda ya da daha önce geçmiﬂ olmas›
gerekiyor.
**) Mehmet Köse, “Bozkurt Nüfus Memuru” olarak “Yakaören
‹ncelemesi”nin 6. sayfas›nda ﬂöyle diyor (tarih yok): “...‹kinci Dünya
Savaﬂ› k›tl›¤›na da de¤inmek yerinde olacakt›r. Zira bu k›tl›k halk›n ruhuna
iﬂlemiﬂ durumdad›r. Halk, ekmek yapacak un bulamay›nca m›s›r koçan›n›n
özle¤inden un meydana getirerek ekmek yapm›ﬂt›r. Bu ekmek barsaklar›m›z›
t›kad› ve helâda edemedik! (...) Kastamonu Valisi, o zaman ilçemiz olan
‹nebolu’nun kaymakam› ve buca¤›m›z olan Abana’n›n müdürü, bunlar›n
üçü de Kayserili idiler. ‹liﬂi’ye (Yakaören) geldiklerinde motora binip
‹nebolu’ya giderlerken ‘aç›z dedik de bucak müdürü bize (b...) yedirdi’
diyorlar. Bu durum herhalde do¤rudur, çünkü a¤›zlarda sak›z gibi çi¤neniyor.
Ve bu durum çok ac› hat›rad›r Yakaörenliler için. (...) Bir bucak müdürü,
çirkin hareketiyle devlet otoritesini halk nezdinde s›f›ra indirmiﬂ ve çok
partili hayata geçiﬂte köy halk›n›n toptan DP saflar›nda yer almas›na vesile
‹lkokul, hükümet ve postane. 1950’li y›llar (Hayri Ye¤in).
olmuﬂtur” (Yakaören ‹lkö¤retim Okulu belgeli¤i, tarih yok).
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Naz›m Önüralp (1922) da b›ld›rc›n ve çulluk bollu¤unu anlat›yor:
“San›r›m 1940 y›l›yd›. F›r›nc› Nuri (F›r›nc›, 1886) ve Gümrükçü Reﬂat’la(*) kuﬂa gidece¤iz.
Akﬂam terzi dükkân›n› kapat›p eve geldim. Bir ya¤mur baﬂlad›, d›ﬂar› ç›kman›n olana¤› yok. Evi de
yeni yapt›r›yordum. Bir çivi çak›p, lüksü ast›m ikinci kat›n d›ﬂ›na. B›ld›rc›nlar pat›r pat›r düﬂmeye
baﬂlad›. O zaman Sebahat (Önüralp, sonra Y›lmaz, 1933) da var, bir küfe (200-250 tane) b›ld›rc›n
toplad›k. Hepsini bir odaya sal›verdik. ﬁimdi en çok 20-30 tane tutabiliyorlar. Çok da çulluk olurdu.
Yüzbaﬂ› vard›, ‹zzet K›z›lhan. Gece kimseye tüfek att›rmazd›. Yasakt›. Ama bana
bir ﬂey demezdi. Her seferinde bir küfe çullukla dönerdim” (özel söyleﬂi).
Ayhan Hünalp (Bitlis, 1927):
“Da¤lar›n kararmaya, denizlerin mavileﬂmeye baﬂlad›¤› sonbahar›n ya¤murlu gecelerinde Abana
sahillerinde, ellerinde fenerlerle dolaﬂanlar vard›r. Sonbahar, b›ld›rc›nlar›n diyar diyar yollara düﬂtü¤ü,
binlerce mil kanat ç›rpt›klar› bir mevsimdir. Ayn› günlerde Rus sahillerine de b›ld›rc›nlar düﬂermiﬂ.
Bu kuﬂlar›n nereden geldi¤ini ne Karadeniz insanlar› bilir, ne de Ruslar. Ya¤mur esnas›nda ›slanan
kanatlar›n› ç›rpamad›klar›ndan, uçuﬂlar› azalan bu garip kuﬂlar, deniz üzerinde son gayretle kanat
atarken, sahillerde gözüken ›ﬂ›klara koﬂarlar. Ve sonra avc›lar›n ayaklar›n›n dibine bir külçe gibi y›¤›l›verirler. Bu
garip kuﬂlar›n binde bir yakalanabilenleri de hiçbir ﬂey yemedi¤inden çok yaﬂamaz. Karadeniz’de
b›ld›rc›n›n ne yedi¤ini bilen yoktur” (Tercüman Gazetesi, 26 A¤ustos 1955).
Suat Selçuk (1942).
1955 Gerze yang›n›ndan sonra burada tüyleri yan›k b›ld›rc›nlar yakaland›. Demek ki
Gerze yang›n›na dalm›ﬂlar. Yang›n›n alevi Abana’dan görülüyordu. K›r›k Ziya (K›r›ko¤lu,
1908) yönetimindeki Zühal motoruyla yang›n›n ertesi günü buradan yiyecek yolland›. Ekmek,
patates, bisküvi, un, zeytinya¤› falan. Bunlar halktan topland›. Halk ilkönce ekmeklere hücum
etmiﬂ” (özel söyleﬂi).
*) Naz›m Önüralp (1922) çocuklu¤undan beri Abana’da 2 gümrük memuru bulundu¤unu, bunlar›n motorlar›,
kay›klar› denetledi¤ini söyledi. Kereste ve Gemi” bölümümüzde de Dündar ﬁenol’la (1934) Macit Sönmez
(1928) “Gümrükçü Reﬂat”tan söz ettiler. Bu bölümümüzde Bayram Y›ld›z’›n (1920) sözünü etti¤i “Gümrükçü
Bahattin”in (yukar›larda) görev y›llar› biraz daha eski olmal›. Zuhuri Gür (1910) Gümrük Memurlu¤u’nun Mahir Efendi’nin (Ünal,
1889) yap›s›nda görev yapt›¤›n› söylüyor. Aynur ﬁengün’den (1933) ald›¤›m›z bir belgede (salma), 1945’te Abana Merkez’de ﬁükrü
ve Sabri adlar›nda iki gümrükçünün oturdu¤u görülüyor. Yakaören ‹lkö¤retim Okulu’ndaki “an› defteri”nden 1949 y›l›nda Abana’da
gümrükçü bulundu¤unu anl›yoruz. “Abana Gümrük Mh Memuru H. Y›ld›r›m (imzay› böyle okuduk), 5 Haziran 1949’da an› defterine
ﬂunlar› yazm›ﬂ: “‹liﬂi Okulu’nun 1948-49 dersy›l› çal›ﬂmalar›n› gördüm. Baﬂö¤retmeni ve arkadaﬂlar›n› tebrik ederim.” Gümrük
memurlu¤unun ne zaman kald›r›ld›¤›n› bilmiyoruz. ‹nceleyebildi¤imiz 1892, 1894, 1896, 1899 ve 1903 Kastamonu Vilâyeti
salnamelerinde de “Abana Gümrük Memuru” (rüsumat memuru) geçiyor. Bu tarihlerde Abana Buca¤›’na ba¤l› ‹liﬂi, Evrenye ve
Çatalzeytin’de de gümrük memuru var.

YUMURTA
Bölgemizde 1970’lere dek kolayca paraya çevrilebilen tek üretim yumurtad›r. En s›k›nt›l› anlarda köylünün
iﬂine yarar. Bu bak›mdan yumurtay› ayr› bir baﬂl›k alt›nda ve biraz ayr›nt›l› olarak iﬂliyoruz.
Abana Merkez’de bile yumurta dolaﬂ›mdad›r.
Aynur Y›lmaz (1934):
“Kedi Mehmet Ali (Ömür, 1881) yumurta karﬂ›l›¤› gemi yapard›. Çektirmeyi bir
yumurtaya; kik’i üç yumurtaya yapard›. Bozkurt’ta Iﬂ›k (Ahmet Iﬂ›k, 1894) bir yumurtaya
topaç çekerdi” (özel söyleﬂi).
Yumurtay› daha çok kad›nlar al›p-satar.
Köylü, yetiﬂtirdi¤i yumurtay› doyas›ya tüketemez. Yumurta özellikle Ezine Çay›’n›n bat›
yakas›nda ve kuzeye do¤ru yayg›nd›r. Ezine Çay›’n›n do¤usundaki yukar› köyler orman ürünleri
(daha çok f›ç› ve f›ç› tahtas›); bat› yakas›ndaki köyler de patates a¤›rl›kl›d›r.
Nurettin Do¤an (Yeﬂilyuva, 1959), “Hac›veli” adl› ﬂiirinde ﬂöyle der (AG, 15 ﬁubat 1980):
“Berbere giderken / ‹ki yumurtayla cebimde / ‘Yal›’ da derdik o zamanlar / Hac›veli’ye.”
Salim Y›lmaz (1938):
“Hac›veli çok görkemliydi benim çocuklu¤umda. Köylülerin yumurta sepetleri Hac›veli’yi
aﬂ›p, Abana’ya ulaﬂamazd›. Deniz k›y›lar›n› tutard› Hac›veli’nin yumurta tüccarlar›. ‘Tabut’
denilen uzun sand›klarla ‹stanbul’a yollan›rd› yumurta. Yetiﬂtirdi¤i yumurtay› bile yiyemezdi
yoksul köylüler. Babam, savaﬂ y›llar› süresince, Hac›veli’de Gaco’dan (Mehmet Atayurt,
1899) ald›¤› m›s›r›n borcunu çok uzun y›llar sonra defterden sildirebilmiﬂtir. Kimsede sat›nalma
gücü yoktu. Hep deftere yaz›l›rd› hesaplar. Hiç unutmam, bir gün makarna piﬂti¤ini gördüm
komﬂuda. Annemden, bize de makarna piﬂirmesini istedim. O küçük yaﬂ›mla nereden
bilecektim evde bu¤day unu olmad›¤›n›? M›s›r ununa m›s›r koçan› kat›larak yap›lan ekme¤i
nas›l yedi¤imizi de unutamam. Kalabal›k bir aileydik üstelik. Komﬂular aras›nda kaﬂ›kla ‘ödünç
ya¤’ al›ﬂveriﬂi yap›l›rd›...” (AG, 15 Ocak 1981)
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Hakk› Atayurt (Ketebeli, 1902)
“A¤nasma’dan küfeyi yüklendik mi, taa Çatalzeytin’in Güdül, Cannar... köylerine dek
uzan›rd›k. O zaman yumurta, köylünün en büyük geçim kayna¤›. Binlerce, on binlerce yumurta
toplan›rd›. Bizler, Hac›veli’nin yumurta tüccarlar› Yorganc›lar, Atayurtlar olarak kendi
aram›zda da rekabet ederdik. Bu iﬂ cinayete kadar giderdi. Perﬂembe günleri yollara dizilir, bir
sepet yumurta geçirmezdik Abana’ya. Sonra o yumurtalar› ‘tabut’ denilen büyük sand›klara
dizer, ‹nebolu’ya götürürdük. Çok çileli geçti gençli¤imiz. O y›llar Hac›veli, ticaret merkeziydi.
Gördü¤ün gibi, Hac›veli körerince ben A¤nasma’ya çekildim. ‹stanbul’a gidenler kurtard›
paçay›. Bizim öykümüz anlatmakla bitmez” (AG, Ekim 1989).
Refik Yorganc› (1943):
“Ben 12 yaﬂ›mdayken annemle haftada bir kez köylere yumurta toplamaya ç›kard›m.
A¤abeyim Ayhan (Yorganc›, 1938) da bizimleydi. Yeﬂilyuva, Yakabaﬂ› ve Denizbükü köylerini
dolaﬂ›r yumurtalar› küfelerimize doldururduk. Aralara saman koyard›k. Ayhan’la biz 300-400’er
yumurta taﬂ›rken; annem 800-1.000 yumurta taﬂ›yabilirdi. Yumurta çok olursa taﬂ›yamad›klar›m›z›
güvenli yerlere b›rak›r, sonra onlar› eﬂekle, atla almaya giderdik. Bir seferde 3.000-4.000 yumurta
toplad›¤›m›z› bilirim. Denizbükü’nden Tahsin Kaya (1894) ve Yakabaﬂ›’ndan Yumurtac›
Hasan’›n Raﬂit (Koç 1904) Çatalzeytin köylerinden de bizim için yumurta toplarlard›.
Elmaçukuru’ndan ‹smail Gürsoy (1908) da Kâye (Mehmet Yorganc›, 1900) için yumurta toplard›. Babam
Ömer Yorganc› (1902) ve Mehmet Yorganc›’dan (1900) baﬂka Hac›veli’de Mustafa Atayurt (1901), Mehmet
Atayurt (Gaco,1899) ve Hilmi Yorganc› (1902) da yumurta toplarlard›. Perﬂembe günleri erkekler dükkânda
bekler, kad›nlar yollar› tutard›. Örnegin biz kimi perﬂembeler, öteki yumurtac›lar› atlatmak için ayn› yolda iki yeri
birden tutard›k. Deniz k›y›s›nda Yeﬂilyuva yolu ve Yukar›dan gelecekler için A¤nasma yolunu yumurta toplayan
kad›nlar tutard›. Abana’ya yumurta geçirmezdik. Perﬂembe d›ﬂ›nda da yumurtas›n› kendi getirenler olurdu. Bunlar
genellikle yumurta karﬂ›l›¤› al›ﬂveriﬂ yapard›. Köylünün ﬂiﬂe ile 250 gram gaz ya da zeytinya¤› ald›¤› devir. Sonbaharda
az yumurta olur, haftada 5.000 kadar yumurta toplan›rd› Hac›veli’de. ‹lkbaharda çok yumurta olurdu. Yumurta
sand›klar›na tabut denilirdi ve bir tabuta 1.440 yumurta koyard›k. Bir seferde 24 tabutu (34.560 yumurta) vapura
verdi¤imizi bilirim. Yumurtay› ‹stanbul’da amcalar›m Niyazi Yorganc› (1903) ile Ziya Yorganc› (1902) pazarlard›.
‹stanbul’dan telgrafla sat›ﬂ raporu gelirdi. Yumurta iyi para etmiﬂse sevinçten havalara uçard›k. ‹stanbul’dan
yumurtan›n ucuzlad›¤› haberi gelirse bir iki hafta yumurta yollamazd›k. Bekleyen yumurtalar› tabutlarken tek tek
denetimden geçirirdik: 20-25 cm uzulu¤unda barut kutular› vard›. Bu silindir kutunun kapaklar›n› ç›kar›p idarenin
üzerine kapat›rd›k. Dükkân›n pencerelerini kapat›rd›k. Kutuda açt›¤›m›z delikten idarenin alevine yumurtay› gösterince
içinin durumu belli olurdu. Çürükleri atard›k. Az lekeli olanlar› yar›m sand›k (720 yumurta) yapar, sand›¤›n üzerini
iﬂaretlerdik. Bunlar ‹stanbul’da kaynat›larak sat›l›rm›ﬂ. Tabutlar ve talaﬂ ‹nebolu’dan gelirdi.
Tabut k›tl›¤›nda kendimizin de tabut yapt›¤› olurdu. Denizden ç›kan kütükleri Abana’da
Hazay›m’a (Cemil Demir, 1933) biçtirir, tabutu kendimiz yapard›k. ‹nebolu yolu aç›ld›ktan
sonra da 1970’e dek Hac›veli’de yumurtac›l›k sürdü” (özel söyleﬂi).
Muharrem Yorganc› (1926):
“1936 ile 1940 aras›nda Annem Sabriye (Hayriye Yorganc›, 1899) ile haftada bir
Yeﬂilyuva, Yakabaﬂ›, Denizbükü; bir gün de Çamp›nar ve Göynükler’den yumurta
toplard›k. Yumurta aralar›na saman koyard›k. Yumurta çok
olursa güvenli bir eve b›rak›r, sonra gidip al›rd›k. Da¤köylü
Hüsnü, Fristay’dan (Köklüce) Çenesiz’in Mehmet,
ABANAM
Elmaçukuru’ndan ‹smail (Gürsoy, 1908) k›rc›lar›m›zd›. Yörelerinde bizim için
Baﬂlar›nda bürüler -ak akyumurta toplarlard›. Ben 1940’tan 1943’e dek ‹stanbul’dayd›m. 1943’ten,
Tertemiz yürekli kad›nlar.
‹stanbul’a taﬂ›nd›¤›m 1954’e dek de Babam Koca Mehmet’le (Yorganc›, 1900)
Bellerinde peﬂtemal
Hac›veli’de
yumurta iﬂini sürdürdüm. Yumurtay› ‹nebolu’da Aziz Karakoca’ya
‹ﬂlerine giderler.
verirdik”
(özel
söyleﬂi).
Türkülerle biçilir ekinler
Sonra “kulakl› makarna” yerler.
Yoktur evlerde kilit,
Gündüz git, gece git.
Aç›kt›r kap›lar sabaha kadar,
‹ﬂte benim böyle bir Abanam var.
Güneﬂ orada,
Gurup orada.
Denizi sonsuz temiz,
Ah bir kere görseniz!
Aç›kt›r kap›lar sana bana,
‹ﬂte böyledir Abana.
Sabri YÜCEL

Vapur günü (Muharrem Yorganc›).

(AG, 15 Ocak 1981)
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Süleyman Ercan (Da¤köy, 1939):
“10 kadar tavu¤umuz vard›. Elmaçukuru’nda Yumurtac› ‹smail (Gürsoy, 1908) vard›,
ona verirdik. Onun eﬂe¤i vard›. Köyde herkes yumurta satard›. Yumurtac› ‹smail basma, çorap
ve sigara da satard›. Hesap uymazsa sigara paketi aç›l›r, tek tek verilirdi.
Yumurtac› ‹smail Is›rganl›k’a dek giderdi. O zaman bizim köyde herkesin
hayvan› vard›. 3-4 zenginde kat›r, ötekilerde eﬂek vard›” (özel söyleﬂi).
Cengiz T›¤l› (1938):
“Köylü yumurtas›n›, ya¤›n› Hac›veli’den Abana’ya geçiremezdi. Hemen
hemen herkesin Hac›veli tüccarlar›na borcu oldu¤undan, kimse karﬂ› ç›kamazd›.
Ya¤› yumurtay› Abana’ya ulaﬂt›rman›n tek yolu T›¤l›o¤ullar›’ndan ya da Sar› Ahmet
O¤ullar›’ndan birinin küfesine koymakt›. Bunlar›n küfelerini denetleyemezdi
Hac›veli tüccarlar›” (özel söyleﬂi).
Mehmet Ateﬂ (Elmaçukuru, 1926):
“Köylerde yumurta toplay›c›lar› (k›rc›lar) vard›. Elmaçukuru’ndan ‹smail Gürsoy (1908)
vard›. S›rtlar›nda küfeyle yürüyerek köyleri dolaﬂ›r, yumurta toplarlard›.
Kendimiz de Hac›veli’de satard›k” (özel söyleﬂi).
Reﬂat Gürsöy (Yarg›ç, Elmaçukuru, 1945):
“Babam ‹smail Gürsoy (1908), Elmaçukuru’ndan baﬂka Göynükler
ve Akçam’› da dolaﬂ›r, Hac›veli’de Koca Mehmet (Yorganc›, 1900) için
yumurta toplard›. Eﬂe¤e küfeleri sarar, öyle dolaﬂ›rd›. Abana ve Bozkurt’un pazar› olan perﬂembe
günleri de, Göynükler, Akçam ve Kad›yusuf yollar›n›n kesiﬂti¤i bugünkü Göynükler Sa¤l›k
Oca¤›’n›n yan›nda bekler, yumurta al›rd›. O devirde buralarda babamdan baﬂka yumurta toplay›c›s›
yoktu. Babam›n, yumurta taﬂ›maktan bir omuzu sark›kt›” (özel söyleﬂi).
Kâz›m Çelik (Yeﬂilyuva, 1922):
“Bir kalbur yumurtaya bir köylü sigaras› ald›¤›m oldu. Müzevir (Mehmet Kaya, 1888) satard›
sigaray›. Hac›veli’de Bahattin’in (Yorganc›, 1925) annesi Kevser, Ömer’in (Yorganc›, 1902)
han›m›, Kâmil Hoca’n›n Mustafa (Atayurt, 1901) toplard› yumurta” (özel söyleﬂi).
Sat› Yavuz (Canlar, 1933):
“Kürtköyü’nden (Denizbükü) Tahsin Kaya (1894) yürüyerek gelir,
köylerden yumurta toplard›” (özel söyleﬂi).
Muzaffer Eren (1929):
“Abana’da haftada 1.000 yumurta ancak toplan›rd›. Hac›veli’den bu yana
yumurta geçmezdi. Köylerde simit ve portakal satarak yumurta toplad›¤›m
oldu. K›rc›lar da getirirdi. Yumurtay› ‹nebolu’da satard›k. 1938-39’da
‹nebolu’da Gazi Aziz Efendi’ye verirdik. Ben bazen Hac›veli’de Hilmi’den (Yorganc›, 1902)
iki tabut yumurta al›r, ‹stanbul’a götürürdüm” (özel söyleﬂi).
Mahir Kaba (Kabasakal’›n Mahir, Yaﬂarl›, 1926):
“1945’te askerden gelince Bozkurt’ta dükkân açt›m. Ben haftada 2.5003.000 yumurta toplard›m. Köylere gitmezdim. Küfe ile ‹stanbul’a yollard›m,
kardeﬂim Okmeydan›’nda satard›. Her köylü 50-100 yumurta getirirdi. Benden baﬂka birçok
kiﬂi Bozkurt’ta yumurta toplard›” (özel söyleﬂi).
Hüseyin Ersöz (Ortasökü, 1914):
“20 tane tavu¤umuz vard›. Köylere yumurta toplay›c›lar› gelip toplard›.
Bozkurt’a da götürüp Akif’e (Teker, 1888) verirdik” (özel söyleﬂi).
Mustafa Gündüz (Hac› Çak›r,Yaylatepe, 1926):
“Mevsimine göre haftada 40-50 yumurta, 80-100 yumurtay› Bozkurt’a götürüp satard›k. 4
saatte inerdik Bozkurt’a. Köyden az›k olarak m›s›r ekme¤i al›rd›k. Yumurtay› sat›nca iki kilo tuz,
bir ﬂiﬂe gaz al›rd›k. 1940’larda idare yakard›k. Lâmba herkeste yoktu. Gaz alamayan mazot
yakard›. Mazot çok kokard› ve fitili iyi yanmazd›. Gaz k›tl›¤›nda bezir ya¤› yakt›¤›m›z da oldu. O
y›llarda somak (m›s›r koçan›) da yedik. Abana’da Kahveci Mustafa (Saraç, 1894 ) ‘çar›k kokuyor’ diye bizi
kahveye sokmazd›. Sar› Ahmet’in Mehmet’in (Y›lmaz, 1894) ve Hüsamettin’in (Göztürk,
1905) kahvelerine giderdik” (özel söyleﬂi).
Mustafa Kalabal›k (Ulu, 1918):
“Alman Savaﬂ›’ndan (2. Dünya Savaﬂ›) önce
bir yumurta 5 kuruﬂtu ve 5 kuruﬂa bir kilo m›s›r
al›n›yordu. Yumurta satarak gereksinimlerimizi
karﬂ›lard›k. O zaman para da alt›n gibi de¤erliydi.
‹ster para al, ister alt›n. Alt›n› Nuri Ahmet’e
Elde¤irmeni
(Ye¤in, 1887) bozdururduk” (özel söyleﬂi).
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Hüseyin Demirgökçen (Çakmak Hüseyin, Bozkurt, 1933):
“Alman Harbi’nden (1939) önce yumurta ihraç edilirken tanesi 4,5-5,5 kuruﬂa gidiyordu.
Savaﬂla beraber yumurta 15-20 paraya(*) düﬂtü. Burada (Bozkurt) 3-4 kiﬂi yumurta toplard›.
Bunlar ‹nebolu’dan faizle para al›yorlar. Hürriyet (Ahmet Odac›baﬂ›, 1895) de al›yor. Osman
Efendi’nin (Odac›baﬂ›, 1869) k›z› Ayﬂe’nin (Odac›baﬂ›, 1895) kocas›. Ben de Osman Efendi’nin
k›z› Ayﬂe’nin kâtibiyim. Yumurta 15-20 paraya düﬂtü. Her çarﬂamba günü Ayﬂe’yle Sinciros’a
(Sar›çiçek) giderdik. Defteri ben tutard›m. Yumurta burada (Bozkurt) sand›klan›yor, Abana
motorlar›yla ‹nebolu’ya götürülüyor. Yumurta tabutunu bir kiﬂi s›rt›na yükleyip
Abana’ya indirirdi. Tabutlar kat›ra da sar›l›rd›. Yumurtan›n sa¤lam›-çürü¤ü
lâmbaya tutunca anlaﬂ›l›rd›. Yumurta ucuzlay›nca tavukçuluk yavaﬂ yavaﬂ azald›.
Hürriyet (Ahmet Odac›baﬂ›, 1895) borcunu veremedi ve yerleri sat›ld›. Kasaplar ald›” (özel
söyleﬂi).
Bahattin Odac›baﬂ› (1929):
“Babam Ahmet Odac›baﬂ›’n›n (Hürriyet, 1895) Bozkurt’ta iki ma¤azas› vard›.
Ma¤azalar›n bir yan› yumurta tabutlar›, bir yan› patatesti. Abana’da da deposu vard›. Abana’daki
iﬂlerine Vergici Necati (Yaz›c›, 1908) bakard›. Narba’ya (ﬁen), Aye’ye (Kutluca), Monna’ya
(Bayramgazi) dek yumurta toplamaya giderdik. Bozkurt’ta en büyük tüccar C›buruklard›.
Yumurta lâmba ile kontrol edilerek tabutlan›rd›. ‹nebolu’da Z›mb›r Aziz vard›, ona verirdik. Buradan Abana’ya
kat›rlarla inerdi. S›rtta da gitti¤i olurdu. Bir adam bir tabutu taﬂ›yabilirdi. Deniz k›y›s›nda yumurta tabutlar›ndan
geçilmezdi. Yumurta tabutlar›n› bir motorun almad›¤›, ikinci motorun yüzdürüldü¤ü olurdu. O kadar çoktu. Abana
o zaman ar› gibi çal›ﬂ›rd›. Yumurtaya tek tek damga da vurulurdu. Yumurta piyasas›nda Bart›n söz sahibiydi. Biga
(Çanakkale) da yumurtas›yla ünlüydü. ‹nebolu’dan da çok yumurta giderdi. Yumurta çok iyi para ediyordu. 1934’te
bir dalgalanma (fiyat oynamas›) oldu, babam zarar etti. Yumurtan›n 15 paraya düﬂtü¤ünü biliyorum. Çok zarar
ettik. Evimiz ipotekliydi. Bizi evden ç›karmak istediler, Muhtar Sinek Hüseyin’in (Erem, 1902) yard›m›yla kurtulduk.
Sonra evimiz icra yoluyla sat›ld›. Evi Kasap Kaba Salih (Kasap, 1880) al›yor. Yaln›z evi almakla kalm›yor, kitab›na
uydurup Bozkurt’taki tüm yerlerimizi al›yor. Zarar etmemizin nedeni yaln›zca yumurta de¤il.
Babam Bozkurt’un tek tekel sat›c›s›yd›. Her akﬂam dükkânda rak› masalar› kurulurdu. Har vurup
harman savurdu. Sonra biz Sar›çiçek’e taﬂ›nd›k. Anam (Ayﬂe Odac›baﬂ›, 1895) yumurtac›l›¤›
sürdürdü. Abana’da Kürt Kadir (Can, 1892) bizim tabutlardan motor paras› almamaya baﬂlad›.
1936’da ‹stanbul’a taﬂ›nd›k” (özel söyleﬂi).
Niyazi Sak›z (Sar›çiçek, 1920):
“Bahattin’in (Odac›baﬂ›, 1929) Babas› Hürriyet’in (Ahmet Odac›baﬂ›, 1895) 1930’larda
Bozkurt’ta çok görkemli bir yaﬂam› vard›. Öyle bir devirdi. Yumurtac›l›k da yapard›. Sonra
birden söndü. ‹flas etti” (özel söyleﬂi).
*) Para: “Kuruﬂ”un k›rkta biri.
YOKSULLUĞUN BELGES . Abana Bucak Müdürü
N u r e t t i n P e k e r (1882), 27 Mayıs 1944’te “ n e b o l u
K a y m a k a m l ı ğ ıı”na verdiği bir “d
dilekçe
e” ile bucağa
y a z ı m a k i n e s ii” alınmasını ister. Dilekçede tüm köy
bir “y
muhtarları ve yaşlılar kurulunun imza ya da mühürleri
de bulunur (yandaki dilekçede A b a n a , H a c ı v e l i ,
G e d o s , I ğ r a v a , O d a y , M i m i r ve A l t ı k u l a ç muhtar
ve üyelerinin mühürleri bulunuyor. Öteki mühür ve
imzalar üç ayrı “ek”te). Yine de kaymakamlık yazı
makinesi alınmasına izin vermez. Dilekçe şöyledir:
“Köy kanununun 36 ve 37. maddelerinde yazılı
devlet ve köy işlerini görmek ve gördürmek için birçok
yazı işimiz oluyor. Kanun, nizam ve emirleri almak üzere
nahiye müdürlüğüne geliyoruz. Fakat bu mevzuatın
suretlerini çoğaltarak her bir köyün dosyasına koymak için
mutlaka bir daktilo makinesine ihtiyacımız olduğunu
görüyoruz. Bütün köylerimizin müşterek malı olarak
kullanılmak üzere nahiye müdürlüğü tahrirat kâtibinde
ve tahrirat kâtibinin muhafazasında bulunmak şartıyla işbu makinenin 1944 bütçesindeki idari masraflar ve
bilinmedik masraflar suret, fasıl maddelerinden dörder lira
vermek suretiyle ve kaymakamlık yüksek makamının
delâletiyle mübayaasına, kanunun 47 ve 40. maddelerine
uyarak, hep birlikte anlaşarak tetkik ve tastik için
müdürlüğümüz yoluyla kaymakamlığa arzına müştereken
karar verildi.” (Orhan Peker)
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Akif Dinçer (Çatalzeytin, 1909):
Çatalzeytin (2003)
“Toplanan yumurtalar ‹nebolu’ya;
oradan da ‹stanbul’a giderdi. Sonradan
Rasim Tüccar (Kara), do¤rudan ‹stanbul’a göndermeye baﬂlad›. Biz Rasim
Tüccar’la haftada yani cuma günleri 2530 bin yumurta toplard›k. Cuma günü
çarﬂ›ya gelen yumurta ise Paﬂal› ve
Karacakaya köylerinden gelirdi. Yumurtan›n ocaklar›yd› bu köyler. Köylerde
‘yumurta k›rc›lar›’m›z vard›. Onlar yumurtay› köylerden toplay›p bize getirirdi. Rasim’in
k›r c›lar› zamanla merkezde say›l›
esnaflardan oldular. (...) ‘Tabut’ dedi¤imiz
yumurta sand›klar› ‹nebolu’dan gelirdi. Ayr›ca balyalarla talaﬂ gelirdi. Yar›m tabutlara 720; bütünlere 1.440 yumurta
koyard›k. Ben iki günde tek baﬂ›ma 30.000 yumurtay› tabutlard›m. Yumurtalar› vapurla gönderirdik. Bir günde
180 sand›¤› (tabut) vapura verdi¤imi bilirim. ‹nebolu’ya da motorla yumurta gönderirdik”
(Söyleﬂen Emin Türkay Öztürk, Çatalzeytin Mektubu Gazetesi, 1 May›s 1991).
Yaﬂar ﬁimﬂek (Türkeli-Gündo¤du, 1934):
“Ben, Türkeli’nin 5 km bat›s›ndaki, yeni ad› Gündo¤du olan Kirkoz köyündenim. Benim
çocuklu¤umda Kirkozalt›’nda biri babam (Haﬂim ﬁimﬂek, 1896) olan beﬂ yumurta tüccar› vard›.
Bu tüccarlar keten tohumu, kabak çekirde¤i, ceviz... de toplard›. Bu tüccarlar bugünkü Ayanc›k
s›n›rlar›na dek büyük bir alan› kapsayan köylerden, Zindan, Gökçealan, Sat›köyü gibi yerlerden
yumurta toplard›. Türkeli o zaman “Yarna” ad›nda küçük bir köydü. Ayanc›k’a ba¤l›yd›k.
Yumurta tüccarlar›na ba¤l› atl›-eﬂekli ‘k›rc›’lar, yörelerinden toplad›¤› yumurtalar› Kirkoz’a getirir;
köylerde satmak için yazma, sabun, zeytinya¤›, ﬂeker, keten ipine kar›ﬂt›r›lacak pamuk ipli¤i, peﬂtemal, saç tokas›,
çatal i¤ne gibi gereçler götürürdü. Kirkozalt›’nda haftada 15-20.000 yumurta toplan›rd›. ‹nebolu’ya haftada 2030 tabut yumurta yollard›k. Köylüler ve k›rc›lar yumurtalar› sepetlere s›ralarken k›r›lmamas› için aralara saman
dökerdi. Boﬂ tabut ve aralara serpiﬂtirilen talaﬂ ‹nebolu’dan gelirdi. Bir tabut 1.440 yumurta al›rd›. Yumurtan›n
bozuk olup olmad›¤›n› kula¤›m›za yak›n sallayarak anlard›k. Kuﬂkuland›¤›m›z yumurtay›, karton bir borunun ucunda
güneﬂe tutard›k. ‹çinde civciv varsa görünürdü. Yumurtan›n k›r›k olup olmad›¤›n› da, ellerimize üçer yumurta al›p,
biribirine tokuﬂturarak sallarken anlard›k. Yumurtalar sand›klara istiflenirken 100-150 k›r›k yumurta ç›kar; bunlar›
büyük bir tavada zeytinya¤›yla piﬂirerek kendimize ﬂölen verirdik. Tabutlar› ‹nebolu’ya Çatalzeytin motorlar›
taﬂ›rd›. 1946’da Abana’da Necati Kaptan’dan (Köro¤lu, 1916) Y›ld›r›m motorunu, biri babam dört ortak
2.000 liraya sat›n ald›k (*) ve yumurtay› ‹nebolu’ya kendimiz taﬂ›maya baﬂlad›k. San›yorum bu,
Türkeli’nin ilk motorudur. Bizden sonra Tahir Azak da, Türkelili (Yarna) ﬁevket Kaptan’la
ortak bir motor ald›. Türkeli’nde daha önce motorsuz kay›klar vard›. Ben, 1940’tan 1955’e
dek zaman zaman babama yard›m ederek bu yumurtac›l›¤› yapt›m” (özel söyleﬂi).
Hüseyin Y›ld›z ((Türkeli-Iﬂ›kl›, 1926):
“Gaz alaca¤›m, tuz alaca¤›m diye annem bize yumurta yedirmezdi. Çatalzeytin’e
satard›k”(özel söyleﬂi).
Ziyaettin Tuno¤lu (‹nebolu, 1915):
“‹nebolu, Türkiye’nin yumurta deposuydu. ‹nebolu’ya 1882’de ‘giriﬂ’ ve
‘ç›k›ﬂ’ gümrü¤ü kurulduktan sonra haftada dört vapur u¤ramaya baﬂlad›. Ankara’dan berisinin
yumurtas› buradan d›ﬂsat›m yap›l›rd›. Yumurta serin yerde tüm yaz boyunca bekletilir; sonbaharda
d›ﬂsat›m baﬂlarm›ﬂ. 1908’de Romanya’dan Kaul ad›nda bir yumurta uzman› geliyor ve
yumurtan›n iﬂlenmesini (bak›m ve sand›klama) ö¤retiyor. O tarihten sonra yumurta yollama
sezonu 8 aya ç›kar›l›yor. 1924’le 1930 aras›nda 24 tüccar sürekli olarak ‹nebolu’dan
Yunanistan, ‹talya, Fransa ve ‹ngiltere’ye do¤rudan yumurta yollard›. Babam da yumurta
tüccar›yd›. 1932’de iki haftada vapura 14.000 tabut (yirmi milyon 160 bin) yumurta verildi¤ini bilirim. O zaman
yumurta çok de¤erliydi. Bir tek yumurtaya bir kilo m›s›r ya da iki yumurtaya bir kilo bu¤day al›nabilirdi. 2. Dünya
Savaﬂ›’n›n baﬂlamas›yla yumurta d›ﬂsat›m› durunca fiyatlar da birden düﬂtü. Yumurtan›n nerelerden geldi¤inin
dökümü de ﬂöyle (1939 öncesi, haftal›k): ‹nebolu 60 bine yak›n, Abana 35 bin, Çatalzeytin 40 bin, Türkeli 35
bin, Küre 40 bin, Devrekâni 40 bin, Daday 50 bin, Taﬂköprü 35 bin, Araç 50 bin, Tosya 55 bin... Daha
daha Çank›r›, Çorum, Merzifon ve Karabük gibi yerlerin yumurtalar› da ‹nebolu’ya gelirdi. Band›rma ve
Samsun’dan da buraya iﬂlenmek (seçilmek-tabutlanmak) için yumurta geldi¤i oldu. Bir tabut 1.440 yumurta al›rd›.
Ayr›ca yar›m tabut ve çeyrek tabut vard›. Yumurtalar ‘huni’den bak›larak ›ﬂ›ktan geçirilir, sa¤lamlar›, lekelileri ve
çürükleri seçilirdi” (özel söyleﬂi).
*) Necati Köro¤lu (1916) bu motoru Mehmet Ali Geriﬂ’ten (1911) ald›. Yakaören’de (‹liﬂi) çal›ﬂan bu motor Abana’da çal›ﬂmad›.
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SEL VE KARGALAK
Abana Merkez’de oturanlar yakaca¤a para
vermezdi. Ezine Çay›’n›n oluﬂturdu¤u sel, çok odun
(ve taﬂ- toprak) getirirdi Abana k›y›lar›na. Abana’n›n tek
yakaca¤› “kargalak”t› (çay-deniz odunu). Çay›n getirdi¤i
selin ard›ndan deniz k›y›lar› kargalak dolard›. Herkes
deniz k›y›s›na dolar, tonlarca “kargalak tutar”d›. Eﬂekkat›r s›rt›nda odun satan köylüler çok seyrek görünürdü.
Abana içinde oturan s›radan aileler 1970’lere dek odun
sat›n almazd› (tuttuklar› kargalak yeterdi).
Ezine Çay›’n›n bilinen en büyük seli 1942’de
oldu. Sel, Abana’daki koca ceviz a¤açlar›n› bile söküp
götürdü. Cemil Can’›n (1934) babas› Mustafa Can
(1900), çay aras›nda kargalak toplarken, sel sular›na
kap›larak bo¤uldu. Sel, o zaman tahta olan Harmason
köprüsünü alm›ﬂt›. Köprünün, beton olan ayaklar›nda bir süre savaﬂ›m veren Can, orada da suyun yükselmesiyle
sulara kap›ld›. Bu selde Macarköyü’nden (Acar) Terzi Tevfik Özümpek (1922) ile kaynanas› Pakize
De¤irmenci’yi (1911) de sel ald›. Bu üç ölümde yaln›zca De¤irmenci’nin ölüsü bulundu (Çölmekçi
alt›nda, denizden ç›kt›). Bu sel sonunda, yukar› köylerden (Ezine Çay›’n›n yukar› kesimlerinden)
olduklar› saptanan 3-4 ölü daha ç›kt› (denizden karaya vurdu).
Necat Çavlar (1934):
“Kaynanam Pakize De¤irmenci (1911) ile Bacana¤›m Tevfik Özümpek (1922), kargalak
toplamak için Kirse Kayas›’n›n aﬂa¤›s›nda bulunan kendi yerlerinin karﬂ›s›ndaki adaya geçiyorlar.
Çay sürekli olarak ço¤al›yor. Bak›yorlar çay aday› da alacak, Bacana¤›m Tevfik Özümpek
‘Kaçal›m!’ diyor. D›ﬂardan da ‘Çay ço¤al›yor, kaç›n!’ diye ba¤›r›yorlar. El ele tutuﬂup çay› geçmeye
baﬂl›yorlar. Kaynanam korkup elini b›rak›yor ve geri dönüyor. Bacanak tek baﬂ›na karﬂ›ya geçiyor.
Bu arada sular›n yükselmesiyle ada tümüyle sular›n alt›nda kaybolmak üzere. Kaynanam bacana¤a, ‘Beni de kurtar!’
diye ba¤›r›yor. Bacanak yeniden adaya dönüyor. Art›k ada mada yok, sular yükselmiﬂ. ‹kisi el ele tutuﬂup sular›
geçmek isterken sele kap›l›yorlar. Kaynanam›n cenazesi Çölmekçi alt›ndan ç›k›yor. O selden sonra Berber Faik
(Saraç, 1904) deniz k›y›s›nda büyük bir orkinos (ton) bal›¤› yakal›yor. Bal›k, bulan›k denizde yönünü ﬂaﬂ›rarak
karaya vurmuﬂ. Bu bal›¤› babas› Kahveci Mustafa’n›n (Saraç, 1883) at arabas›yla Çölmekçi Alt›’ndan çarﬂ›ya
getiriyorlar. Hatta bal›k o denli büyükmüﬂ ki, arabaya s›¤mad›¤›ndan, ya da kald›ramad›klar›ndan
b›çk› ile ortadan kesip de yükleyebiliyorlar. Etini satt›lar. Annem (Emine Çavlar, 1904) o bal›¤›n
etinden köfte yapt›” (özel söyleﬂi).
Bekir Bulut (Bozkurt, 1928):
“1942 selinde S›narc›k Caddesi ve Bozkurt düzlü¤ünü tümüyle sel ald›.
Tarlalar hep çak›-lla doldu. S›narc›k’ta ahﬂap bir mescit ve birkaç kahve vard›,
hepsi selle gitti. Görkemli Y›lmaz Köprüsü devrilerek gitti” (özel söyleﬂi).
Kâz›m Gül (Mamatlar):
“1942 selinde Babam Halil Gül (1916) ile Yengem Fatma Gül (1922)
sele kap›larak bo¤uldular. Abana’dan cimit yükleniyorlar. Monna’y› (Bayramgazi) geçince, Ezine
Çay› üzerindeki köprüden geçerken köprüyü sel al›yor ve ikisi de s›rtlar›nda cimitle sele kap›l›p
gidiyor” (özel söyleﬂi).
Refik Yorganc› (1943):
“Y›l 1962 ya da 1963. Mustafa Çelikbaﬂ (1933),
Çaya¤z›’nda tomruk toplarken sele kap›l›p gitti. Denizin
ortas›nda, tomruklar›n aras›nda 2-3 saat kald›. Sandallar gitti,
yanaﬂam›yor. Bat›p ç›k›yor. Ara s›ra elini kolunu sall›yor.
K›y›dan ‘Ölmemiﬂ, bo¤ulmam›ﬂ, canl›, ha gayret’ diye
ba¤›r›ﬂ›p duruyorlar. Karn›na marn›na odun falan gelir, y›lan
m›lan vard›r diye korkuyorlar. Sonunda
sandal›n birine ald›lar. O selde
Hac›veli’deki danizdeki kaya (ada) ile kara
aras› doru¤una kadar a¤ örülmüﬂ gibi
tomrukla doldu. Denizden ölü hayvanlar
ç›kt›. Deniz manda, öküz, koyun ölüsü
doluydu. Biz Hac›veli’de kargalak koyacak yer bulamad›k. Boﬂ araziler, bostan yapt›¤›m›z yerler,
kahvelerin yanlar› hep doldu. Toplayan da pek yoktu. ‘ﬁuras› benim, buras› senin’ diye deniz
k›y›lar› parsellendi. En sonunda kayan›n aras›n› da temizledik” (özel söyleﬂi).
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Mustafa Çelikbaﬂ (1933):
“Kargalak Tutarken, Çaya¤z›’nda denize de girdik. Tomruklar denizde. D›ﬂar› atm›yor.
Önce Mustafa Aydemir (1955) girdi, sonra ben. Çok dalga da yok. ‘Denize kap›l›rsan bir daha
ç›kamazs›n!’ dedim Mustafa’
ya. Ama kendim kap›ld›m.
Çay çekiyor, ak›nt› var. Ben
2 tomru¤a tutundum. Çevirme yap›yor. 2 kez çay›n
a¤z›na götürdü beni. Sonra
250-300 metre aç›ld›m. Bir ara 2 de y›lan
gördüm tomruklar›n üzerinde. 5 sandal var ama
tomruklardan sokulam›yor. Sonra halat att›lar,
ben halata yap›ﬂ›p sandala atlad›m. Tomruklar›n
s›k›ﬂt›rmas›ndan gö¤üslerim kan olmuﬂ. Keçi
Ahmet’in (ﬁengül, 1908) f›r›n›n›n üzerine
götürdüler beni. Orada kendime geldim. Benim
bir de Arabac› Yaﬂar’› (Taﬂdizen, 1929)
kurtarmam var: Arabac› Yaﬂar Yakaören
dönüﬂünde Harmason Çay›’n›n (Ezine)
ortas›nda kalm›ﬂ. O zaman daha köprü
yap›lmam›ﬂt›. Çay ço¤al›yor. Arabac› Yaﬂar ata sar›lm›ﬂ, bekliyor. Kalabal›k birikti. Yukar›dan
urgana ba¤l› olarak beni sald›lar. Denk geldi, arabay› yakalad›m. At›, tak›mlar›n› keserek çözdüm.
At hemen ç›rp›narak karaya ç›kt›. Biz de urgana tutunarak ç›kt›k” (özel söyleﬂi).
Burhan Arpad (Mudanya, 1910)
“Yüklü bulutlar yeﬂil s›rtlara iyice abanm›ﬂ ve ﬂiddetli ya¤mur sabaha kadar ya¤m›ﬂt›.
Güneﬂ, tepedeki orman› aﬂ›p denizi gördü¤ü zaman, Abana’n›n Çaya¤z› bir ana-baba günüydü.
Çaya¤z›, geceyar›s›ndan beri hep bu haldeydi. Ya¤murun ﬂak›rt›s› artt›kça Abanal›lar kulak
kesilip beklemiﬂlerdi. Ve de çok fazla beklemelerine lüzum kalmam›ﬂt›. Bir iki saat içeriden,
minare boyu dik da¤lar›n yolu birdenbire t›kay›verdi¤i yerlerden gelen Harmason Çay› (Ezine)
u¤ultusunu perde perde art›rm›ﬂ ve sonunda müthiﬂ bir gümbürtü kopmuﬂtu. Harmason Çay›’n›n ya¤murla karasar› olmuﬂ ve b›c›k b›c›k sular› Abanal›lar›n k›ﬂl›k yakaca¤›n› getiriyordu. Gümbürtünün patlamas› ile bütün Abanal›n›n
Çaya¤z›’na varmas› bir olmuﬂtu. Yüzde doksan› o gece Çaya¤z›’nda sabahlayan kad›nl› erkekli her yaﬂtan Abanal›,
kara-sar› sular›n u¤uldaya ça¤laya taﬂ›d›¤› kargalaklar› yakalamak için, ﬂiddetini biraz daha art›ran ya¤mur alt›nda
sabaha kadar didindi. Ve b›c›k b›c›k çamurlu sularla Karadeniz’in koca koca dalgalar›n›n çarp›ﬂt›¤› Çaya¤z›’nda
giriﬂilen bu çetin savaﬂ, bütün gece ve ertesi gün güneﬂin do¤uﬂundan bat›ﬂ›na kadar bütün gün sürdü. Abanal›lar›n
tabiata karﬂ› verdi¤i bu savaﬂ, savaﬂlar›n en masumu ve en hakl›s› idi. Sular›n yukar› tepelerden, ormanlardan,
bahçelerden kopar›p sürükledi¤i çal›lar›, dallar›, a¤aç kütüklerini Karadeniz’e kapt›rmamak için savaﬂ›yorlar;
Çaya¤z›’n›n en tehlikeli sular›na yar› bellerine kadar girmekten çekinmiyorlard›. Dallar›, çal›lar›, a¤aç köklerini ve
gövdelerini sulardan zorla kopar›p k›y›ya taﬂ›yorlard›. Herkesin bir y›¤›n› vard›, herkes kendi ‘kargalak öbe¤i’ni
biliyordu. Çaya¤z›’ndaki bu ana-baba günü ertesi sabah yat›ﬂt›. Fakat Abanal›lar›n kargalak av› daha sonraki günlerde
de devam etti. K›y› boydan boya çal›, dal ve kök y›¤›nlar›yla öbek öbek olmuﬂtu. Kargalak y›¤›nlar› güneﬂ alt›nda
kuruyor ve kurudukça havaya do¤ru hafif bir duman yükseliyordu. S›rtlar›nda irili ufakl› küfeleriyle gidip gelen
Abanal›lar için bu kargalak y›¤›nlar› k›ﬂ devam›nca s›cak bir dam alt› demekti. Ormandan kaçak odun kesmeye
muhtaç kalmadan, ﬂuna buna para vermeden bütün bir k›ﬂ›n yakaca¤›n› Harmason Çay› sadece birkaç saat
›slanmak ve terlemek pahas›na ayaklar›na getiriyordu. ﬁiddetli bir yaz ya¤muru ile bir a¤ustos gecesi baﬂlayan
kargalak av›, günlerce ve haftalarca sürdü. Ya¤murla coﬂan çay sular›n›n b›rakt›¤› meyilli topraklarda, Harmason’un
Karadeniz’le birleﬂti¤i Çaya¤z›’nda ve ‹liﬂi’den Hac›veli’ye kadar kilometrelerce k›y›larda, günlerce ve haftalarca
dal parças›, a¤aç kökü ve çal›
ç›rp› gözlendi. Geniﬂ k›vr›ml›
dalgalarda vapura do¤ru ine
kalka uzaklaﬂan motorlardan son
defa gördü¤üm Abana k›y›lar›
renkli, ›ﬂ›kl› ve hareketliydi.
Bembeyaz baﬂörtülü ve renkli
peﬂtemall› Abanal› kad›nlar,
güleryüzlü erkekler el sall›yordu.
Ve kargalak y›¤›nlar› duman
duman kurumaktayd›” (Vatan
Gazetesi, 24 Ekim 1955).
101

Mehmet Köse (Köseali,
1926), 1925’te Yakaören’de ‹liﬂi
Çay›’n›n taﬂt›¤›na de¤i-niyor:
“1925 y›l›n›n may›s ay›n›n
23'ünü 25’e ba¤layan gece devaml›
ya¤murlarla kabaran çay (‹liﬂi Çay›)
Ravzai ‹r fan Mektebi’nin
(YakaörenCumayan›) temelini
bozmuﬂ ve mektep tamamen
sulara kar›ﬂarak bir eseri bile
kalmam›ﬂt›r. Bu s›rada yal›da
Köra¤a Köyü Mahallesi’ nde bir
evi tamamen, di¤er bir evin de
yar›s›n› sel al›p götürmüﬂtür”
(Yakaören ‹ncelemesi, sayfa 3,
Yakaören ‹lkö¤retim Okulu Belgeli¤i).
Çay settinin yap›m›na 1951’de baﬂland›, 1953’te tamamland›.
Bozkurt “çay setti” 1954’te; Yakaören çay setti 1959’da yap›ld›.
Sabri T›¤l› (1926):
“Ben milletvekili olduktan (1973) sonra “taﬂk›n koruma” ad›yla S›narc›k Köprüsü baﬂ›ndan
denize dek (Bozkurt ve Abana çay setti) DS‹ taraf›ndan 12 milyar TL ödenekle yeniden yap›ld›”
(özel söyleﬂi).
1965’te büyük bir “kas›rga” ve “sel” olur.
Mehmet Topalo¤lu (‹nceyaz›, 1926):
“1965 tarihinde ve 18 Kas›m’› 19 Kas›m’a ba¤layan gece ‹liﬂi (Yakaören) tarihinde görülmedik rüzgâr ve
deniz yapt›, ya¤mur ve seller oldu. a- Cumayan›’ndaki 150-200 senelik kapal› köprüyü sele f›rlatt›. b- ‹skele
köprüsünü tamamen deniz yok etti, kabin kap›lar›n› k›rd›. c- Yap›lar›n kiremitlerini soydu ve bacalar›n› k›rd›. d- Bir
hayli a¤aç söktü, k›rd› ve devirdi. e- Yal› Camisi denizin içinde kald› ve çarﬂ›da sandallar yüzdü. f- Birçok motor ve
sandal k›smen veya tamamen tahribata u¤rad›. g- Sahile paralel bütün konaklar›n kap› ve pencerelerini k›rarak
içeriye deniz suyu doldurdu” (Yakaören’in Tarihsel Temeli ve Bugünü, 1966, sayfa 10, Yakaören ‹lkö¤retim Okulu
Belgeli¤i).
Abana Gazetesi (15 Temmuz 1979):
“5 Temmuz (1979) Perﬂembe günü ve gecesi ya¤an yo¤un ya¤murdan sonra 6 Temmuz sabah› Abana
k›y›lar›na 30 y›ld›r görülmemiﬂ çoklukta ‘kargalak’ vurmuﬂtur. Sabah›n erken saatlerinde deniz k›y›s›na doluﬂan
kad›n-erkek, zengin-yoksul birçok Abanal› k›y›y› parsellemiﬂ ve çoktand›r bu denlisini görmedikleri bir ‘kargalak
ﬂenli¤i’ yaﬂam›ﬂlard›r. Özellikle k›y› evlerinde oturanlar durumu erken gördüklerinden, ç›kan kargalaktan daha çok
yararlanm›ﬂlard›r. Yap›lan liman nedeniyle Keleﬂo¤lu (Avc›lar) yöresine hemen hemen hiç kargalak geçmemiﬂtir.
Çaya¤z› ile liman aras›
bayram yerine dönmüﬂtür.
Harmason ve Konakören’
de oturanlar da ‹liﬂi Çay›’
n›n getirdi¤i kargalaktan
yararlanm›ﬂlard›r.”

Foto¤raf›n arkas›ndaki Nurettin Peker’in elyaz›s›: 25 A¤ustos 1951’de Pazaryeri’nde S›narc›k settinin
baﬂlama töreni. Settin uzunlu¤u 1.100 metre, bedeli 149 bin lira. Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› (Orhan Peker).
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KARGALAK ﬁÖLEN‹
Gün olur s›¤maz yata¤›na
Abana Çay›.
Önüne geleni y›kar,
Bulan›k akar.
Denizden k›y›ya
Y›¤›l›r tahta, kütük,
Çal›-ç›rp› yakacak.
Ad› kargalak
Taﬂ›n›r küfede, kucakta,
Ç›t›r ç›t›r yanar
Sobada, ocakta.
Piﬂer tarhana çorbas›,
Yan›nda turﬂu, pekmez.
Abana anlatmakla bitmez...
Sabri YÜCEL
(AG, 15 ﬁubat 1981)

Abana içinde bir büyük sel de 1998’de yaﬂand›.
Abana içindeki Dereyüzü Deresi’nin taﬂmas› sonucu tüm
çarﬂ›y› sel ald›. 15 dakika içinde Abana çarﬂ›s› göle döndü
ve kimi yerlerde su yüksekli¤i 50 cm’yi buldu. Kepçeyle
üç yerden hendek aç›larak suyun denize ak›tmas›yla
y›k›m›n (felâket) büyümesi önlendi.
Dünyadaki iklim de¤iﬂikli¤i nedeniyle aﬂa¤› yukar›
her y›l “s›cakl›k rekoru” k›r›l›yor. 2001’de de bu rekor
k›r›ld›. Ortalama 30 derece s›cakl›kla son 70 y›l›n en s›cak
yaz› yaﬂand›. Çok yetersiz olarak üç kez ya¤mur ya¤d›.
Patl›can inciri eylülden önce yemiﬂ verdi ve dalda hiç incir
kalmad› (tümü olgunlaﬂt› ve topland›).
Bozkurt Y›ll›¤› 1995’e göre, ilçede en kurak
yaz 1994’te yaﬂand› ve 6 ay 13 gün hiç ya¤›ﬂ olmad›.
Yine bu kayna¤a göre en büyük k›ﬂ 1985’te yaﬂand›, 13 ﬁubat’ta baﬂlayan kar ya¤›ﬂ› aral›ks›z 21 gün sürdü ve ilçe
merkezinde kar kal›nl›¤› 2 metreye yaklaﬂt›.

KATIRCILAR
Kat›r›n, Paflagonyal›lar’dan beri engelli ‹sfendiyar Da¤lar›’nda ve gerekti¤inde savaﬂ alanlar›nda tarihsel
iﬂlevini sürdürdü¤ünü biliyoruz.
Kat›rlar zaman›na göre incir, üzüm, patl›can, biber, domates, kiraz, elma, armut, erik ve patates çekerdi.
Karayollar› (özellikle ‹nebolu-Çatalzeytin yolu) aç›l›nca kat›rlar iﬂlevini noktalad›. 1991’de erik yüklü eﬂekle
bir “kat›rc›”ya rastlad›k. Kat›r Mehmet’in O¤lu Mehmet Aslan, tarihteki son kat›rc›lardan biriydi. Eri¤i, köyü
Keﬂlik’ten yüklemiﬂ ve Abana’ya 5 saatte gelmiﬂ. Köyde kat›rc›l›k yapan 30 kiﬂiden 2 kiﬂi
kalm›ﬂ, onlar da eﬂekle sürdürüyor iﬂi. Köy tümüyle ‹stanbul’a göçmüﬂ.
Kat›rlar›n semeri Bozkurt’ta yap›l›rd›. 2005 y›l›nda bile Bozkurt’ta bir semerci vard›.
Remzi Canbaz (1928):
“Ben Bozkurt’un son semercisiyim. Benden
sonra yok. Benden önce babam Mehmet Canbaz
(1896) ve Dedem Mehmet Canbaz (1870) bu iﬂi
yapt›lar. ‹nebolu, Küre ve Devrekâni köylerinden
müﬂterilerim var. Eskisi gibi iﬂ yok. 20-25 y›l önce iki
semerci (Öteki 1938 do¤umlu Nami T›¤l›’yd›) geceyar›lar›na dek çal›ﬂ›r,
yine de iﬂ yetiﬂtiremezdik. Semer için saz Bafra’dan ve Devrekâni’den;
keçi derisi de Kastamonu ve Çank›r›’dan geliyor”
(özel söyleﬂi).
“Kat›rc›” deyince Yeﬂilyuva akla gelir. ‹ncir
zaman›
köy kat›rla dolard›.
Remzi Canbaz’›n yapt›¤› bir kat›r semeri.
Kâz›m Çelik (Yeﬂilyuva, 1922):
“Kat›rc›lara patatesle verirdik inciri. ‹lk zamanlar hiç para yoktu. Bir okka
patatese bir okka incir. Küfelere dizerken bir s›ra incir, bir s›ra incir yapra¤›
koyarlard›” (özel söyleﬂi).
Dursun Kaya (Yeﬂilyuva, 1924):
“Bizim Köyden Gölmet kat›rc›lar› her hafta 30-40 kat›r (incir) yüklerdi.
Gölmet ve Keﬂlik kat›rc›lar› çarﬂamba günleri köyü istila ederdi. Köylü s›ra ile yemek ç›kar›rd›
odaya (köy odas›). Odaya misafir gelince de yemek ç›kard›. Taa, Ayanc›k’tan ‹nebolu’ya gitmek
için yola ç›kan, bizim köyde konaklard›” (AG, Temmuz 1994).
Mehmet Kara (Keﬂlik, 1934):
“Ben incir için Gedos’a (Yeﬂilyuva) çok gittim. Köylüler getirirdi sepetle 10 kilo, 20
kilo, 30 kilo. Biz de küfelere istiflerdik. Oradan yükleyince köye (Keﬂlik) gelirdik. Köyde
duramazd›k. ‹ncir bir ﬂeye benzemez, iki gün sonra ekﬂirdi. 18 saatte
Kastamonu’ya ulaﬂ›rd›k. Patl›can ve biber fidesi götürdü¤ümüz de olurdu.
Nerde akﬂam olduysa orda sabah› ederdik. A¤aç dibinde kat›r›n çulunda yatard›k.
Sonra kiraz götürürdük, patl›can-biber götürürdük” (özel söyleﬂi).
Mehmet Özkan (Keﬂlik, 1922):
“‹nciri Abana’dan al›p, Devrekâni pazar›nda, Kastamonu’da satard›k.
3 günde gidip gelirdik. Gece de yürürdük. Bazan bir ahlat dibinde kestirirdik, bazen bir köy
odas›nda konuk olurduk. Bu¤dayla, arpayla, m›s›rla, her ﬂeyle de¤iﬂirdik. ‹ncir zaman› Gölmet’ten
(Alantepe) günde en az 50 kat›r geçerdi” (özel söyleﬂi).
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Abdurrahman Köse (Alantepe, 1934):
“Köyde Cemal Aksoy’la (1932) 10 y›l h›zar çektim. Kat›rla incir, erik, kiraz götürdüm.
Devrekâni’den bu¤day al›rd›k. En iyi incir Gedos (Yeﬂilyuva) ve Abana Merkez’den ç›kard›.
Yollarda 8-10 kat›r olurduk. Devrekâni pazar›na, Kastamonu pazar›na giderdik. ﬁenlik’e
giderdik. Sabah namaz› buraya (Abana) ya da Gedos’a inerdik. ‹nciri yükleyip,
akﬂam namaz› buradan ç›kard›k. Köyde (Alantepe) yükü çözer, karn›m›z›
doyururduk. Patatesi Ayanc›k’a dek götürürdük” (özel söyleﬂi).
Sabri Köse (Daday, 1938):
“Kat›rc›lar incir, kiraz, erik, domates, bezirya¤› falan getirirdi. Çul ile falan
de¤iﬂirdik. O zaman yün çorap çok yayg›n. Yün çorap eskisi toplarlard›.
Bu¤day, arpa da verirdik. Kilosu kilosuna. Bizim köyde (Karaa¤aç) kal›rlard›.
Dedem savaﬂ gazisiydi. Halimiz vaktimiz iyiydi. Onlar için d›ﬂarda bir özel oda
(kulübe) vard›, orada yatarlard›. Yatak yorgan› vard›, sobas› vard›. Kat›rlar›
ba¤layacak yer de vard›. Onlar bilirler, do¤ru bizim köye gelirlerdi” (özel söyleﬂi).
Salim Y›lmaz (1938):
“Kat›rc›lar köye (Yeﬂilyuva) gelince, s›ra ile küfeler da¤›l›rd› evlere. Perﬂembe sabah›
erkenden incir a¤açlar›na t›rman›rd› köylülerim. Büyük bir özenle küfelere istiflenen incirler kantara
vurulur ve ertesi hafta yeniden görüﬂülmek üzere u¤urlan›rd› Gölmet (Alantepe) köylüleri.
Konuklar›na karﬂ› çok sayg›l›yd› Yeﬂilyuval›lar. O yoksulluk y›llar›nda kat›rc›lar› ‘oda’da konuk ederler ve önlerine
yemek ç›kar›rlard› s›ra ile. Kat›rc›lar ‹sfendiyar’› iki gün iki gecede aﬂacaklar, küfeler Devrekâni ve Kastamonu
köylerinin harman yerlerinde aç›lacakt›r. Yere indirilmeden üstelik. Büyük bir özenle ve de okka okka. Küfeler
boﬂal›nca, Gölmet üzerinden yine Yeﬂilyuva. Kimbilir, yüzy›llard›r böyledir bu serüven. Gölmet (Alantepe) ile
Yeﬂilyuva (Gedos) köylüleri aras›ndaki bu iliﬂkiler son y›llara kadar sürüyordu. Araba yollar›n›n aç›lmas› ve Bat›’ya
göçler, belki de tarihin komünal devirlerinden kalma kat›rlarla taﬂ›may› sona erdirmiﬂ bulunmaktad›r. O¤ullar da
babalar›n›n sanat›na ra¤bet etmemiﬂ olacaklar ki, kurtuluﬂu gurbete ç›kmakta bulmuﬂlard›r. A¤abeyimin (HTY,
1933) belirtti¤ine göre, bir grup Gölmet köylüsü ‹stanbul’da, Beykoz’un Karadeniz
k›y›s›nda bir yeri tutarak topluca yerleﬂmiﬂler(*). Kimbilir, antropolojilerini orada
sürdüreceklerdir” (AG, 1 ﬁubat 1980).
Muharrem Saka (1963):
“Güz gelince Muhtar Köyü bir baﬂka hareketli. Kat›rc›lar geliyor Amerikan kovboylar›
gibi. Kat›rlar› s›ra s›ra birbirine ba¤l›. ‹ncir alacaklar. Pazarl›k yap›l›yor.
Kendileri toplayacak. Sonra onlar› küfelere tek tek yerleﬂtirecekler. Kimbilir
bu incirler nerelere gidecek?” (AG, Nisan-May›s 2000)
Zonguldak’a bile incir gider.
Suat Selçuk (1942):
“Burada eskiden patl›can inciri boldu. Ben buradan, her biri 20-25 kilo
gelen 30-40 kasa (toplam 1.200-1.500 kg) incir götürdüm Zonguldak’a.
Kendimizden de toplad›k, komﬂular›m›zdan da ald›k. Y›l 1964. ‹nciri motora yükledim. Motordan
T›rhan Vapuru’nun k›ç taraf›na yükledim. Vapur Zonguldak’ta iskeleye yanaﬂ›nca boﬂaltt›m.
‹skelede biraz satt›m. Oradaki bir Bozkurtlu bana, ‘Sen bu inciri burada satamazs›n, ‹nebolu
Mahallesi’ne gideceksin’ dedi. Salim Day›m› (Gürsoy, 1910) da çok iyi tan›yormuﬂ. Akﬂam
da olmuﬂtu. Orada bana bir kamyonet buluverdiler. Yükleyip gittik. Saat oldu akﬂam›n 22’si. ‘‹ncir, incir!’ diye
ba¤›rmaya baﬂlad›m. Biri geldi bana, ‘Böyle incir diye ba¤›rma, ay›p, yemiﬂ diyeceksin!’ dedi. Ben de ‘Yemiﬂ,
yemiﬂ!’ diye ba¤›rmaya baﬂlad›m. Tüm mahalleli geldi. O zaman kese kâ¤›d›, naylon torba da yok. Tepsisini kapan,
sinisini kapan geldi. El terazisiyle tart›yorum. 30-40 kasa incir bir saat içinde tükendi. Çok iyi para kazand›m. Beni
o gece konuk ettiler. Sabah
kahvalt›s›ndan
sonra
Zonguldak’a indim. Vapur
yok. Trenle Karabük’e;
oradan da otobüsle Kastamonu üzerinden Abana’ya geldim” (özel söyleﬂi).
*) Köseali ve Gölmetliler (Alantepe)
1963’ten baﬂlayarak daha çok
Beykoz ﬁiﬂe-Cam Fabrikas›’nda
(‹stanbul) çal›ﬂmaya baﬂlar ve sonra
bu ilçenin Karadeniz k›y›s›na do¤ru
yay›l›rlar. Bugünün Paﬂamand›ra,
Riva ve Alibahad›r köylülerinin
kökeni Köseali-Gölmet a¤›rl›kl›d›r.
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Mustafa Aksoy ( Kirazsökü, 1959):
“Babam›n (Cemal Aksoy, 1930) anlatt›¤›na
göre, Gölmet (Alantepe), Köseali, Keﬂlik, Ulu,
Kirazsökü, Z›rma (Kocaçam), Aye (Kutluca),
Dursun ve Iﬂ›¤an’dan her y›l Kastamonu
dolay›na 150 kat›r kiraz
gidermiﬂ. Babam kat›rla Araç’a
6 kez gitmiﬂ. Taﬂköprü ve
Daday’a da çok gitmiﬂ. Bugün
Gölmet ve Kirazsökü’de birer kat›r kald›.
Bugün de (2002) Kastamonu’ya kat›r s›rt›nda
Son
kiraz gider” (özel söyleﬂi).
kat›rc›lardan
Mustafa Kalabal›k (Ulu, 1918):
biri.
“Patates boldu. Köyde en kötü aile 5 ton
patates satard›. Kat›rc›l›k yapard›k. Ben Kastamonu, Daday ve
Taﬂköprü’ye çok gittim. ‹ncir, kiraz, kara erik, patl›can, biber götürürdük.
Toptan verdi¤imiz; okkas› okkas›na bu¤dayla de¤iﬂti¤imiz olurdu. Gitmesi
de, gelmesi de iki gün sürerdi. Buradan kat›r› yükleyince Göynük Da¤›’nda
yatard›k. Yükü çözer, kat›rlar› otlamaya b›rak›r, kendimiz
çamlar›n alt›nda uyurduk. En az›ndan 100 kat›r
yollardayd›k. Yar›m›z gider, yar›m›z gelirdi. Dönüﬂte bu¤day
yüklemezsek hayvana binerdik” (özel söyleﬂi).
‹smail Hakk› ﬁener (1944):
“A¤abeyim Lütfi ﬁener (1927) ve bir arkadaﬂ›
Kastamonu’da inciri sat›nca ‘Bir yemek yiyelim’ derler.
Ziraatlar’da çekilen bu foto¤raftaki Kat›rc›
Piran›n (kuyu kebab›) kokusu kendilerini çeker. ‹çeri girerler.
‹nebolulu ‹smail Teke (1941) köylerden
‘ﬁuras›ndan ver, buras›ndan ver’ derken kar›nlar›n› iyice
plastik, çul-çaput topluyor (1996).
doyururlar. Ama iki kat›r incirin paras› da tümüyle gider! (özel söyleﬂi)

ABANA’DAN MARMARA ADASI’NA GÖÇ
Abana’dan Marmara Adas›’n›n Gündo¤du (P›rastos) köyüne göçü de bu bölümde de¤erlendirelim.
C›hat Akcan (Gündo¤du, 1930):
“Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda Ömer Kaptan (1882) ve ekibi çok büyük yararl›l›klar göstermiﬂ.
Savaﬂ sonunda o günün hükümeti bunlara yerleﬂmek için Kap›da¤ Yar›madas›’ndaki Konya
Köyü’nü (Ocaklar), ya da buray› (Gündo¤du) seçmelerini istiyor. Buray› seçiyorlar. Y›l 1926.
Abana’dan buraya (Gündo¤du) kay›kla ilk geliﬂ. Ömer Kaptan Dedemiz’le beﬂ hane geliyor.
Ömer Kaptan’›n tayfas› bugün 53 hane olmuﬂ. Ben Ömer Kaptan’›n k›z›n›n o¤luyum. A¤abeyim
Abana’da do¤muﬂ. Ben, 1930 Gündo¤du do¤umluyum. Kundurac› Hasan Usta’n›n
(Kundurac›, 1890) o¤lu Yaﬂar Usta’n›n (Kundurac›, 1918) büyü¤ü Niyazi Akcan’›n o¤lu C›hat
Akcan’›m. Emekliyim. Armatör olan kardeﬂlerim var. Ben de armatördüm.
Ömer Kaptan 1933’te öldü” (AG, Ocak 1994).
Hasan Akcan (1925):
SANA GELD‹M
“Erdek’te
Rasim Bey, Dedemiz Ömer Kaptan’a
ﬁiir yazamad›m nicedir,
(1882), ‘‹ﬂiniz buralarda (Marmara). Siz zaten 2-3 y›lda
Mart› kanatlar›nda uçamad›m.
Yorgun kentlerin b›kk›n kald›r›mlar›nda
bir Abana’ya gidiyorsunuz. Abana’dan buraya kaç aile
Umut yeﬂili Abana’y› arad›m.
getirebilirsiniz?’ diyor. O da geliyor buraya (Abana), giden
Ve bir sabah koyuverdim ne varsa,
gidiyor. Yerleﬂtiriyor milleti (...). 1935’te oldu deprem. O
Gün do¤umunda yeﬂile ulaﬂt›m.
zaman çad›r verdiler. Daha çocu¤uz. Çad›rlarda kald›k. Motorlara yerleﬂtik.
Özgürlü¤e,
‹nsana,
Ambarlara. Sonra tahta verdiler. ‹steyen baraka; isteyen evini yapt›” (özel
Bülbül sesine,
söyleﬂi).
Gök mavisine, dalga inlemesine...
Deniz kokuyordu
A¤aç, yaprak ve ›slak toprak.
Meydanda ürününü satan ana
Ekmek kokuyordu.
Çocuk gülüﬂü verdin yüzüme,
Bir dolu yeﬂil,
Bir deli deniz
Ve bir tutam sevinç ellerime.
Emine ÖNAY
(AG, Ekim 1991)

Gündo¤du (1993)

105

Cavit Süvari (1930):
“Halam›n Kocas› Ömer Kaptan (1882) o zaman Erdek’e çal›ﬂ›yormuﬂ. Erdek
Kaymakam› demiﬂ ki: ‘Yahu Ömer Kaptan, sen memleketinden P›rastos’a (Gündo¤du) 60
hane getir, köyü size vereyim.’ Ömer Kaptan Abana’ya geliyor ve 60 hane götürüyor. Y›l
1927. Gündo¤du’daki zeytinlik ve evleri bu 60 aileye bölüﬂtürüyorlar. Ben biliyorum, benim
çocuklu¤umda her ev 30-40 teneke zeytinya¤› ç›kar›rd›. 1935 depremiyle tüm evler y›k›ld›.
Ramazan›n son günüydü. Akﬂama yak›n. Annem ekmek yap›yordu, baﬂ›na bir tu¤la düﬂüyor.
Biz ekmekten kal›yoruz. Babam da odun kesiyordu. O da geldi, bizi kurtard›. Ah›rdaki inekleri
de sal›verdi. Rüzgâr, f›rt›na, k›ﬂ k›yamet. O depremde ölenler oldu. Abana motorcular›ndan
ﬁahin Kaptan’›n (Mehmet ﬁahin Acaro¤lu, 1904) motoru vard›, bizi o motora yerleﬂtirdiler.
Askerler bize çad›r kurdu. 1-2 ay çad›rlarda kald›k. Sonra yine askerler bize barakalar yapt›. Birkaç y›l da barakalarda
yatt›k. Sonra parça parça evlerimizi yapt›k. O zaman para yok. Önce bir oda yapt›k, yavaﬂ yavaﬂ evi tamamlad›k.
Bugün Gündo¤du’da 280 ev var. Karabiga’dan iﬂçiler geldi, k›z al›p verildi. Kimi bir yerleri
iﬂgal edip ev yapt›. Bugün Gündo¤du saf Abanal› de¤il. Muhtar yine bizden: Mori’nin
Mehmet’in o¤lu Mustafa Mor (1936)” (özel söyleﬂi).
Nahit Öztürk (1934):
“Ömer Kaptan Marmara Adas›’ndan taﬂ falan çekiyormuﬂ. Alt› ay gurbet, alt› ay Abana.
‘Bu böyle olmayacak’ demiﬂ, devlete baﬂvurmuﬂ. 1927’de burada ne kadar gariban varsa
Marmara Adas›’n›n Gündo¤du (P›rastos) Köyü’ne yerleﬂtirmiﬂ. Hepsine ev ve zeytinlik
veriyorlar. Ben bile Gündo¤du’da do¤dum. Ama Ömer Kaptan (1882), ‘Sen Abana’y›
bekleyeceksin!’ diye babam Terzi Tahsin’in (Öztürk, 1911) Marmara’ya yerleﬂmesine izin
vermedi” (AG, Haziran 1996).
Mehmet Gürsoy (1912):
“Amcam Ömer Kaptan (1882) vard›, o öncülük yap›yor. Erdek’te Rasim Bey’le
ahbapt›lar. Ankara’da Atatürk’ün Arkadaﬂ› Ali Hikmet vard›. Onlar›n arac›l›¤›yla oldu. Kaptan,
Marmara Adas›’n›n Gündo¤du Köyü’ne gideceklerin listesini yapt›. 1926’da Marmara’ya
göç baﬂlad›. Yaz›lanlar 1928’e kadar gitti. (...) Elbette (gemicili¤i) sürdürdüler. A¤aç motorlar›
saç motorlar›na dönüﬂtü. ‹stanbul’da da kök sald›lar. Armatörlerimiz ço¤ald›” (AG, Nisan 1990).
Ömer Köse (1913):
“Kastamonu Vilâyeti olmasayd› Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› zor kazan›rd›k. Atatürk, Ömer
Kaptan’a milletvekilli¤i teklif ediyor. Ömer Kaptan kabul etmiyor. ‘Biz k›rsal kesimin insanlar›y›z,
bizi Marmara Adas›’na yerleﬂtiriniz’ diyor. ‹ﬂte Gündo¤du Köyü’ne Ömer Kaptan’›n sayesinde Abanal›lar
yerleﬂiyor” (AG, Kas›m 1991).
Ahmet ﬁengül (1908):
“Bir emir ç›kt›, Marmara Adas›’nda boﬂalan Rumlar›n yerine Abana’dan
gidenler oldu. Gidenlerin ço¤u gemiciydi. Amcam Avni (Koyun Avni, 1898),
bizim ad›m›za da hisse yazd›rd› ama biz gitmedik. Avni Amcam›n sandal›
vard›, ‹stanbul’a gidip gelirlerdi. Abana’da muhtarl›k bile yapt›. Ömer
Kaptan (1882), Mehmet Kaptan ve Hilmi Hoca (Mustafa Hilmi Peker,
1893) ‹stanbul’da kaptanl›k yap›yorlard›” (AG, Ekim-Kas›m 1996).
Mustafa ﬁenol (1904):
“...Ömer Kaptan (1882) falan vard› Abanal›. O adaya (Marmara)
bakm›ﬂlar ki, boﬂ ev dolu. Oraya yeni yerleﬂenler, ‘‹lle siz gelin, yabanc› gelmesin, sahil insanlar›
gelsin’ demiﬂler. Ömer Kaptan, Abana’dan 5-10 kiﬂi kand›r›p götürüyor oraya. Sonra Abana’dan
gidenler 40 haneye kadar ç›kt›. Hükümet zeytinleri falan bölüverdi onlara. Gündo¤du ad›n›
verdiler ﬂimdi. Abana’daki evleri hâlâ duruyor. Virane halinde. Satm›yorlar da!” (1 Mart 1978’de
AG’de yay›mlanan söyleﬂi bantlar›n›n yeni çözümü).
Güler Yücel (1953):
“...Bizden önce y›km›ﬂlar (Rumlardan kalan) evleri. Y›kman›n bir nedeni de, ada Rumlar›
Cihat Akcan ve Gündo¤du son y›llar›nda çok Türk katletmiﬂ. Toplu
(1993-Salim Y›lmaz). gömütler bulunmuﬂ. Duydu¤umuza göre,
kimi yap›larda (bu yap›lar kiliselerdir
kuﬂkusuz) ikonalar (dinsel iﬂleme) varm›ﬂ. Bilinçsizce y›k›lm›ﬂ.
Sanat yap›lar› falan yok olmuﬂ. 1935 büyük depremiyle de
ortada hiçbir ﬂey kalmam›ﬂ. (...) Birinci derecede depremmiﬂ.
Tüm evler y›k›lm›ﬂ ama, topu topu üç kiﬂi ölmüﬂ. (...) K›z›lay
çad›rlar›n›n kuruldu¤unu biliyoruz. Sonra iki buçuk y›l kadar
köy Erdek’e taﬂ›nm›ﬂ. (...) Sonra evler yap›lm›ﬂ ve geriye
dönülmüﬂ” (AG, May›s 1990).
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‹hsan Çevirgen (Bozkurt, 1946):
“Dedem Topal Hüseyin (Çevirgen, 1888) Kilmes’te (Bozkurt) de¤irmenciymiﬂ ve
Gündo¤du’ya sonradan de¤irmenci olarak gitmiﬂ. Abana’daki Ekmekçi soyu dedemi ça¤›rm›ﬂ.
Orada yelde¤irmeni varm›ﬂ. Ama de¤irmeni bir y›l çal›ﬂt›r›p terketmiﬂler! Sonradan gidenlere de
yer (ev ve zeytinlik) vermiﬂler. Daha çok kiﬂi gelmemesi için sonralar› boﬂ evleri y›km›ﬂlar,
kerestelerini odun olarak yakm›ﬂlar. ‹lk gidenlerin yüzde doksan› Abana içinden; otekiler Bozkurt,
‹liﬂi (Yakaören) gibi Abana çevresindenmiﬂ. Annemin babas› Aﬂç› Ahmet (Kotman, 1880) de
Gündo¤du’ya yerleﬂmiﬂ. Onun kardeﬂi Aﬂç› Mustafa (Kotman) da Ekinlik
Adas›’na yerleﬂmiﬂ. Biz ailece 1960’ta ‹stanbul’a taﬂ›nd›k. Yerlerimiz duruyor.
ﬁimdi gidip geliyoruz” (özel söyleﬂi).
Salim Y›lmaz (1938):
“A¤aç teknelerin yerini saç teknelerin almas› üzerine Marmara Adas›’n›n Gündo¤du
Köyü’ndeki Abana kökenli hemﬂehrilerimiz de saç gemiler
ABANA
edindiler. Duydu¤umuza göre bu hemﬂehrilerimizin 140-150
Çocuklu¤umdu
saç teknesi varm›ﬂ. ‹stanbul ve Marmara Adas›’na serpilen
Ahﬂap evlerin serinli¤i
bu güçlü gemicilerimiz, Orta Karadeniz’deki gibi
Merdiven inlemeleri ninnim;
antropolojilerini sürdürüyor. Bu hemﬂehrilerimizin, ça¤›n modern araç-gereçleriyle
Köpük köpük
de donat›lm›ﬂ gemileri Karadeniz’e aç›l›p da ‹nebolu, Evrenye, ‹liﬂi ve Abana
Mavi Karadeniz bar›ﬂt›.
önlerine geldiklerinde k›y›lar›m›za do¤ru dümen k›rarlar ve üçer-dörder ötüﬂle
Ziya Abi’nin gazinosu,
Abana Pilav›.
selamlarlar bizi. E¤er acele iﬂleri yoksa ve hava da elveriﬂliyse kal›rlar birkaç gün
Bir koﬂu tutturup
k›y›lar›m›zda. Bu saç gemilerle Abana, ‹liﬂi ve Evrenye k›y›lar› çok görkemli
‹liﬂi Hac›veli aras›
bir havaya bürünür. Orta Karadeniz sular›n› p›r›l p›r›l parlat›r bu gemilerin
Pentatlon sahamd›.
›ﬂ›klar› geceleri. Son y›llarda deniz bize mi küstü, yoksa Denizyollar› m›, bilmiyoruz,
ﬁekerci Mustafa Amca
yolcu gemileri u¤ramaz oldu. Limanlar›m›z›n da bu gidiﬂle bitirilece¤i yok.
Akide ﬂekerlerimdi,
Armatörlerimizin gemileri de olmasa, gemi görebilece¤imiz yok Orta
Tarç›nl›, naneli, susaml›.
Karadeniz’de. Karadeniz’in karﬂ› k›y›lar›yla iliﬂkili oldu¤umuz altm›ﬂ-yetmiﬂ y›l
Koç Day›’n›n
öncesine dek bizim kay›kç›lar›m›z, oyuncak gibi oynarm›ﬂ Karadeniz’in okyanus
Su deposundaki bahçesi
büyüklü¤ündeki dalgalar›yla. K›r›m yönünden gelirken, Karadeniz’in ortas›nda
Ball› incirlerimdi.
Betonarme yap›lar alm›ﬂ
bir sessizlik olur, k›y›larla iliﬂki kesilirmiﬂ. Bir-iki mil daha yol al›nca, bizim
Dört bir yan›.
‹sfendiyar Da¤lar›’n›n en yüksek noktas› Yaral›göz, kaptanlara pusulal›k
Dikenler sarm›ﬂ
edermiﬂ. Karﬂ› k›y›lara giderken de K›r›m Yar›madas›’n›n da¤lar›na bakarak
Koç Day›’n›n bahçesini.
yönlerini bulurmuﬂ gemicilerimiz...” (AG, 1 Nisan 1982)
Sonra
Eski ad› Elefonesos (Geyik Adas›) olan Marmara, yan›ndaki adalar› da
Kulübün akasyalar›n›
içine
alan
ilçe merkezidir.
Çarﬂafla sarm›ﬂlar kapkara.
Adada biri Ç›narl› (biri de Gündo¤du) olan 7 köy var. ‹lçe merkezi
Göze mi gelmiﬂ ne?
Marmara’da; Avﬂa ve Ekincik adalar›nda da Abanal›lar var.
Nazar boncu¤u tak›n
Abana’dan Gündo¤du’ya gidenlerden ço¤unun Abana’daki evleri boﬂ kald›
Özgürlük An›t› örne¤i
I¤rava Tepesi’ne.
ve tümüne yak›n› bak›ms›zl›ktan y›k›ld›. Son y›llarda Abana’daki yerler para edince,
Köksal ZEREY
Gündo¤du’daki Abanal›lar da gelip, taﬂ›nmazlar›n› paraya çevirmeye baﬂlad›.
(AG, Ekim 1995)

SIRT POSTASI
‹nebolu-Çatalzeytin yolu aç›lana dek (1965) posta s›rtta taﬂ›n›rd›. En son s›rt postas›
taﬂ›y›c›s› Yeﬂilyuva’dan Osman Do¤an’d›r (1903).
Salim Do¤an (1932):
“Babam›n (Osman Do¤an, 1903) ne zaman s›rt
postas› taﬂ›mac›l›¤›na baﬂlad›¤›n› bilemeyece¤im.
Samanc›’dan (Çatalzeytin) Sarhoﬂ’un o¤lu
Hasan’la (Çetin, 1903) çekerdi(*). ‹ki kiﬂi ‹neboluÇatalzeytin aras›nda s›ra ile çekerdi postay›.
Abana’dan sabah ç›k›l›p ö¤leye Çatalzeytin’e
var›l›r. Çatalzeytin’den saat 13’te ç›k›l›p, saat 17’de Abana’da olunur.
Ertesi gün ‹nebolu’ya gidilir. ‹nebolu’da yat›l›r ve ertesi günü
Abana’ya gelinir. Haftada iki kez. Postac›n›n biri bir haftay›
dinlenmekle geçirir. Babam hasta olunca ben çekerdim. Sonra ben de
postac›l›k yapt›m. 1950’den, askere gitti¤im 1952’ye dek babamla
beraber ben de posta çektim. Bir hafta babam çekerdi, bir hafta ben.
(...) Posta ile yollanan her ﬂey (yükümüz olurdu). Para olunca yan›m›za
jandarma da katarlard›. Örne¤in Çatalzeytin-Abana s›n›r›na kadar
Abana Postanesi
(Semiha F. Es, Hayat Mecmuas›,17 Temmuz 1959)
Çatalzeytin jandarmas›, oradan Abana’ya kadar da Abana
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ABSTRE
Bir baﬂka rüzgâr eser Abana sahillerinde
Ama yavaﬂ, ama h›zl›.
Derdini unutmak istiyorsan e¤er,
Bir baﬂka huzur ar›yorsan ﬂu ölümlü dünyada,
“Do¤umla ölüm aras›nda ne halt etti¤imi
bilmeden yaﬂ›yorum” diyorsan,
Dersinden zay›f alm›ﬂ bir ö¤renci isen,
Ya da sevdi¤inden ﬂut yemiﬂ bir âﬂ›k...
Koﬂ bizim sahillere.
Bizim sahiller sessiz,
Bizim sahiller sakin,
Bizim sahiller tüm dertlerin ﬂifas› gibi
Derin ve karanl›k.
Bizim sahillerdeki dalga sesleri
Sanki sessizli¤in ta kendisi.
Bu dalga sesleri genç bir k›z›n kalp at›ﬂlar›,
Sahilde dizi dizi çak›l taﬂlar›,
Aﬂ›¤›n, dertlinin, ö¤rencinin gözyaﬂlar›.
Murat YÜKÜNÇ

jandarmas›. A¤›r koliler motorla yollan›rd›. (...) Rastlarsak (motora)
binerdik. Ama çok seyrek olurdu. Biz hep k›y›dan giderdik. En çok
100 metre uzaklaﬂ›rd›k. Rahmetli Köro¤lu Necati (1916) beni ne
zaman k›y›da görse, gelir al›rd› motoruna. Allah rahmet eylesin. (...)
Islan›rd›k. Burunlardan dalgalar› kollayarak geçebilirdik. Üç dalgalar
vard›r, onlar geçince koﬂarak geçerdik. Ku¤u Çay›’nda da zahmet
çekerdik. Köprü yoktu. Bazen çay›n suyu ço¤al›rd›. Üç saatte falan
gelirdik (Çatalzeytin’den Abana’ya). Bir gün postay› ald›ktan sonra
Çatalzeytin’de oyuna dalm›ﬂ›m. Kahvede kâ¤›t oynuyordum. Bakt›m
saat 15. Saat 17’de postan›n Abana’da olmas› gerekiyor. Hemen kalkt›m ve iki saatte Abana’ya postay› ulaﬂt›rd›m. Rahmetli
Namdar (Ah-met Kaya, 1902) ‘Ben at ile bile iki
saatte gelemem!’ dedi” (özel söyleﬂi).
Aynur Y›lmaz (1934):
“Postan›n s›rtta taﬂ›nd›¤› zaman köyler için atl›
posta ulaﬂt›r›c›lar› vard›. Abana’da görev yapan Araçl›
‹zzet, ‹nebolulu Abdülkadir ve Fikri bunlardand›”
(özel söyleﬂi).

*) Samanc›’dan Hasan Çetiner (1903) “yüklenici”
durumundayd›. Yine Samanc›’dan Ülfet Çelik (1903), Rifat Çelik, Mustafa
Çetiner, Ali C›van, Aziz Kaya ve Recep Y›ld›z (1903) ve Ginolu’dan Aziz Güldür s›rt postas› çektiler.
(AG, Mart 1990)
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