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FAHR‹ YAZGAN VE ABANASPOR
Hayati Tahsin Y›lmaz (1933):
“Türkiye’de yönetim zaman zaman gerici güçlerin bask›s›yla yozlaﬂ›yor. Ama Büyük Atatürk,
devrimlerin temellerini öylesine sa¤lam atm›ﬂ ki, gençlik; ayd›n ve kimi zaman da ordu bu
yozlaﬂan yönetimi tedirgin edebiliyor.
Devrimlerin yozlaﬂmaya yüz tuttu¤u 25-30 y›ldan beri gençlik ve ayd›nlar özellikle büyük
kentlerde seslerini yükseltebiliyordu. Anadolu’nun küçük kentleri hep gerici güçlerin bask›s›
alt›nda kalm›ﬂ, bu kentlerin gençleri ve ayd›nlar› iyi bilinçlenememiﬂ, bilinçlenenler de seslerini
pek ç›karamam›ﬂt›r.
Bu ortamda Abanam›z›n çok özel bir yeri var. Çok partili yaﬂama girdi¤imiz 1945’ten
baﬂlayarak Atatürk devrimleri yavaﬂ yavaﬂ yozlaﬂmaya baﬂlarken, Abana’da ters yönde bir
geliﬂme görüyoruz: Abana’n›n ‘tek adam’› Fahri Yazgan (1914), bu tarihlerde Abana’daki
on y›ll›k çal›ﬂmas›n›n ürününü devﬂiriyordu. Abana’da devrimci bir gençlik yetiﬂmiﬂti ve gençlik art›k Abana
demekti. 40-45 yaﬂlar›ndakiler bile kendilerini genç say›yor, ilgiyle izlenen oyunlara, temsillere, gösterilere ‘fiilen’
kat›l›yordu. Baﬂka bir deyimle halk gençleﬂmiﬂti.
Türkiye’nin öteki yerlerinde devrim bayra¤›n› gençlerle beraber devlet kesiminde görev alanlar taﬂ›rken,
Abana’da bu iﬂi halk yap›yordu.
O y›llar›n Abanas›ndaki bu devrimci kuﬂak
bilinçli miydi? Kuﬂkusuz de¤ildi. Ama tüm gençli¤i
etkileyen Fahri Yazgan, ‹stanbul kültürü alm›ﬂ bir
ayd›nd›. Çeﬂitli konularda kendini yetiﬂtirmiﬂ, kendine
özgü görüﬂler edinmiﬂti. Okumak, yeni ﬂeyler ö¤renmek
al›ﬂkanl›¤›n› yaﬂam›n›n sonuna dek sürdürecekti.
Abana’daki bu bilinçli, her ﬂeyi iyi bilen ve de iyi
futbol oynayan kiﬂi, gençli¤i iyice etkilemiﬂ, bir çeﬂit
‘dikta’ kurmuﬂtu.
O y›llar›n Abanas›nda ‘gerici’ ya da ‘tutucu’
dedi¤imiz kiﬂiler yok muydu? Kuﬂkusuz vard›. Ama o
y›llar›n Abanas›nda gericilik ‘geçer akça’ olmad›¤›ndan
(ﬂimdiki devrimcilik gibi), bu gericiler seslerini
ç›karamad›¤› gibi, kendilerini zaman zaman devrimci
eylemlere kat›lma zorunlulu¤unda say›yordu. T›pk›,
Türkiye’nin ‘tek adam’› Mustafa Kemal Atatürk’ün
sa¤l›¤›ndaki Türkiye gibi.
Abana’daki bu devrim sürecini ilçeli¤in
kald›r›lmas› (1954) da uzun süre etkileyemedi. Ama
devrim düﬂmanlar›n›n tedirginlikleri art›k iyiden iyiye
Varol Yazgan, Hayati Tahsin Y›lmaz ve Cemile Yazgan.
seziliyordu. Bunlar, ödevlerini yapamaman›n ezikli¤i Ayaktakiler:
Ötekiler: Ayla Yazgan, Fahri Yazgan ve Ömer Yazgan (1972).
içindeydi.
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‹lçeli¤in kald›r›lmas›, Abana’n›n ekonomik yaﬂam›nda büyük de¤iﬂiklikler yapt›: Abana’dan göçler oldu. Bir
iki y›ll›k sars›nt›dan sonra Abanal›, yaﬂam›n› sürdürebilmek için yeni kaynaklara yöneldi. Turizm do¤du. Yeni
küçük sanayi dallar› kuruldu. Özellikle makarac›l›k, Abana’dan göçü büyük ölçüde engelledi.
1960 Devrimi’ni Abanal› coﬂkuyla karﬂ›lad›. Ama ilçeli¤in geri al›nmas› iﬂi uzad›kça tedirginlikler de artt›.
Ortamdan yararlanan Abana’n›n tutucu kanad›, ilk kez olarak sesini
duyurmaya baﬂlad›. Bozkurt’un durumu da davran›ﬂlar›n› kolaylaﬂt›rd›.
CHP’nin ya da herhangi bir Abanal›n›n kötü davran›ﬂ› Fahri Yazgan’a
mal ediliyor; onun ‘istenmeyen adam’ olarak tan›t›lmas›na çal›ﬂ›l›yordu.
1950-60 yönetiminde bile devrimci çizgiden ayr›lmayan Türkiye’nin
tek kenti Abana, 1960’lar›n devrimci ortam›nda yavaﬂ yavaﬂ tutucu
güçlere teslim olmaya haz›rlan›yordu. Art›k Abana’da da karﬂ› güç
oluﬂmuﬂtu.
Fahri Yazgan 1963 seçimlerinde, belediye baﬂkanl›¤› için
adayl›¤›n› koymama karar› ald› (belki de ‘düﬂük baﬂkan’ olmaktan
korkuyordu). Ama kime güvenebilirdi? Abana’da bir ‘ikinci adam’
yetiﬂmemiﬂti. Gençleri toplayarak aralar›nda bir baﬂkan aday› seçmelerini
istedi. Gençler karara varamad› ve seçece¤i aday› destekleyeceklerini
Fahri Yazgan’a bildirdi. Yap›lan liste seçimleri kazand›. Mahmut
ﬁekerci (1937) Türkiye’nin en genç belediye
baﬂkan›yd›. Belediye meclisi üyeliklerinden ço¤u
da gençlerin eline geçmiﬂti.
Ve Fahri Yazgan, yerini kimsenin
dolduramayaca¤› büyük bir boﬂluk b›rakarak
‹stanbul’a gitti. Abana’da otuz y›la yak›n
sözünü geçirmiﬂ, en az on beﬂ y›l Türkiye
Fahri Yazgan, (bilinmiyor), Mustafa
koﬂullar›ndan soyutlanarak, tutucu güçlere
Atayurt ve Muzaffer T›¤l› (Enis T›¤l›).
yaﬂam hakk› tan›mam›ﬂt›.
Onun gölgesinden bile korkanlar alan› boﬂ buldu.
1968’de yeniden ilçe olurken, neredeyse tutucu güçlerin etkisi alt›na girmiﬂ ‘yenik bir
Abana’ vard› ortada. Bugün bile (1979), üyelerinin hemen yar›s› Abanal› olan Memurlar
Fahri Yazgan 1939’da.
Kulübü’nde Cumhuriyet yerine Tercüman okunmas›, bu yenikli¤e çarp›c› bir örnektir.
Fahri Yazgan, on beﬂ y›ll›k cezal›l›k döneminin tek sorumlusudur. Do¤ru. Ama bugün Abana’dan bir
Sabri T›¤l› ç›km›ﬂsa, gazetemiz Abana ileri bir çizgideyse, bunda Fahri Yazgan’›n büyük pay› oldu¤u
unutulmamal›d›r. Abana on beﬂ y›l cezal› kalm›ﬂt›r ama, ça¤daﬂ kalmay›
da tümüyle yitirmemiﬂtir” (AG, 15 Ekim 1979).
Yukardaki yaz›, Fahri Yazgan’›n (1914) sa¤l›¤›nda yaz›ld› (ölümü
1981).
1936’da do¤du¤u yer olan Abana’ya dönen Fahri Yazgan, day›s›
Nuri Ahmet’in (Ye¤in, 1887) k›z›yla (Cemile Ye¤in) evleniyor ve 15 Nisan
1937’de Abanaspor Kulübü’nü (Gençlerbirli¤i) kuruyor.

Ayaktakiler: Lütfi Ayd›ner, Mahmut ﬁekerci, Hayati Tahsin Y›lmaz, Nurettin Ye¤in, Necat
Bart›nl›, Yalç›n Gürsoy, Burhan Saraç ve Mehmet Makarac›. Çömelenler: Evrenyeli
‹smail, Rizvan Mor (sonuncu bilinemedi) (1964 öncesi-Nurettin Ye¤in).
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Mehmet Ali Geriﬂ, Lütfi Ayd›ner ve
Nurettin Ye¤in (Nurettin Ye¤in).

Salim Y›lmaz (1938):
“Abana’ya, Abana do¤umlu ama ‹stanbul e¤itimi ve kültürü alm›ﬂ bir genç (Fahri Yazgan)
geliyor. Gemici arkadaﬂlar›ndan da güç alan bu genç, Orta Karadeniz’in bu kesiminde reformcu
ve devrimci giriﬂimlerde bulunuyor. Ve Abana tarihine alt›n sayfalar
yaz›l›yor” (AG, 15 Nisan 1981).
Varol Yazgan (1937):
“1936 y›l›nda Fahri Yazgan ad›nda bir genç geliyor, evlenip Abana’ya
yerleﬂiyor. 1914 y›l›nda Abana’da do¤muﬂtur ve aslen Abanal›d›r. Ailesi
‹stanbul’da oldu¤undan orada yetiﬂmiﬂtir. Kabataﬂ Lisesi 2. s›n›ftan ayr›lm›ﬂ,
ö¤rencilik ve gençlik y›llar›nda spor yapm›ﬂ, lise tak›m›nda, Beﬂiktaﬂ Kulübü’nde oynam›ﬂ ve
‹stanbul yüzme ikincisi olacak kadar iyi yüzen bir gençtir(*). Bir baﬂka genç de Mehmet Ali
Geriﬂ’tir (1911). O da ‹stanbul’da lise tahsili yapm›ﬂ iyi bir futbolcu. O s›ralarda Kastamonu’da
Avni Do¤an validir. Sporu çok sever. Bu gençleri duyunca, Abana’da bir spor kulübü
kurulmas›n› ister. O s›ralarda çevrede sadece Kastamonu ve ‹nebolu’da spor kulübü vard›r”
(Abana Haber Gazetesi, 15 ﬁubat 1987).
Saffet Demirtaﬂ (1927):
TÜRK‹YE’N‹N EN POPÜLER ﬁAMP‹YON
“Fahri Yazgan (1914)
BOKSÖRLER‹ KASTAMONU’DAN ÇIKAR
çok genç olarak Abana’ya
Uzun y›llar›n› boks sporuna vermiﬂ hemﬂehrilerimizi araﬂt›ran
gelmiﬂti. Abana Gençlerbirli¤i
dergimiz, bu dalda büyük isim yapm›ﬂ hemﬂehrimiz Hüsnü Yücel
ile bir söyleﬂi yapm›ﬂt›r. Kendini sizlere tan›tmak için yapt›¤›m›z
Spor Kulübü’nü 1937’de kurdu.
baﬂvuruyu kabul eden Say›n Yücel’i gene kendi kaleminden
‹lk futbol alan›m›z Cevizlik’ti. Çok
sunuyoruz:
küçüktü. ‹kinci futbol alan› olarak,
“Ben Hüsnü Yücel. 1923’te Abana’da do¤dum. ‹stanbul
o zamanki yanan yeni ilkokulun
Kumkap› Güreﬂ Kulübü’nde 1938’de boksa baﬂlad›m. Hocam
kuzeydo¤usundaki kumluk alan
Hilmi Bick’ti.
seçildi. Kad›n, erkek ve biz çocuklar oraya toprak
1939’da BJK formas› ile Süleymaniye Direkleraras›
taﬂ›d›k. Kimi s›rt›yla, kimi arabayla. Biz çocuklar Solonu’nda 67 kiloda ringe ç›kt›m. 40 dakikada iki maç kazand›m.
çantam›zla taﬂ›d›k. Alan böylece yap›lm›ﬂ oldu. Son rakibim bir maç yapt› ve nakavtla kazand›. Ama ben y›lmad›m.
Halk›m›z da meraklanm›ﬂt›. ‹yi bir tak›m kuruldu. Her Benim yendiklerim ondan daha üstündü. O gece üçüncü maça
akﬂam bu alanda futbol çal›ﬂmas› yap›l›rd›. Ayanc›k’ta ç›kt›¤›mda, gecenin en genç boksörü olarak halk taraf›ndan coﬂkun
kuvvetli bir futbol tak›m› vard›. Önce Ayanc›k bir ﬂekilde alk›ﬂland›m. ﬁampiyon Hüseyin Er, Donanma Yüzme
ve 61 Kilo Boks ﬁampiyonu Kardeﬂim Sabri Yücel’in büyük
geldi...” (AG, Nisan-May›s 1996).
*) Fahri Yazgan (1914) ortaö¤renimini Beﬂiktaﬂ-Y›ld›z’daki
“ﬁems-ul Mekatip”te (okullar›n güneﬂi) yapt› ve Kabataﬂ
Lisesi 2. s›n›f›ndan sonra ayr›ld›. ‹stanbul’da Beylerbeyi Spor
Kulübü’nün kaptanl›¤›n› yapt›. Beﬂiktaﬂ’ta oturdu¤undan,
Beﬂiktaﬂ Kulübü’yle de do¤rudan iliﬂkisi vard›. Daha sonra
Beﬂiktaﬂ tak›m›na girdi ve 2. tak›m›n sa¤beki olarak oynad›.
Zaman zaman birinci tak›mda da oynad›. ‹yi yüzerdi. Bir kez
‹stanbul dalma ikincisi oldu. Abana’da 1945-49 (Ekim
1949’da ‹stanbul’a taﬂ›nd›) ve 1958-62 aras›nda belediye
baﬂkanl›¤› yapt› (1954 ile 1958 aras›nda belediye kald›r›lm›ﬂt›.
1960’taki 27 May›s Devrimi sonras›nda da birkaç ay baﬂkanl›k
yapmad›). Fahri Yazgan, Abana Belediye Baﬂkanl›¤›’ndan
ayr›l›ﬂ nedeni olarak Abana d›ﬂ›na yolcu¤unun k›s›tlanmas›n›
gösterir. Kastamonu Valili¤i’ne verdi¤i 15 Mart 1962 tarihli
dilekçe: “Belediye elektrik santral› takviyesi için yapaca¤›m
vazife seyahati hakk›nda kaymakaml›k makam›na, mucip
sebepleri ihtiva eden yaz›y› taktim etmiﬂ ve makam›n›za
sunulmak üzere beraberimde getirmiﬂtim. Devrekâni
‹lçesi’nde bulundu¤unuzu ö¤renince, gece kona¤a telefon
ederek seyahat müsaadesi rica etmiﬂ ve cevap olarak ‘Abana
Belediyesi’nin durumu, faaliyeti ve teﬂebbüsleri hakk›nda
vilâyette hiçbir malumat bulunmad›¤›, mansup belediye reisinin
Ankara’da yapt›¤› temaslar hakk›nda vilâyete malumat
vermedi¤i, ﬂimdiki izini icap ettiren sebep iyice incelenmeden
kendisine izin verilemeyece¤inden, geri dönmesi’ söylenmiﬂtir.
Abana’ya küçümsenmeyecek bir gelir sa¤layan turizm
mevsiminin yaklaﬂmas› dolay›s›yla, di¤er turistik bölgelerle
büyük ﬂehirlerimizde reklam yolu ile rekabet, Abana’da
oturmakla sa¤lanamayaca¤›ndan, mansup belediye reisleri için
çizilen hudut dahilinde çal›ﬂmakla faydal› olamayaca¤›m›
düﬂündüm ve istifaya karar verdim...”
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teﬂvikleri ile 1, 2 ve 3. raundlarda devaml› hücum ettim ve maç›
‘aparkart’la kazand›m.
Galibiyet madalyas›n› o zaman›n Boks Federasyonu Baﬂkan›
Eﬂref ﬁefik takt›. Ayn› zamanda Cumhuriyet Gazetesi yazar› olan
Eﬂref ﬁefik, nereli oldu¤umu sordu. ‘Kastamonu uﬂa¤›y›m’ diye
cevap verdim.
O y›llarda merhum Sulhi Garan’›n ç›kard›¤› K›rm›z› Beyaz
Mecmuas›’nda kapak resmi olarak ç›kt›m. Uzun y›llar ünvan›m›
kimseye kapt›rmad›m.
Baﬂta Hüseyin Er, Merhum Raﬂit Bey, Yaﬂar Danac›, Cemal
Y›lmaz, Ertan Y›lmaz, merhum Abdullah Tonba, Mehmet Bey
ve ben olmak üzere Kastamonulu boksörler Türk spor tarihinde
yerlerini alm›ﬂlard›r.
1939’dan beri Türkiye ﬂampiyonlar› aras›nda yer alan
Kastamonulu boksörler:
51 kilo: Yaﬂar Danac› (Abana).
57 kilo: Hüsnü Yücel (Abana).
61 kilo: Hüseyin Er (‹nebolu).
63 kilo: Mehmet Alt›ntürk (Evrenye)
66 kilo: Abdullah Tonba (Evrenye)
71 kilo: Raﬂit Alt›ntürk (Evrenye)
80 kilo: Ertan Y›lmaz (Abana)
81 kilo: ‹zzet Erdem (‹liﬂi)”
Say›n Hüsnü Yücel’i, geçmiﬂteki üstün baﬂar›lar›ndan dolay›
kutluyoruz.
Say›n Hüsnü Yücel’le söyleﬂimiz aras›nda, son günlerin en
popüler güldürü sanatç›s› olarak bilinen U¤ur Yücel’in de
Kastamonulu (Abana) oldu¤unu ö¤renmiﬂ bulunuyoruz. Hüsnü
Yücel, U¤ur Yücel’in amcas›d›r.
‹lçeleri, Köyleri ve Gurbetçileriyle KASTAMONU DERG‹S‹
(Nisan-May›s 1990, sayfa 14)

Abanaspor Kulübü’nün kuruluﬂunu, ‹lk iki spor alan›n›n yap›l›ﬂ›n›
ve Ayanc›k karﬂ›laﬂmas›n› Fahri
Yazgan’dan (1914) dinleyelim:
“...Abana’ya gelip, bu Karadeniz’in kanl› canl›, gürbüz ve çok
güzel vücutlu erkeklerini, delikanl›lar›n› gördükten sonra burada bir
spor kulübü kurma düﬂüncesi
kafama tak›ld›. Bana en büyük deste¤i, o zamanki
Kastamonu Valisi Avni Do¤an Bey gösterdi. Zaten
o da, ‹stanbullu bir futbolcunun Abana’ya geldi¤ini
duymuﬂ ve Abana’da bir kulüp açmam› bana tavsiye
1950 ORTALARI. Denize yak›n büyük-uzun yap› “ortaokul” olarak yap›lan
etmiﬂti. ‘Cevizlik’ diye adland›r›lan yerde ilk saham›z›
yap›d›r (1997’de y›k›ld›). Bu yap› ile yüksek yap› (C›buruk’un yap›s›) aras›nda
görülen çizgi, topun denize kaçmamas› için futbol alan›n›n kuzeyine çekilen
kurduk. O ara köy idaresinin büyük emeklerle oraya
duvard›r (Hayri Ye¤in).
dikti¤i fidan halinde ç›narlar vard›. Ama çaresiz, yine
onlar›n
izniyle
ç›narlar›n
ço¤unu kald›rd›k. Büyük ceviz a¤açlar› vard›, ﬂimdi
Fahri Yazgan
zaten birkaç› durur, o büyük ceviz a¤açlar›n› da kestik. Yaln›z, u¤raﬂt›k, hamam›
y›kamad›k. (...) Bu maç› (Ayanc›k) kabul edelim, ama bu maça lay›k bir de
saha yapal›m. (...) Erkekler daha çok kazma iﬂine giriﬂiyorlar. Ve gördü¤ümüz
hamam›n arkas›ndaki tepe k›sm›ndan kazmak suretiyle küfe küfe toprak
kad›nlar›m›z taraf›ndan günlerce s›rtta çekilerek o kumlar›n üzerine dolduruldu,
üzeri ›slat›larak, öküzlerin çekti¤i mermerden, küçük bir silindir gezdirildi ve
yüzeyde az çok bir sertlik meydana getirildi. Dümdüz bir saha oldu. Kaleleri
koyduk yerlerine. Hatta hiç unutmam, ilk kale a¤lar›n› sat›n alacak param›z
yoktu. Yerli bal›kç›lar›m›z ilmek edip örebildikleri kadar ördükleri a¤lar› kendi
elleriyle kalelerimize takt›lar. Sonra muhteﬂem Ayanc›kl›lar geldi. Biz,
‹nebolu’dan takviye alarak maça ç›kt›k ve Ayanc›k’› 2-1 yenerek Abanal›lara
ilk büyük imtihan›m›z› verdik (6 Haziran 1937). Bütün vilâyette bomba tesiri
yapt›. Bir sürpriz oldu. Küçücük, çok küçücük Abana Buca¤›’n›n spor
kulübü, koskoca Ayanc›k’› devirmiﬂti. S›ras› gelmiﬂken onu da arzedeyim,
Ayanc›kl›lar› burada bir gece misafir ettik. Kuzular doldurduk. Ziyafet çektik.
Bir avuç Abanal›, bir avuç Abanal›yd› bunu yapan. O eski kulüp binam›zda
onlar› yat›rd›k. Ama öyle bir yat›rma ki, görülmemiﬂtir. Bütün evlerden bu
vefakâr kad›nlar›m›z gelinlik yatak tak›mlar›n› bize bir gecelik için verdi. Onlar›
öyle düzenledik ki, gerçekten her oda birer gelin odas› olmuﬂtu. Ve ben
unutmuyorum,
kulübün genel
baﬂkn› olarak
Ayanc›kl› Mehmet Cik’le beraber, onlara yatacak yerlerini göstermek üzere o
odalara girdim.
Kap›y› aç›p Mehmet Cik bu yataklar› gördükten
sonra, ‘Hay›r, hay›r!’ dedi, ‘bura-da
benim çocuklar›m yatamaz! Burada ancak gelinle damat yatar! Bu
nedir? Bu ne ihtiﬂam!’ diye a¤la1985 KASTAMONU 2. AMATÖR KÜME FUTBOL B‹R‹NC‹S‹ OLAN TAKIM
maya baﬂlam›ﬂt›”
Soldan sa¤a: Hilmi Y›ld›r›m, Mehmet ﬁenol, Savaﬂ Alkan, Feyzi Köse, Avni ﬁengör, Cemil Ofluo¤lu,
Musa Ersöz, Niyazi Öztürk ve Mehmet Abana. Çömelenler: R›za Çelikbaﬂ, Refik, Erdo¤an Çiftçi, Eren
(AG, 24 Eylül ve
Gürsoy, Y›lmaz Keleﬂ, Vuslat Can ve Erdinç Ergin (Hilmi Y›ld›r›m).
28 Kas›m 1970).
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Ayanc›k’›n çal›ﬂt›r›c›-oyuncusu Mehmet Cik, Ayanc›k’a dönünce sporcular›na
ﬂöyle seslenir (7 Haziran 1937):
“Pek neﬂeli, pek verimli, pek candan ba¤l›l›klar ve samimiyetler içinde cereyan
ederek bizi biraz daha biribirimize yaklaﬂt›ran, biraz daha biribirimize sevdiren, muhitimize
tan›tt›ran ve ﬂerefli Ayanc›k›m›z› temsil için kurdu¤umuz birli¤i ve arkadaﬂl›¤›
kuvvetlendiren Abana seyahatinden zevk ve ﬂetaretle döndü¤ümüz bu anda, cümlenizi
bu ittihat ve numunei imtisal, inzibat ve intizam›n›zdan dolay› candan ve gönülden
tebrik, taktir ve tebcil ederim... Bütün tahminlerin fevkindeki nezaket, sadakat ve asaletiniz
içinde ibraz etti¤iniz ba¤l›l›k ve yard›m, yirmi beﬂ senelik emekli spor hayat›m›n en
büyük mükâfat› olmak ﬂerefinden evvel, aziz vatan›m›z›n ve necip milletimin yüksek ve
eriﬂilmez meziyet ve k›ymetlerinin bir kerre daha tezahürüne vesile olmuﬂ olmas› ve
memleket hesab›na kaydedilecek ﬂerefli ve verimli neticeleri do¤urmas› itibar›yla gö¤sümü
kabartm›ﬂt›r... Her zaman tekrar etti¤im, fakat bir kerre daha yeniden yazmaktan büyük
zevkler duydu¤um ﬂu sözümü hat›rlatmak istiyorum: Muhakkak ki siz, dünyan›n en
necip ve büyük bir milletinin kuvvet ve k›ymetlerine ölçü bulamaz, zeki, alicenap, mert
1985 Kastamonu 2. Lig’inde
Abana Gençlerbirli¤i’nin
ve tertemiz evlâtlar›s›n›z. Sizi vatana ba¤›ﬂlayan, düﬂman çizmelerinden büyük ve kuvvetli
birincilik kupas›
eli ile birer birer toplay›p kurtaran, dünyan›n her zaman oldu¤u gibi, bugün de en büyük
milletini yeniden yarat›p, en ﬂerefli devletini kuran Atatürk’e bin minnet ve bin ﬂükran... Abana’ya y›¤›lan halk›,
motorlar›, galeyan ve tezahürleri, hareketimiz esnas›nda motorumuzun geniﬂ güvertesinden iftiharla seyrederken,
gözlerimden iki damla sevinç yaﬂ› döküldü... Atatürk’ün büyük evlâtlar›, Ayanc›k’›n ﬂerefli çocuklar›, bu sahada
neleri yapmaya ve neleri yaﬂatmaya muktedir oldu¤unuzu ben biliyordum. Fakat, huzurunuzda itiraf ederim ki,
Abana’daki yaratt›¤›n›z s›cak ve samimi muhiti ve heyecanl› tezahür ve milli kaynaﬂmay› gördükten sonra, kudret
ve k›ymetinizin bu derecesini tahmin edememiﬂtim... Oras›n› bir bayram yeri gibi dolduran, süslü motorlar›, davulzurnal› kay›klar›; ‹nebolu, ‹liﬂi, Abana, Ayanc›k halk›ndan binlerce insan› gördükten sonra ve bu milli kaynaﬂmay›
seyrettikten sonra, bu kudret ve kuvvetimizin bütün
Fahri Yazgan kürsüdü
hudut ve ﬂumulünü daha iyi anlad›m ve gördüm.
(Varol Yazgan)
Siz, Atatürk fazilet volkan›n›n feyz ve saadet
lavlar›s›n›z... ‹htiyar küre, Atatürk’üne secde etti¤i
gibi, size de g›pta edecektir.... Var olun çocuklar...
Kardeﬂlerim, Abana seyahat›m›z vesilesiyle, gerek
yeniden Kastamonu topraklar›na ayak basarken
bize unutulmaz teveccühleri bezleden k›ymetli Vali
Avni Do¤an’a, misafirperver halkevlerimize ve
de¤erli baﬂkanlar›na, gerek avdette Kastamonu’ya
ve sonsuz lutüf ve ikramlar›yla bizi kendilerine
ba¤layan ve minnettar k›lan Abanal›larla ‹nebolu büyüklerine k›ymetli varl›¤›n›z nam›na çekti¤im ve ald›¤›m
telgraf suretlerini aﬂa¤›ya yaz›yorum. ﬁerefli birli¤imize yüksek k›ymetler, asil ruhunuza heyecan ve iftiharlar sunan
bu k›ymetli insanlar› yeniden ve tekrar huzurunuzda sayg› ile anar›m...” (bu konuﬂma ve konuya iliﬂkin telgraflar
Varol Yazgan’dan al›nd›)
Mehmet Cik’in Abana’dan Vali Avni
Do¤an’a çekti¤i telgraf (5 Haziran 1937):
“...Kastamonumuzun Abanas›nday›z. Bu
ümran ve faaliyet diyar›na yeniden ayak basan
ve ›ﬂ›¤›n›za yaklaﬂan Ayanc›kl› çocuklar›n›z, en
büyük sevinç ve saadetle Türk ink›lab›n›n
evlâtlar›na en k›ymetli arma¤an› Avni Do¤an’›
gönülden gelen bir iﬂtiyak ve tâzimle and›lar.
Sayg›lar›mla arzederim.”
Ayanc›k’a dönüﬂte Mehmet Cik’ten Vali
Avni Do¤an’a (7 Haziran 1937):
“Kudretinizle, nahiyesine kadar spor alan› ile
bezenen Kastamonu’nun Abanas›nda,
ﬂehirleri imrendiren binlerce sevimli insanla
manevi huzurunuzda maç›m›z› yapt›k.
Yataklar›m›z gelin odas›; saham›z bayram yeri,
g›dam›z iman idi. Iﬂ›¤›n›z, Kastamonu’nun bu
derin köﬂesinde de ruhumuza do¤du. Bu ›ﬂ›¤›n
alt›nda Ayanc›kl› evlâtlar›n›z Abana’n›n
‹çlerinde Fahri Yazgan, Mehmet Ali Geriﬂ ve Mahir Özer’in
galebesini kendi zaferleri gibi tesit ediyorlar.”
de bulundu¤u futbolcular (Varol Yazgan).
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Mehmet Cik’ten Abanaspor’a (7 Haziran 1937):
“Harita üstünde küçük, fakat kalplerde büyüklerin büyü¤ü güzel Abana’ya ve onun tertemiz, alicenap
babalar›na, analar›na, çocuklar›na, mü3. Futbol Alan›
nevverlerine, muallimlerine, muhtar(Ziraat Bankas› yap›lmadan önce).
lar›na, müdürüne, taﬂ›na topra¤›na
selamlar.”
Abana Nahiye Müdürü Mahmut
Berke’den Mehmet Cik’e (7 Haziran
1937 Akﬂam›):
“Temiz ruhunuzun hissiyat›n› bildiren
k›ymetli telgraf›n›za teﬂekkür eder,
hakk›mda gösterdikleri teveccühleri
unutulmaz evlâtlar›mla beraber gözlerinizden öperim.”
Abana Spor Kurumu ad›na Fahri
Yazgan’dan Mehmet Cik’e (7 Haziran
1937 Akﬂam›):
“Halk›m›za ve bizlere gösterilen, cidden ince ve samimi ilgi ile yazd›¤›n›z telgraf›n›z› toplu halde okurken duydu¤umuz sevincin hayat›m›zda unutulmaz
bir hat›ra halinde yer ald›¤›n› ve mukabil ba¤l›l›k ve kardeﬂli¤in ebediyen kökleﬂmiﬂ olarak daima kalaca¤›n›, siz
üstad›m›z›n ellerinden, kardeﬂlerimizin göz ve yanaklar›ndan öperek sayg›lar›m›zla arzederiz.”
Varol Yazgan (1937):
“Ben Mehmet Cik’le 1955’te Kastamonu Lisesi’ndeyken Karabük’e maça gitti¤imizde
tan›ﬂt›m. Kendisi, Karabük Demir-Çelik Fabrikas›’n›n yönetim müdürüydü. Bize fabrikay›
gezdiriyordu. Çok kibar, güzel konuﬂan bir beydi. Bir ara bu kiﬂinin ad›n›n Mehmet Cik oldu¤u
söylendi. Ben hemen an›msad›m ve kendimi tan›tt›m. Adam sanki bir yak›n›n› görmüﬂ gibi oldu.
Bana sar›ld›, öptü. Babam› sordu. Tüm fabrika gezisi boyunca elimi b›rakmad›
ve beni hiç yan›ndan ay›rmad›” (özel söyleﬂi).
Fahri Yazgan (1914) anlat›yor:
“...Abana gencinin oturdu¤u yer mutlaka her yerden, her ﬂeyden daha
temiz, daha güzel olmal›yd›. Abana tak›m› sahaya ç›kt›¤› zaman ne formas›nda bir de¤iﬂiklik, ne
ﬂortunda ne de tozluklar›nda renk de¤iﬂikli¤i vard›. Boyas›z bir top ayakkab›s› göremezdiniz. Her
akﬂam kulüpte mutlaka toplan›rd›k. Kulübümüzün üyeleri zaten bizim Abanal›lard›. Bizde ayr›ca
bir üye defteri yoktu. Herkes gelir kat›l›rd›. Orada toplu ﬂark›lar söylerdik. Marﬂlar ö¤renirdik. O
marﬂlar› sonra topluca her yerde söyleyebilirdik. Müsamereler tertiplerdik. Kad›nl› erkekli bütün
Abanal›lar ‘Bir milli bayram olsa da gençleri seyretsek, gençlerle beraber e¤lensek, gençlerin coﬂkunlu¤u bizi de
coﬂtursa’ diye beklerdi. Ya¤mur altlar›nda, so¤uklarda ne bayramlar yapm›ﬂ›zd›r ve halk üﬂenmeden kalkm›ﬂ gelmiﬂ,
bizimle beraber geceyar›lar›na, sabahlara kadar herkesin kat›lmas›yla e¤lenmiﬂtir. Bu kulüp Abana’da en büyük
sosyal kuruluﬂ durumuna geldi, Abana’da ‘Abanal›l›k’ ﬂuurunu yaratt›. Abanal› art›k ‘Abanal›l›k’la iftihar eder
duruma geldi. Çünkü civarda da Abana’n›n yapt›¤› bu futbol temaslar› dolay›siyle kazand›¤› ﬂöhret, Abanal›y› her
gitti¤i yerde ‘ben Abanal›y›m’ dedirtecek duruma getirdi. Maç biterdi. Yazsa, hep beraber denize gider, denizde
yüzerek, hatta oynayarak, itiﬂerek e¤lenirdik. Sonra hep beraber giyinir, rahmetli Hasan Reis’in Mehmet
Efendi’nin (Öztürk, 1891) kahvesinin bahçesindeki havuzun etraf›nda oturur, çaylar›m›z› söylerdik. (...) Tak›m›n
ad› ‘Kastamonu Muhteliti’ (karma) oldu. Ben, tak›m›n sa¤ beki olarak oynuyordum. ‹zmir’e kadar gittik. Fuar
zaman›yd›. ‹ftihar etti¤im durum ﬂu oldu: Maçtan bir gün önce fuar› geziyorduk. Biz fuar›n ana kap›s›ndan içeri
girdi¤imiz zaman Fuar Radyosu
1960’lar (Nuri Eren).
neﬂriyat yapmaya baﬂlad›. ‘‹ﬂte
Kastamonu Muhteliti geliyor. Orta
Anadolu’nun ya¤›z aslanlar›. Bak›n
yüzlerine, nas›l belli!’ filan ﬂekilde ve bir
ara ‘Bunlar Kastamonu Muhteliti’dir.
Yar›n ‹zmir’in A Tak›m›’yla karﬂ›laﬂacaklard›r. Bu muhtelit Kastamonu’
da Kastamonuspor, Çamspor, ‹neboluspor ve Abanaspor kulüplerinden kurulmuﬂtur’ diye sürekli ﬂekilde anons yap›l›yordu. O zaman gözlerim yaﬂard›. ‹zmir neresiydi, Abana
1960’lar
neresi?” (AG, 3, 17 ve 31 Aral›k 1970)
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Suat Çavlar (1928):
“...Eskiﬂehir’i falan hep yenmiﬂler. O zamanlar iller aras›nda ‹zmir Fuar›’nda oluyor bu
Türkiye genelindeki karﬂ›laﬂmalar. Demek ki, futbol yeni geliﬂiyormuﬂ” (AG, Kas›m 1989).
Varol Yazgan (1937):
“Kastamonu karmas›yla bir “turne”ye ç›k›lm›ﬂ. Samsun’a, Eskiﬂehir’e,
Bal›kesir’e ve ‹zmir’e gidilir. Futbol tak›m›n›n yan›nda güreﬂçiler de vard›r.
Fahri Yazgan, Eskiﬂehir’de ‘aut’ vuruﬂu yapt›kça türübünlerden gelen ‘alk›ﬂ’
anlam›na gelen ›sl›k seslerinin hâlâ kula¤›nda oldu¤unu söylerdi” (özel söyleﬂi).
Nurettin Ye¤in (1930)
“Fahri Abi Abana’ya 1936’da geldi. Halamla evlendi. Abanaspor1937’de
kuruldu. O zaman ben yedi yaﬂ›ndayd›m. Cevizlik sahas›n› ve rahmetli Salim
Kaptan’›n (Gürsoy, 1910), Sad›k’›n (ﬁengül, 1912) kaleciliklerini çok iyi
hat›rlar›m. (...) Ben 6 tane oyuncu ile gittim Güneﬂspor’a (‹nebolu). Rahmetli
Necati (Ulugün, 1932), tak›m kaptan› olarak beni ç›karmak istedi. 6 oyuncu bizden, 5 oyuncu
onlardan! (...) Vilâyet karmas›na beﬂ tane oyuncu vermiﬂiz biz: Kaleci Malik,
Fahri A¤abey (Yazgan, 1914), Ö¤retmen Okçu... Eskiﬂehir’e gittiler, ‹zmir’e
gittiler Kastamonu Karmas› olarak” (AG, May›s 1992).
Nihat Ünal (1933):
“Fahri Yazgan’› (1914) ünlü Ayanc›k maç›nda seyrettim. Acenta Mehmet Ali Geriﬂ’le
(1911) ‹nebolu’ya karﬂ› oynad›m. ‹nebolu Güneﬂspor’la çok karﬂ›laﬂt›k. Do¤anspor’a karﬂ›
Ördek Necati (Ulugün, 1932) bizden oyuncu al›rd›” (özel söyleﬂi).
Abanaspor Kulübü15 Nisan 1937’de kuruldu. Genel kurulunun zaman›nda
toplanmamas› gibi nedenlerle kulüp birkaç kez kapat›ld› ve yeniden aç›ld›. Bu aç›l›ﬂlardan biri de
1944’te oldu: “15 Nisan 1937 tarihinde faaliyete geçip 3550 say›l› Beden Terbiyesi
Kanunu’nun 13. maddesine göre, ‹cra Vekilleri Heyeti (bakanlar kurulu) taraf›ndan 10 Mart 1941 tarihinde 2
no’lu liste mucibi (gere¤i) kapat›lan Abana Spor Kulübü”nün” (Nahiye Müdürü Nurettin Peker’in ‹nebolu
Kaymakaml›¤›’na ve bölge baﬂkanl›¤›na yazd›¤› bir yaz›dan al›nd›) 25 Haziran 1944’te “Abana Nahiyesi
Müdürlü¤ü’ne” yaz›lan yaz›dan, yeniden aç›ld›¤› anlaﬂ›l›yor:
“Nahiyenizde aç›lmas› istenilen gençlik kulübünün aç›lmas›na dair Vilâyet Yüksek Makam›’n›n tastikini havi
yaz› sureti aynen ba¤l› olarak
gönderilmiﬂtir. Gere¤inin
yap›lmas› rica olunur” ‹nebolu Kaymakam› Faik
Türegün (Orhan Peker).
1944’te yeniden kurulan bu “gençlik kulübü”nün
baﬂkan› Fahri Yazgan
(1914); “Umumi Kâtip”i de
Fay›k Saraç’t›r (1904).
Dündar ﬁenol (34):
“Abana Gençlerbirli¤i 56 y›l önce kuruldu.
56 y›ld›r ayn› yerde duruyor.
E¤er bat›l›laﬂmak istiyorsak,
sporun her dal›na çal›ﬂmalar›m›zda yer vermeliyiz. Bu da
Abanal›lar›n, Abana’y›
1938’in Kastamonu Karmas›. 26 Temmuz 1938’de ‹zmir Karmas›’na 2-0 yenilen
sevenlerin katk›lar›yla geroyuncular. Sol baﬂta Abana Kalecisi Malik ve sa¤ baﬂta Fahri Yazgan (Varol Yazgan).
çekleﬂebilir. Ben Avrupa’da
tutunmam› Abana Gençlerbirli¤i okulundan ald›¤›m e¤itime borçlu
say›yorum. Her gitti¤imiz yerde Abana bayra¤›n› gurur duyarak taﬂ›yoruz.
Tüm arkadaﬂlar›m›n bu okulun de¤erini iyi bilmelerini ve spor yaﬂamlar›n›
düzenli tutmalar›n› dilerim” (AG, Eylül 1993).
Futbol alan›n›n denizden yan›na, azg›n dalgalar›n girememesi için taﬂ duvar
örülmüﬂtü.
Aynur ﬁengün (1933):
“Ben 1939’da okula baﬂlad›m. 6 yaﬂ›ndayd›m. O zaman belediyeye deniz
vururdu. Futbol alan›n›n denizden yan›na duvar çekilmiﬂti. Deniz az›nca duvara vuran azg›n
dalgalar›n suyu duvar› aﬂar, futbol alan› göle dönerdi” (AG, Ekim-Kas›m 1999).
165

Sait ﬁen (Sait Kaptan, 1930):
“1939’da azg›n dalgalar›n top sahas›n›n duvar›n› y›kt›¤›n›, dalgalar›n okulun önüne kadar
geldi¤ini bilirim” (özel söyleﬂi).
Abana’da ikinci bir futbol tak›m› kurulur.
Suat Çavlar (1928):
“Biz, anlaﬂmazl›k yüzünden Denizspor’u kurduk. Nurettin Ye¤in (1930)
Abana Gençlerbirli¤i’nin kaptan›yd› ve bizi küçümsüyordu. Ona PTT kanal›yla
bir mektup att›m ve maç teklif ettim. Kabul ettiler. 1-1 berabere bitti maç.
Herkes ﬂaﬂ›rd›. Bizim için baﬂar› oldu. Golü Mehmet Makarac› (1938) att›.
Bu tak›m fazla yaﬂamad›. Sonra tekrar Abana Gençlerbirli¤i ile birleﬂildi’”
(Abana Haber, 1 ﬁubat 1985).
Varol Yazgan (1937):
“Denizspor’u biz kurduk. ‹nebolu Güneﬂspor’a destek (takviye) için
gitti¤i¤imiz de olurdu. Bir
kez 6 oyuncu ile gittik.
Bunlar›n 5’i akl›mda: Lütfi
Ayd›ner, Erdur Ye¤in,
Varol Yazgan, Vedat
Gürsoy ve Nurettin Ye¤in. F›rt›nal› bir ﬂubat
günüydü, motor yollay›p bizi akﬂamdan ald›lar.
Denizspor-Gençlerbirli¤i karﬂ›laﬂmas› (10 A¤ustos 1955: 1-1) öncesi (Varol Yazgan).
‹nebolu’ya gece ulaﬂt›k” (özel söyleﬂi).
Abana’n›n gelmiﬂ geçmiﬂ en iyi futbolcusu Lütfi
Ayd›ner’di (1936).
Ahmet Savaﬂ Can (Tosya, 1944):
“Y›l 1962 olacak. Ben Kastamonu Çamspor’da oynuyordum.
Kastamonu’dan da 4 futbolcu alarak
Tosya tak›m›yla Abana’ya geldik.
Bugünkü hükümetin ye-rindeki
sahada Abana tak›m›yla karﬂ›laﬂt›k.
Birinci yar› golsüz bitti. ‹kinci yar›da
ilk say›y› biz yapt›k: Bizim Teoman ad›ndaki arkadaﬂ
aya¤› kay›p düﬂerken top kafas›na çarp›p kaleye giriyor.
Seyircilerin bir kesiminden büyük bir alk›ﬂ koptu.
Sonradan ö¤rendik, alk›ﬂlayanlar Bozkurtluymuﬂ.
Beraberlik say›s›n› Lüffi Abi (Ayd›ner, 1936) yapt›. Ama
ne ﬂut! 30-35 metreden att›¤› ﬂut kalemizden geçti,
arkadaki postaneye çarp›p ikinci kez kalemizden geçti.
Kalecimiz Kemal, ‘ﬁu kadar y›ll›k kaleciyim, yaﬂam›mda
böyle gol ne yedim, ne de gördüm’ diyerek, kendisinden
küçük olmas›na karﬂ›n, Lütfi A¤abey’in yan›na gidip
aln›ndan öptü. Bir GS’li olarak Metin Oktay’› iyi
tan›r›m. Ama Lütfi Abi, ayaklar›n›n ikisini de Metin
Oktay’dan iyi kullan›rd›. Çok sevdi¤im bir abimizdi”
(özel söyleﬂi).
Niyazi Gürsoy (1906):
“...Bu kadar emeklerine mukabil, baﬂkanlar›n›n
ismini bir caddeye vermek isteyen belediye meclisi
üyelerinin ittifak›n› ﬂiddetle reddeden bu fedakâr ve
feragatkâr zat›n önümüzdeki baﬂkan seçiminde baﬂkanl›k
hizmetini tekrar kabul edece¤ini kuvvetle ümit
etmekteyiz. Çünkü Abana Fahri’siz (Yazgan, 1914) ve
Fahri Abana’s›z olamaz. Abana’ya heykeli dikilmesi
ABANA HALKEV‹’N‹N AÇILIﬁ TÖREN‹
Orhan Peker’den ald›¤›m›z bu foto¤raf›n arkas›nda Nurettin
lâz›m gelen bu zata dil uzatmak de¤il, icraat›n› tenkit
Peker’in (foto¤rafta ortada) elyaz›s›yla Abana Halkevi’nin 20
edecek bir Abanal›n›n mevcut olmad›¤›n› Say›n
ﬁubat 1944’te aç›ld›¤› bildiriliyor. Abana’da 1930’lu y›llarda da
halkevi vard›. Spor kulübü gibi halkevinin de 1944’te ikinci kez
Gazeteniz’in bilmesini isterim” (Do¤rusöz Gazetesi, 23
aç›ld›¤› anlaﬂ›l›yor.
A¤ustos 1948).
166

Bugün Abana’da Fahri Yazgan’dan hiçbir iz yok.
Ayhan Karayalç›n:
“...Fahri Yazgan’› yok sayan, ‹lhan ﬁekerci’yi Fahri Yazgan’›n üzerinde görerek bir parka ad›n› yazd›ran
yerel yöneticilerimiz bizce Abana’n›n yüzkaras›d›r! Böylesi davran›ﬂlar ‘Abanal› imaj›’na yak›ﬂm›yor”
(abanagazetesi.8m.com, May›s 2001)
Son Futbol Alan›

FUTBOL ALANLARININ
ÖYKÜSÜ

1- ‹lk futbol alan› 1936’da Cevizlik’te
kuruldu(*). Alan, buradaki ç›nar ve cevizlerden
ço¤unun kesilmesiyle aç›ld›. U¤raﬂmalar›na
karﬂ›n, buradaki hamam› y›kamad›lar.
2- Fahri Yazgan’›n (1914), yap›l›ﬂ›n›
anlatt›¤› ikinci alan, bugünkü Abana Tatil
Köyü havuzunun güneyinde kald›. Bugünkü
havuzun yeri o zaman denizdi. Topun denize
kaçmamas› için, denizden yana duvar çekildi.
1950’ye dek, belediyeden baﬂlayarak AbanaHac›veli yolunun denizden yan›nda hiçbir yap›
yoktu(*). Bu alan, içine Tar›m Kredi
Kooperatifi (1955**) yap›lana dek kullan›ld›.
3- Üçüncü alan bugünkü hükümet kona¤› ve bahçesinin yerine yap›ld›. Buras› daha önce hiç kullan›lmam›ﬂt›.
Özellikle belediyeden yan› azg›n diken ve yaban gülleriyle kapl›yd›.
4- 1977’de hükümet yap›s›na baﬂlan›nca gençler bir süre alans›z kald› ve geçici olarak kalelerini Zeytinlik’e
kurdu. 4. alan, Beﬂevler’in denizden yan›na (bugünkü ‹lhan ﬁekerci Park›) yap›ld›. Dallas ad› verilen, Rasim
Yüksel’in (1934) yapt›rd›¤› Abana’n›n en büyük iki
yap›s›n›n temel kaz›lar›n›n topra¤› bu alana dökülerek,
TOSYA’YI 15-0 YEND‹K
1978’de tamamland›. 1981’deki büyük deniz azg›n›
Abana’n›n patlad›¤›, izleyicilerin futbola doydu¤u bu oyun
bu alan›n yar›ya yak›n›n› götürdü. Gençler yine bir süre tam anlam›yla görkemliydi.
(alan onar›lana dek) Zeytinlik’te kaleler kurarak çal›ﬂt›
Oyunun baﬂlamas›yla a¤›rl›¤›n› koyan Abana, birinci dakikada
*) Pazar Cevizlik’te kurulurdu. Muzaffer T›¤l›’ya (1912) göre, say›s›na kavuﬂtu. Birinci yar›da 7; ikinci yar›da da 8 say› ç›karan
“Dini bayramlarda herkes evinden yemek ç›kar›r, Cevizlik’te Abana, alandan 15-0 yengiyle ayr›ld›. Bu, Abana tarihinin en
sofralar kurulur, yenirdi” (AG’de 15 Nisan 1978’de yay›mlanan büyük yengisiydi.
söyleﬂi bantlar›n›n yeni çözümü). ﬁaban Ömür (1914),
Bu oyunla ligin birinci yar›s›, Abanaspor’un birincili¤iyle
“Cevizlik’e bayramlarda her evden bir sofra gelirdi. Sonradan tamamland›.
pilava döndü” diyor (özel söyleﬂi). Mustafa Öztürk (1931)
AG (Kas›m 1989)
“Bayramlarda herkes evinden bak›r sofra içinde pilav getirirdi.
Yan›nda hoﬂaf da olurdu. Üzüm pekmeziyle yap›lm›ﬂ top helvas› da olurdu. Pazar yerinde Yat› Mektebi’ne yak›n yerlere sofralar
kurulur, yenirdi” (özel söyleﬂi). Hayri Aydemir (1924) de “Bayramlarda cevizlere sal›ncak kurarlard›” diyor (özel söyleﬂi).
*) Bugünkü belediyenin yerinde, 1930’da “köy kona¤›” olarak yap›lan eski belediye yap›s›n›n temeli yap›l›rken, azg›n deniz dalgalar›
yap›n›n temelini üç kez y›km›ﬂ! Belediyeden Çölmekçi’ye do¤ru yolun deniz yan›nda hiçbir yap› yoktu. ‹lk iki yap›lar 1950’lerin
baﬂlar›nda orman bölge yap›s› ve ortaokul olarak baﬂlan›lan yap›d›r. 1930’da belediyeden (köy kona¤›) Çaya¤z›’na do¤ru yaln›zca
Muzaffer T›¤l› (1912) ve Faik Acar’›n (1903) evleri vard› (Acar’›nki 1998’de y›k›ld›). Deniz dalgalar› zaman zaman bu yap›lara dek
gelirdi. Çarﬂ›daki denize en yak›n üçüncü yap›y› (alt› iki dükkân, üzeri ev) bugünkü Atatürk An›t› karﬂ›s›na 1933’te Müezzin Mustafa
Yorganc› (1894) yapt›rd›. Bu yap›n›n birer yan›na da Fay›k Saraç’la (1902) Nuri Usta (F›r›nc›, 1886) o zaman›n oldukça görkemli
yap›lar›n› yapt›rd›lar (Cumhuriyet Alan›’n›n geniﬂletilmesi amac›yla bu yap›lar 1970’te y›kt›r›ld›).
**) “01.11.1953 pazar günü ihale komisHal› Futbol Alan›
yonumuz saat 14’te topland›. Kooperatif
binas› ihalesine girecek olan Faik Ar›kan’›n
(1920) geldi¤i görüldü. Teklif zarf› aç›ld›.
23.000 (yirmiüçbin) liraya yapmay› taahhüt
etti¤i anlaﬂ›ld›. Baﬂkaca talip de zuhur
etmedi¤inden, mezkür inﬂaat›n ayni fiyatla
Faik Ar›kan’a yapt›r›lmas›na komisyonumuzca uygun görülmüﬂ oldu¤unu bildirir
karard›r” (Abana Tar›m Kredi Kooperatifi’
nin karar defteri, 1953, 1954 ve 1955. Komisyon Baﬂkan› Mustafa Ma¤ra, Kooperatif
Baﬂkan› Mehmet Güngör, Fen Memuru bulunmad›- ve 3 üye -imzalar okunamad›-.
Sayfa 10). Yap›n›n bahçe duvar› ve d›ﬂ
düzenlemesi de 1955’te Yüklenici Mehmet
Güngör’e 2260 liraya yapt›r›ld›.

167

5- Son alan Ezine Çay› düzlü¤ündeki
sanayi çarﬂ›s›’n›n kuzeyine (Harmason
Köprüsü’nün güneyi) yap›ld› (1991). Alan›n
çimlendirme çal›ﬂmalar› iyi yap›lamad›¤›ndan
ancak 1998’de lig karﬂ›l›ﬂmalar›na aç›labildi.
1995’te, U¤ur Mumcu Tenis
Kortu’nun yan›na “çim futbol alan›” yap›ld›.
2. Bungalov Evler’le (Kuzey Y›ld›z›
Tatil Evleri) “kamping” aras›nda (Karayollar›
Dinlenme Kuruluﬂu’nun denizden yan›) 1968’de
aç›lan alana küçük kaleler kurularak burada da
futbol oynan›yor. “Kaymakaml›k Kupas›”
gibi karﬂ›laﬂmalar burada yap›l›yor.
2000’de’ Orman ‹daresi’nin bat›s›na
(1955’te “ortaokul” olarak tasarlanan, bir ara
hastane olarak kullan›lan ve 1997’de y›k›lan
yap›n›n arsas›n›n bir yan›na) hal› futbol alan›
yap›ld› (bir yan›na da Çaml›k Cafe ve Cafe
Köyüm aç›ld›).

Yeni Futbol Alan› ve
Sanayi Sitesi.
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