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KERESTE VE GEM‹
KERESTE
Keﬂeplio¤ullar›’n›n Abana’ya yerleﬂmesinden yaklaﬂ›k 400 y›l sonra tecimsel yaﬂamda Hac›yüzbaﬂ›
karﬂ›m›za ç›k›yor. Ondan öncesi tümüyle karanl›k. Ne yapt›klar›, nas›l yaﬂad›klar› bilinmiyor.
Hac›yüzbaﬂ› Ahmet’in (1839) erken (49 yaﬂ›nda) ölümü vars›ll›¤› da götürür. Gemiler birer birer elden
ç›kar ve 1900'ün baﬂlar›nda kerestecilik de biter. O¤ul Hulusi Efendi (Önüralp, 1877), babas›n›n gemileriyle
Rusya’ya, Tuna a¤z›na da gitmiﬂ. Oradan m›s›r, tuz ve ﬂeker yüklerlermiﬂ. Hulusi Efendi eldeki alt›nlar› da satarak,
kalan son gemiyle K›r›m’a (Ukrayna) kereste götürür, oradan da tuz yükler. Tuzun yar›s›na,
‹nebolulu Rum Tüccar Harmanda, “Baban›n borcu vard›” gerekçesiyle el koyar (tarih 1917
öncesi olmal›).
Faik Acar (1909):
“Hac›yüzbaﬂ›o¤ullar›’n›n büyük gemileri varm›ﬂ. Buradan keresteyi yüklediler mi, do¤ru
‹skenderun’a, ‹zmir’e, ‹stanbul’a ve Rusya’ya giderlermiﬂ. Kerestecilik üzerine çok büyük
ticaretleri varm›ﬂ. Gemiler, kaptanlar hep kendilerininmiﬂ. Gemiler hep yelkenli, motor yok o
zaman...” (1978’deki söyleﬂi bantlar›ndan)
Hac›yüzbaﬂ›’n›n malvarl›¤› konusunda abart›l› say›lar veriliyor. Gemi say›s›n› Nuri Eren
(1920) “30’dan çok”a ç›kar›rken, Torun Naz›m Önüralp (1922) say› vermek istememekle beraber, 15’le yetiniyor.
Hac›yüzbaﬂ›’n›n 1888’de öldü¤üne bak›l›rsa, vergileri de toplamak yetkisiyle “yüzbaﬂ›” olarak Abana’ya atand›ktan
sonra en çok 12 y›l yaﬂam›ﬂ. Daha önceden malvarl›¤› yoksa, bu k›sa sürede bu denli çok varl›k edinilmesi zor.
Hac›yüzbaﬂ› yer (taﬂ›nmaz) de sat›n al›yor ki, bu durum, Hac›yüzbaﬂ›’n›n 2. Abdülhamit’ten önce Abana’ya
atanmas›, atanmadan önce vars›llaﬂmas› ya da bizdeki ölüm tarihinin yanl›ﬂl›¤›n› gündeme getiriyor. Abana ve
Çatalzeytin nüfus müdürlüklerinde Hac›yüzbaﬂ› Ahmet’in do¤um ve ölüm tarihleri yok.
Ben (HTY, 1933), Hac›yüzbaﬂ›’n›n o¤lu Hulusi Önüralp’le (1877-1963) Abana’da 30 y›l yaﬂad›m. O
zaman (yaﬂl›larla Abana Gazetesi için söyleﬂirken de) Abana üzerine kitap yazaca¤›m›z gündemde olmad›¤›ndan,
“ince ince” sorular soramad›k. Yaﬂl›larla söyleﬂilerimizin kimi ses bantlar› elimizde. Örne¤in aram›zdan ayr›lanlardan
(do¤um y›llar› s›ras›yla) Mehmet Ali Mo¤ul (1894), Mustafa Yorganc› (1894), Mustafa ﬁenol (1904), ‹smail
Can (1902), Faik Acar (1909), Necati Y›lmaz (1910), Fuat Ünal (1910), Mehmet Gürsoy (1912), Muzaffer
T›¤l› (1912) Mahir Özer (1913), Sabri Aktan (1914), Fahri Yazgan (1914), Sabri Kalafat (1919), Ahmet
Acar (1922), Ömer Kara (Yeﬂilyuva, 1927), ﬁahap ﬁenol (1928), Suat Çavlar (1928), Zekâyi Sümer
(1929), Ramis Ayk›n (1930), Seyfettin Uyan›k (1931), Mahmut ﬁekerci ve Yurdakul ﬁenol’un (1939) ses
bandlar› elimizde. Bu bandlar› yeniden çözerek, o zaman ilginç bulmay›p atlad›¤›m›z bölümleri de bu kitab› haz›rlarken
de¤erlendiriyoruz.
1910’larda Abana’daki kereste Vapur haz›rl›¤›
(Mehmet Aktan)
tüccarlar› Lord Mustafa (1872*),
Hamdi Efendi (So¤uksu, 1890),
Hac› Haf›z’›n Mahir (Ünal, 1888)
ve Jurnallar’d›r. 1920’lere bunlardan
son ikisi kalabildi. Harmason’da ve
Abana’da depolanan kereste, kay›klarla yelkenlilere yüklenir; ‹stanbul’a,
‹zmir’e, ‹skenderun’a ve Rusya’ya
götürülürdü. Dönüﬂ yükü genellikle
m›s›r ve tuz olurdu.
*) ‹smail Can (1902), Lord’un Ziya
(Do¤an, 1906) için, “‹stanbul’da, Çekmeceler’de kereste ma¤azalar› vard›” diyor (AG,
Temmuz 1992).
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Konakören’den Musareisler (Musareiszadeler) de Yakaören’de kerestecilik yapar.
Mehmet Fahrettin Altan (‹nceyaz›, 1887):
Yakaören (2003)
“...‹liﬂi’de (Yakaören) A¤alar Devri’nin
19’uncu as›rda oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Bunlar hakk›nda
görgüye müstenit bilgimiz yoktur. Bunlardan sonra,
bunlar›n yerine kaaim olan ve k›smen bunlar›n binalar›na
da bedeli mukabilinde tevarüs eden, fakat evvelkiler gibi
zulüm ve tahakküm yoluna sapmadan ticaret yapan
Musareisler’den bahsedeyim. Toza (Konakören)
köyünden olan Musareiszadeler kereste tüccarlar›d›r.
Bu civardan Çatalzeytin ve Ayanc›k’tan sat›n ald›klar›
keresteleri gemilerine ve kiralad›klar› baﬂka gemilere
yüklerler. ‹stanbul’a ve baﬂka yerlere gönderip icray›
ticaret yaparlard›. ‹stanbul’da zengin kereste ma¤azalar›
vard›. Baﬂka baz› memleketlerden de ‹stanbul’a kereste celbederlerdi. Musareisler, ‹liﬂi’de oturur, Haciefendi
isminde babadan baﬂka Mustafa, Musa, Kâz›m ve Mahir beyler, ‹stanbul’da oturup oradaki iﬂleri yürüten
Lord Ahmed Bey ve Hac› Mehmed Efendi’den ibaretti. Bunlar servet ve ticaretleriyle
memlekete faydal› olmuﬂlard›r” (kendi elyaz›s›ndan, Yakaören ‹lkö¤retim Okulu belgeli¤i*).
Ezine Çay›’ndan da kereste iner.
Fuat Ünal (1910):
“Çay yata¤› ona göre düzenlenirdi. Çay›n önü birkaç yerde tutulur (bö¤et yap›l›r), dolunca su
ve sallar koyverilirdi. A¤açlar› biribirine çatarak, ba¤layarak sal yap›l›rd›. Bayramgazi, Asarbaﬂ›
(Yaylatepe), K›z›lcaelma ve Sak›zc›lar altlar›ndan böyle inerdi tomruklar”
(AG, 1 A¤ustos 1978).
Mustafa Gündüz (Hac› Çak›r,Yaylatepe, 1926):
“Ben eﬂekle çekerdim tomru¤u. 50-60 cm çap›nda, 1 metre boyundaki iki tomru¤u eﬂek
taﬂ›rd›. Tomruk inceyse boyunu uzun tutard›k. Gece yapar›z taﬂ›may›. Çayda (Ezine) su ço¤al›nca
salla da taﬂ›rd›k: 4 metre boyunda 7’lik 8 a¤ac› biribirine ba¤l›yoruz. Peﬂine de 8 tane 8 metrelik
tomru¤u zincirle ba¤l›yoruz. Bu tomruklar› Harmason’un iki yan›na (Abana) indirip satard›k.
1960’a dek çaydan indirirdik. Sonra makara çubu¤u ç›kt›. F›nd›k ve karagürgen çubu¤u taﬂ›rd›k
Abana’ya. Çubu¤un kal›nl›¤›na göre en az 30’ardan 60; en çok 40’ardan 80
çubuk sarard›k eﬂe¤e. Ben 12 yaﬂ›mdan beri bu kaçakç›l›¤› yapar›m” (özel söyleﬂi).
Hayri Aydemir (1924):
“Biribirine ba¤l› olarak çaydan gelirdi tomruk. Burada ba¤› çözülür, k›y›ya istiflenirdi. Ben de
çal›ﬂt›m bu istifleme iﬂinde. Çocuk say›l›rd›m. Benim çal›ﬂt›¤›m dönemde boyu yaklaﬂ›k 3 metre
olan, köﬂeleri balta ile dörtköﬂe yap›lm›ﬂ maden dire¤i gelirdi. Biz bu direkleri sudan ç›kar›p
istiflerdik. Y›l 1936-37 olacak. ‹stif Jurnallar’›nd›. Direkler onlar›n m›yd›,
hükümetin miydi bilemiyorum. O direkler Jur naller’in motoruyla
Zonguldak’a giderdi. Motora kaçak yolcu(**) da al›rlard›” (özel söyleﬂi).
Tevfik Günay (Bozkurt, 1928):
“Döﬂeme tahtas› olarak biçilmiﬂ ama baﬂ taraf› ayr›lmam›ﬂ tomruklar yanyana ba¤lan›r.
Genellikle dört tomruk. Arkada da dümen ödevi gören 4-5 s›r›k. Bir adam, elinde bir könderle
(uzun sopa) oraya buraya iteleyerek bu tomruklar› Abana’ya ulaﬂt›r›yor. Çayda su azsa,
Bozkurt’taki de¤irmene giden su yolu tutularak, baraj gibi su biraz ço¤alt›l›yor
ve sonra sal›veriliyor” (özel söyleﬂi).
Mehmet Ça¤lar (Sak›zc›lar (1944):
“7 tane 10 cm çap›nda, 2,5-3 metre boyunda tomruk biribirine ba¤lan›rd›. Arkas›na da
dümen gibi daha ince a¤açlar ba¤lan›rd›. Sonra adam soyunup çar›¤›n› giysisini torbas›na doldurup
s›rt›na ba¤lard›. Elinde könder, üzerinde bir uzun donla bu a¤açlar› Bozkurt’a- Abana’ya indirirdi.
Bu a¤açlar yap›larda direk olurdu. Bizim zaman›m›zda yaln›zca ilkbaharda yap›labilirdi bu taﬂ›ma”
(özel söyleﬂi).
*) Mehmet Fahrettin Altan’›n yukardaki kaynaktan ald›¤›m›z Musareisler’e iliﬂkin bir saptamas›n› da buraya ekleyelim: “Birinci
Cihan Harbi’ne takaddüm eden günlerde ve zamanlarda bunlara ait enteresan gördü¤üm bir olaydan burada k›saca bahsedeyim. O
zamanlar tedavülde bulunan para yaln›z alt›n, gümüﬂ ve nikel gibi madeni paralardan ibaretti. Evrak› nakdiye diye bir para henüz kimse
tan›mam›ﬂt›. Bu Musareiszadeler a¤aç, tahta sat›n ald›klar› rençber ve köylülerle geniﬂ ve serbest al›ﬂveriﬂ yapabilmek için her birine,
zaman›n rayicine göre üç kuruﬂ, beﬂ kuruﬂ, yüz para ve saire gibi ufak paralar ödemek mecburiyetinde olduklar›ndan ve böyle ufak
paralar kafi miktarda bulunamayaca¤›ndan, bir kâ¤›t parças›n›n üstüne meselâ ‘bir kuruﬂtur, altm›ﬂ parad›r, üç veya beﬂ kuruﬂtur’ diye
yaz›p imza ederler ve bunu para yerine alacak sahibine vererek borçlar›n› ödemiﬂ olurlar. Bu imzal› kâ¤›d› alan adam bunu hangi dükkan
ve bakkala götürse para olarak kabul edilir, al›ﬂveriﬂ böylece kolaylaﬂm›ﬂ olurdu. ‹mzal› bu pusulalar› biriktiren herhangi bir esnaf ve
saire bir zaman sonra gider, pusulalar› ibraz eder, alaca¤›n› toptan al›rd›.”
**) O zaman Denizyollar›’n›n vapurlar› d›ﬂ›nda yolcu taﬂ›nmas› yasakt›.
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Tahir Metin (Koﬂmap›nar, 1934):
“Tomru¤u ﬁehﬂaban’dan kesip öküzlere koﬂar›z. Tek ya da 2 tomruk. Boyunduru¤a
zincirle ba¤lar›z, tomruklar yerde sürünerek taﬂ›n›r. Koﬂmap›nar alt›ndaki Cabana’da biriken
tomruklar›n baﬂlar›n› burgu ile delip, zincirle biribirine ba¤lad›ktan sonra çaya (Ezine) salar›z.
Kol kal›nl›¤›nda 2-3 metre boyundaki s›r›kla yöneterek bu tomruklar› Abana’ya indiririz. Çayda
su azsa yer yer önünü tutar, ‘bö¤et’ yapar›z” (özel söyleﬂi).
Cemal Ak›n (Mamatlar, 1925):
“Tomru¤u kayan›n (Yaral›göz) alt›ndan keserdik. Öküzleri akﬂamdan koﬂar,
sabah namaz›yla Abana’ya inerdik. 60 kuruﬂa verirdik. Önceden sipariﬂ al›rd›k.
Kim ev yapt›r›rsa tomruk gerekirdi. Tahta da getirirdik. Sar›çiçek-Ba¤l›k
üzerinden gelirdik. Toplu gelirdik. Karabalç›k’ta, Ba¤l›k’ta ormanc›ya yakaland›¤›m›z olurdu.
Aram›zda 25’er kuruﬂ toplar, verirdik. Turﬂu f›ç›s› yapar, Evrenye’den (Gemiciler) berisine satard›k.
K›tl›k y›llar›nda ‹nebolu’dan m›s›r gelecek diye beklerken, açl›ktan Harmason’a gidip dut yedik.
Tomru¤u sat›nca herkes m›s›r›n gelmesini beklerdi. ‹smet Paﬂa’n›n m›s›r›-bu¤day› denize döktü¤ü
söylenirdi. Patates de satard›k. Nuri Ahmet’e (Ye¤in, 1887) verirdik. Gaz maz almazd›k. ‹dare, lamba 1960’larda
geldi. Ç›ra yakard›k. Bizim evde caml› tek bir pencere vard›. 20-25 cm boyutunda küçük bir camd›. Tahtadan,
sürme pencereler vard›. Tahsildardan korkard›k. Tahsildar Faik (Acar, 1909) ve Muzaffer (T›¤l›, 1912) vard›,
gelen gidenden ne zaman geleceklerini ö¤renir, hayvanlar› saklard›k. 10 hayvan›m›z varsa 5’ini saklard›k. Yakalan›nca
2 kat›n› al›rlard›. Çok vergi vermemek de var ama, daha çok para olmad›¤› için hayvanlar›
saklard›k. Para hiç yoktu” (özel söyleﬂi).
Cemal Baﬂar (1922):
“Ben 1947’de çaydan gelen bu ince tomruklardan evin bahçesine avlu tutmak için ald›m.
Cabana’dan (Koﬂmap›nar) m› bir yerden geldi. Çayda teslim ald›m ve Yukar› Abana’daki eve
gece taﬂ›d›k. Tomruklar kaçakt›. 1950’lere dek bu çaydan (Ezine) tomruk geldi. Asarbaﬂ›’ndan
(Yaylatepe) falan gelirdi. 7’lik diyorlard›. Tomruklar›n baﬂlar› burgu ile delinir ve bu deliklerden
ince bir dal geçirilerek biribirine ba¤lan›rd›. Yanyana 6 tane mi, 7 tane mi tomruk biribirine
ba¤lan›rd›. Ellerinde könder ile iki kiﬂi bu sal› Abana’ya indirirdi. O zaman
çay çoktu” (özel söyleﬂi).
Kemal Can (1924):
“Deliklerinden biribirine ba¤lanarak sal yap›lan bu tomruklar› iki kiﬂi ellerindeki 2,5 metre
uzunlu¤undaki könderle üzerine binerek, ya da k›y›dan yöneterek Abana’ya
indirirdi. Ben, yanlar› balta ile düzlenmiﬂ olan bu tomruklardan çok ald›m.
Bunlardan yumurta sand›¤›, elma sand›¤› yapard›k” (özel söyleﬂi).
Mustafa Çelik (K›z›lcaelma, 1928):
“O zaman orman s›k›nt›s› yok. Biçilmiﬂ tahta sat›l›yor. Tüccar› var, al›yor.
Abana’ya hayvanlarla iniyor. S›rtta da giderdi. Dar yollarda yan yan gidilirdi.
Sonradan sal da yapm›ﬂlard› ama biçilmiﬂ tahta gitmezdi çaydan” (özel söyleﬂi).
Hüseyin Y›ld›z ((Türkeli-Iﬂ›kl›, 1926):
“Çatak’tan kendi gereksinimimiz için öküzlerle tomruk getirirdik. ‹ki gün
bir gecede gidip gelirdik” (özel söyleﬂi).
1873 (H 1290) ve 1874 (H 1291) Kastamonu salnamelerinde ormanlar› korumak için
kereste kolcular›n› sayarken “Çaya¤z› Orman Kolcusu”ndan da söz ediliyor. 1873’te “Çaya¤z›
Kolcusu” denilirken, 1874’te “Harmusun Çaya¤z› Kolcusu” deniliyor. Demek ki o zaman
da çaydan kereste indiriliyor. 1874 Salnamesi’nde ‹liﬂi ‹skelesi,
Harmusun Çaya¤z›, Abana ‹skelesi ve Hac›veli kolcular› da var.
Tahir ﬁen (Göynükler, Ak Tahir, 1912):
“Abana’da Jurnallar vard›, Hac›veli’de Yorganc› Mustabey (Mustafa Yorganc›,
1894) vard›, Çatalzeytin’de Salim Bey (Karao¤uz, 1880) vard›. Bunlara satard›k (tomru¤u).
‹leri gelen adamlar bunlard›. Denizde
Irgat ve sandallar (2004).
yelkenli gemileri vard›. Bizler tomru¤u
hem çeker, hem de gemilere yüklerdik.
(...) Ç›rçaban’a (ﬁeyhﬂaban = Çiçekyayla) bir günde giderdik. ‹ki günde de tomru¤u buraya indirirdik.
Bir gün dinlendikten sonra yine sefere ç›kard›k. (...) Kolay
olur mu be! Gitmesi de kolay olmazd›, gelmesi de. Ne
mücadeleli y›llar›m›zd› o y›llar! (...) Sen bile giymiﬂsindir çar›¤›.
Ne y›llard› o y›llar! Öküzün boynuna zinciri takard›k, tomruk
çekme zincirini. Boyunduru¤u omuzumuza vururduk. Özlekli
m›s›r ekme¤ini de s›rt›m›zdaki az›k torbam›za koyduk mu,
Yaral›göz’ün yolunu tutard›k” (AG, Nisan 1991).
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Vahit Özgün (Çay›rc›k, 1932):
“30x30 ve 40x40’l›k (cm çap›nda) baltalanm›ﬂ (yanlar› balta ile dörtköﬂe durumuna
getirilmiﬂ) çam ya da köknar ormandan öküz ya da mandalarla getirilirdi. Arabas›z k›zaks›z,
sürüyerek çekilirdi tomruk. Ço¤u köyde iki tekerlekli ka¤n› vard›. Önler tekerlek, arkalar k›zak.
Hiç tekerleksiz k›zak oldu¤u gibi, Göynükler gibi biraz düzlü¤ü olan köylerde
dört tekerlekli araba bile vard›. Bu k›zak, ka¤n› ve arabalarla ekin, ürün ve
yakacak odun taﬂ›n›rd›” (özel söyleﬂi).
Mehmet Yüksel (Dursun, 1928):
“Burada (Dursun) biçilen çeﬂitli boydaki keresteler Harmason’a indirilir,
oradan d›ﬂ ülkelere giderdi. Biçilen kerestenin eni bir kar›ﬂ kadard›. Jurnal’in
Cemal (Ar›kan, 1902) buradan kereste ald› (1940 dolay›). O zaman su h›zarlar›(*) terkedilmiﬂti,
tomruklar› h›zarc›lar biçti. Keresteyi hayvanlarla Abana’ya biz götürdük. 1960’larda da motorlu
h›zar geldi. Mazotla çal›ﬂ›rd›. Motorlu h›zar› mandalarla, ka¤n› arabas›yla getirdiler. Bizim köyün
içinde k›zak yolu vard›. Yayladan ekini k›zakla çekerdik. K›zaklar tekerleksizdi. Sonradan tekerlek
tak›p ka¤n› yapanlar da oldu” (özel söyleﬂi).
Salih Özdemir (Ortasökü, 1921):
“Kaçak keserdik tomru¤u. Yola da akﬂamdan ç›kard›k. Tek bir tomru¤u bir çift öküze
koﬂar, sabah olmadan Abana’ya yetiﬂtirirdik. Dönüﬂte boyunduru¤u ve zinciri omuzumuzda
taﬂ›rd›k. Akﬂama köye ulaﬂ›rd›k. Köye ulaﬂamay›p yolda bir yerde konuk oldu¤umuz da olurdu.
Abana’dan kay›k m›s›r›, tuz, ﬂiﬂe ile ya¤-gaz al›rd›k. Eﬂek varsa, eﬂe¤e sarard›k. Köyde 196667’de bile hemen hemen herkesin bir binek hayvan› vard›. Aﬂa¤› yukar› yüzde 60'›n›n eﬂe¤i; geri
kalanlar›n at› ya da kat›r› bulunurdu. Yar›dan ço¤u kaçak kereste satard›. Baﬂka bir gelir kayna¤›
yoktu” (özel söyleﬂi).
Mehmet Ali Yüksel (Da¤köy, 1935):
“Ak›n’daki (Yaral›göz etekleri) y›¤›nlardan getirirdik keresteyi. Mandalarla. Öküz koﬂan da
olurdu. Bir araba (1,5 m3 kadar) keresteyi 25 liraya Abana’ya ve Hac›veli’ye üç günde indirirdik.
Arabam›z önler tekerlek, arkalar k›zakt›. Komﬂular 5-6 kiﬂi birden ç›kard›k yola. Aﬂa¤› yukar›
herkes bu iﬂi yapard›. O zaman ‹stanbul falan yok. Biz çocuktuk. Önce babalar›m›z gider,
arabalar› yüklerdi. Babam mandalar›n önünde; ben araban›n arkas›nda giderdik. Yol patika.
Kamyon mamyon görmezdik. Abana’ya inince mandalar› denize salard›k, baﬂlar›n› kald›r›p
iyice aç›l›rlard›. K›zaklar› burada (Abana) b›rak›r, yaln›zca iki tekerle¤i ve dingili al›r; eﬂe¤e sarar,
götürürdük. Buradan m›s›r falan al›rd›k. Her seferde k›za¤› yeniden yapard›k” (özel söyleﬂi).
Hamdi Görgü (Tezcan, 1921):
“Beﬂ metre uzunlu¤undaki tomru¤u boyunduru¤a ba¤lar Abana’ya indirirdik. ‹stanbul
yolundan (bugünkü karayolu) gelirdik. Aﬂa¤›dan, Ezine Çay› boyunca yol yoktu. Akﬂamdan yola
ç›kar, sabah namaz› buraya ulaﬂ›rd›k. Burada karn›m›z› doyurur, mandalar›n sap›n› yemini verir
yola ç›kar, boyunduruk omuzumuzda akﬂama köyü bulurduk. S›rkanl›k’ta f›r›n vard›, ekme¤i
oradan al›rd›k. K›tl›k y›llar›nda ben askerdeydim. Özlek de yedik, çok açl›k çektik ama memur
dokunmazsa rahat›m›z iyiydi. Bu¤day› saklard›k” (özel söyleﬂi).
Mehmet Koskos (Çamp›nar, 1926):
“Biz de Is›rganl›k’tan (Ortasökü) Hac›veli’ye maden dire¤i çektik. Bizim öküzler arabaya
al›ﬂ›k olmad›¤›ndan boyunlar› yaraland›. Birkaç kez direk çekebildik. Mandas› olanlar çok çekti.
Y›l 1937 olmal›. Tüccar, Mustabey’e (Mustafa Yorganc›, 1894) para veriyor, o (Mustabey)
ödüyor dire¤in paras›n›. Direkler Mustabey’in kahvesinin yan›na istifleniyor,
bir gemilik olunca yükleniyordu” (özel söyleﬂi).
Yeﬂilyuva’ya da kereste iner.
Hasan ‹nce (Toklaman’›n Hasan, Göynükler, 1903):
“...ﬁeyhﬂaban’dan (Çiçekyayla) Gedos’a (Yeﬂilyuva) indirirdik keresteleri. Oradan da
kay›klarla Abana’ya taﬂ›n›rd›. Tokur (Mehmet Gür, 1868) filan çekerdi kay›kla. Eveli yol nerde?
Teybosun yol bulamazd›k. Tomru¤u 10 kuruﬂa al›rd›k, 20 kuruﬂa satard›k. ‹ki günde çekerdik bir
tomru¤u. ﬁeyhﬂaban’dan buraya getirip, satard›k.
Hükümete de satard›k. Evler hep a¤açtan yap›l›rd›. (...)
Kurtlama Köyünden (Yemeni) Veli filan vard›, orman› k›rd›lar da satt›lar k›tl›k
senesinde. Hüseyin Kaptan (Rafet Demirtaﬂ’›n dedesi, Yüzbaﬂ›o¤ullar›’ndan
Hasan o¤lu, 1863) vard› Abana’da. Oran›n kerestesini ald›lar, indirdiler
Hac›veli’ye. Biz indirdik hep. Para ile kereste taﬂ›d›k. Keresteleri biçtiler,
kay›klara koydular, Rusya’ya geçtiler. Orada satt›lar keresteleri. Oradan da
“Sunturaç” (nal b›ça¤›)
tuz yüklerlerdi. Tuz getirip satarlard› buralarda” (AG, ﬁubat 1991).
(Ahmet Y›ld›z).

*) Su h›zarlar›n› “”Giriﬂimler, Giriﬂimciler” bölümümüzde (6. bölüm) ele al›yoruz.
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Mustafa Kalabal›k (Ulu, 1918):
“Bizim tarafta öküz koﬂacak yol yoktu. Tomru¤u hayvana sar›p da getirirdik. 25 cm çap›nda,
2,5 metre boyunda iki tomruk sarard›k. Jurnallara, Mahir Efendiler’e
satard›k” (özel söyleﬂi).
Ahmet Biçer (z›raat teknisleni, Bozkurt, 1952):
“Bozkurt Orman Bölge ﬁefi Halil Y›l›k’la (sonra “Özgür”) K›z›lcaelma
köylülerinin patates ve çavdar ekmek için açt›klar› ‹stince Yaylas›’ndaki orman
alan›na gittik. Amaç orman alan›n› ektirmemek. Y›l 1972. Köye arabayla
gittik. Köyden yaylaya araba yolu yok. Yaya 2,5-3 saatte ç›kt›k. Yaylada 4-5
kulübe (ev) var. Köylülerle görüﬂtük. Ürün k›zakla, hayvan ve insan s›rt›nda
köye indiriliyor. Do¤ru düzgün k›zak yolu yok. Orman içinden geçiriliyor.
Dönüﬂte k›zak bozulup hayvan s›rt›nda yaylaya ulaﬂt›r›l›yordu. Köylü bu yaya
2,5-3 saat uzaktaki yaylada tar›m yap›yordu!” (özel söyleﬂi)
Mustafa ﬁenol (1904), bugünkü PTT’nin (Posta Merkez Müdürlü¤ü) yerindeki hükümet
kona¤›n›n yap›l›ﬂ›n› anlat›rken tomruklar›n indiriliﬂine de de¤iniyor:
“Hükümet kona¤› eski idi. Yeni hükümet kona¤› yapmaya teﬂebbüs edildi. 84 köyümüzden
imece ile a¤aç ve taﬂ gelirdi. Çam ﬁeyhﬂaban’dan (Çiçekyayla), meﬂe Asarbaﬂ›’ndan
(Yaylatepe), Ortasökü’den; taﬂ Gedos’tan (Yeﬂilyuva) gelirdi kütük kay›klar›yla, kat›r s›rt›nda.
Zeytinlik’te Romal›lar’dan kalma, bir metre kutrunda (çap) zeytin a¤açlar› vard›, kireç yakmak
için bu zeytinler kesildi. Ayandon’dan taﬂç› ustalar› getirtilerek hükümet kona¤› yap›ld›” (AG, 1 Mart 1978).
Abana’n›n en son kerestecilerinin Jurnallar’la Hac› Haf›z’›n Mahir Efendi (Ünal, 1889) oldu¤una
de¤inmiﬂtik.
Necati Yazgan (Jurnal Ahmet’in damad›, 1914):
“Bunlar›n (Jurnallar) Rusya’da bile ticarethaneleri varm›ﬂ. Orada da kerestecilik yaparlarm›ﬂ. Yelkenli gemileri
varm›ﬂ. Hem ‹stanbul’la; hem de Abana’dan Rusya ile kereste ticareti yaparlarm›ﬂ” (AG, Nisan 1990).
Jurnallar’la Mahir Efendi (Ünal, 1889) aras›nda büyük kavgalar ç›kar, bu kavgalar›n
3-4 gün sürdü¤ü olurmuﬂ.
Fuat Ünal (1910):
“Abana’n›n eli aya¤› yak›ﬂ›r iki kereste tüccar› babam (Mahir Ünal,1889) ve
Jurnallar’d›r. Bu iki tüccar biribirlerini jurnalledi (ﬂikâyet etti) ve s›f›ra kadar düﬂtüler. Bu
anlaﬂmazl›k olmasayd› Abana çok yararlan›rd›. ‹ki yan da vars›ld›. Hele onlarda, bizimkinin on
kat› vars›ll›k vard›. Müdür Ali Bey diye biri geldi buraya. Onunla da tepiﬂme baﬂlad›. Anlaﬂamayan
iki kiﬂi yüzünden Abana bu duruma geldi” (AG, 1 A¤ustos 1978
say›s›nda ç›kan söyleﬂi bant›n›n yeni çözümü).
Nihat Ünal (1933):
“Büyükbabam Mahir Ünal (1889) keresteciydi. O zaman Abana’da iki keresteci var:
Mahir Efendi (Ünal, 1889) ve Jurnallar. Biribirleriyle anlaﬂam›yorlar ve ikisi de bat›yor.
Mahir Efendi çok vars›lm›ﬂ. ﬁimdiki Fahrettin Ünal’›n (1947) yerinde,
“tuz ma¤azas›” denilen büyük bir yap› varm›ﬂ. O yap› yanm›ﬂ. ﬁu anda
torunlar› içinde Mahir Efendi’yi gören bir ben var›m” (özel söyleﬂi).
Ahmet ﬁengül (Keçi, 1908):
“Jurnallar’›n da kütük kay›¤› ve sandallar› vard›. Buradan yüklerlerdi
keresteyi. Kerestecilik rekabeti nedeniyle çok kavgalar oldu. Bu kavgalar›n
üç-dört gün sürdü¤ü olurdu. Mahir Efendi (Ünal, 1889) de kerestecilik yapard›. O yüzden
biribirlerine has›m oldular” (AG, Ekim-Kas›m 1996).
Ömer Köse (1913):
“...Müdür Ali Bey vard› o zaman. Bu bey o kadar adil, o kadar cesur bir adamd› ki,
köylüyü hep kardeﬂ yap›yor. Her gün adam ölüsü gelirdi yukarlardan. Jurnallar’› mahveden o
iﬂti. Metazori (zorla) adam çal›ﬂt›r›yordu Jurnallar. Ali Bey dedi ki: ‘Bunlar› b›rak›n, yoksa sizi periﬂan ederim!’ (...)
‹stanbul’daki hal var ya (Haliç’in Küçükpazar’a bakan yakas›ndayd›, bugün park), oras› Jurnallar’›n deposuydu.
Köylü tomru¤u buraya (Abana) getirirdi. Köylüye biraz gaz alacak, tuz alacak para verirlerdi. Tomruk ‹stanbul’a
gidecek, biçilecek, sat›lacak, ondan sonra köylünün paras› verilecek. Böyleydi. Oras› da (‹stanbul) yand›. (...) Babam
askerdeydi. Bizden bir çift öküz götürüyorlar, evi soyuyorlar, ekin tarlas›n› da yak›yorlar. Bir Raﬂit Hoca vard›
bizim köyde (Ba¤l›k). Elimde tabanca var, ateﬂ edemiyorum. Ali Bey düzeltti hep bu soygunculu¤u. Ben çocuktum.
Çevremiz hep eﬂk›yalarla sar›l›yd›. Rize’den ta buraya geliyor eﬂkiyalar(*). Habip Day›’y› (Mustafa Çörüz, 1908)
biliyorsun. Elebaﬂlar› onun dedesi. Bir yere k›zmas›n. ‘K›r buray›, yak buray›!’ Tamam” (AG, Kas›m 1991).
*) Eskiden çok soyguncu varm›ﬂ. Cengiz T›¤l› (1938) bir “cumhuriyet öncesi bir eﬂkiya tipi” anlatt›: “Eskiden buralarda ‘tütün eﬂkiyalar›’
varm›ﬂ. Bunlar 15-20 eﬂekle, jandarmaya yakalanmamak için k›y›ya inmeden yukar›lardan geçer, tütün içsin içmesin birçok eve kaçak
tütün b›rak›r, hasat zaman› paras›n› almaya gelirlermiﬂ. Paras› olmayan›n hayvan›n› götürürlermiﬂ. Bunlar Alt›kulaç’ta bizim T›¤l›o¤ullar›
ile de tak›ﬂ›yor...” (özel söyleﬂi).
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Sonuçta Jurnallar, “Mahir Efendiler’de kaçak kereste var!” diye “jurnal”
ediyor. 1926’da yap›lan “mal say›m›”nda kerestelerin yar›dan ço¤unun “kaçak” oldu¤u
ortaya ç›k›yor. Bunun üzerine Fuat Ünal (1910) da, “Hadi buyurun, ﬂimdi de sizin
keresteleri sayaca¤›z!” diyor Jurnallar’a. Onlar›nkinin de yar›dan ço¤u kaçak ç›k›yor.
‹stanbul ve ‹zmir’deki depolarda da say›m yap›l›yor. ‹stanbul Eminönü’ndeki
depolarda yang›n ç›k›yor ve bu yang›nda bunlar›n (Jurnallarla beraber birçok
kerestecinin) kerestesi yan›yor.
Nurettin Peker (1882):
“...1927’de Do¤anyurt müdürü iken, Abana (Bucak) Müdürü
Serfiçeli Ali Bey’in, Jurnallar, T›¤l›lar ve di¤erleriyle gereksiz
çat›ﬂmalar›n›n halli için 1928’de ‹nebolu tahrirat kâtipli¤i ve
kaymakam vekilli¤ine getirilerek, Abana’ya ilk soruﬂturmaya
gelmiﬂ ve Abanal›larla tan›ﬂm›ﬂt›m. Vali Vekili Hayri Bey’in
‹nebolu’da yapt›¤› kovuﬂturma sonunda da Müdür Ali Bey
görevden al›nm›ﬂ ve durum düzelmiﬂti” (AG, 15 Aral›k 1977).
1930 baﬂlar›nda Mahir Efendi’nin (Ünal, 1889), 1940
Mahir Ünal
baﬂlar›nda da Jurnallar’›n kerestecili¤i son buluyor(*). Ormanlar›n korunmas› için
“orman askeri”nin (daha sonra “orman muhafaza memuru”) gündeme gelmesi de bu “son”un gelmesini
çabuklaﬂt›r›yor.
*) Zonguldakl› Direkçi 1930’lu y›llarda (kömür ocaklar› için direklik tomruk) ve Küreli Köseo¤lu ile Çatalzeytinli
Kâz›m Karahan (1905) da 1940’l› y›llarda Abana’da kerestecilik yapt›lar.
Adil T›¤l›o¤lu (1902), ‹nebolu’daki kerestecili¤e de¤iniyor:
“‹nebolu, kendi ormanlar›ndan senede 20 bin m3 kereste sevk ederdi. Bir milyon okka elma ihraç ederdi.
Baﬂl›ca ihraç yeri ‹skenderiye (M›s›r) idi. Yüz okkal›k gürgen sand›klarla sevk olunurdu. Di¤er meyveler de boldu.
(...) ‹nebolu’ya her gün bir-iki, hatta baz› günler 7-8 vapurun geldi¤i olurdu. Yaz›n alt› ay kereste gemileri iskelemizden
eksik olmazd›. Sadece ‹nebolulular›n 8-10 tane büyük armal› gemileri vard›” (Yeni ‹nebolu, 22 Eylül 1977).

GEM‹
Abana-‹nebolu aras›nda sürekli gidip gelen (Abana bucak; ‹nebolu ilçedir) sandallar 3-5 tonluktu. 1920’lerde
bunlar›n say›s› 5’i bulmuyordu. Bu sandallar, “Kurtuluﬂ Savaﬂ› kal›nt›s›” olarak ‹nebolu’da sergilenen sandala
(piyade) benzerdi ve “2 çift kürekli”, “3 çift kürekli”, “4 çift kürekli”... olarak adland›r›l›rd›. Bu sandallar zaman
zaman ‹stanbul’a da yolcu götürürdü(*). Yolcular da kürek çekerdi. Bunlarda yelken de vard›. ‹nebolu’ya yolcu
vapuru da u¤rad›¤›ndan, hemen her gün Abana-‹nebolu aras›nda bu sandallar gidip gelirdi. Vapura yaln›zca
‹nebolu kay›klar› gidebilirdi.
Kereste taﬂ›yan yelkenliler (yelken kay›klar›) 75-100 tonluktu. Ayr›ca 13-15 tonluk kütük
kay›klar› vard›. Bu kütük kay›klar›, k›y›dan yelkenliye kereste taﬂ›rd›. Yelkenliler Abana’dan
do¤rudan K›r›m’a da giderdi. Yaral›¤öz gözden kaybolunca K›r›m da¤lar› görünürmüﬂ.
Hayati Demirbaﬂ (1931):
“Benim, Elektromekanik’in de
400 bin liral›k orta¤› olan Mehmet
Yurtsever adl› bir arkadaﬂ›m var.
K›r›m Tatarlar›ndan olan bu arkadaﬂ 2. Dünya Savaﬂ›’nda Almanlara esir düﬂüyor. Sonra Türkiye’ye
geliyor. O anlatt›. K›r›m’da tarlada
çal›ﬂan kad›nlar ‘Abana Abana K›z›n› vermez yabana’ diye türkü
söylerlermiﬂ” (özel söyleﬂi).

Hac›veli motorlar›, 1959 (Semiha Es, Hayat Mecmuas›,17 Temmuz 1959).

64

*) ‹stanbul’a yürüyerek giden de olurdu.
Örne¤in Ördek Kadir (Gürdaﬂ, 1882)
Abana’dan ‹stanbul’a yürüyerek 31 günde
gitmiﬂ. Arda’n›n Ahmet’in (Erkan, 1926)
de yürüyerek ‹stanbul’a gitti¤i biliniyor.
Aynur Y›lmaz’a (1934) göre Fristay’dan
(Çatalzeytin-Köklüce) Kel Muhit de
birçok kez yürüyerek Ankara’ya gitmiﬂ.
Kel Muhit mahkemelerde u¤raﬂ›rm›ﬂ.

Mehmet Balc› (Yakabaﬂ›, 1920):
“Dedem Abdullah’la Amcam Ahmet (Balc›, 1921), buradan kütük kay›klar› ile K›r›m’a
giderlermiﬂ. O yüzden amcama K›r›m Ahmet derlerdi. (...) Buradan kereste vs götürürlermiﬂ.
Oradan da tuz vs. Bir amcam daha varm›ﬂ, Osman. O da gemiciymiﬂ. ‹liﬂi’den kereste yüklemiﬂler.
Kay›kta yedi tane de kad›n yolcu varm›ﬂ. Gemi Kerempe aç›klar›nda f›rt›naya yakalan›yor ve
parçalan›yor. Geminin bütün tayfas› bo¤uluyor ama kad›nlar›n yedisi de yüzerek karaya ç›kmay›
baﬂar›yor” (AG, Nisan 1995).
Yeﬂilyuva’da da 5-6 tonluk “kütük” kay›klar› vard› (bunlardan 2’si 1960’lara dek kald›).
Dursun Kaya (1924):
“Köyümüzde 4 kay›k vard›. Kütük kay›¤› derlerdi onlara. Demek ki o
zamanlar ‘›rgat’ âdeti yokmuﬂ. Kay›klar› ‘makara’ ile çekerlerdi. Bu kay›klar ev örtüsü taﬂ›
çekerdi Abana’ya. O zamanlar› buralarda kiremit yoktu. Maççolu (Mehmet Gürsoy, 1899)
vard›, taﬂlar› yarard› ve o taﬂlar› kay›klarla Abana’ya götürüp satard› (...). Kay›klar›n iki tanesi
Tokur’un (Mehmet Gür, 1868); biri Ramis’in (Mehmet Y›ld›z, 1855); biri de Yürük Kâmil’indi
(Öztürk, 1894). ‘Yürük Kâmil geliyor!’ dendi mi herkes ondan kaçard›. Yürük Kâmil’in adam›
yoktu, kay›¤›n› bir baﬂ›na makara ile karaya çekerdi” (AG, Temmuz 1994).
Bayram Y›ld›z (Ramis’in Bayram, Yeﬂilyuva, 1920):
“Bizim iki kay›¤›m›z, Tokur’un (Mehmet Gür, 1868) da iki kay›¤› vard›. Ev taﬂ›, kapaktaﬂ›,
odun falan çekerdik. Hamsi zaman› kepçe ile (a¤s›z) denizden hamsiyi doldururduk kay›¤a.
Yumurtas›n› getiren al›rd› hamsiyi. 10 yumurtaya bir teneke hamsi. Koca kay›¤›n hamsisi bir
kulplu sele yumurta yapmazd›” (özel söyleﬂi).
Tokur Mehmet (Gür, 1868) kütük kay›¤›yla; Yakabaﬂ›’ndan Koca Nuri (Yorganc›,
1902) de kendi yapt›¤› “kay›k”la Rusya’ya gidip gelmiﬂler.
1920 do¤umlu Nuri Eren, “Babam K›r›ko¤lu Mehmet Eren (1881), kütük kay›klar›yla
Rusya’ya gider, oradan mal al›rm›ﬂ” diyor (özel söyleﬂi). K›r›ko¤lu Mehmet Eren’in 85 tonluk
Derviﬂ Ali yelkenlisi 1936’da Marmara Adas›’nda bat›nca (bu yelkenliyle ‹stanbul’a Avﬂa ve Karabiga’dan
kum-çak›l; Band›rma’dan Kütahya kiremidi-kereste çekermiﬂ), Abana’ya dönüp, ba¤-bahçe ve sebzecili¤e baﬂl›yor.
Hasan Reis’in Mehmet’in (“ﬁensoy”, sonra “Öztürk”, 1891), eniﬂtesiyle ortak olan gemisi yan›yor.
Kendinin olan gemi de 1926’da bat›nca Abana’ya dönüyor.
Biraz da “gemicilik”e de¤inelim.
‹smail Can (1902):
“Bizim zaman›m›zda gemicilik o kadar s›k› ki, iki gemi borda bordaya gelse, gemiciler birbirleriyle
konuﬂamazd›. Ç›raklar hiç konuﬂamazd›. S›k› disiplin var. Yabanc› ile konuﬂma yok. (...) Kaptanlar,
ya da gemi sahipleri biribirleriyle konuﬂurlar, bizleri konuﬂturmazlard›. Bir an›m var: Üç-dört
sefer yapt›ktan sonra, memleketten (Abana) kardeﬂim (Mustafa Can, 1898) gelmiﬂ ‹stanbul’a.
Bizim geminin sandal›yla bordam›za geldi, sesleniyor. Sesinden tan›d›m ve bordaya koﬂtum.
‘Hoﬂ geldin!’ der demez enseme bir tokat indi! (...) Kardeﬂim gemiye ç›kamadan döndü. ‘Hoﬂ
geldin!’ diyebildim ama, tokad› da yedim. Sonra kahvede gemilerimizin kaptanlar› anlaﬂ›yorlar
da, kardeﬂimle buluﬂup konuﬂabiliyoruz. O kadar s›k›” (AG, Temmuz 1992).
‹smail Yuvarlak (1923):
“...Cemal Kaptan (Tozar, 1907) da gelmiﬂ, Zonguldak’a götürmek üzere maden
dire¤i yüklüyor. Day›m›n o¤lu oldu¤u için anamdan beni istiyor gemiye. Ben böylece 1933’te on
yaﬂ›mda (4. s›n›ftan ayr›larak) gemici ç›ra¤› oluyorum. 100 tonluk bu geminin ad› Derya Güzeli.
Yar›s› day›m›n (Cemal Kaptan’›n babas› ‹smail Tozar, 1891), yar›s› da Bart›nl› Hac› Ömer’in.
Sonradan bir ç›rak daha ald›. Her gün döverdi bizi. Keser sap›yla döverdi. Bir kez Marmara
Adas›’nda gemiden kaçt›msa da Gündo¤du’da beni buldu. Sonra Cemal Kaptan babas›yla
anlaﬂamad› ve Rizeli birinin Kazbek adl› 450 tonluk gemisine geçti. Beni de yan›na ald›. Beni
yine dövüyor. Ç›rak düﬂman›! Sonunda gemi Dolmabahçe’deyken (‹stanbul) kaçt›m.
Kuruçeﬂme’de teyzem vard›, Hayati Demirbaﬂ’›n (1931) annesi (Fatma Demirbaﬂ, 1894). Onlara s›¤›nd›m.
Kocas› da (Mustafa Demirbaﬂ, 1893) Cemal Kaptan’›n ye¤eni olur. Bana arka ç›kt›lar. Eniﬂtem beni Ya¤kapan›’nda
kaynakç› ç›rakl›¤›na verdi. Orda da durmad›m. Nuri Öztürk’ün (1919) babas› Serta’n›n (Mehmet Öztürk, 1882)
motoru vard›. Unkapan›’nda kum sergileri vard›. Oraya girdim. Yalova’dan, Karabiga’dan kum çekmeye baﬂlad›k.
Sandalla k›y›dan yüklüyoruz, gemiye
boﬂalt›yoruz. ‹ﬂçi bulursak çal›ﬂt›r›yoruz. Bir günde yüklüyoruz gemiyi.
Tekirda¤ iskelesi yap›l›rken de oraya
kum-çak›l çektik. Bu s›rada 15 yaﬂ›ndayd›m ve iﬂi b›rak›p köye geldim”
Motorlar, 1950’ler (Nuri Eren).
(özel söyleﬂi).
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Hasan ‹nce (Toklaman’›n Hasan, Göynükler, 1903):
“Gedos (Yeﬂilyuva) kay›klar› her ﬂey taﬂ›rd›. Ramis’in (Mehmet Y›ld›z, 1855) de, Tokur’un
(Mehmet Gür, 1868) da kay›¤› vard›. ‘Kütük kay›¤›’ derlerdi. Ha babam kürek çekilirdi. Biz
askerden ç›kt›k, motor icat oldu. Abana’da Aktan Kaptan (1871) vard›. ‹lk makineyi Aktan
getirdi. Ondan sonra Abana’da motor ço¤ald›” (AG, ﬁubat 1991).
Abana’ya ilk deniz motorunu 1926’da Aktan Kaptan (Mehmet Aktan, 1871) getiriyor.
Kendisi de içinde, çoklar› bu benzin motorunun Abana’da çal›ﬂaca¤›na inanmaz. “‹çine kum
gider, deniz ›slar...” derler. Motor 3 tonluk bir sandala tak›l›r. ‹kinci motoru Kad› Ziya (Özer,
1902) ile Kundurac› Hasan (Kundurac›, 1890) ortaklaﬂa al›r. Bu dizel motoru 5 tonluk bir
sandala tak›l›r.
1930’lara girerken Jurnallar’›n 3 ve 5’er tonluk 2 sandal› (ikisine de tak›labilen tek motor), 2 kütük kay›¤›
ve 15 tonluk motoru (motorlu yelkenli) vard›r. 5 tonluk motor(*), peﬂine ba¤l› kütük kay›¤›yla Akçakoca-Melen
dolaylar›ndan m›s›r çekerdi.
1930’lu y›llar motor devridir ve tekneler 8-12 ton olarak “bir örnek”tir.
Ömer Demir (1933) bir vapur gününü anlat›yor (21 May›s 1958 Ünlü¤ü):
“Akﬂam paydosundan sonra Abana’ya geliyorum. Bakacak’tan aﬂa¤› iniyorum. Denizdeki
motoru k›y›ya çekiyorlar. Hava çok güzel. Denizin üzerinde daha birkaç motor var. Aç›kta vapur
demirli. Motorlar›n kimisi vapurun yan›nda. Vapurun vinçleri çal›ﬂ›yor. Motorlara yük veriyor.
Güneﬂli bir gün. Bakacak’›n gölgesi, k›y›daki düzlü¤e oturmuﬂ. Yolcu bekleyen kad›nlar ipek
peﬂtemallara bürünmüﬂ. Baﬂlar›nda beyaz baﬂörtüsü var. Ezine Çay› coﬂkun ak›yor. Denizin
k›y›lar› bulan›k. Motor ›rgatla çekiliyor. Irgatta beﬂ-alt› kiﬂi var, habire dönüyorlar. Motor, felekler
üzerinde yavaﬂ yavaﬂ karaya çekiliyor. Bir yandan da yolcular iniyor. Biribirlerine sar›lanlar›
görebiliyorum. Elimde dürbün olsa daha iyi görebilece¤im. San›l›r ki, tüm Abana halk› deniz k›y›s›nda. Kad›nlar bir
tarafa birikmiﬂ, seyrediyor” (AG, Nisan 1994).
Nurettin Aslan (1936) ve Muzaffer Eren’in (1929) saptamalar›na göre, yar›s›ndan ço¤unun Abana’da
yap›ld›¤› Abana motorlar› (abece s›ras›yla) ve kimlerin oldu¤u:
Ak›n (Barba’n›n Mehmet, sonra Kemal Can, sonra Hamdi Mo¤ol’la Muzaffer Eren).
Ar›kan (Faik Ar›kan, sonra Sabri Aktan’la Nihat Makarac›).
Barbaros (Fethi Keﬂepli, sonra Mustafa ﬁenol, sonra Mehmet Makarac›).
Baﬂaran (Hüsnü Baﬂar, sonra Koca M›stan’la Cemal Makarac› sonra
Makarac›’n›n pay› Arap A¤a Mehmet Geriﬂ).
Coﬂkan (Necati Köro¤lu).
De¤irmencikler (Sabri Aktan, sonra Bahattin K›r›ko¤lu ve Ahmet
Ar›kan).
De¤irmencikler (Necati Köro¤lu. Bu motor ilk “De¤irmencikler”
Bart›n’da bat›nca yap›ld›).
Do¤an (Necati Köro¤lu ile
Mustafa Selçuk).
Etrüsk Abana’da
(Varol Yazgan)
Evrenye (Sabri Can).
Fecri Saadet (Molla Day›
ve Cemal Ar›kan).
Hilal (Mehmet ﬁenol, sonra
Sabri Çetiner).
Hüdaverdi (Cemal Ar›kan).
Küçük Aktan (ﬁevki Aktan,
sonra Ahmet Çelikbaﬂ).
Lütfi Hüda (Cemal Ar›kan).
Midilli (Mehmet ﬁenol).
Ünal (Mehmet Ali Mo¤ul).
Yavuz (Nuri Ahmet’le
Zuhuri ﬁekerci, sonra ad› Yeﬂil
Abana olarak Cemil Gürsoy).
Y›ld›ray (Salim Gürsoy).
Y›ld›r›m (Kadir Can’la
Mehmet Ali Mo¤ul, sonra Hüsnü
Baﬂar).
Zühal (Mehmet Ali Mo¤ul,
sonra K›r›k Ziya ile Muzaffer Eren).
*) ‹çinde motoru olan deniz araçlar›na
“motor” denilirdi.
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Karayollar› aç›ld›kça deniz taﬂ›mac›l›¤›n›n önemi azald› ve motorlar birer birer Abana d›ﬂ›na
sat›ld›. Kimileri de çürümeye b›rak›ld›.
Sabri Can (1921):
“Beypazar›’nda (Ankara) H›fz› Yazgan (1932) vard›. Beni ça¤›rd›. Ankara ile Eskiﬂehir
aras›ndaki Sar›yar Baraj›’nda ‘kil’ iﬂi varm›ﬂ. Y›l 1957. ‹nebolu’dan ‘Evrenye’yi kamyona
yükledik. Motorun önü karisörden d›ﬂarda kald›. Motoru Beypazar›’nda baraj gölüne indirdik.
Benden önce küçük motorlar varm›ﬂ. Ben Evrenye motorumla Mihal›cc›k’tan Beypazar›’n›n
Koyuna¤›l› Köyü’ne dört y›l kil çektim. Yol uzunlu¤u beﬂ mildi (motorla bir saat). Kil, çamaﬂ›r
y›kamada kullan›l›yordu. 10 tonluk motora 18 ton kil yükledi¤im oldu. Kili
Mihal›cc›k’tan al›p Beypazar›’nda sat›yorduk. Sonradan Evrenye’den (Gemiciler) bir motor
daha geldi. 1960’da motoru satt›m ve Abana’ya döndüm” (özel söyleﬂi).
Kadir Köro¤lu (1947):
“1967 Temmuz’unda askere gittim. Askere gitmeden iki ay önce Abana’dan Bart›n’a 5
motor sat›ld›. Bu motorlar›n ikisini çal›ﬂt›r›p üçünü peﬂpeﬂe ba¤layarak Bart›n’a götürdük. Bart›n’a
giden bu motorlar’›n adlar›: Ak›n, Y›ld›ray, Baﬂaran, Yeﬂil Abana ve
De¤irmencikler’dir” (özel söyleﬂi).
Oktay Köro¤lu (1939):
“Kara taﬂ›mac›l›¤› yayg›nlaﬂ›nca motorculuk
ölmüﬂtü. Bizim De¤irmencikler motoru bir süre
çürümeye b›rak›ld›. Sonra ben onu 1969’da
parçalayarak Macit ’in (Sönmez, 1928)
kamyonuyla evin önüne taﬂ›d›m ve motorlu
testereyle Turgut’a (Keﬂepli, 1937) biçtirip odun
yapt›m. Babam (Necati Köro¤lu, 1916) motorunu dökmecilere
(hurda olarak) verdi” (özel söyleﬂi).
Bu motorlardan en son sat›lan Ar›kan’d›r. 1970’lerde sat›ld›.
Ondan sonra Salim Gürsoy’un (1910) 3-4 tonluk küçük “Çirnik”
motoru bir süre daha “motor” iﬂlevini sürdürdü.
Hac›veli’de 3 motor vard›: Bunlar Koca Mehmet (Yorganc›,
1900), Hilmi Yorganc› (1902) ve Ketebeli Hakk›’n›nd› (Atayurt,
Bir motor iskeleti (1970’li y›llar)
1902). Yakaören’de (‹liﬂi) de 6 motor vard›. Bu motorlar›n en yollusu
(h›zl› gideni) Koca Mehmet’in “Üç Kardeﬂler” motoruydu (Hac›veli) ve 7 mil yap›yordu.
Abana’n›n 40 y›ll›k “motorlu yaﬂam”› boyunca,
Bir baﬂka motor
ölümle sonuçlanan 3 “deniz kazas›” oldu:
iskeleti (1970’ler)
1951’in 23 Nisan’›nda Hac›veli’de Koca Mehmet’in
(Yorganc›, 1902) motoru devrildi, 11 kiﬂi öldü. 1952’de
Abana’da Cemil Gürsoy’un (1908) motoru devrildi, 3 kiﬂi
öldü. Yakaören’de de bu tarihlerde bir motor devrildi, 4
kiﬂi öldü. ‹lk iki kaza motorlar denize indirilirken; sonuncuda
da vapur dönüﬂünde (k›y›da) oldu. Ölenler köylerdendi.
Sedat Direk (Yakabaﬂ›, 1940):
“Devrilen Koca Mehmet ’in
(Yorganc›, 1900) motorunda en az 30
yolcu vard›. Motor denize dayan›l›rken
son felekte devrildi. K›y›da devrildi. Devrilen yerde deniz derin de¤ildi. Yolcular eﬂyalar›n aras›nda
biribiri üzerine düﬂtü. Kaptan Burhan Yorganc›’yd› (1921)” (özel söyleﬂi).
Gemileri k›y›ya çekmek için yap›lan “makara düzeni”ne “donam” da denilir
ve kütük kay›klar›n› çekerken kömüﬂ gücünden de yararlan›l›rd›. “Motor”
döneminde “›rgat” geldi. 4-5 ›rgat vard› ve bir ›rgatla 5-6 kiﬂi yüklü bir motoru
k›y›ya çekebilirdi.
Niyazi Sak›z (Sar›çiçek, 1920):
“Ben on yaﬂlar›ndayken (1930 dolay›), tuz yüklü bir kütük kay›¤›n› Babam
Kamil Sak›z (1890) bir çift mandayla k›y›ya çekerdi” (özel söyleﬂi).
1954’te motorlu ›rgat geldi.
Sabri Can (1921):
“Y›l 1954. ‹stanbul’da elime bir dizel motoru geçti. Bunu tekneye
takt›rmak istedim, olmad›. Tornac›n›n önerisiyle bu motoru ›rgata çevirdik. Böylece Karadeniz’de
ilk kez motorlu ›rgat› ben yapt›rd›m. Sonra Sabri Çetiner’i (1909) ortak ald›m, motor devri
bitene kadar kulland›k” (Özel söyleﬂi).
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Abanal› gemiciler Marmara Adas›’nda da etkindir.
Cavit Süvari (1930):
“1960’larda Gündo¤du’daki (Marmara Adas›) Abanal›lar›n 86 parça ahﬂap gemisi
vard›. 86 üyeden oluﬂan kooperatifimiz var. Bugün (2000) toplam 6 gemimiz var, bunlar›n 2’si
kooperatifin, 3'ü Hac› Hüsnü’nün (Güner, 1936) ve 1’i de Macit Kaptan’›nd›r (Özendi,
1956). Gemilerin tümü 1.000 tonun üzerinde. Bugün denizde bal›k azald›
navlunlar (taﬂ›ma paras›) da düﬂtü” (özel söyleﬂi).
ﬁaban Ömür (1914):
“Benim çocuklu¤umda Harmason’da gemiler yap›l›rd›. Babam (Kedi
Mehmet Ali, 1881) gemi ustas›yd›. Ben yemek götürürdüm. O zaman
Harmason’da kahve, bakkal makkal vard›” (özel söyleﬂi).
‹hsan Ozano¤lu da “Kastamonu Kütü¤ü” yap›t›nda, “Abana, ‹liﬂi ve Darsu gibi
mahallerde 5-200 tonluk kay›k, mavna, gemi yap›c›l›¤› tersane halinde iﬂlemekte iken, 1939’dan
sonra durmuﬂtur” diyor (ﬁirketi Mürettibiye Bas›mevi, ‹stanbul, 1952, sayfa 94).
Abana’da 1940’tan sonra
da büyük gemiler yap›ld›. 1944’te Girinti’nin
O¤lu (Mustafa Y›ld›r›m, 1905), Kurucaﬂile’
den (Bart›n) ustalar getirterek yapt›rd›¤› 260
tonluk Yaﬂartürk gemisini denize indirdi.
Motoru ‹stanbul’da tak›ld›. Kadir Can (1892)
1935’te Zeytinlik’teki evinin üst yan›nda 20
tonluk bir gemi yapt›rd›. Yap›m›nda usta olarak
Kedi Mehmet Ali (ömür, 1881) ve Mehmet
Ali Mo¤ul’un (1894) çal›ﬂt›¤› bu gemiyi
‹stanbul’da Yahya T›¤l› (1899) ile ortak
çal›ﬂt›rd›. Kadir Can ve o¤lu Kemal Can
(1892 ve 1924) 1950’li
y›llarda 3 gemi daha yapt›rd›.
Kemal Can (1924):
1944’te denize indirilen Yaﬂartürt gemisi önünde jandarmalar (Nurettin Peker).
“1955’ten 1959’a dek
babamla (Kadir Can, 1892) üç gemi yapt›k. Birincisi 100 tonluktu. Bozkurt’ta Hikmet
Aydo¤an’a (1923) satt›k. Ad›n› Aydo¤an koydular. ‹kinci gemi 150 tonluktu ve Hüsnü Öztürk’e
(1904) sat›ld›. Ad› Nail. 150 tonluk üçüncü gemiyi kendimize yapt›k. Dörtte birini K›sabacak
Hamdi’ye (So¤uksu, 1906) satt›k. Bu gemiyi dört y›l çal›ﬂt›rd›k. Dördüncü gemi 250 tonluk
olacakt›. Baﬂ bodostumas›n›, k›ç bodostumas›n› (baﬂ ve k›ç burnu), omurga yataklar›ndan biraz›n›
yapt›k. Ben 1958 belediye seçimini kaybedince Fahri Yazgan (1914) benden öç almak istedi.
Nurettin Ye¤in’in (1930) 600-700 m2’lik sandalye fabrikas›ndan 10 lira ‘iﬂgaliye’ paras› al›rken benim 500
m2’lik yerimden 100 lira istiyor. Babam (Kadir Can, 1892) da k›zd›, baﬂ bodostumaya, k›ç bodostumaya vurdu
balyozu y›kt›. Abana’da bizden sonra gemi yapan olmad›. ‹ki ustay› Kurucaﬂile’den getirmiﬂtik. Baltac›lar
Gerdiç’tendi (Bozkurt). Kerestenin biraz›n› Sökü’deki kendi orman›m›zdan, biraz›n› da Demirköy’den (K›rklareli)
getirdik. Demirköy’den kay›n getirdik. ‹lk iki geminin motoru ‹stanbul’da tak›ld›. Bize kalan
üçüncü geminin motoru 70-80 beygirlik Doudge’tu” (özel söyleﬂi).
Bahattin K›r›ko¤lu (1913) 1951-52’de K›r›kköyü’nde (Dereyüzü) 20 tonluk K›v›rc›k
çektirmesini (büyük motor) yapt›rd›. Ustalar Kurucaﬂile’dendi (Bart›n).
Abana’daki küçük gemilerin (motor) ço¤unu Kedi Mehmet Ali (Ömür, 1881) yapt›. Ali
Mehmet (Mehmet Ali Mo¤ul, 1894) de birçok gemi yapt›. ‹lk yap›lan motorlar Yavuz, Midilli
ve Hilal’dir.
Motor ve sandallar (1980’ler).
Niyazi Sak›z (Sar›çiçek, 1920):
“10 yaﬂlar›ndayd›m.
(1930 dolay›) Babamla (Kâmil Sak›z,
1890) Is›rganl›k’tan Kedi Mehmet
Ali’nin (1881) yapt›¤› geminin omurgas›
için bir kay›n (ak gürgen) getirdik. Dört
köﬂe baltalanm›ﬂ, uzun bir kay›n. Bu kay›n›
mandalar›n çekti¤i boyunduru¤a zincirle
ba¤lad›k, ‹lerip›nar› (Arpal›kbaﬂ›) ve
Karabalç›k üzerinden Abana’ya
indirdik” (özel söyleﬂi).
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Hac›veli ve Yakaören’de de motor (gemi) yap›ld›. Bozkurt’ta bile motor yap›ld› (örne¤in Küçük Aktan).
Bölgemizde en çok gemi Gemiciler’de yap›l›rd›.
Osman Üstün (Gemiciler, 1938):
“Evren Baba, Fatih Sultan Mehmet’in donanmas›na gemi yapan bir ustaym›ﬂ. Köy
de ad›n› Evren Baba’dan alm›ﬂ (Evrenye=Gemiciler). Ondan sonra da burada gemi yap›m›
sürmüﬂ. Ben burada 8-10 geminin birden k›zakta oldu¤unu gördüm. Burada
1980’e dek gemi yap›ld›” (özel söyleﬂi).
Macit Sönmez(1928) motorlar›n makine onar›c›s›d›r:
“Köro¤lu Necati’nin (1916) De¤irmencik’le Ayanc›k’tan dönüyorduk.
Aç›kta seyrediyorduk. Her nas›lsa makine dairesinden ç›kt›m, do¤ay›
seyrediyordum. Bakt›m k›y›ya yak›n bir motor var. Bizim motorlara benziyordu.
Sallan›yordu. Bozulmuﬂ olmal›yd›. Motora yaklaﬂt›k. Motorun bozuldu¤unu, yapamad›klar›n›
söylediler. Ben hemen yanaﬂ›p, makine dairesine indim. Motora benzin gelmiyormuﬂ. Yedek
‘sbop’ vard›, tak›verdim. Hac›veli’de Koca
Mehmet’in (Yorganc›, 1900) motoruydu. Oksal (Yorganc›, 1937) bu
iyili¤imi hiç unutmaz. Denizde olsun, karada olsun, motoru bozulan beni
ça¤›r›rd›. Meset’te Karatüfek’in motoru bozulmuﬂ, onartamam›ﬂlar.
‹nebolu’ya gitti¤imde beni görünce boynuma sar›ld›lar. Motorun ayar›n›
tutturamam›ﬂlar. Hemen yap›verdim. Eskiden Abana’da bir motor çal›ﬂsa,
herkes baﬂ›na toplan›rd›. Halk›m›zda makine merak› vard›. Bir de
Gümrükçü Reﬂat vard› Abana’da motordan anlayan” (özel söyleﬂi).
Hayri Aydemir (1924):
Ahmet Çelikbaﬂ ve Küçük De¤irmencikler.
“1951’de ‹nebolu’ya Hamit Naci gemisi geldi.
Bu gemideki kaptan ve makinistler
‹nebolu’ya ç›karak kaptanl›k ve makiMUKAVELENAME
nistlik s›nav› yapt›. O zaman Abana’
Y›llardan beri Abana iskelesinde motorla müteharrik bir
dan sekiz kiﬂi s›nava girdi. Mehmet
çekme vas›tas› bulunmamas› yüzünden, en iptidai vas›ta olan
a¤aç ›rgatlar ve insan gücünden istifade etmekte idik. Bu hal,
Ali Mogul (Ali Mehmet, 1894) o
tabii olarak aram›zda devaml› ihtilaflar husule getirir ve tüccar
s›navda ‘liman kaptan›’ oldu. Ben,
taraf›ndan yükünün ›slanmas›, belediye taraf›ndan bilhassa
Ahmet Çelikbaﬂ (1930) ve Burso¤uk havalarda yolcular›n lüzumundan fazla deniz üzerinde
han Yorganc› (1921) makinist olduk. Bizden önce makikalmas› dolay›s›yla tazyik alt›nda bulunuyorduk.
nist ve kaptan olanlar vard›. Daha önce ‘liman kaptan›’
Bütün bunlardan kurtulmak ve medeni vas›tadan istifade
olanlar bu s›navla ‘k›y› kaptan›’ oldu” (özel söyleﬂi).
etmek isteyerek, arkadaﬂlar›m›zdan Sabri can ve Sabri
Güneysu Vapuru
(Orhan Peker)

Çetiner’i teﬂvik ettik, onlar bize deniz kenar›na bir motorlu
›rgat kurmak suretiyle gece ve gündüz sahile gelen bütün
motorlar›m›z› hiçbir suretle bekletmeyerek ve yard›m
istemeyerek karada motorumuza ait yere kadar çekmeyi ve buna
ait bütün lüzumlu tesis (tel, makara vs) masraflar›n› kendileri
ödemeyi taahhüt etmiﬂler ve biz de buna mukabil öteden beri
aram›zda âdet oldu¤u vechile muayyen zamanlarda Abana
iskelesinde çal›ﬂan ve birli¤imize dahil olan motorlar›n
navlunlar›na mukabil hesab› ile çal›ﬂan motorlar aras›nda kâr
tevzii sistemimizi ﬂumullendirerek motorlu ›rgat› da denizde
çal›ﬂan bir motor addederek ona da çal›ﬂan motorlara isabet
eden para miktar› kadar para ödemeyi ve kendisinin günlük
masraflar›na karﬂ› hesap sonunda tenzil veya tezyit gayesi ile
birlik nam›na iskelemizden hareket edecek her motorun 5 lira
avans vermesini ve birlik harici muhtelif iskelelere giden
motorlar›n dönüﬂünde çekilebilmesi için boﬂ motordan 150
kuruﬂ ve yüklü motordan 300 kuruﬂ vermeyi karﬂ›l›kl› taahhüt
ederek bu mukaveleye sad›k kalaca¤›m›z› Abana Belediyesi
encümeni huzurunda bu yaz›y› tekrar ve dikkatle okuduktan
sonra imzalad›k.
17 Ekim 1954
Cemil Gürsoy (Yeﬂil Abana), Kemal Can (Ak›n), Salim
Gürsoy (Y›ld›ray), Sabri Aktan (Ar›kan), ﬁevki Aktan
(Aktan), Hüsnü Baﬂar (Baﬂaran), Necati Köro¤lu (Coﬂkan),
Ahmet Ar›kan (De¤irmencikler), Ziya K›r›ko¤lu (Zühal),
Mehmet Özcan (Ünal), Sabri Can (Evrenye).
Yukardaki sözleﬂme huzurumuzda yap›lm›ﬂ ve
imzalanm›ﬂt›r.
Mehmet ﬁensoy (belediye baﬂkan›), Ziya ﬁen (üye), Faik
Saraç (üye), Necati Yaz›c› (muhasip). (Varol Yazgan’dan al›nd›)
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Sandal› marangoz ç›raklar› da yapard›.
Orhan Peker (1930):
“...En büyük maceram›z Hüsnü Çelik’le (1934) bir sandal yapmam›zd›r. Ben o zaman
Selahattin Usta’n›n (Ünal, 1918) yan›nda marangoz ç›rakl›¤› yap›yordum. Babama (Nurettin
Peker, 1892) bir sandal yapaca¤›m›z› söyledim. Babam ‘Siz sandal yapamazs›n›z’ dedi. Ama
biz sandal› yapt›k. Babam çivilerini, tahtalar›n› falan al›verdi. San›yorum y›l 1946’yd›. Sandal› 34 kiﬂi merasimle denize indirdik. Ad›n› da ‘Nokta’ koyduk. Direk yap›p yelken takt›k. Poyraz
havalarda iple yedekte Hac›veli’ye kadar bir buçuk saatte çeker; oradan yelkenle on dakikada
Çaya¤z›’na inerdik. VaGemiciler’de denize indirilmeye haz›r bir gemi (Osman Üstün).
pura da giderdik. Vapurdan bize para atarlard›,
para dibe gitmeden dalar, bulurduk. Tabi o
zaman vapurda güzel k›zlar falan olur,
küpeﬂteden bakarlard›. Biz onlara gösteri için
sandal› bat›r›p, alt›ndaki hava boﬂlu¤unda
dururduk. Yukardan ba¤›r›rlard› ‘Bunlar
bo¤uldu!’ diye. Sonra sandal›n alt›ndan ç›kar,
bir alk›ﬂ al›rd›k. Özellikle deniz an›lar›m›z çok.
Çaya¤z›’nda ‘viya’ yapard›k. En iyi viyay›,
ﬂimdi muhtar olan Necip (Meriç, 1931)
yapard›. Hep kumda, derede do¤ayla
baﬂbaﬂa yaﬂard›k” (AG, Eylül 1994).

HAMALLAR
“Gemi” ile beraber “hamall›k” da gündeme geliyor.
Baﬂlang›çta “at”, “kat›r” ve “eﬂek”ten baﬂka taﬂ›t arac› olmad›¤›ndan, gemilerle beraber hamall›k da ortaya
ç›kt›. 40 y›ll›k “motor dönemi”nde, motor say›s›na koﬂut olarak hamal say›s› da artt›. Hamallar›n baﬂ› Köro¤lu
Mehmet Ali Çavlar’d›r (1905). Çavlar’›n olmad›¤› zamanlar (tekel ma¤azas›nda çal›ﬂ›rd›)
baﬂkanl›¤› Mori Ahmet (Mor, 1912) yapard›.
Taﬂ›nan uzakl›k 500-800 metreydi. Hamallar›n semeri (arkal›k) ‹stanbul’dan getirtilirdi.
Mehmet Gürsoy (1912):
“Köro¤lu Mehmet Ali (Çavlar, 1903) vard›, o tutard› hesaplar›. Say›lar› 20-25 kadard›. (...)
Yukar› Abana’dan Esat (Ferik, 1914) vard›. Macaro¤lu Sad›k (Özümpek,
1898) vard›. Bekir Ahmet (Çetintaﬂ, 1889) vard›. Meke (Hüseyin Bart›nl›,
1910) vard›, Köçek Mehmet (Çetin, 1911) vard›. Hakk› (Karamano¤lu,
1920) vard›. Kardeﬂi ﬁifre (Mustafa Karamano¤lu, 1931) vard›. Mannac›
‹zzet (So¤ukçelik, 1901) vard›. Döl’a (Mehmet Demir, 1890) vard›.
Keleﬂköyü’nden (Avc›lar) Osman (Acar, 1914), Hasan (Sar›, 1904) vard›... Hamallar, deniz
motorlar›yla karaya ç›kar›lan tüccar mal›n› çarﬂ›daki dükkânlara taﬂ›rd›. Buradan da patates,
kestane,
1970’li y›llar›n baﬂ›. Sa¤da bir hamal (Nuri Eren).
üzüm gibi mallar yüklenirdi” (AG, Nisan 1990).
Mehmet Çetin (Köçek Mehmet, 1911):
“Ben hamall›¤a geç
baﬂlad›m. Ondan önce
gemilerde çal›ﬂt›m. Burada 6-7 motor vard› baﬂlad›¤›mda. ‹stanbul’daki
o¤lum ﬁaban Çetin’e
(1933) kâ¤›t (mektup)
yazd›m, bana arkal›k (semer) yollad›. 8-10 kiﬂi
vard›k. Hesaplar› Köro¤lu Mehmet Ali (Çavlar,
1903) tutard›. Anam
ölünce b›rakt›m” (özel
söyleﬂi).
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Necat Çavlar (1934):
“1960’l› y›llar›n baﬂ›. Sinemam var, Mavi Köﬂe K›raathanesi (kahve) var, taka ile Bafra’dan
gelen karpuzu al›yor, ›hlamurun alt›nda sat›yorum. Bal›k al›p sat›yorum. Hamall›k bile yapt›m.
Belediye meclisi üyesi de oldu¤umdan, gece yap›yorum hamall›¤›. Bir gece Rizvan’la (Mor,
1937) 8’erden 16
Hamallar. Sa¤da motorlu ›rgat›n koruna¤› (Varol Yazgan).
ton 2 motor boﬂaltt›k. Ofis unu. F›r›nc›lar için vapurla gelmiﬂti. A¤abeyim Suat (Çavlar, 1928) tek
baﬂ›na 72 kiloluk çuval› s›rt›m›zdaki
semere kald›r›yor. Semerle beraber 150
kilo gelen 2 çuval› bir kezde kamyona
taﬂ›yoruz. O s›rada Almanya iﬂi de var.
Yükün alt›nda Rizvan bana ‘Necat
Çavlar!” diyor. ‘Ne var Haﬂmet?’ diyorum, ‘Almanya kâ¤›tlar› ne zaman
ç›kacak?’ diyor. Bast›¤›m›z zaman kum
10 cm iniyor. Bu yollardan geçerek
Almanya’ya gittik” (özel söyleﬂi).
Motorcular›n da bir ortakl›¤›
(birlik) vard›. Bu birli¤in baﬂkan› 1944’te Kadir Can (1892), 1947’de Faik Ar›kan (1920) ve
1948’da Hüsnü Baﬂar’d›r (Izmar›t, 1903*).
Bozkurt “mal”lar› kamyonlardan önce kat›rlarla taﬂ›n›rd›. Bozkurt tüccarlar›n›n Abana’da
depolar› vard›. Kamyon,
Etrüsk (Orhan Peker).
k›y›n›n kum olmas› nedeniyle
motora yanaﬂamad›¤›ndan,
hamall›k, motorlu yaﬂam›n
sonuna dek gündemde kald›.
Salim Y›lmaz (1938), pazarc›lar›
anlat›rken, 1950-52 y›llar›nda da ‹nebolu’da
s›rt hamallar› oldu¤undan söz eder:
“Abana’da pazarc› olarak belirli kiﬂiler
antropolojilerini sürdürmüﬂtür. Bizim pazar›m›za
‘kad›nlar pazar›’ da denilebilir. Rahmetli
K›r›ko¤lu (Mehmet Eren, 1881) ve eﬂi Emine
Abla (Eren, 1893) gerçekten pazarc›l›¤›
tekellerine alm›ﬂlard›. Onlar, perﬂembe günleri
tüketimden artanlar› toplayarak ‹nebolu
pazar›nda pazarlard›. Abana patl›can ve biberi
‹nebolu’da, ‹nebolulu pazarc›larla rekabet
edebilecek denli aran›rd›. Bu iki seçkin
pazarc›m›z Abana ve Bozkurt’tan toplad›¤›
sebzeleri, k›y›lar›m›zdaki motorlarla ‹nebolu’ya
götürürlerdi. ‹nebolulu s›rt hamallar› da ekmek
paras› için Abana motorlar›n›n yolunu gözlerdi.
K›r›ko¤ullar›ndan baﬂka ‹nebolu’ya küçük
çapta kendi üretti¤ini satmaya gidenler de vard›. Kimi günler bir motor taﬂ›yamazd› pazarc›lar›. 1950-52 y›llar›nda
‹nebolu pazar›nda, bahçemizde üretti¤imiz biber Necati Ulugün (‹nebolu), Erdur Ye¤in, Zeki Baﬂar,
ve patl›can› ben de satard›m. Benden önce Lütfi Ayd›ner ve ‹nebolu’dan Özkan (Varol Yazgan).
A¤abeyim Hayati Tahsin Y›lmaz (1933), 1940’l›
y›llarda yapard› bu iﬂi” (AG, 15 Ocak 1982).
*) 1944'ün belgesi: “Kooperatifin 1944 y›l› 1. teﬂrin (ekim)
ay hesaplar›n› banka (TC Ziraat Bankas›-‹nebolu) nezdinde
kontrola götüren Muhasip Ahmet’in (Örnek, 1908)
‹nebolu’ya gidip gelme motor navlunu olan 150 kuruﬂu
Motorcular ﬁirketi Kâyesi Kadir Can’a (1892) verilmesine
karar verdik” (134 Numaral› Abana Tar›m Kredi
Kooperatifi’nin karar defteri, 01.01.1937 tarihinden 30.12.
1948 tarihine kadar. Baﬂkan Mustafa ﬁenol, Üye Kadir Can,
Üye Muhittin ﬁen. Sayfa 167.
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RUS GEM‹S‹ S‹MYON RAﬁAL
Bu bölümde, 18 Aral›k 1944’te k›y›lar›m›za vuran Simyon Raﬂal gemisinden (ve benzer
olaylardan) de söz edece¤iz.
Ayhan Hünalp (Bitlis, 1927):
“Karadeniz’in en a¤›r dalgalar› Abana’da patlar. Denizde olan motorlar iyi havalarda bile
on dakikada sahile çekilebilir. Her motorun alt›na alt› tane oturak (felek) atarlar. Sonra iplerle
›zgaralar üzerine çekilir. Bütün bu iﬂler, kilolarca al›nterine bedeldir. Güneﬂ batarken ufuk fazla
k›zar›rsa, bir de bulutlar biraz fazla kal›n olursa ‘Karadeniz’de F›rt›na olacak’ demektir. Her
f›rt›nada, Abanal› kad›n›n gözleri denizde, elleri gergefindedir. Keﬂiﬂleme, gündo¤usu, poyraz,
y›ld›z, karayel, bat›, lados, k›ble. Bu sekiz f›rt›na s›rayla Karadeniz’de nöbet tutar. ‹kinci Dünya Savaﬂ› y›llar›
içinde, Ruslar›n bir muhribi, Abana yak›n›ndaki Püsürge’de karaya oturmuﬂtu. Adamlar iki sene u¤raﬂt›lar,
gemilerini kurtaramad›lar. En sonunda parçalay›p, demircilere satt›lar. Karadeniz ald›¤›n› vermez. Erkek dalgalarla
u¤raﬂ›r, kad›n da tarlada, ancak evine güç bela yetebilen üç avuç mahsulün peﬂindedir. Deniz dersen delidir. Lados
olur, çak›l y›¤ar. Poyraz olur, kum getirir. Akl›na eserse, hepsini al›r gider. Abana, üç yan› da¤larla sar›lm›ﬂ, denize
tek penceresi olan garip bir diyard›r. Ad›n› duymayan çoktur. Fakat, yolu düﬂen bir adam da Abana’y› b›rakamaz.
Burada ekmek kavgas›, baﬂ›ndan sonuna bir macerad›r” (Tercüman Gazetesi, 27 A¤ustos 1955).
Mustafa ﬁenol (1904):
“2. Dünya Savaﬂ›’nda burada denizden adam ölüleri ç›kard›. Evrenye’den (Gemiciler)
Ku¤u’ya kadar sahil Abana’ya dahildi. Buralara her gün bir-iki tane adam ölüsü ç›kard›.
Baz›lar›n›n cebinde künyesi de olurdu. Yazarlard› ilgili yerlere. Kaç tanesini biz gömdük sahillere.
Bir parça denizden k›y›ya ç›kar›rd›k, eﬂip gömüverirdik. Rus-Alman harbi.
Top sesleri geliyordu” (söyleﬂi bantlar›n›n yeni çözümü).
Necati Can (1925):
“Sökü Alt›’nda üç tane Rus, kumsalda sandal› devirip alt›nda yatm›ﬂlar.
Sudan baﬂka bir ﬂeyleri yok. Kemikk›ran Süleyman Onbaﬂ›(*) ve iki
jandarmayla gittik oraya kadar. Ellerini kald›r›p, ‘teslim!’ dediler. Ellerinde
tüfek vard›. Savaﬂtan kaçm›ﬂlar. O zaman Keleﬂo¤lu’nda (Avc›lar) Selim
(Abdüsselam Acar, 1922) var. Dut toplay›p bir tepsi getirmiﬂ. Fukaran›n zaten ekme¤i yok. Dutla
kar›n doyar m›? Bu Ruslar› ald›k, sandal› motorun peﬂine tak›p, ‹nebolu’ya
götürdüler” (özel söyleﬂi).
Hayri Aydemir (1924):
“Denizde bir motor yalpal›yor. ‹çinde 40 kiﬂi var. Yak›tlar› bitmiﬂ. Jandarma, Y›ld›ray’›n
baﬂ›na makineliyi kurdu. Gittik. Bizden çok korkmuﬂlar. Teslim ald›k onlar›.
Rusça bilen Alaaddin Okyay’›n (1925) babas› Kâmil Kaptan (Okyay,
1895) vard›, onu ald›k. Savaﬂtan kaçt›klar›n› falan söylediler (...). O zaman
denizden insan ölüleri ç›kard›” (özel söyleﬂi).
R›fat Ak›n (1931):
“Y›l 1942. ‹lkokul son s›n›ftay›m. Dersaneden bak›yoruz, deniz k›y›s›nda
bir kalabal›k var. Denizde de biri sac biri a¤aç iki tekne (gemi) sallan›yor. Paydosta deniz k›y›s›na
koﬂtuk. Bunlar 20-25 tonluk Rus gemisiymiﬂ. ‹çi de adam dolu. Salim Kaptan (Gürsoy, 1910)
yönetimindeki Y›ld›ray motoruyla gittiler. Ruslar teslim olmuﬂ. Ruslar›n biraz›n› Y›ld›ray’la
karaya ç›Gemiciler’de gemiler (Osman Üstün).
kard›lar. Alaaddin Hoca’ n›n
(Okyay, 1925) Babas› Kâmil
Okyay (1895) Rusya’da
kald›¤›ndan, Rusça biliyordu.
‹fadeleri falan al›nd›. Savaﬂtan
kaçm›ﬂlar. Sonra o gemileri
‹nebolu’ya götürdüler. Saç
olan› f›rt›nada parçaland› ve
Yarbaﬂ› ile iskele aras›ndaki
o zamanki dar k›y›da y›llarca
kald›” (özel söyleﬂi).
*) Kemikk›ran Süleyman Onbaﬂ›,
Müezzin Mustafa Yorganc›’n›n
(1894) kolunu, “tavla”da oyuna
kar›ﬂt›¤› gerekçesiyle odunla k›rar!
Uzatmal› onbaﬂ›ya “Kemikk›ran”
ad›, bu olaydan önce kondu.
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Sabri Aktan (1914):
“Çok gemiler geldi 2. Dünya Savaﬂ›’nda. ‹liﬂi’ye (Yakaören), içinde 10-12 Rus bulunan
bir motorlu sandal geldi. Arkadaﬂlar burada motorla önüne ç›km›ﬂlar. Sinop’a gidiyorlarm›ﬂ.
Alaattin Hoca’n›n (Okyay, 1924) babas› Yüzbaﬂ›o¤lu Kâmil (Okyay, 1895) Rusya’da esir
kald›¤› için Rusça biliyordu. Jandarma da yetiﬂiyor. Diyorlar ki: ‘Hava çok kötü. Siz Sinop’a
de¤il de ‹nebolu’ya gidin!’ Bizim Abana motoru önünde, ‹nebolu’ya götürüyorlar. Gece bir
f›rt›na oluyor, motorun ikisi de parçalan›yor. Ama canlar›n› kurtar›yorlar. ‹nebolu’ya kaç tane
geldi! Bunlar 2. Dünya Savaﬂ› zaman›nda çok geldi. Gelelim 1944’teki savaﬂ gemisine (Simyon
Raﬂal): Denizde bir savaﬂ gemisi sallan›p gidiyor. Halk telâﬂ içinde kald›. Rüzgâr da bat›dan
esti¤i için gemiyi sürükleye sürükleye Abana ile Çatalzeytin aras›ndaki Püsürge Burnu’na götürdü ve orada s›¤
suda karaya oturdu. Buradan motorlarla yan›na gittik. ‹çinde iki tane Rus vard›. Geminin motoru yokmuﬂ. Yeni
k›zaktan inmiﬂ, makine tak›lmaya giderken Alman uçaklar› hücum ediyor buna. Harp gemileri de yedekten b›rak›yor.
Bu adamlar Abana’ya getirildi. Abana’dan da ‹nebolu’ya. Gemi Püsürge’de birkaç gün demirli gibi kald›. Sonra
bir f›rt›na koptu, gemiyi kayalara att›. Büyük Rus savaﬂ gemileri geldi. Gemiyi ç›karmak üzere karargâh kurdular.
K›ﬂta karda çad›rlar›n içinde kald›lar. Hatta o zaman buralarda domuz avlay›p onlara verdiler. O kadar güzel hoﬂlar›na
gitti. Gemiyi ç›karamad›lar. Hükümet de hurda olarak satt›” (1978’te yap›lan söyleﬂi bantlar›ndan).
Dündar ﬁenol (1934):
“Ben 4. s›n›ftayd›m. Hac›veli
üzerinde gemi duruyor. Rahmetli babam
(Mehmet ﬁenol, 1910), Gümrükçü
Reﬂat, Nahiye Müdürü Nur ettin
Peker (1892) motorla gittiler. Rus
gemisinin içinde üç subay, bir kad›n, bir
çocuk ve bir yaﬂl› adam var. Çat-pat
anlaﬂ›yorlar. Nurettin Peker bunlara
‘Demirleyin, f›rt›na geliyor, buran›n f›rt›nas› çok serttir’ diyor.
‘Yok’ diyorlar, ‘demirlersek s›¤›nm›ﬂ oluruz (iltica). En
sonunda b›rak›yorlar. Gemi Püsürge’ye vuruyor. Sonra
bu üç subay› al›p, ‹nebolu üzerinden
Ankara’ya yollad›lar. Birkaç gün sonra
Rusya’dan donanma geldi. Çelik RUS SANDALI. 1995’te Sacit Sar› (1937) denizde bat›k olarak buluyor.
K›y›ya çekip onart›yor ve Mete De¤erli’ye sat›yor. O da 5-6 y›l
halatlar› ba¤lad›lar, ç›karamad›lar.
kulland›ktan sonra çürü¤e ç›kar›yor. Sonra belediye onart›p sergiliyor.
Geminin dibi delinmiﬂ, içi çak›l
dolmuﬂtu. Yaﬂl› bir Rus, orada çad›rda bir y›l bekledi. Ç›karamad›lar. Akl›mda kald›¤›na göre
gemiyi Türk devleti jilet yap›lmak üzere 35 bin liraya satt›” (özel söyleﬂi).
Musut Y›lmaz (1932)
“...Sabahleyin bakt›k, Hac›veli’de demirlemiﬂ. Lados esiyor. Taraya taraya Püsürge’ye
att›. ‹zin alm›ﬂlar, onlar›n 3-4 tane savaﬂ gemisi Kerempe’den do¤ru geldi. Oraya (Püsürge)
demirlediler. Bahriye (deniz) askerleri. Adamlar demek ki K›r›m Türk’ü ki, ne güzel Türkçe konuﬂuyor. Gittik biz
yürüyerek. Ben ilk kez kaynak
20 Aral›k 1944’te Rus kurtarma
makinesini orada gördüm. Jenera- ekibinden sandalla karaya ilk
törle kaynak yap›yorlard› d›ﬂarda. Bir ç›kan mühendis ve denizcilerden
ay falan çok u¤raﬂt›lar ama oluﬂan 7 kiﬂilik ekip
(Orhan Peker).
ç›karamad›lar gemiyi. Çad›rlar› falan
kurdular” (özel söyleﬂi).
Aynur ﬁengün (1933):
“Oteli yeni yapm›ﬂt›k (1944).
3-4 Rus bizim otelde kald›. Üç gün
mü ne, yatt›lar. Babama kâ¤›t para
bile verdiler. O zaman domuz çoklu¤u vard›. Köylünün vurdu¤u
domuzlar›n derisini ve ya¤›n› al›p,
etini Ruslara
verirdik. Ya¤›yla
felek ya¤larlard›”
(AG, Ekim-Kas›m 1999).
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Nurettin Peker (1892):
“2. Dünya Savaﬂ›’nda Orta Karadeniz’in ‹nce Burun ile Kerempe Burnu aras›ndaki
k›y› köy ve kentlerinin evleri, Sivastapol ve K›r›m savaﬂlar›ndaki a¤›r patlamalar yüzünden
sars›l›r, pencerelerin camlar› zang›rdard›. 19.12.1944 günü Abana Buca¤›’n›n 8 km do¤usundaki
Püsürge Burnu’na düﬂen Komﬂumuz Sovyet Rusya’n›n ‘Simyon Raﬂal’ adl› harp gemisini
üst makamlara telefonla raporlamakla beraber, maiyetimdeki Jandarma Karakol K. Assubay
Hasan Ünsalan ve erleriyle giderek enterne etmiﬂtik. Gemilerini kurtarmaya gelen Rus filosu,
k›y›lar›m›za ç›karmalar yapt›. Son gelen 40 küsur kiﬂilik kurtarma ekibi, önümüzde daima
bekleyen filonun gözetiminde aylarca u¤raﬂt›. Karadeniz’in do¤al azg›nl›¤› olanak vermedi.
Emekleri boﬂa gidince, 28 Mart 1945 günü gemiyi hükümetimize b›rakarak, kimileri bana
darg›n olarak gittiler. (...) Ruslar›n Abana
s›n›rlar› içinde kald›¤› sürece, yetkili makamlar›n
verdi¤i emir ve yetkiye dayanarak, mutemet
atanan Abana Muhtar› Abdullah ﬁengün
(1897) eliyle yiyeceklerini; Tekel ‹daresi’nden
sigara, rak› ve votkalar›n›; Gedos, Yaylas ve
Kürt köylerinin (Yeﬂilyuva, Yakabaﬂ›, Denizbükü)
ﬂefkat ve misafirperverlikleriyle yatak, yorgan,
yast›k ve yakacaklar›n› sa¤lam›ﬂt›m. Üst
makamlarca yan›ma görevlendirilen ‹nebolu
Sahil Muhafaza Bölük K. Yzb Reﬂat Pilten ve
erleri ile Gümrük Muhafaza Memuru ﬁükrü
Esen’den kurulu Türk ekibi, portatif çad›rlardan
oluﬂan kampta kald›k. (...) 1. Dünya Savaﬂ›’nda
y›llarca savaﬂt›¤›m›z Çarl›k Rusya ordular›n›n
20 Aral›k 19444’ten 11 Ocak 1945’e dek görev yapan ilk Rus ekibi ile yemekte.
evlatlar› olan Sovyet Rusya’n›n genç subayNurettin Peker’in (elinde kaﬂ›k var) sa¤›ndaki Deniz Üste¤meni Mühendis
Aleksand›r Ruﬂak’t›r. Ötekiler er.
lar›yla k›ﬂ mevsiminde ve bir
çad›r alt›nda aylarca koyun koyuna yatmak zorunda kalm›ﬂ; domuz çorbas›, domuz k›zartmas› ve
ay› etinin(*) kokular›na dayanm›ﬂt›m” (AG, 1 May›s 1978).
Aynur Y›lmaz (1934):
“Duydu¤uma göre Ruslar, ilk zamanlar ‘zehirleniriz’ korkusuyla, Nurettin Peker (1892)
tatmadan yemek yemiyorlar. Sonra ay› istemiﬂler. Bir yavru bulup getirdiler. Ay› yavrusu koyun
kuzusu kadard›. Hükümete getirip, kafes gibi bir yerde birkaç gün beklettiler. Bizim kahveden
hükümete sürekli olarak kahve tepsisiyle çay-kahve götürdü¤ümüzden, ben o ay›y› hep
görüyordum. O ay›y› canl› olarak Püsürge’ye götürdüler” (AG, Aral›k-Ocak 1999-2000).
*) 1942’de Yeﬂilyuva’dan Kibar Day›’y› (Hasan Uçar, 1889) 200 kiloluk bir ay› yedi. Sacit Kaya (1933) anlat›yor:
“Sülük Gölü’nün (Yeﬂilyuva) yak›nlar›ndaki Ard›çl›’da Kibar Day›’y› yiyor. ‹yice yiyor. Ayn› gün Nadarköyü’nden (Yeﬂilyuva)
Nuri Bora’y› (1908) tokatl›yor.
Nuri Bora kendini ‘ölü gibi’
gösteriyor. Ay› s›rt›na oturuyor.
Bora’n›n kalbine elini sokuyor.
Biraz öteye gidip oturarak izliyor.
Avc›lar gelince kaç›yor. Nuri Bora
hafif yaral› olarak kurtuluyor. Bu
ay› 20-30 gün sonra Kap›kaya’da
(Ku¤u-Çatalzeytin) Enver T›¤l›’y›
(1910) tokatl›yor. T›¤l› ‹nebolu’ya
(hastane) götürülüyor. Daha sonra
da Çörtlen’de (Denizbükü’nün
Ku¤u Çay›’na bakan da¤›) Metamelü’yü (Kâmil Çölmek, 1901)
yaral›yor: Çölmek iki ay› yavrusu
görünce sevmek istemiﬂ. Ana ay›y›
görmemiﬂ. Ana ay› da Metamelü’yü tokatl›yor (yaral›yor). Sonra
avc›lar yetiﬂince kaç›yor. Bu ay›y›
Asarbaﬂ›’nda (Yaylatepe-Bozkurt)
Gocuk Nuri (Öztürk, 1902),
Çatalzeytinli avc›lar›n da yard›m›yla vuruyor” (Özel söyleﬂi).
Nurettin Peker, Mühendis Yüzbaﬂ› Varkof, Dr Namçur, Dalg›ç Uzman› Yakli ‹vonoviç ve bir
Abana çevresindeki ormanlarda
dalg›ç (arkada kurtar›lmaya çal›ﬂ›lan Simyon Raﬂal gemisinin gövdesi.
bugün de ay› ve domuz var.
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Orhan Peker (1932):
“Ruslar, gemiyi kurtarmak için 3 aydan çok Püsürge’de kald›.
Gemi bir karayel f›rt›nas›nda karaya oturup kayal›klara düﬂüyor.
Bir geminin arkas›ndan kopmuﬂ ki, geceleri Karadeniz Rus
Filosu karasular›m›za girerek projektörlerle gemiyi ar›yor. 2.
Dünya Savaﬂ› bitmemiﬂ. Alman uçaklar›n›n Sivastapol
bombard›man›, ﬂu bu k›yamet kopuyor. Rus gemileri vuruluyor.
Önce izinsiz, sonra da hükümetten izin alarak geliyorlar. Onlara,
karaya ç›kmalar› için serbest bölge gibi bir yer gösteriyorlar.
Çevresini de telörgüyle çeviriyorlar. Oraya her tür ç›karma,
teknisyen getirme izni veriliyor. Bir koﬂulla. O da, Rusya’dan kim gelirse gelsin,
rütbesi
ne olursa olsun, onun üzerinde bir Türk sivil olacak. O da babam (Nurettin
Gemideki kutlama törenlerinden
birinde Nurettin Peker’in yakas›na Peker, 1892) oluyor. Babam›n ‹ngilizcesi falan da vard›, çat-pat anlaﬂ›yorlar.
tak›lan orak-çekiç rozeti (O. Peker). Püsürge’de Ruslar›n doktoru bile vard›, hatta ‹nebolu’ya gelip annemi muayene
etti. Bunlar u¤raﬂ›yor, didiniyor,
kayalar› k›r›yorlar, geminin alt›n›
oyuyorlar, römorkörler; çelik
halatlar iﬂe yaram›yor. Gemiyi
ç›karam›yorlar. Çok so¤uk bir k›ﬂ
geçiyor. 1945’in Ocak, ﬁubat ve
Mart aylar›. Darac›k bölgede
çad›rlar kuruluyor. Babam da
istemiﬂ K›z›lay’dan bir çad›r.
Y›rt›k p›rt›k eski bir çad›r geliyor.
Ruslar›nki Amerikan yap›s›,
korumal› çad›rlar. Yedikleri
konserveler de Amerikan. Hep
Made in USA. Alay etmiﬂler
bizim çad›r için. Babam da, bu,
Baltac› Mehmet’le Katerina’n›n yatt›¤› çad›r, özel olarak
3 Ocak 1945’te Rus Ateﬂesi Novali ve Deniz Albay› Mihaylova, ‹nebolu Kaymakam› ve ‹nebolu
Liman Reisi’ne Nurettin Peker’in Püsürge’de verdi¤i yemek.
yollam›ﬂlar’ demiﬂ! Babam
çad›r›n so¤u¤unu ﬂöyle anlat›rd›: Ay› gibi 2 Rus buldum. Sibirya’dan
gelmiﬂler. Onlar›n birini sa¤›ma, birini de soluma yat›rarak so¤uktan
korundum. Babam kendi makinesiyle önemli olaylar›n foto¤raflar›n›
da çekiyor(*). Babam anlat›rd›: Bir gün 2 Rus subay› votka da¤›t›m›nda
usulsüzlük yap›nca, ‘Siz nas›l komünistsiniz?’ diye babam onlar›n birini
tokatl›yor. Olay, neredeyse hükümetler aras›nda notalaﬂmaya gidilecek
denli önemli. Babam, ‘Sizi rapor
1944’te Abdullah ﬁengül’e verilen Rus
edersem, Sibirya’
paralar›ndan biri (Aynur ﬁengün).
da f›r›nda yanars›n›z, elimi öperseniz ba¤›ﬂlar›m’ diyerek gözda¤› veriyor da olay
kapan›yor. Babam›n içerde Mehmetof, Aliof... adlar›nda 4 tane
ajan› varm›ﬂ. Bu yolla içerde ne olursa haber al›yor. Bu arada
Rus donanmas›nda kokteyller veriliyor, bizim bayramlar
kutlan›yor. K›z›lordu’nun en parlak zaman›. Berlin’e girilmek
üzere. Ruslar gemiyi terketmeden önce yakmak istiyor. Babam
bunu ajanlar›ndan duyunca önlem al›yor: ‹nebolu ve
Kastamonu’dan yang›n söndürme düzeni getirtilip gizlice
bekletiliyor. Sonra yang›n›n günü ve saati de belirleniyor. Geminin
baﬂ ambar›nda m›, bir yerde yang›n baﬂl›yor. Babam›n an›lar›nda
bunun günü ve saati var. Ateﬂ parlay›nca yang›n söndürücüleri
sakland›klar› yerlerden f›rlay›p yang›n› söndürüyor” (özel söyleﬂi).
*) Nurettin Peker, 29 foto¤raflardan oluﬂan bu “albüm”ü ﬂöyle tan›t›yor:
“Harekât›n baﬂ› olan 18 Aral›k 1944’ten, sonu olan 28 Mart 1945 gününe
kadar bütün olaylar›n taraf›mdan çekilmiﬂ filmleri (foto¤raf). Türkiye
Cumhuriyeti Temsilcisi, Abana Buca¤› Müdürü Nurettin Peker” (Orhan
Peker’den ald›¤›m›z ve ilk kez yay›mlanan bu foto¤raflardan kimilerini bu
sayfalarda görüyorsunuz).
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Nurettin Peker’in belgeli¤inden iki Rus Paras› (Orhan Peker).

Kemal Demir (Yakabaﬂ›,
1934):
“Ben, Püsürge’ye vuran bu gemide Sabri Demir’le (Yakabaﬂ›, 1937) 4
gün çal›ﬂt›m.
Ruslar gemiyi bize b›rakm›ﬂt›.
Gemi parçalan›rken keserle
10 Ocak 1945’te Püsürge’ye araç-gereç getiren Rus Arseyni gemisi.
mantar s›y›rd›k. ‹ﬂ çok zor
oldu¤undan daha fazla dayanamad›k. Yeﬂilyuva’dan da çal›ﬂanlar vard›” (özel söyleﬂi).
Püsürge’ye bir de hamsi gemisi vurdu.
20 Aral›k 19444’te botla karaya ç›kmaya
çal›ﬂan bir Rus subay› ile 2 er.
Necat Çavlar (1934):
“A¤abeyim Suat’la (Çavlar, 1928) Ahç› Hüseyin’in
(Özden, 1920) ortak Ça¤lar sandal› var. Aygün’le
(Özden, 1935) sandal› kullan›yoruz. Arada Çatalzeytin
motorlar›ndan yolcu indirip para da kazan›yoruz. 13-14
yaﬂlar›ndayd›m (1947-48). Püsürge’de Laz’›n biri karaya oturmuﬂ. Hava güzel ama sis var. Jurnal’in Faik
(Ar›kan, 1920) o zaman birinci s›n›f kaptan. Ar›kan
motoru da var. Gittik bakt›k. Bayraktar adl› 40 tonluk bir motor. ‹çi de
hamsi dolu. Kaptan olan sahibi ve bir tek de gemicisi var. Faik Ar›kan’la
(1920) ç›karmak için anlaﬂ›yorlar. Bana dedi ki: ‘Senin sandalla Püsürge’de
çal›ﬂaca¤›z, sana günde 2,5 lira verece¤im, ben ne dersem onu yapacaks›n!’
Çünkü motor yanaﬂam›yor kayal›¤a, sandal gerekli. Faik Abi u¤raﬂa u¤raﬂa,
ambarlara boﬂ f›ç›lar (varil) s›k›ﬂt›rarak hamsi motorunu yüzdürüyor. Ar›kan’la
Abana’ya çektik. Hamsinin ço¤u kasalarda ve tuzlu. Hamsiyi d›ﬂar› ç›kard›lar.
Taze olanlar› çak›llar›n üzerine yayarak kurutuyorlar. Çiroz yapacaklar. Deli
Cemal (Gülﬂen, 1913) var, her gün f›r›ndan iki samun ekme¤i al›yor, deniz
k›y›s›ndaki hamsilerden, denizde y›kayarak çi¤ çi¤ yiyor. Sonradan bir motor daha geldi. O da çak›llara camgöz (fatoz) döktü. Laz kaptan orada,
delinmiﬂ olan gemisinin alt›n› kendi yapt›. K›r›lan tahtalar› söktü söktü
yenileriyle de¤iﬂtirdi. Bu iﬂ iki-üç ay sürdü. Sonra gemiyi yüzdürdük,
sandallarla hamsileri yükledik ve adam 15 ton kadar hamsiyle ‹stanbul
yönüne do¤ru gazlad›” (özel söyleﬂi).
Motor devrinden önce, Ayanc›k’tan Zonguldak’a gitmek için yola
ç›kan iki genç gemici (Sabri ve Ahmet), yelkenlilerinin Püsürge ile ‹stefan
aras›nda batmas› sonucu bo¤ulur (tarih yok). Halk, bu gençlerden yeni evli
olan Sabri için a¤›t düzer(*).

9 ﬁubat 1945. Çelik halatlarla son deneme (Toras buzk›ran› ve Nizamayki
savaﬂ gemisiyle yap›lan bu çekiﬂte de halatlar kopuyor).
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*) Püsürge’den ay do¤du
Ben sand›m sabah oldu
Helald›’ya varmadan
O¤lum Sabri kayboldu
Deniz dibi kayn›yor
Sabrim yelken ba¤l›yor
Oturmuﬂ güverteye
Ayﬂem diye a¤l›yor
Yarna önünde serken
Erken kalkar›m erken
O¤lum Sabri kayboldu
Helald›’ya giderken
‹stafan burnu burun
Durun kay›klar durun
Ben Sabrimi kaybettim
Vurun beni öldürün
Gün do¤du da gün do¤du
Millet camiye doldu
Helald›’ya girmeden
Yavrum Sabri kayboldu
Çarm›k çektim yan yana
Ci¤erim yana yana
Kör ola Karadeniz
Nas›l k›yd›n bu cana
Derleyen Emin Türkay Öztürk
(Bizim Çatalzeytin Gazetesi, 8 ﬁubat 1970).

HACIVEL‹’DE MAYIN OLAYI
2. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda k›y›lar›m›za birçok may›n vurdu.
Denizde görülen may›n ‹nebolu’ya bildirilir, oradan gelen uzmanlar may›n› etkisiz duruma getirirdi. Bunun
için patlamay› tetikleyen yerleri sökülür ya da uzaktan silâhla patlat›l›rd›. May›n olas›l›¤› nedeniyle kimi zaman
denizde yüzmek yasaklan›r; jandarmalar k›y›larda nöbet tutard›.
1942’de Hac›veli’de, ölümle sonuçlanan bir may›n olay›
Onsekiz Aral›k Bindokuzyüzk›rkdört’te
yaﬂand›.
Bölgemde karaya düﬂen Rus gemisinde
Lütfi Karamusao¤lu (Yakabaﬂ›, 1938):
Karargâh kurdum gelen Ruslarla içinde
Temsil ettim milletimi koﬂtum hizmete
“Dedem Cin M›stan (Mustafa Karamusao¤lu) bu may›n›
Kurtarmak için Rus filosu üç ay kald›
Gedos (Yeﬂilyuva) alt›nda buluyor. Hac›veli
Ekipleri çal›ﬂt›, dalg›çlar› dald›
Kayas›’ndan 1-2 kez at›yorlar, patlam›yor.
Hepimizi sonsuz düﬂünceler ald›
Olaydan sonra karakol kumandan› Muhtar
Araçlar› yok, gelemiyorlar külfete
Namdar’a (Ahmet Kaya, 1902) bozuk
Sibir’li Lenin’li Moskof’la kara baht›m
çal›yor, ‘Yerde kalem, çakmak gibi ﬂeyler bile
O¤ul gibi koyun koyuna döﬂekte yatt›m
bulsan›z, almayacaks›n›z, köylüye örnek
Ay› eti yedim, sustum içime att›m
olacaks›n›z!’ diye. Dedem de 1 no’lu aza (üye)
Ulusum ad›na katland›m bu mihnete
o zaman” (özel söyleﬂi).
Onlar sarhoﬂ, ben ay›k her ﬂeyi konuﬂtuk
Tarihlerimizi aç›klar, görüﬂürdük
Bu may›n› erler tüfekle uzaktan patlatmay›
Onlar Lenin, ben Atatürk’le ö¤ünürdük
baﬂaramaz ve Hac›veli çarﬂ›s›na getirirler.
Susarlar Stalin’in yapt›¤› vahﬂete
Çay›rc›k’tan Arda’n›n o¤lu Arif, bu may›n› yeniden Siyelik
U¤runda diﬂlerim döküldü diyemedim
Kayas›’ndan (denize) atar. Kayalara çarpan may›n yine
Anam› gömdüm, sebebini söylemedim
patlamaz. Denizde sürüklenerek Hac›veli çarﬂ›s›n›n önüne gelen
Millet mal›n› bol keseden harcamad›m
may›n orada patl›yor. Bu patlamada 2 er ve 5 çocuk ölüyor. Bu
Aln› aç›k gezdim, düﬂmedim zillete
beﬂ çocuk Abdullah Atayurt’un (1888) o¤lu (Muammer),
Yazd›m o günkü notlar›mdan kitab›m›
Angut’un Mehmet’in (Atayurt, 1898) o¤lu (Necmettin),
Okuyun, roman de¤il canl› hikâyemi
Gaco’nun (Mehmet Atayurt, 1899) o¤lu (Fahri) ve Bahattin
Tan›, Türk milletini yutmak isteyenleri
Tan›t kuzey düﬂman›m›z› bu millete
Yorganc›’n›n (1925) iki kardeﬂidir (Vedat ve Sedat). Birçok
Beﬂiktaﬂl› Nurettin Peker
kiﬂinin de yaraland›¤› bu olayda, o zaman 8 yaﬂ›nda ve bugün
‹stanbul, 9 Ocak 1955
yaﬂamda olan 1933 do¤umlu Nihat T›¤l› da bir gözünü
(kendi elyaz›s›ndan-Orhan Peker)
kaybeder.

“AZGIN DEN‹Z” ANILARI
Abana’da liman (bar›nak) olmad›¤›ndan, kötü hava koﬂullar›nda denizcilik zordu. Tüm
denizcilerin bellekleri kötü an›larla doludur.
Recep Aygen (1931):
“Gölköy Enstitüsü’nü bitirince Alt›kulaç ö¤retmenli¤ine atand›m. Y›l 1950. Köyden Araç’a
yürüyerek bir gün bir gecede geldim. O zaman Araç’›n Boyal› Buca¤›’na ba¤l›yd›k. ﬁimdi ben
Abanal› oldum ama köy
Çank›r›’n›n Kurﬂunlu
‹lçesi’ne ba¤land›. Araç’
tan Kastamonu’ya at
arabas›yla geldim. Yolda Geleysin Han›’nda,
Kastamonu’da da ‹plikçiler Han›’nda
geceledim. Tahtakurusundan uyku tutmad›.
Kastamonu’dan ‹nebolu’ya kamyonla geldim. Deniz azg›n oldu¤u için iki gün ‹nebolu’
da kald›m. Üçüncü gün Köro¤lu Necati’nin
(1916) motoruyla yola ç›kt›k. Evrenye
(Gemiciler) önlerinde hava patlad›. ‹lk kez denizi
görüyordum. Salavat getire getire Abana
önüne geldik. K›y›dan, ‘geri dön’ gibi iﬂaretler
veriyorlard›. Necati Kaptan bir ‘aral›k’
bularak k›y›ya bindirdi. Herkes pat›r pat›r k›y›ya
atlamaya baﬂlad›. Ben de atlad›m ama baﬂtan
aﬂa¤› ›sland›m. Mehmet Gürsoy’un (1912)
kahvesinde saatlerce kurundum. Üç gün sonra
15 Ekim 1950’de Alt›kulaç’ta göreve
1969
baﬂlad›m” (özel söyleﬂi).
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Hüsnü Baﬂar (Izmar›t, 1903):
“Y›l 1915. 130 tonluk bir
kay›kla ‹stanbul’a gitmek üzere
kereste yükü ile Abana’dan yola
ç›km›ﬂt›k. (...) Bart›n önlerine kadar
talihimiz yaver gitmiﬂti. (...) Rüzgâr
kesildi ve üç gün kald›k. (...) Tekrar
rüzgâr esmeye baﬂlad›. Böylece
yolumuza devam etmeye baﬂlad›k. Ta
(Varol Yazgan)
ki bu, Amasra önlerine gelene kadar
devam etti. ‹ﬂte burada talih ikinci kez bizden olmad›¤›n› gösterdi. Bir rüzgâr, bir deniz, görülmemiﬂ derecede bir
f›rt›na hüküm sürmeye baﬂlad›. Tabii ki, bunun neticesi olarak k›sa bir zaman sonra kuvvetli bir rüzgâr, havale yüklü
Vapur günü kay›¤›m›z› devirircesine yan yat›rd›. K›sa bir ﬂaﬂk›nl›ktan sonra yelkenleri
(1970’lerin baﬂ›) mayna ettik (indirdik). Fakat efendim, dedik ya, talih bize bir defa yüzünü
çevirmiﬂ. Kay›ktan düﬂen keresteler yekenin (dümen kolu) üzerinde kalm›ﬂt›.
Kay›¤›m›z h›zla su al›yordu ve k›sa bir zaman sonra da mukadderat›m›z
batmakt›. Hemen denize atlayarak yekenin üzerindeki keresteleri yüzerek
temizledim. K›sa bir süre sonra tehlikeyi atlatm›ﬂt›k. Fakat kay›¤›m›z epeyce
su alm›ﬂt› ve yükümüzün birço¤unu denize boﬂaltm›ﬂt›k. Daha sonra
arkam›zdaki filikay› önümüze ald›k. Çifte kürekli filikam›zla kay›¤›m›z›
Amasra Liman›’na kadar çektik...” (Turistik Abana, 17 Aral›k 1970)
Selahattin Acar (Çatalzeytin, 1924):
“1939’da Demir-Çelik’e girmek için Karabük’e gidece¤im. Çatalzeytin’den motorla
‹nebolu’ya gittik. ‹nebolu’dan vapurla Zonguldak’a ç›kaca¤›z. Zonguldak’a vard›k ki, denizde
k›yamet kopuyor. O zaman vapur yanaﬂm›yor. Bir mendirek var, o kadar. Vapur yolcular›n›
indiremeyince ‹stanbul’a kadar gittik. Ertesi gün ayn› biletle geri dönüyoruz. Deniz yine azg›n
oldu¤undan, bizi Zonguldak’a yine ç›karamad›lar. Çaresiz ‹nebolu’ya geri dönece¤iz. Deniz ne
kadar azg›n olursa olsun, ‹nebolu kay›kç›lar› gemiye ç›kard›. Sonra kaptana yalvard›k da bizi
Amasra liman›na ç›kard›” (özel söyleﬂi).
Ahmet Ayd›ner (1904):
“Girinti Osman (Y›ld›r›m, 1864) idaresinde, her türlü emanet eﬂya yüklü tekneyle
(‹stanbul’dan) hareket ettik. Bir hayli yol ald›ktan sonra ﬂiddetli bir f›rt›na hüküm sürmeye baﬂlad›. O zamanlar
liman olmad›¤›ndan, bulundu¤umuz bölgede tabii bir liman olan Kefken Adas›’na çok zor ﬂartlar alt›nda girmeye
muvaffak olduk. Adaya girdi¤imizde birçok yelkenli vard›. Ço¤u Bart›nl›yd›. Tan›d›k hiç kimse yoktu. Sabah›n
erken saatlerinde eski eﬂkiyalardan ‹psiz Recep’in çetesinden bir grubun, pür silahl› bir taka ile teknemize yanaﬂarak,
kaptan› ve beni takaya ald›lar, adadaki di¤er gemilerin de kaptanlar›n› toplayarak hepimizi fener dairesine doldurdular.
‹lk defa ‘sermayeniz nerede?’ diye sordular. Biz ‘sermayemiz yok’ dedik, inanmayarak bizi s›radan, odunla dövmeye
baﬂlad›lar. (...) Gemimizdeki
Seyirci motoru (Varol Yazgan).
k›ymetli emanet, yiyecek ve
giyeceklerimizi ald›lar. Aradan
epeyce zaman geçmiﬂti. Tanyeri
a¤ar›rken çetenin kaçt›¤›n› ö¤rendik. Bu arada f›rt›na dinmiﬂ, deniz
düzelmiﬂti. Biz tekrar adadan
ç›karak yolumuza devam ettik.
Abana’ya geldi¤imizde bizi kalabal›k bir kitle karﬂ›lad›. Sonradan
ö¤rendik ki, baﬂ›m›za gelenler
daha önce Abana’da ö¤renilmiﬂ”
(Turistik Abana, 31 Aral›k 1970).
Ahmet Ak›ntürk (Kara Ahmet, 1908):
“12 yaﬂ›ndayken (1920) Abana’dan ‹stanbul’a gitmek üzere rahmetli K›r›ko¤lu Mehmet
(Eren, 1881) idaresindeki kereste yüklü, yelkenli gemiyle, bir poyraz rüzgâr›yla beraber hareket
ettik. ‹nebolu önlerine geldi¤imizde Yunan gemilerinin ateﬂ band›ras›n› kaptan›m›z dürbünle
görünce, gemimizin yönünü de¤iﬂtirerek denize do¤ru aç›lmaya baﬂlad›¤›m›z s›rada karﬂ›l›kl› top
sesleri duyulmaya baﬂlam›ﬂt›. (...) Üç gün aral›ks›z yol katetmiﬂtik. Ani bir karayel f›rt›nas›yla,
binbir güçlükle Ere¤li Liman›’na vard›k. Bizi s›k› bir aramaya tabi tuttular. Dört mürettebattan
baﬂka biz dokuz kiﬂi olan çocuklar› geriye göndermeye karar vermiﬂler. (...) Bizi bir hafta sonra
Frans›z bandral› bir gemiyle ‹nebolu’ya ç›kard›lar” (Turistik Abana, 24 Aral›k 1970).
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‹smail Yuvarlak (1923):
“Elektrikçi Osman’›n (Kurtuluﬂ, 1906)
o¤lu Özdemir (Kurtuluﬂ, 1945) deniz
k›y›s›nda bir ﬂey bulmuﬂ ve evde onu ateﬂe
atm›ﬂ. Bir patlama oluyor ve parmaklar›
gidiyor. Kan kaybediyor. Fahri Bey (Yazgan,
1914) beni ça¤›rd›, ‘‹nebolu’ya gider misin?’
dedi. ‘Beni denize dayanabilirseniz giderim!’
dedim. Çok deniz var. K›yamet kopuyor. Izmar›t Hüsnü (Baﬂar,
1903), K›r›k Ziya (K›r›ko¤lu, 1908), Salim Kaptan (Gürsoy,
1910) falan deniz k›y›s›na indik. 8 kiﬂi soyundu. Benim motoru
(5 tonluk Küçük Barbaros) indirip, kafas›n› denize çevirdik.
Gemicim de Kasap Yaﬂar (Demir, 1940). Elektrikçi Osman’la
o¤lu Özdemir ambarda. Motor çal›ﬂ›yor. Dalga say›yorlar. Dalga
gelince motoru kald›r›yor, onlar hem motoru, hem de felekleri
yerinde tutuyor. Bir aral›k bulup bizi bir dayan›yorlar denize,
yallah! Bakt›m Kasap Yaﬂar yok! Aç›ld›k denize. Dalgalar›
bordoya verdik ve ‹nebolu’ya ulaﬂt›k. Orada bir araba buldular
ve Özdemir’i hastaneye ulaﬂt›rd›lar. Rahmetli Parmaks›z (Mehmet Ali Mo¤ul, 1923) da Ayanc›k’a üzüm götürmüﬂ;
gelirken Abana’ya inemeyince ‹nebolu’ya gelmiﬂ. Üç yolcu ç›kt›. ‘Hava durursa gideriz’ dedim. ‹kisi kad›n, biri
erkek. Kad›n›n birinin kuca¤›nda çocuk da var.
‘Biz Sarhoﬂ’un otelindeyiz’ dediler. ‹kindi oldu,
Parmaks›z bana, ‘Denizler kald›, sen o yolcular›
al, git’ dedi. Dalgalar mendire¤in üzerini aﬂ›yordu,
ﬂimdi aﬂm›yor. ‘Sen gidemiyorsan ben nas›l
giderim?’ dedim, ‘Benim yar›n burada iﬂim var’
dedi. Ben buran›n acemisiyim. Bana dedi ki:
‘Abana’ya var›nca dalga sayars›n, üçüncü dalgaya
binersin!’ Mehmet Ali Kaptan’›n sözüyle
‹nebolu’dan ç›kt›k. Evrenye’yi (Gemiciler)
geçtik, üzerine deniz koydu. ‘Eyvah!’ dedim, ‘Ha o¤lum, de o¤lum’ gidiyoruz. Bereket bende kuvvetli makine var.
Ben aç›ktay›m. ‹liﬂi’ye (Yakaören) geldik, kayan›n oradan birisi ceketle ‘dön!’ iﬂareti yap›yor bana. ‘Dön’ ama nas›l
dönece¤im? Apar topar yola ç›km›ﬂ›z, mazotum ancak beni
... A¤aç teknelerin yerini saç teknelerin almas› üzerine
Abana’ya götürüyor. Ben yine devam. Acenta Mehmet Marmara Adas›’n›n Gündo¤du Köyü’ndeki Abana kökenli
Ali Bey (Geriﬂ, 1911) Hemen telefon ediyor Abana’ya, hemﬂehrilerimiz de saç gemiler edindiler. Duydu¤umuza göre
‘Deli O¤lan geliyor, çok deniz var, düzen al›n!’ diye. Bakt›k bu hemﬂehrilerimizin 140-150 saç teknesi varm›ﬂ.
‹stanbul ve Marmara Adas›’na serpilen bu güçlü
Abana önünde büyük bir kalabal›k var. O gün vapur günü
gemicilerimiz,
Orta Karadeniz’deki gibi antropolojilerini
de de¤il! Rahmetli Saatçi Hakk› Hoca (ﬁener, 1902)
sürdürüyor. Bu hemﬂehrilerimizin, ça¤›n modern araç‘Vallahi ben de dükkân› kapatt›m da gittim’ dedi sonradan.
gereçleriyle de donat›lm›ﬂ gemileri Karadeniz’e aç›l›p da
Çarﬂ›da kimse kalmam›ﬂ, o denli kalabal›k. Motorun baﬂ›n› ‹nebolu, Evrenye, ‹liﬂi ve Abana önlerine geldiklerinde
dalgaya karﬂ› çevirdim, dalga say›yorum. Kad›nlar a¤l›yor k›y›lar›m›za do¤ru dümen k›rarlar ve üçer-dörder ötüﬂle
içerde. ‘Bizi niye ‹liﬂi’ye ç›karmad›n?’ diyorlar. ‹liﬂide liman selamlarlar bizi. E¤er acele iﬂleri yoksa ve hava da elveriﬂliyse
m› var! Biri bana el etti ‘Gel’ diye, hemen yol verdim. kal›rlar birkaç gün k›y›lar›m›zda.
Bu saç gemilerle Abana, ‹liﬂi ve Evrenye k›y›lar› çok
Sonra ‘tersine dön’ iﬂareti yapt›. Izmar›t Hüsnü (Baﬂar,
görkemli
bir havaya bürünür. Orta Karadeniz sular›n› p›r›l
1903) Salim Kaptan’a (Gürsoy, 1910) demiﬂ ki: ‘O
p›r›l parlat›r bu gemilerin ›ﬂ›klar› geceleri. Son y›llarda deniz
buran›n acemisi, sonra sen sorumlu olursun!’ O zaman
bize mi küstü, yoksa Denizyollar› m›, bilmiyoruz? Yolcu
Izmar›t Hüsnü Motorcular›n kâhyas›. Bakt›m iﬂaret miﬂaret gemileri u¤ramaz oldu. Limanlar›m›z›n da bu gidiﬂle
gelmiyor, dalgalar› saymaya baﬂlad›m ve üçüncü dalgaya bitirilece¤i yok. Armatörlerimizin gemileri de olmasa, gemi
bindim! K›y›ya bindirirken bir dalga geldi, beni denize f›rlatt›, görebilece¤imiz yok Orta Karadeniz’de.
Karadeniz’in karﬂ› k›y›lar›yla iliﬂkili oldu¤umuz altm›ﬂmotor da kapakland› (tersine döndü). Bereket k›y›da
yetmiﬂ
y›l öncesine dek bizim kay›kç›lar›m›z, oyuncak gibi
soyunuk bekleyenler yolcular› ve bebe¤i k›y›daki dalgalar›n
oynarm›ﬂ
Karadeniz’in okyanus büyüklü¤ündeki
aras›ndan ald›” (özel söyleﬂi).
Karadeniz
(O.Peker)

1968

dalgalar›yla.
K›r›m yönünden gelirken, Karadeniz’in ortas›nda bir
sessizlik olur, k›y›larla iliﬂki kesilirmiﬂ. Bir-iki mil daha yol
al›nca, bizim ‹sfendiyar Da¤lar›’n›n en yüksek noktas›
Yaral›göz, kaptanlara pusulal›k edermiﬂ. Karﬂ› k›y›lara
giderken de K›r›m Yar›madas›’n›n da¤lar›na bakarak
yönlerini bulurmuﬂ gemicilerimiz...
Salim YILMAZ (AG, 1 Nisan 1982)
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Nurettin Peker (1892):
23 Ocak 1945 günlü¤ü: “...Yar›m saat sonra Evrenye (Gemiciler) önlerindeyiz. Hava
iyice bast›rd›. ‹ri dalgalar aras›nday›z. Baﬂtankara edemeyiz. Necati Kaptan (Köro¤lu, 1916),
‘Müdür Bey, aç›¤a aç›lmaktan baﬂka kurtuluﬂ yolu yok’ diyor ve aç›l›yoruz. Baﬂlayan karl› tipi
denize düﬂmüyor, denize paralel olarak uçuyor. Önümüzü, çevremizi göremiyoruz. 6 tonluk
motorun safras›ndaki 2.600 kg çimentonun üzerinde belki 30 kiﬂi var. Yükümüz bask›n. Motora
çarpan azg›n dalgalar›n sular› içeriye girmeye baﬂlad›. Kaynayaca¤›z. Kaptan yelkeni indirdi,
kurudirek gidiyoruz. Yolcular›n üzerine muﬂamba çektirdim. Tayfalar ateﬂ gibi. Muﬂamba alt›nda
kimsenin k›m›ldamamas›n› da ba¤›rarak söyledim. K›ç üstünde ben, Bozkurt’tan Kilmesli Ahmet
Usta (S›var, 1901) ve dümen “yeke”si elinde, ayakta, motoru dalgalara göre idareye çal›ﬂan
Necati Kaptan bulunuyorduk. Necati Kaptan açt›kça aç›yordu tekneyi. Motorda en yaﬂl› ve deneyimlerden geçmiﬂ
kiﬂi bendim, kaptana ve kiﬂili¤ine
Motorlar Etrüsk’te (Varol Yazgan).
güveniyor dum. Ne var ki, dümene
kumanda edemeyecek kadar beli ve elleri
donan Necati Kaptan, ‘Müdür Bey,
donuyorum, tutam›yorum!’ diye ba¤›rmaya baﬂlay›nca derhal yekeyi elime ald›m.
Benim de ellerim, so¤uktan yekeye
yap›ﬂmaya baﬂlad›. Dalgalar gittikçe
büyüyor; muﬂamban›n üzerinden aﬂ›yordu.
Yolcular›n tente alt›ndan a¤lamakl› sesleri,
Tanr›’ya yakar›ﬂlar› geliyor kula¤›ma.
Tehlike yüzde 90’a ç›kt›. Ben de donarsam
bo¤ulaca¤›z. Necati Kaptan durmadan
kollar›n› sall›yor, çaprazl›yor, ellerini
o¤uﬂturuyor. Akl› baﬂ›na geldi ve kumanday› benden ald›. Art›k benli¤imden geçtim. Anam›, eﬂimi, dört evlad›m›
düﬂünüyorum. ‘Yirmi yaﬂ›ndan beri ömrünü savaﬂlarda, esarette ölümlü binbir serüvenlerle geçirmiﬂ ve y›llard›r
Orta Karadeniz k›y›lar›nda kaç kez kaza atlatm›ﬂ âciz, naciz Nurettin Peker’i koruyan Tanr›, motordaki zavall›
yolcular›n hürmetine yine korur’ diyorum. Moralimi tazeliyorum, kaptan›m›za destek oluyorum. K›ç üstünde yan›mda
uzanan ve durmadan abuk sabuk söylenen Bozkurtlu Ahmet Usta birden f›rlad›, denize atlamak istedi. Akl›n›
kaç›rm›ﬂ, ba¤›r›yordu. Necati Kaptan’la beraber yakalad›k, avutarak yat›rd›k. Yolcular› da avutmaya çal›ﬂ›yoruz.
Tabancam› elime ald›m, ‘Kim aya¤a kalkarsa vururum!’ dedim. Önümüzde ‹liﬂi (Yakaören) koyu var. Var ama nas›l
girece¤iz? Üçlü, dokuzlu dalgalar var. ‘Ha gayret Necati O¤lum, ha gayret, hepimiz sana emanetiz’ diyorum.
Necati Kaptan büyük bir ustal›kla motoru devirmeden ‹liﬂi’ye çevirirken, yüzde 99’a ç›kan tehlikeyi atlatt›k. Tabancam›
k›y›ya do¤ru çevirerek ﬂarjörü boﬂaltt›m. Silah sesine kahvelerden ç›kan halk k›y›da birikti. Bize moral verici iﬂaretler
yap›yorlard›. Çekme tak›mlar› ve ya¤l› felekler haz›rlan›yordu. Necati Kaptan, uygun gördü¤ü büyük bir dalgan›n
s›rt›na binip ç›¤d›r›rken, dümen yekesinin titredi¤ini görünce
gözlerimi kapad›m. Yüklü bir motoru ‹liﬂi Kayal›klar›’na
EKMEK KAVGASI B‹R MACERADIR
bindirip parçalamadan, iri dalgalar›n s›rt›nda ç›¤d›rabilmenin
Karadeniz’in en a¤›r dalgalar› Abana’da patlar. Denizde
ve kumsalda felek üstüne dengeli bir ﬂekilde bindirebilmenin olan motorlar iyi havalarda bile on dakikada sahile çekilebilir.
ne demek oldu¤unu ancak kaptanlar, denizciler bilir. Abana Her motorun alt›na alt› tane oturak (felek) atarlar. Sonra
iplerle ›zgaralar üzerine çekilir. Bütün bu iﬂler, kilolarca
denizcilerinin bal›k gibi yüzen küçük çocuklar› da bilir bu al›nterine bedeldir.
gerçe¤i. (...) F›rt›na ç›k›nca görevliler ‹nebolu santral›ndan
Güneﬂ batarken ufuk fazla k›zar›rsa, bir de bulutlar biraz
aral›ks›z aram›ﬂlar. Motorumuz üzerine sa¤l›kl› haber fazla kal›n olursa “Karadeniz’de F›rt›na olacak” demektir.
alamay›nca batt›¤›m›z yay›lm›ﬂ. Kara haber (‹nebolu’daki) Her f›rt›nada, Abanal› kad›n›n gözleri denizde, elleri
anama ulaﬂm›ﬂ. Anam koﬂarak santrala gelebilmiﬂ, kara gergefindedir. Keﬂiﬂleme, gündo¤usu, poyraz, y›ld›z, karayel,
bat›, lados, k›ble. Bu sekiz f›rt›na s›rayla Karadeniz’de nöbet
haberi ö¤renince orac›kta kriz geçirmiﬂ. Jandarmalar eve tutar.
götürmüﬂler. Bir daha kalkamayaca¤› yata¤›na yat›rm›ﬂlar.
‹kinci Dünya Savaﬂ› y›llar› içinde, Ruslar›n bir muhribi,
ﬁimdi ‹nebolu’da, Avra mezarl›¤›nda yat›yor” (AG, 15 Abana yak›n›ndaki Püsürge’de karaya oturmuﬂtu. Adamlar
iki sene u¤raﬂt›lar, gemilerini kurtaramad›lar. En sonunda
May›s 1978).
parçalay›p, demircilere satt›lar. Karadeniz ald›¤›n› vermez.
Erkek dalgalarla u¤raﬂ›r, kad›n da tarlada, ancak evine güç
bela yetebilen üç avuç mahsulün peﬂindedir. Deniz dersen
delidir. Lados olur, çak›l y›¤ar. Poyraz olur, kum getirir.
Akl›na eserse, hepsini al›r gider.
Abana, üç yan› da¤larla sar›lm›ﬂ, denize tek penceresi
olan garip bir diyard›r. Ad›n› duymayan çoktur. Fakat, yolu
düﬂen bir adam da Abana’y› b›rakamaz. Burada ekmek
kavgas›, baﬂ›ndan sonuna bir macerad›r.
Ayhan HÜNALP
(Tercüman Gazetesi, 27 A¤ustos 1955)

Memurlar ›rgat baﬂ›nda (Nuri Eren).
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Salim Gürsoy (1910):
“Hat›rlad›¤›m kadar›yla 25 y›l önce (1945 dolay›) güneﬂli bir temmuz günüydü. Abana’dan
erik ve yolcu ile ‹stanbul’a on tonluk motorumla (Y›ld›ray) hareket ettik. 24 saat sonra
Zonguldak’a vard›¤›m›zda, yolcu ç›karmak için iskeleye u¤rad›k. Orada muhafaza (gümrük)
teﬂkilat› bizi yolcu ile yakalamak istedi. Aram›zdaki tart›ﬂma büyüdü. Fakat sonunda bu defaya
mahsus olmak üzere bizi serbest b›rakt›lar. (...) Bizle beraber hareket eden baz› gemiler azg›n
dalgalara dayanamayarak geri döndü. Baz›lar› da fazla k›y›ya sokulduklar› için dalgalar›n etkisiyle
karaya oturdu. Biz bu korkunç sahneleri görmemize ra¤men ‘yolcu yolunda gerek’ misali yolumuza
devam ettik. (...) Bu arada motorumuzda bulunan erik ve eﬂyalar›n bir k›sm›n› denize att›k. Bir
ara dalgalar›n ﬂiddetinden
motorun su ald›¤›n› gördüm. Makinistim Cemil
Gürsoy’a (1908), motorun su almamas› için
muﬂambay› çekmesini söyledi¤im s›rada ans›z›n
ﬂiddetli bir dalga ile makinenin davlumbaz kapa¤›
aln›ma çarparak denize düﬂtü. Makinistim, ‘Salim
Kaptan (Gürsoy, 1910) denize düﬂtü!’ diye
ba¤›r d›. Oysa ben düﬂmemiﬂtim. Nihayet
Abana’dan hareket ediﬂimizden dört gün sonra
limana girdi¤imizde, liman reisi bizim bu kadar
yükle, böyle korkunç bir havada buraya kadar sa¤
salim geldi¤imize hayret etti. Niçin hayret etti¤ini sordu¤umda, irili ufakl› 21 parça geminin
batt›¤›n› söyledi” (Turistik Abana, 26 Kas›m 1970).
Nurettin Aslan (1934):
“Mozaik yükü ile Zeytinburnu’na (‹stanbul) yanaﬂt›k. Denizin çok ‘azg›n’ olmas› yüzünden
iskeleden ayr›lmak zorunda kald›k. Haydarpaﬂa ya da Kumkap› önlerine gitmemiz gerekiyordu.
Tam bu s›rada O¤lum Mehmet (Aslan, 1955), su pompalar›n›n çal›ﬂmad›¤›n› söyledi. Ben de
bakt›m, çal›ﬂm›yordu. Samatya Hastanesi aç›klar›ndayd›k. Rüzgâr serteliyordu. K›y›ya yaklaﬂarak
demirledim. Beni sandalla d›ﬂar› ç›kard›lar. K›y›da dalgalar beni baﬂ›mdan aﬂa¤› ›slad›. Marmara
Adas› Taﬂ›y›c›lar Kooperatifi’nden
Gemiciler’de yap›m› tamamlanmak üzere olan
yard›m isteyecektim. Asfalta ç›k›p,
bir gemi (Osman Üstün).
arabalar›n önünü kesmek için kollar›m›
açt›m, sa¤a sola çarpt›m, hiçbir araba
durmad›. Sonunda bir polis arac›n›
durdurabildim. Beni, Aksaray’daki
kooperatif merkezine götürdüler.
Müdür Mustafa Bey bana yard›mc›
olmak istedi. Fatih ‹tfaiye Müdürlü¤ü’
ne beraber gittik. Ellerinde uzun hortum
olmad›¤›ndan yararl› olamayacaklar›n›
söylediler. Motorun bulundu¤u k›yaya
geldi¤imde, motor sulara gömülmüﬂtü
ve yaln›zca dire¤i görünüyordu.
Tayfalar sandaldayd›. ‹yi ki canlar›n› kurtarabilmiﬂlerdi. Çok kötü duruma düﬂtüm. Arkadaﬂlar
cebine üç-beﬂ gün para koydu. Onlara teﬂekkür ediyorum. Tanr› yard›m etti ve Ferhat
Ekmekçio¤lu’nun motorunu çal›ﬂt›rmak için, Can Beksay’dan teslim ald›m. Bu tekneyi 7 y›l
çal›ﬂt›rarak borçlar›m› son kuruﬂuna dek ödedi¤im gibi,
Karagümrük’ten (‹stanbul) de bir daire ald›m.
Abana’da da bir dairem var” (özel söyleﬂi).
Nihat Makarac› (1934):
“‹nebolu’dan geliyoruz. O gün kaptan›m›z
Parmaks›z. Ali Mehmet’in (Mo¤ul, 1894) o¤lu
rahmetli Mehmet Ali (Mo¤ul, 1923). Fahri Demirel
(1932) de gemici. Ben makinistim. Yükümüz bu¤day. Evrenye’ye geldik,
hava patlad›. K›ﬂ günü. ‹liﬂi (Yakaören) üzerine geldik, Abana’y› zor
görüyoruz. Rüzgâr da öyle sert ki! Abana’y› bulabilmek için, ‹liﬂi’den
diklemesine k›y›ya do¤ru vurduk. Millet k›y›da seferber olmuﬂ. Ne hava!
Çaya¤z›’ndan buray› zor kapt›k. Dalgalar büyük. Bir ‘viya’ya kapt›rd›k ki,
dikilince, dalga bizi k›y›ya çakt›. Davlumbazda iki kad›n yolcu vard›. Bereket,
ikisi de ambara düﬂmüﬂ! Hiç unutmum” (AG, Temmuz 1989).
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Hüseyin Y›ld›z (Türkeli-Iﬂ›kl›, 1926):
“...Biz hem ormandan maden dire¤i çeker, hem de
gemiye yüklerdik. K›y›dan önce kay›klara yükler,
kay›klardan gemiye aktar›rd›k (...). Gemiyi yükledik. Gemi
Zonguldak’a, kay›klar da ‹nebolu’ya gidecek. Burada,
Türkeli’nde Abanal›, Z›rmal› Kadir ad›nda biri vard›,
eski çorap, bak›r toplard›. O da bir kay›k eski püskü
yüklemiﬂ. ‘Beni de Çatalzeytin’e dek ba¤lar m›s›n›z?’ dedi
kaptana. Ve geminin arkas›na biri o, dört kay›k ba¤land›.
Biz 23 iﬂçi de içinde. Bir f›rt›na koptu, geminin kaptan› kay›ktakileri gemiye
alarak Sinop yönüne döndü. Kay›klar›n dördü de halatlar› kopard›, k›y›lara
vurarak parçaland›. Sinop liman›na girerken iki büyük dalga bizi baﬂtan
Üzerinde 1888 tarihi yaz›l› Rus ﬂamand›ras› aﬂa¤› ›slad›.
Bir ‹nebolu motoru Hac›veli’de (Muharrem Yorganc›).
(Ahmet Y›ld›z)
Limana girdik ki, süt liman! Bizi bir kahveye doldurdular. Soba
yan›yor. Orada ›s›nd›k. Dört gün kald›k. Yedik içtik,
has›rlar üzerinde yatt›k. Beﬂinci gün Sinop’tan yaya
olarak yola ç›kt›k 10’umuz k›y› yolundan, 13'ümüz
Er felek üzerinden gidiyoruz. Ayaklar›m›z
yal›nayak, karn›m›z aç. Erfelek’e yaklaﬂ›nca kar
ya¤maya baﬂlad›. Akﬂam da olmak üzereydi. Bir
evin kap›s›n› çald›k. Bizi içeri ald›lar. Samun ekme¤i
ve pekmez verdiler, karn›m›z doydu. Ertesi gün hava
biraz aç›ld›. Kar da kalkm›ﬂt›. Yola devam ettik...”
(özel söyleﬂi)
Not: Turistik Abana’dan al›nan söyleﬂileri ‹lhan
ﬁekerci (1945) yapt›.
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