5

G‹R‹ﬁ‹MLER, G‹R‹ﬁ‹MC‹LER
‹LK G‹R‹ﬁ‹MC‹LER
‹stanbul’da Denizbükülü sepetçi Kemal Kayao¤lu (1933), iﬂi babas› Mehmet Kayao¤lu’ndan (1911)
ö¤renmiﬂ. Babas›n›n ustas› da Kadir Usta. Ondan öncesinin ustalar› Rum ve Ermeni’ymiﬂ.
“O zaman›n dini hocalar› bile, ‘Sak›n O¤lum sepetçilik, ocakç›l›k, f›r›nc›l›k, aﬂç›l›k, terzilik, marangozluk
yapmay›n, bunlar gâvur sanat›d›r’ derlermiﬂ” diyor Kemal Kayao¤lu (AG, Ekim 1994).
Abana’da ilk kahveleri Zekâi Sümer’in (1929) dedesi Süleyman Sümer (Süleymanc›k, 1868) ile Nihat
Makarac›’n›n (34) dedesi Sa¤›r Salih (1852) açt›lar. Kahveler cams›z-çerçevesizdi. ‹lk f›r›n› Küreli Hac› Osman
(1896) açt›. Ekme¤in yan› s›ra “peksimet” (özellikle gemiciler için dayan›kl›-kuru ekmek) de yapard›.
‹lk bakkallar Salih Day› (Salih Turan, 1877), K›r›ko¤lu Ahmet Çavuﬂ, K›r›ko¤lu Hac› Osman
(1858), Hac› Müftü (Mustafa), Nuri Ahmet (Ye¤in, 1887), Kelo¤lan’›n Mehmet (Makarac›, 1886), Molla
Day› (Mustafa ﬁenol, 1874), Sakara¤a (Hasan Özden, 1881) ve Aktan Kaptan’d›r (Mehmet Aktan, 1871).
Faik Acar (1909) bakkallar› ﬂöyle s›ralar:
“K›r›ko¤lu Hac› Osman (1858), K›r›ko¤lu Ahmet Çavuﬂ (1880), Aktan Mehmet
Kaptan (1871) ve Sakara¤a (Hasan Özden (1881) vard›. Nuri Ahmet (Ye¤in, 1887) falan
sonradan geldiler” (AG, 15 A¤ustos 1978).
Nuri Ahmet (ve sonras›nda o¤ul Sabri Ye¤in’le torun Nurettin Ye¤in)
40 y›l› aﬂk›n bir zamand›r Abana’n›n en vars›l ailesi kimli¤ini korudu(*).
Ahmet Günay (Kara Ahmet, Bozkurt, 1925), 2. Dünya Savaﬂ› (193945) s›ras›nda Nuri Ahmet’tin (Ye¤in, 1887) parasal gücünü ﬂöyle anlat›yor:
“Bozkurt tüccarlar› her çarﬂamba günü Abana’da Nuri Ahmet’ten para
al›r, perﬂembe günü Bozkurt’ta üreticiye da¤›t›rd›” (özel söyleﬂi).
Tahir Metin (Koﬂmap›nar, 1934):
“Nuri Ahmet çok zengindi. Söylendi¤ine göre, masan›n üzerine kâ¤›t
paralar› istiflemiﬂ, karﬂ›s›nda oturan kar›s›na ‘Beni görebiliyor musun?’ demiﬂ.
O denli paras› çokmuﬂ” (özel söyleﬂi).
Bakkallardan önce gereksinim ‹nebolu’dan, Bozkurt ve Abana pazarlar›ndan sa¤lan›r.
Bu pazarlardaki sergilerde ekmek de sat›l›rm›ﬂ.
*) Nuri Ahmet (Ye¤in, 1887) iﬂe sergicilikle baﬂlad›. Genellikle ‹nebolu’dan ald›¤› öte-beriyi Abana, Bozkurt
ve Yakaören pazarlar›nda satt›.
Yumurta toplad›. ‹lk yerleﬂik dükkân› Yakaören’de açt›.
Nurettin Ye¤in (1930), “Dedem Hac› Baba (Ahmet Ye¤in,
1887), ‹liﬂi’ye (Yakaören) yal›nayak gidip geldi¤ini;
ayakkab›lar› ‹liﬂi’ye girerken giydi¤ini söylerdi” diyor.
Abana’daki ilk dükkân› bugünkü ﬁekerci’nin dükkân›n›n
bitiﬂi¤indeki Otel Ünlü’nün yerindeydi. Sonra 1980’lerde
y›k›lan ve bugünkü Nuri Ahmet’in yap›s›n›n 25 metre kadar
bat›s›ndaki, üzerinde k›rm›z› boyal› ev olan yap›ya geçti.
1928’de bugünkü yap›y› yapt›rd›. 1951’de hac› oldu. 1956’da
‹stanbul’a taﬂ›narak Hac›kad›n’a yerleﬂti ve 1964’te öldü.
O¤ul Sabri Ye¤in (1911), 1940’tan 1945’e dek ‹stanbul’da
kald›. Eminönü So¤an ‹skelesi’nde ikisi de Rum olan biri
Simon öteki de Dimitri ile ortak iki iﬂyeri açt›. Burada so¤an,
patates, kuru fasulye, pirinç gibi yiyeceklerin toptanc›l›¤›n›
yapt›. Patates Abana’dan; Pirinç Tosya’dan gelirdi. Önce
Küçükpazar’daki, eﬂinin (Seniye Ye¤in, 1912) babas›ndan
kalan evde; o ev yan›nca da Kuzguncuk’ta ald›klar› evde
oturdular. Abana ilçe olunca (1945), babas›n›n ça¤r›s› Nuri Ahmet’in Abana’daki ilk dükkân›: Mustafa ﬁekerci ile Zuhuri Gür’ün
üzerine Abana’ya gelir. Sabri Ye¤in 1965’te ölür. ‹ﬂi
yap›s› aras›ndaki (sa¤da), üzeri kapaktaﬂ› olan, yar›s› görülen alçak yap›.
Nurettin Ye¤in (1930) sürdürür.
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1930’larda bile her bakkal, temel gereksinim olan zeytinya¤›, gaz ve tuz da satar.
Muharrem Yorganc› (1926):
“Hasan Reis’in Mehmet (Öztürk, 1891), kahvesindeki lüksün gaz›n› her gün ayr› bir
esnaftan doldurturdu. Bir gün Molla Day›’dan (Mustafa ﬁenol, 1874), bir gün Sakara¤a’dan
(Hasan Özden, 1881), bir gün Nuri Ahmet’ten (Ye¤in, 1887), bir gün ﬁekerci Mustafa’dan
(1911). Kimi kez ben gider lüksü doldurturdum. O zaman›n kahveleri sabah namaz›nda aç›k
olurdu” (özel söyleﬂi).
Abana’n›n ilk kasab› Hasan Demir’dir (Ali’nin Hasan, 1898). Hasan Demir kasapl›¤a
1915 dolay›nda baﬂlad›, 1936’da o¤lu Hamdi Demir’e devretti (öteki o¤ul
Mustafa Demir ayr› bir kasap dükkân› açt›). Hamdi Demir1997’de o¤lu
Mustafa’ya (Demir, 1969) devretti.
Varol Yazgan (1937):
“Ali’nin Hasan (Demir, 1898), Balkan Savaﬂ›’nda askermiﬂ. Az›l› bir Bulgar düﬂman›yd›.
Sabah hayvan› keser, ö¤leye dek satard›. Ard›ndan içkiye baﬂlar, akﬂamüstüne dek içerdi. Genelde
hava kararmadan köye (Ba¤l›k) giderdi. Kimi yaz günleri soyunur, uzun donu ile denize girerdi.
Bu arada kuzeybat›ya (Bulgaristan yönü) döner, elindeki simgesel tüfekle ‘bom bom’ diyerek ateﬂ
ederdi” (özel söyleﬂi).
‹lk manav da Mehmet Sümer’dir (Mehmetcik, 1898).
Abana Merkez’de son nalbant Raﬂit’in Hasan’d›r (T›¤l›, Ku¤u,
1898). Raﬂit’in Hasan at, eﬂek ve kat›r nallard›.
Cemal Makarac›
‹lk foto¤rafç› Molla Day›’d›r (Mustafa ﬁenol, 1874). Molla Day›’n›n
makinesini önce o¤lu Mustafa ﬁenol (1904) ve sonra da öteki o¤lu Mehmet
ﬁenol (1910) kulland›. Bu makine Çatalzeytin’e sat›ld›. Daha sonra Salim
Gürsoy (1910) ve Cemal Makarac› (1912) foto¤rafç›l›k yapt›lar.
‹lk demirci Konakören’den Demirci Mahir’dir (Üstüner, 1911).
Son çar›k ustas› ﬁaml›’d›r (Hasan Yeniayd›n, 1873). ﬁaml› Abana
ve Hac›veli’de deriyi al›r ve iﬂlerdi. Sigaray› çok uzun bir a¤›zl›kla içerdi.
Aynur Y›lmaz’a (1934) göre ﬁaml› Day› ald›¤› derinin
kuyru¤undan güveç yapard›.
Son saban, boyunduruk ve düven ustas› Yeﬂilyuva’dan
Kopuk Ahmet’tir (Kara, 1895).
Mustafa Kara (Yeﬂilyuva, 1946):
“Kopuk Ahmet (Kara, 1895), Elinde torba ve çekiçle
Konakören’i geçince, Yakaören yak›nlar›ndaki Kalecik
alt›nda döven diﬂi yapard›. ‹yi döven yapard›. Onun yapt›¤›
dövenle harman daha çabuk dö¤ülürdü. Boyunduruk yapard›. Baston, kaﬂ›k-çatal yapard›. K›zak
yapard›. Arkalara tekerlek tak›l› ka¤n› yapard›” (özel söyleﬂi).
Mannac› ‹zzet (So¤ukçelik, 1900) de Kalecik alt›ndan düven diﬂi ç›kar›r, ‘zembil’ine doldurur, pazarda
tane ile satard›. Dövencilere de satard›.
Tabakç› ‹smail (ﬁen, 1913) deri iﬂlerdi.
ABANA
Lütfi ﬁen (1947):
“Ben
çocuktum. Derileri çevreden sa¤lard›k. ‹nebolu’dan,
Bir sahil kenar›nda
Bozkurt’tan.
Çatalzeltin’den de al›rd›k. Abana’da en çok Ali’nin
Küçücüktür bu kasaba.
Y›llar öce bir köydü,
Hasan’dan (Demir, 1898) al›rd›k. Motorla gelen deriyi s›rt›m›zda
Bugün oldu bir kaza.
2-3 seferde köye (Avc›lar) taﬂ›rd›k. Bazen eﬂe¤e de yüklerdik. Belli
Masmavi deniziyle,
bir say›ya ulaﬂana dek derileri tuzlay›p b›rak›rd›k. Haftada 50-60
Yemyeﬂil da¤lar›yla,
koyun; 25-30 s›¤›r iﬂlerdik. ‹ki tane kuyu vard›. Birinde kireç;
Bütün güzelli¤iyle
ötekinde su. Sönmemiﬂ kireci Hac›veli’de kireçci vard›, oradan
Çok ﬂirindir Abana.
al›rd›k. Tuzlar›n› silkeledikten sonra derileri kireç kuyusuna atard›k.
Yaz›n turistler gelir,
Koyun derisi 3 gün; s›¤›r derisi bir hafta kireçte yatard›. Arada kar›ﬂt›r›rd›k. Sonra
Buray› çok be¤enir.
derileri temiz su havuzuna atar, y›kay›p ç›kar›r, üstüste y›¤ard›k. Sonra tezgâhta 60Gezer gezer e¤lenir
70 cm’lik b›çakla deriyi s›y›r›r; üstündeki pislikleri atard›k. Ard›ndan arkas›n› çevirip
Güzel ﬂirin Abana.
tüylerini de s›y›r›rd›k. Temizlenen deriyi evin ve samanl›¤›n duvarlar›na gerdirerek
K›ﬂ›n karla donan›r,
çiviler, kurumaya b›rak›rd›k. Kuruduktan sonra derinin k›vr›k kalan yerlerini tezgâhta,
‹lkbaharda yeﬂerir.
üzerinden silindir geçirerek düzlerdik. Cilâ için mezbaha’dan kan al›rd›k. Bu kana
Sonbanarda allan›r
Güzel ﬂirin Abana.
istenilen renkte boya katarak, deri büyüklü¤ünde taﬂ tezgâh üzerinde f›rça ile boyard›k.
Kuruyunca tek tek sarar (rulo) kundurac›lara satard›k. Yününü denizde y›kar, kumlara
Figen NERM‹N
Turistik Abana,
sererdik. Deniz az›nca yünün yar›s›n› denizin ald›¤› olurdu. Dericilik 1962’de bitti”
(15 Temmuz 1972)
(özel söyleﬂi).
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Aynur Y›lmaz (1934):
“Devrekâni Merkez’den Raif A¤a 1942’de iki atla Abana’ya gelip, babama (Mehmet
Y›lmaz, 1894) ‘Beni koruyacaks›n!’ dedi. Kan davas›ndan kaçm›ﬂ. Yan›nda eﬂi de var. Az-çok
eﬂya da var. Yerde kar var. O zaman daha bizim ev yap›lmam›ﬂ. Dedemin (Kadir Makarac›,
1894) bölünmüﬂ evinde (evin yar›s›nda) kal›yoruz. Birkaç gün bizde kald›ktan sonra Deli
Feride’nin (K›r›ko¤lu, 1891) evini tuttular. Bizim kahvenin karakola bakan yönündeki ah›r›n
yan›baﬂ›nda 5-6 m2’lik bir yer vard›. Raif A¤a orada terzili¤e baﬂlad›. Demek ki makine de
getirmiﬂti. Deri de dikerdi. Deri ceket, kot pantalon, deri ﬂapka yapard›. Deriyi Keleﬂo¤lu
‹smail’den (ﬁen, 1913) al›rd›. Kahveci Mustafa (Saraç, 1894) ile ﬁekerci Ahmet (1897) de
keçi derisinden at ve eﬂek e¤eri yaparlard›. Mes yaparlard›. San›r›m onlar da deriyi Keleﬂo¤lu ‹smail’den (ﬁen,
1913) al›rd›. Raif A¤a Abana’da 5-6 y›l kald›. Devrekâni’ye geri dönünce pikap ald›,
kamyon ald›. Arada gelirdi” (özel söyleﬂi).
Mustafa ﬁekerci (1911), ﬂekercili¤i ‹zmit’te ö¤rendi. 13 yaﬂ›nda ‹zmit’e giden
ﬁekerci, orada 5 y›l ç›rakl›k yapt›.
Abana’da bilinen ilk yorganc› Mustafa Yorganc›’n›n (1894) Ustas› Rum’dur (‹stanbul):
“14 yaﬂ›mda rüﬂtiyeden (ortaokul) ayr›larak ‹stanbul’a gittim. Sultan Reﬂat tahta
yeni ç›km›ﬂt› (1908). A¤abeyim saraydan ç›kt›. Yorganc› bir Rum’la ortak yorganc› ve
döﬂemecilik dükkân› açt›, ben de yanlar›nda ç›rakt›m. (...) 1930’da ‹stanbul’dan geldim ve
2 y›l Bozkurt’ta yorganc›l›k yapt›m. Hayri’nin (Aydemir, 1924) babas› Müezzin Mustafa
(Aydemir, 1864) ölmüﬂtü. Beni ça¤›rd›lar, müezzinli¤i kabul ettim. Arsa verdiler, ev yapt›m. Alt›na iki dükkân
yapt›m, birini acentaya (Denizyollar›) verdim(*), birinde kendim durdum. Oraya ilk yap›y› biz yapt›k. Sonra Nuri
Usta (F›r›nc›, 1886), daha sonra da Berber Faik (Saraç, 1902) yapt›lar” (AG, Nisan-May›s 1999).
Bilinen ‹lk terziler Terzi Tahsin (Öztürk, 1911) ve Tevfik Özümpek’tir (Çolak Terzi, 1922). Terzi
Tahsin’in ustas› Yahudi’dir (‹stanbul). Terzi Tahsin’i Naz›m Önüralp (1922) izler. Naz›m Önuralp’›n ç›raklar›
da Meral Önüralp (Çatalzeytin, 1936), Necmi Y›lmaz (1939), Naci Ergin (1937), Ünsal ﬁenol (1938) ve
Vedat Gürsoy’dur (1932). Necmi Y›lmaz’›n parma¤›n› Meral Önüralp ba¤lar(**).
Bilinen en eski kad›n terzisi Naciye Ergin’dir (1918).
Refik Yorganc› (1943):
“Hac›veli’de Hilmi’nin (Yorganc›, 1902) Eﬂi Zekiye ve Annem Habibe Yorganc› köy
dü¤ünlerinin giysilerini dikerlerdi. O zaman gelinlik kumaﬂlara ‘empirme’ mempirme derlerdi.
Onlar› Naciye Abla (Ergin, 1918) dikerdi. Hatta annem gelinlik diktireceklere ‘Nuri Ahmet’ten
(Ye¤in, 1887) ﬂu kadar empirme al›n, Naciye Abla’ya gidin!” derdi.
Naciye Ergin’den sonra Neriman Makarac› (1933) da kad›n terzili¤i yapt›.
Abana’daki ilk Türk Ayakkab› Ustas› Hasan Usta’ya (Kundurac›, 1890) “Gâvur Herif”
denilirken, Yeﬂilyuva’da “B›çakç›”lardan Nal Ustas› Ömer Kara (1927), demircili¤in “200
y›ld›r sülaleden” geldi¤ini, Yeﬂilyuva’da 1953-57 aras›nda çal›ﬂan 6 nalc›n›n (demirci) iﬂ
yetiﬂtiremedi¤ini söylüyor (Nurettin Do¤an’›n söyleﬂisi).
Dursun Kaya (Yeﬂilyuva, 1924):
“Nadarköyü’nde (Yeﬂilyuva) Fisen Usta (Hüseyin, 1853) vard›. Tokur Mehmet (Gür,
1868) de Fisen Usta’dan ö¤renmiﬂ demircili¤i. Onun
da ç›ra¤› B›çakç› Ali Usta (Kara, 1897). Sonra
Nadarköyü’nde Deli Mehmet (Y›ld›r›m, 1922) var.
Onlardan önce ora¤a su verecek adam yokmuﬂ” (AG,
Temmuz 1994).
Bu söyleﬂide Dursun Kaya, Kibar’›n Hasan
(Uçar, 1889), Tokur (Mehmet Gür, 1868) ve Deli M›stan’›n (Mustafa
Kurudirek, 1907) de¤irmenleri bulundu¤unu söyledikten sonra, ayr›ca
köyde “Ramis’in (Mehmet Y›ld›z, 1855) bakkaliyesi de varm›ﬂ” diyor.

Yeﬂilyuva’daki son demircilerden
Kâmil Gür (1931).

*) Bu dükkân 1947’ye dek Abana Tar›m Kredi Kooperatifi’ne verilmiﬂti: “1944
y›l› Eylül, 1. Teﬂrin (Ekim) aylar›na ait daire kiras› bedeli olan dört liray› ‹nebolu
Ziraat Bankas› nezdindeki çevirme kredisi hesab›m›zdan al›narak sahibi (yap›n›n)
Mustafa Yorganc›’ya verilmesine karar verdik” (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 166).
**) Terzili¤e ilk giren ç›ra¤›n, ç›rakl›¤a baﬂlad›¤› ilk gün, i¤ne tutacak parma¤›na
(genellikle sa¤ elin orta parma¤›) “terzi yüzü¤ü” tak›l›r, katlan›r ve ba¤lan›r.
Ba¤ iki hafta hiç çözülmezdi. Necmi Y›lmaz (1939), iki hafta bükülü (ba¤l›) kalan
parmak için “mosmor olur ve çürürdü” diyor ve bu yapt›r›m›n ço¤u yerde bugün
de geçerli oldu¤unu söylüyor. Ba¤lamay›, varsa bir önceki ç›rak (ya da kalfa);
yoksa usta yapar.
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Kemal Y›lmaz (Ortasökü, 1951):
“Kömürü kestaneden yapard›k. Kömür oca¤›n›n büyüklü¤ü, yap›lacak kömüre göre
de¤iﬂirdi. Yeﬂilyuva’dan Demirci Ömer (Kara, 1927) derdi ki: ‘Bana 5 çuval kömür getir.’ Biz
de 5 çuvall›k kömür yapard›k. Yeﬂilyuva’da Demirci Ömer’den baﬂka Tokur’un Kâmil’e
(Gür, 1931), Tokur’un Mehmet’e (Gür, 1913), Tokur’un M›stan’a (Mustafa Gür, 1906),
Nadarköyü’nden Deli Dursun’a (Y›ld›r›m, 1922) kömür götürürdüm. Akﬂamdan ç›kard›m
yola. Çünkü yasakt› ormandan a¤aç kesmek. Atla giderdim. Benden baﬂka
bizim köyden birçok kiﬂi yapard› bu iﬂi” (özel söyleﬂi).
Nuri Eren (1920), kendisiyle yapt›¤›m›z özel söyleﬂide ba¤ üzümünü
Abana’ya dedesi Hac› Osman’›n (1858) ‹zmir’den getirdi¤ini söylüyor(*),
Eren’e göre Giresun’dan çuvallarla f›nd›k çubu¤u getirtilerek halka da¤›t›ld›. Amasya elmas›
fidan› da getirildi ama, sis yüzünden iyi sonuç al›namad›. Nuri Eren’e göre 1930’lu y›llarda
tütün ekildi¤i bile oldu.
Avukat Süleyman Çanga:
“Baﬂörtülü, yal›nayak genç kad›nlar, 50-60 kiloluk üzüm ve sebze küfelerini s›rtlar›nda
taﬂ›yorlar, k›y›da motor yüklüyorlard›. Herbiri tertemiz giysiler giymiﬂler, hiç de yorgun görünmüyorlard›. ‹ncecik
iplerin nas›l olup da omuzlar›n› yaralamad›¤›n›, motoru yüklemelerindeki hüneri hâlâ anlayabilmiﬂ de¤ilimdir.
Böyle bir olaya hiçbir yerde tan›k olmad›m. Abana ve yöresinde güzel üzüm yetiﬂir ve özellikle Zonguldak’a
kadar sat›ﬂ alan› bulur. Sebzeleri çeﬂitli, bol ve nefistir. As›l ilginç olan› da, bunlar› yetiﬂtiren, s›rtlar›nda k›y›ya
taﬂ›yan ve motora yükleyen kad›nlard›r. O zamanlar Abana’n›n tek ulaﬂ›m arac› motordu ve deniz yolu kapal›
oldukça, Abana’n›n her yerle iliﬂkisi kesilirdi” (AG, 1 May›s 1978).
Ahmet Bursa (1956):
“Ba¤l›k ba¤lar›, engebeli yamaçlar›, yeﬂilin her tonuyla süslenen siyah renkli
üzümleriyle Abana halk›n›n dama¤›nda unutulmayan bir zevk, yüre¤inde bir sevdad›r.
Çocuklu¤umun umut dolu günlerinde bana huzur veren bu üzüm ba¤lar›n›n güzelli¤ini yaﬂamak
için yaz mevsimini iple çekerdim. Bu mevsimde yeﬂeren iri üzümlerin görüldü¤ü bu ba¤lar,
sonbaharda en olgun dönemini yaﬂard›. Ba¤l›k insan›n›n yegâne u¤raﬂlar›ndan biri olan üzüm
ba¤lar›na bu insanlar gözü gibi bakard›. En büyük çabalar bu üzümler içindi. AbanaZonguldak sahil ﬂeridi içersinde yetiﬂtirilen en lezzetli üzümlerdi. Sonbaharda gemilerle
pazarlara taﬂ›nan üzümler, bu pazarlarda al›c› bulurdu. Ba¤l›k Mahallesi’nde en iyi üzümleri
‘Pehlivan’ lakab›yla ‹smail Day› (Yenici, 1895) yetiﬂtirirdi. Hem sofral›k, hem de ﬂarapl›k
üzümleri en iyi metotlarla yetiﬂtiren bu zata hayran olmamak elde de¤ildi. (...) Bu düﬂüncelerden kurtulup Pehlivan
Day›’n›n ba¤ evine gidiyorum. Bir zamanlar çamlar›n aras›nda dimdik ayakta duran bu ev göçmek üzere. Çat›s›
çökmüﬂ, camlar› k›r›lm›ﬂ, etraf›n› yabani otlar sarm›ﬂ. K›r›lan kap›s›ndan merakla baﬂ›m› içeri uzat›yorum. Karﬂ›mda,
tavanlar›n› örümcek a¤lar›n›n kaplad›¤› bir mahzen duruyor. Sa¤da solda birkaç büyük f›ç› çürümeye terkedilmiﬂ
vaziyette” (Abana Haber ve Kültür Gazetesi, 15 A¤ustos 2002).
*) K›r›ko¤lu Hac› Osman (1858) “ba¤ çubu¤u”nu ‹zmir’den getirdi ve ba¤c›l›k Abana’da çabucak yayg›nlaﬂt›. 1940 ve 1950’lerde
Abana’dan ‹nebolu, Çatalzeytin, Ayanc›k, Samsun ve Zonguldak’a motorlarla üzüm yollan›rd›. Üzüm zaman› her gün ‹nebolu’ya
10-15 küfe üzüm giderdi. Ba¤c›l›k Bozkurt’a do¤ru
da yay›ld›. Bugünkü Abana’da ba¤ yapanlar Pehlivan’›n (‹smail Yenice)
ﬂunlard›: Pehlivan ‹smail (Yenici, 1895), Mocuk Ba¤l›k’taki ba¤ evi (2004).
Day› (Mehmet Ali Gülﬂen, 1878), ‹zzet Day›
(So¤ukçelik, 1901), Kavaz’›n Hüseyin (Kalyoncu,
1901) ve Kat›rc› Mehmet (Yorganc›, 1914)
Ba¤l›k’ta; Halit Özgür (1896) Abana Devlet
Hastanesi yukars›nda; Mori Ahmet (Mor, 1912),
Esat Ferik (1914), Ahmet ﬁengör (1912) ve
Zekeriya ﬁengör (1910) Yukar› Abana’da;
Mehmet Ali Mo¤ul (1894), Riza Meriç (1893),
Ahmet Demirtaﬂ (1881), Kâmil Okyay (1895) ve
Uzun Mehmet (Özümbek, 1922) Macar Köyü’nde
(Acar); Mustafa ﬁenol (1904) ve Kadir Makarac›
(1894) Dereyüzü’nde; Süleyman Tatl›söz (1914),
Kanto¤lu Salih (Berber), Karto¤lu Mehmet
(Kartal, 1882)) ve Zade (Mehmet Demirel, 1873)
Konakören’de; Abdullah Atayurt (1888)
Hac›veli’de (okulun yak›n›); Ateﬂo¤lu Süleyman
(Y›lmaz, 1909) Kad›yusuf’ta ve E¤itmen Necati
Y›lmaz (1910) Yeﬂilyuva’da. En çok üzümü
Hüseyin Kalyoncu yetiﬂtirir; 11 dönümlük
ba¤›ndan 10 tonluk birkaç motor doldururdu. Bugün
Abana ve çevresinde tecimsel ba¤c›l›k yap›lm›yor.
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Aynur Y›lmaz (1934):
“1944’te Zeytinlik’teki bizim evin yap›m› tamamlan›nca evin
üst kat›nda bir e¤lence düzenlendi. E¤lenceye babamdan (Mehmet Y›lmaz,
1894) baﬂka Gramiçe (Mustafa Kalyoncu, 1900), Pehlivan (‹smail
Yenici, 1895), Mehmet ﬁenol (1904) ve Bozkurt’tan Kâz›m Özcan
(1913) kat›ld›lar. Kâz›m Özcan daha belediye baﬂkan› olmam›ﬂt›. Babam
‹smail Yenici’nin
içkiyi b›rakm›ﬂt›. Ötekiler içti. Pehlivan, babam için kendi üzümlerinden
ﬂarap f›ç›s› (2004).
üretti¤i özel bir ﬂ›ra getirmiﬂti. O toplant›da Kâz›m Özcan’›n bir oynamas›
vard›, unutamam. Kad›n entarisi giymiﬂ, köçek gibi k›v›r›yordu. Belki de
ellerinde zil de vard›. Saz› Gramiçe çal›yordu.” (özel söyleﬂi).
Bozkurt’un en ünlü üzüm yetiﬂtiricisi Kürt Mehmet’tir (Y›ld›z,
1868).
Ayﬂe Y›ld›z (Kürt Mehmet’in Evlatl›¤›-Ye¤eni, 1910):
“Kürt Mehmet (Y›ld›z, 1868) üzüme baﬂlad›¤›nda 18-20 yaﬂlar›ndayd›m (1928-30).
Üzüm çubuklar› ‹stanbul’dan geldi. Bir ba¤›n üzüm çubuklar›n› alm›ﬂ. Ama üzümler deﬂti
ç›kt›. Yani ürün vermedi. Yine ‹stanbul’dan aﬂ›l› çubuk getirdi, evin içinde 40 derece s›cakta
onlar› haftalarca aﬂ›l› b›rakt›, o da sonuç vermedi, kurudu (tutmad›). Sonra yeniden aﬂ›l›
çubuk getirterek onlar› dikti. Onlar›n çubuklar›ndan deﬂtileri de aﬂ›lad›. Bahçe Mahallesi’ndeydi
ba¤›m›z. En büyük ba¤ bizdeydi. Sonra herkes bizden çubuk al›p yiyecek kadar ba¤ yapt›.
Bizden sonra en büyük ba¤ Sar›çiçek’te Osman Efendi’nindi (Yazgan). Onlar da çubuklar› bizden ald›. Buraya
ilk üzümü biz getirdik. Abana’da ba¤c›l›k bizden sonra
baﬂlad›(*). Bir seferde 25-30 küfe üzüm yollard›k.
Tüccara verirdik. Abana’da Izmar›t Hüsnü’ye (Baﬂar,
1903) bile üzüm verdik. Küfeleri Abana’ya s›rt›m›zda
indirirdik. Bir küfe üzüm 50-60 kilo gelirdi. Bal gibi
tatl› üzümler yetiﬂtirirdik. Ba¤a çok iyi bakard›k.
Yap›ncak, çavuﬂ üzümü, tilki kuyru¤u, hamburuk,
pembe r›z›k ve kürt üzümü çeﬂitleri yetiﬂtirirdik.
Üzümden sonra elma geldi. 80 dip amasya elmam›z
vard›. Ben 20-25 yaﬂlar›ndayken (1930-35) 300 dip
de f›nd›k diktik. ﬁimdi üzüm yok. 17-18 y›l önce (198283) kökü kurudu. Pazardan al›yoruz ama üzüme
benzemiyor!” (özel söyleﬂi)
Nihat Yavuz (Bozkurt,
1921):
Mannac› ‹zzet (So¤ukçelik), Pehlivan (‹smail Yenici),
“Bozkurtta birçok kiﬂi
Müezzin Mustafa Yorganc› ve Kavaz’›n Hüseyin (Kalyoncu).
ba¤ üzümü yapt›. Her taraf
üzümdü. En iyi üzümü Kürt Mehmet (Y›ld›z, 1886)
yetiﬂtirirdi. Çeﬂit ve kalite ondayd›. En büyük ba¤c›
Mustafa Aydo¤an olabilir” (özel söyleﬂi).
Mustafa Eski (Kastamonu, 1945):
“Sahil ilçelerinde meyvecili¤in geliﬂtirilmesi
için binlerce f›nd›k ve zeytin fidan› da¤›t›lm›ﬂt›r.
1924 y›l›nda Giresun’dan 40 bin f›nd›k fidan›
getirilmiﬂtir. 1925 y›l›nda Aç›ksöz Gazetesi’nde
yay›mlanan bir mülakatla vali, Or du ve
Giresun’dan 217 bin f›nd›k fidan› al›nd›¤›n›
söylemiﬂtir. Fidanlar ﬂu ﬂekilde da¤›t›lm›ﬂt›r:
Çatalzeytin’e 15.000, Abana’ya 46.000,
Nikrez’e (?) 10.000, ‹liﬂi’ye 36.000, Evrenye’ye
23.000, Darsu’ya 26.000 ve Cide’ye 24.400.
Bu havaliye zeytin fidanlar› da ﬂu ﬂekilde da¤›t›lm›ﬂt›r: Abana’ya 7.500,
‹liﬂi’ye 4.645, Evrenye’ye 4.500, Çatalzeytin’e 2.000 ve Cide’ye
12.000" (Kastamonu Valileri, Kastamonu Valili¤i, 2000, sayfa 129).
*) Geçen bölümümüzde Mustafa Selim ‹mece’nin “Atatürk’ün ﬁapka Devrimi’nde
Abdullah Atayurt,
1940’larda üzüm ba¤›n›
Kastamonu ve ‹nebolu Gezileri” adl› yap›t›ndan Atatürk’ün ‹nebolu’ya geliﬂinde
ilaçl›yor (Muharrem
Abana kuruluyla konuﬂmas› s›ras›nda (26 A¤ustos 1925), kuruldakilerin Atatürk’e
Yorganc›).
“Ba¤c›l›¤a heves edildi¤i ve ileriki senelerde bu gayretlerinin faydas›n› göreceklerini
kuvvetle ümit ettikleri”ni söylediklerini de aktarm›ﬂt›k. Bu durumda Abana’da ba¤c›l›¤›n Bozkurt’tan en az beﬂ y›l önce baﬂlat›ld›¤›
anlaﬂ›l›yor.
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Yaﬂar Dokuzo¤lu
(1946), günümüz Abanas›n›n sebze ve meyvac›l›¤›n› anlat›yor:
“Bölgemizde tar›m
alan› k›s›tl›d›r. ‘Birim
alan’›n en verimli duruma
getirilebilmesi için, çevremize en uygun bitki
çeﬂitleri ve sebze türlerini
yetiﬂtirebilmek amac›yla 1966’da Bozkurt’ta
görevliyken (z›raat teknisyeni), AbanaZeytinlik’te üç tane ‘s›cak yast›k’ yaparak, nitelikli
tohumlardan sebze fidesi yetiﬂtirdik ve halka da¤›tt›k.
1970’te ‘Toprak-Su Teﬂkilat›’ ile beraber Denizbükü,
Yakabaﬂ› ve Yeﬂilyuva’da f›nd›k bahçeleri kurarak
çiftçilerin gelirinin art›r›lmas›n› sa¤lad›k. Daha sonraki
y›llarda da bu iﬂin peﬂini b›rakmayarak f›nd›k üretimini
bugünkü düzeye getirdik. Ayr›ca Yeﬂilyuva ve merkez
mahallelerde zeytin bahçeleri ve baﬂka çeﬂit meyve
bahçeleri kurduk. Yine o y›llarda Bursa kestanesinden
yerli kestanelere onbinlerce aﬂ› yapt›k. Antep f›st›¤› da
aﬂ›lad›k ama, iklim elveriﬂli olmad›¤›ndan verimli
olamad›k. Gübrelemeyi ö¤rettik. Meyve ve sebze
hastal›klar› ile u¤raﬂt›k. Verimi art›rmaya çal›ﬂt›k.
1985’te serac›l›k çal›ﬂmalar›n› baﬂlatt›k. ‹lk deneme
olarak üç sera kurduk. Bunlar›n denetimini özel olarak
ben yapt›m. Sonraki y›llarda serac›l›k yayg›nlaﬂt›. ﬁu
anda (2000) ilçemizde 25 sera bulunmaktad›r. Çevre
ilçelerde serac›l›k bizden sonra baﬂlad›. 1990’da kivi
yetiﬂtirmeye baﬂlad›k. Çiftçilere kivi fidan› da¤›tt›k.
Bugün kividen iyi verim al›nmaktad›r”
(özel söyleﬂi).
Mehmet Demir (1962):
“Kivi yetiﬂtirmeye 7 y›l önce
baﬂlad›m. ‹ki postada 80 + 85 fidan
diktim. 4. y›lda tek tük ürün almaya
baﬂlad›m. Tam verim yedi y›lda
al›n›yor. Ben geçen y›l Abana ve
Bozkurt’ta 5 ton kivi satt›m. ﬁu anda
Abana ve Bozkurt’ta benden çok ürün alan yok.
Önümüzdeki y›llarda beni geçen olabilir. Benden çok
diken var. Önemli olan bakabilmek. ‹ﬂi bilmeyen meyve
alamaz. Devekuﬂu çiftli¤i yapacakt›m, cayd›m. Ben bal
da üretiyorum. 30-40 kovan›m var. Kestane bal›.
Macarköyü’nde kestane yok ama ar›, 5 km kadar
uzaklara uçabiliyor” (özel söyleﬂi).
Kemal Ekmekçi (1934):
“Babam (‹smail Ekmekçi,
1906) Rize’de polisti. 1949’da
Rize Ziraat Fidanl›¤›’ndan Cumhuriyet vapuruyla 2.500 fidan
getirerek Abana’da da¤›tt›. Kulübün
bahçesindeki (Belediye Bahçesi)
akasya a¤açlar› bizim getirdi¤imiz
fidanlardan yetiﬂti. Akasya, mandalina, çay gibi fidanlar
getirdik. Çak›r Azize’nin (Çak›r, 1893) evinin
bahçesindeki mandalinalar da bizim fidanlardand›r.
Babam Rize’den 1954’te de fidan getirdi” (özel söyleﬂi).

Bakacak’ta Abana’daki en büyük kivi bahçesi.

ABANA’DAK‹ ‹ﬁYERLER‹ (1999)
Alç› ‹ﬂi
Aliminyum Do¤rama
Av gereçleri
Ayakkab›c›
Banka
Berber
Beyaz Eﬂya
Beyaz Eﬂya Onar›m›
Beyaz Et (Tavukçu)
Bilardo Salonu
Butik
Büfe
Büro
Cafe
Cam Eﬂya
Camc›
Camping
Çay Bahçesi
Çiçekçi
Çimento Sat›c›s›
Dava Vekili
Demir Do¤rama
Dondurma
Eczane
Elektrik Kaynakç›s›
Elektrik-Elektrikçi
Et Market-Kasap
F›r›n
F›r›nda Patates
Foto
Gazete Sat›c›s›
Pastane
Haz›r Mobilya
‹nternet Cafe
Kahve
Kalayc›
Kartonpiyer

1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
8
4
12
5
1
1
1
7
5
4
2
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
6
1
10
1
1

Kasetçi (Müzikçi)
1
Keresteci
1
Kooperatif
1
Kuru Temizleme
1
Kuyumcu
1
Lokanta
6
Manav
2
Marangoz-Mobilyac› 4
Market-Bakkal
10
Motor ‹ç Y›kama
1
Mühendislik Bürosu 1
Müzikli Çay Bahçesi 4
Müziksiz Çay Bahçesi 6
Nalbur
2
Okul Gereçleri
1
Otel (biri kapal›)
3
Oto Kaporta
4
Oto Lâstik Onar›m› 2
Oto Onar›m›
3
Oto Parçalar›
2
Otobüs Bürosu
2
Plastik Do¤rama
1
Sac Sat›ﬂ›
1
Taksi
9
Tatil Köyü
3
Tekel Sat›c›s›
3
Turistik Eﬂya
2
Tuvalet
3
Tüpgaz Sat›c›s›
1
TV Onar›m›
1
Uncu
2
Yo¤urtçu
1
Yorganc›
1
Depo
26
Boﬂ ‹ﬂyeri
35
TOPLAM
250

Notlar: ‹ﬂyerlerinin say›m› 18 Eylül 1999 günü yap›ld›.
Yaln›zca merkez (benzinlikten limana dek) say›ld›. Bunun
d›ﬂ›nda kalan mahalle aralar›ndaki yerler say›lmad›. Paﬂa
Çeﬂmesi’nden Harmason Köprüsü’ne do¤ru yol k›y›lar›ndaki
yerler de say›lmad›. Harmason’daki 1 büfe, 1 çay bahçesi;
Hac›veli’deki 1 çay bahçesiyle 1 market ve Avc›lar’daki 1 kuyu
kebapç›s› da say›lmad›. Say›m yap›l›rken “boﬂ” olan Sanayi
Çarﬂ›s›’ndaki iﬂyerleri say›lmad›. Tatil Köylerindeki ayr›nt›lar
(lokanta, büfe gibi) yaz›lmad›. Ö¤retmenevi yaz›lmad›.
Yaz›mda izlenen yol: Caddeler, sokaklar tek tek gezildi. Aç›k
ya da kapal›, “iﬂyeri” görünümü veren yerler “iﬂyeri” olarak
gösterildi. “‹ﬂyeri” görünümü vermeyen yerler de “depo” ya da
“boﬂ” olarak gösterildi. Örne¤in içerde marangaz tezgâhlar› olup
da, çal›ﬂ›ld›¤› izlenimi veren yere “marangoz”; tezgâhlar›n
üzerinde, önünde meslek d›ﬂ› öteberi varsa “depo” olarak
gösterildi. Bir iﬂyerinin yar›dan az› boﬂsa “boﬂ iﬂyeri” olarak
gösterildi. Birden çok tür iﬂ yap›lan iﬂyerlerinde en çok yap›lan
iﬂ gösterildi.
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Selim Ünal (Bozkurt, 1924):
Bozkurt, 1922 (Cevat ﬁengül).
“Babam (C›buruk Mehmet
Ünal, 1893) tüccard›. Hububat,
bakliyat, yumurta, patates,
kestane... al›rd›k. Köylünün
üretti¤i ürünü biz sat›n al›rd›k.
Özellikle patates. Patatesin
tohumunu babam Adapazar›’ndan getirterek köylülere
da¤›tt›. Yeni tohumla patates
bollaﬂt›. F›nd›k yokmuﬂ eskiden. Dedem Mustafa
Göksel (1872) Bozkurt’un ilk belediye baﬂkan›d›r.
1924’ten 1932’ye dek belediye baﬂkanl›¤› yapt›.
F›nd›¤› 1920’lerde o getiriyor Ordu taraf›ndan.
Kamyonlardan önce bizim at›m›z vard›. Çevrede
kat›rc›lar da var. Burada (Bozkurt) bile kat›rc› vard›.
SÜS B‹TK‹LER‹
Buradan Abana’ya yükü atlar, kat›rlar çekerdi.
Çocuklu¤umda çarﬂ› içinde onlarca ›hlamur a¤ac› vard›. Bu
a¤açlar›n tümü ﬂöyle ya da böyle yok oldu. ﬁimdiki çocuklar
Abana’dan motorla ‹nebolu’ya, oradan da vapurla
kimbilir ›hlamur a¤ac›n› bilmez (...)
‹stanbul. ‹stanbul’da komisyoncular vard›. Hal’e de
Abana’da son y›llarda “çevre düzenlemesi” için dikilen
giderdi. Yumurta ‹nebolu’ya giderdi. ‹nebolu çok
a¤açlar ve süs bitkileri yaln›zca Akdeniz iklimi türündendir. Bu
ileriydi yumurtac›l›kta” (özel söyleﬂi).
a¤aç ve bitkiler bizim yöremize zor uyum sa¤lad›¤›ndan,
geliﬂmesi de çok yavaﬂ oluyor.
1950’lerde bile hemen tüm köylerde keten
Akdeniz ya da s›cak iklim bitkilerini Karadeniz’e taﬂ›mak
ekildi¤inden, en yayg›n “meslek” “dokumac›l›k”t›r.
bizim hoﬂumuza gidebilir. Ama Karadeniz’e gelen turistler
‹hsan Ozano¤lu, 1952’de Abana ve
Karadeniz bitkilerini görmek ister. Akdeniz’de ›hlamur, kestane
gibi a¤açlar› göremezsiniz. Gelen turist Karadeniz’i, Abana’y›
çevresinde (bugünkü Bozkurt ve Çatalzeytin ilçe ve
yaﬂamaya geliyor. Buralar› do¤al bitkisiyle, a¤açlar›yla görmek
köyleri de içinde olmal›) “868 dokumac›” oldu¤unu
ister.
yazar:
D›ﬂardan getirilen ve ço¤unun ad›n› bile bilmedi¤imiz a¤aç
“Abana ve çevresindeki küçük sanat erbab›
ve süs bitkileri (ki, bunlara yüklü paralar da ödeniyordur) yerine
›hlamur, kestane, defne, köknar gibi yerel fidanlar dikilmelidir.
kadrosu ﬂudur: “Arabac› 1, ahç› 4, berber 3, çilingir 3,
Ayr›ca küçük bir araﬂt›rma yap›lsa, ormanlar›m›zda ne denli çok
debba¤ (derici) 3, demirci 2, de¤irmenci 13, dokumac›
süs bitkisi oldu¤u görülecektir. Morlu sar›l› da¤ gülleri,
868, ekmekçi 7, foto 3, helvac› 4, kundurac› 10,
sümbüller, menekﬂeler, momalikeler, defneler, k›y›lardaki kum
marangoz 105, mühürcü 2, nalbant 31, radyocu 2,
zambaklar› ilk akl›ma gelenler. Bunlar› çarﬂ›ya, yol k›y›lar›na
ve parklara indirmeliyiz.
saraç 5, sepetçi 52, ﬂekerci 1, terzi 3, tornac› 1”
Yan›lm›yorsam Abana ve çevresinde “saks›” türü 50’nin
(Kastamonu Kütü¤ü, ﬁirketi Mürettibiye Bas›mevi,
üzerinde süs bitkisi türü bulunuyor. Bu bitkiler büyük kentlerde
‹stanbul, 1952, sayfa 94)
de pazarlanabilir.
Emrullah Demirkaya, Abana’n›n ilçe oluﬂu
Bu süs bitkilerini yaz›n gelen konuklara tan›t›rken, “Bu çiçek
türü Karabalç›k’ta, ﬂu Konakören’de, ﬂu da Harmason’da
nedeniyle yazd›¤› yaz›da (Kastamonu Gazetesi, 29
do¤al olarak yetiﬂiyor” diyebilmeliyiz.
A¤ustos 1945), “ Abana’da hükümet kona¤›,
Bize iliﬂkin olmayan zakkumlar›n, okulüptüslerin,
telgrafhane, tekel ve gümrük binalar›yla di¤er resmi
kaktüslerin yeri, yap›lacak olan “botanik park›” olmal›d›r...
daireler ve tam teﬂkilâtl› ilkokul vard›r. 1 cami, 35
Hilmi YILDIRIM (AG, Nisan-May›s 1996)
ma¤aza ve dükkân, 5 f›r›n, 2 otel ve han, 9 kahve, 2
kundurac›, 2 kalayc›, 2 berber bulunmakla beraber, di¤er ticaret ve sanat erbab›ndan bir hayli esnaf› da
bulunmaktad›r” diyor.
Arkeolog Ahmet Göko¤lu (1900), “Paphlagonia” yap›t›nda (1952) “Bugün Abana’n›n 8 kahve, 4
otel, 251 hane, 200 dükkân ve ma¤aza, 793 nüfusu vard›r” diyor (Sayfa 20).
‹hsan Ozano¤lu, yukarda and›¤›m›z yap›t›nda, Abana’da “13 manifaturac›, 28 bakkal, 3 zahireci, 1
ya¤c›, 1 aktar ve 3 manav”› s›ralad›ktan sonra, “Çarﬂ›da 200 dükkân al›ﬂveriﬂ halindedir” diyor (sayfa 94).
Göko¤lu ve Ozano¤lu, 1952’de Abana Çarﬂ›s›’nda “200 dükkân” oldu¤unu belirtiyorlar. Bizce bu çok
abart›l› bir say›. Bugün bile 200 dükkân yok (1999 verileri
bir önceki sayfam›zda). Ozano¤lu yap›t›n›n bir baﬂka
yerinde “‹lçe merkezinde 251 hane, 4 otel, 20 dükkân, 3
han, 1 hamam, 1 cami ve 4 çeﬂme vard›r” diyor (sayfa 92).

Abana-Ba¤l›k’ta bir f›nd›k sergisi (2004).

*) Abana’da, s›n›rl› da olsa, mandalina gibi kimi Akdeniz iklimi
bitkileri de yetiﬂir. Ender Yurdakulol, Mehmet Demirörs ve Atilla
Y›ld›z, 2002’de ‹srail’de bir dergide ‹ngilizce olarak yay›mlad›klar›
“A phytosociaogical study of vegetation of the Devrekâni-‹neboluAbana area (Kastamonu, Turkey)” adl› çal›ﬂmalar›nda ﬂöyle deniliyor:
“Abana-‹nebolu k›y› ﬂeridinde 20-200 m yüksekli¤e dek Akdeniz
iklimine özgü maki türü bitkiler yetiﬂir” (Israel Journal of Plant Sciences, Vol. 50, Sayfa 309).
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2003’te Bozkurt Belediyesi’nce yay›mlanan
“Bozkurt” kitab›nda, Mustafa Eski’nin, Aç›ksöz
Gazetesi’nin 1923 y›l›nda yay›mlanan 929. say›s›ndan
‹LÇEM‹ZDE ÜÇ SERA KURULDU
yapt›¤› al›nt›da, o zaman köy olan Pazaryeri’nin (Bozkurt)
‹lçe çiftçilerinin gelirlerini art›rmak amac›yla ‹lçe
Bucak Merkezi Abana’n›n 8 kat› geliri oldu¤unu ve köyde
Tar›m Müdürlü¤ü’nün giriﬂimiyle, Kastamonu ‹l Özel
180 dükkân bulundu¤unu yaz›yor:
‹daresi bütçesinden ilçemize üç adet sera kuruldu. Kurulan
“...(Pazaryeri) Belediye teﬂkilât›na malik olup,
seralar turfanda (erken ilkbahar-geç sonbahar) sebze
üretimini gerçekleﬂtirecek olup, bu iﬂi becerebilecek
merkez nahiyesinin (Abana) 8 misli varidat›na muadil
ﬂah›slara kurulmuﬂtur.
varidat temin etmektedir. 2 camii ﬂerifi, 1 medresesi, biri
‹lk deneme olarak kurulan seralar baﬂar›l› olundu¤u
inas (k›z) ve biri de zükur (erkek) olmak üzere 6 dersaneli
taktirde,
ileriki y›llarda say›lar› art›r›lacak.
2 maarif mektebi, 3 hususi iptidai mektebi, 180 dükkân›,
Yüksek verimli fide ve tohumlar›n kullan›ld›¤› seralar,
5 han›, 4 oteli, 12 f›r›n›, 7 de¤irmeni, 2 bezirhanesi
iki y›l süreyle çiftçiler taraf›ndan ücretsiz kullan›lacak. ‹ki
vard›r.”
y›l sonunda çiftçiler e¤er isterse, maliyet fiyat›na bu seralar›
Bir önceki sayfadaki 1922’de çekilen Bozkurt
sat›nalabilecekler.
(Pazaryeri) foto¤raf›na bak›l›rsa, yukardaki al›nt›n›n ne
Abana Haber (15 Nisan 1986)
denli yanl›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›r. Ayr›ca Bozkurt’ta “resmi
ilkokul”un (maarif mektebi) aç›l›ﬂ y›l› 1923’tür ve ilk “mezun”lar›n› 1927’de vermiﬂtir (ayr›nt›l› bilgi 12.
bölümümüzde).
Abana’y› Kalk›nd›rma ve Turizm Derne¤i, 1960’taki
bir “broﬂür”ünde abana’daki “ticaret”e de¤inirken, “dükkân”
F‹SKOB‹RL‹K FINDIK
say›s›n› “138” olarak veriyor:
ALIMINA BAﬁLADI
“Abana’da 138 dükkân mevcuttur. ‹hraç etti¤i sebze, yaﬂ ve
Fiskobirlik’çe bu y›l Abana’da f›nd›k al›m›na
kuru meyve, bal›k, patates ve kuru fasulyeye karﬂ›l›k, halk›n di¤er
baﬂlanm›ﬂt›r.
ihtiyaçlar› ithal edilir. Belediyenin, Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›’na
F›nd›k Al›m-Sat›m Kooperatifi (Fiskobirlik)
Düzce (Bolu) ﬂubesine ba¤l› ekiplerce üreticiden
verdi¤i raporda Abana iskelesinden ç›kan yolcu adedinin 7.000
sat›n al›nan f›nd›k, Düzce deposuna
ve giren yolcu adedinin de 7.000 oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Y›ll›k
yollanmaktad›r. ‹lk parti olarak 50 ton f›nd›k
1.500 ton ihraç maddesine karﬂ›l›k, 3.500 ton (Toprak
Düzce’ye yollanm›ﬂt›r.
Mahsulleri’nin 1.200 ton hububat› hariç) ithal edildi¤i kayden
(...) Al›mlar sürmektedir. Bölgemizde bu y›lki
sabittir. Bu miktara ihraç edilen hayvan dahil de¤ildir. Haftada
rekoltenin 400 tona yak›n oldu¤u san›lmaktad›r.
bir, perﬂembe günleri pazar kurulur. Y›l›n eylül ay›nda 5 gün süren
AG (1 Kas›m 1978)
panay›r› vard›r” (Alpaslan Matbaas›, Ocak 1961).
Salim Y›lmaz (1938):
“...Alt kat›n kap›s› aç›l›yor. ‹çeri giriyorum. Solda hayvan dam› (ah›r) var. Sa¤daki oda biraz
düzenli. Buras› yap›m yeri. Sol dipte a¤açtan bir dokuma tezgâh›, iﬂe haz›r bekliyor. Baﬂlanm›ﬂ
bir kilim var üzerinde. Karﬂ› duvarda araç-gereçlerin as›l› oldu¤u bir tabla. Birçok araç-gereç
var. ﬁaﬂ›r›yorum. Bezir de¤irmeninden sonra dokuma tezgâh›! Çamp›nar köyünün Karaçköyü
mahallesi buras›. Antika dolu bir
oda. Me¤er, Veli Yorganc› (1920)
bir zamanlar bu atölyede çevre
halk›na soba yap›yormuﬂ. ﬁimdi gözleri görmüyor.
Eﬂi Hanife Yorganc› (1909) ise bu tezgâh› ‘‹ktisat
Vekâleti’nin Abana’da 1940’ta açt›¤› kursu baﬂar›
ile tamamlayarak 1942’de edinmiﬂ. 10 tezgâh
da¤›t›lm›ﬂ kursa kat›lan köylü han›mlara...” (AG, Ekim
1990)
Necla Aç›kgöz (1929):
“Dokuma tezgâh›n› Kara
Ahmet’in (Ak›ntürk, 1908) eﬂi
Mediha Ak›ntürk’le (1905)
ortak, Bozkurt’ta Kâz›m Özc a n ’ d a n
(1913) sat›Çamp›nar’da Hanife Yorganc›’n›n (1909)
nald›k. Tez“dokuma tezgâh›” (Salim Y›lmaz)
gâh a¤açtand›. Y›l 1947 dolay›.
Peﬂtemal, kaput bezi, Amerikan bezi ve kilim dokuduk. Tezgâh› birkaç y›l çal›ﬂt›rd›k” (özel
söyleﬂi).
Cengiz Ak›ntürk (1939):
“Annemle Necla Abla’n›n (Aç›kgöz, 1929) bizim evde ortak dokuma tezgâh› çal›ﬂt›rd›klar›n›
biliyorum. Kilim ve peﬂtemal dokurlard›” (özel söyleﬂi).
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1956’da Abana’da gazoz yap›l›r.
Kadir Köro¤lu (1947):
“Gazoz yap›m›n› 1956’da Sar›çiçekli Nazif
Usta (Tetik, 1911) baﬂlatt›. Nazif Usta 1957’de
babamla (Necati Köro¤lu, 1916) ortak oldu ve
1958’de ayr›ld›. 1962’de babam ‹stanbul’a
gidince ben iﬂlettim ve 1965’in sonlar›nda
kapatt›m. Gazozu su, esans, limon tuzu ve
vanilyadan yapard›k. Makinenin bir kazan› var.
Bu kazana su ve karbonik asitli hava giriyor. Kazan›n içindeki
pervane dönünce kar›ﬂ›m› sa¤l›yor. Ceryan kesilirse el ile de
çevriliyor. ﬁiﬂeler tek tek dolduruluyor. Bu ayg›t üç pedall›yd›. Su el
pedal›yla veriliyor; kapak ayak pedal›yla tak›l›yordu. Bir kiﬂi günde
10.000 ﬂiﬂe doldurabiliyor. Haftada 4 gün dolum yapar, üç gün
boﬂlar› toplard›k. 30.000 ﬂiﬂemiz vard›. Bozkurt, Yakaören,
Gemiciler ve Çatalzeytin’e dek satard›k” (özel söyleﬂi).
Abana Panay›r› 1935’te baﬂlad›, 1989’da noktaland›.
Abana Haber Gazetesi:
“Geleneksel olarak yap›lan Abana Panay›r›, 5-6-7 Eylül
(1986) günlerinde yap›ld›. Ancak, y›ldan y›la azalan ilgi sonucu bu
y›l da panay›r oldukça sönük geçti. Bu yüzdendir ki, son y›llarda
birçok çevre ilçede panay›r kald›r›lm›ﬂ. ‹lçemizde sönük geçmesine
ra¤men kald›r›lmamas› yine de iyi say›l›rken, Abana Belediyesi’nin
panay›r› önümüzdeki y›llarda canland›rmak isteminde oluﬂu da
sevindirici bir
1945 panay›r duyurusu (Orhan Peker).
Panay›r 1960’lar
haber olarak
de¤erlendirildi. Dileriz, hayvanc›l›k ve sebzecili¤in olmad›¤›
ilçemizde panay›r daha baﬂka bir görünüm içinde tertiplenir
ve geliﬂir” (15 Eylül 1986).
Müezzin Mustafa Yorganc›’ya (1894) göre, çocuklu¤unda
(1900 dolay›) Hac›veli’de yaln›zca “bir f›r›n ve bir dükkân”
vard› (AG, Nisan-May›s 1999).
Faik Acar (1909), Hac›veli’nin 1940’
lardaki durumunu anlat›yor:
“Benim tahsildarl›k yapt›¤›m zamanlarda
Hac›veli çok kalabal›k olurdu. Köylerden
Abana’ya 50 kiﬂi inerse, Hac›veli’ye 300
kiﬂi inerdi. O kadar kalabal›kt›. Çünkü
arad›klar›m oradayd›. Buras› kaza olup vapur
u¤ramaya baﬂlay›nca Abana da kalabal›k
gördü. Vapur günleri çok kalabal›k olurdu. 300
kiﬂi, 500 kiﬂi iner binerdi” (AG, 15 A¤ustos 1978).

EV USTALARI, MARANGOZLAR,
TU⁄LA, B‹R‹KET...
Abana’daki Rumlar›n da 1924’te Yunanistan’a göçtü¤ünü varsay›yoruz. Ayakkab›c›, f›r›nc›, kasap,
bakkal derken, öteki dallarda da Türk ustalar, giriﬂimciler yetiﬂmeye baﬂlar.
Kereste ve gemicilik yüzy›llar öncesinden gelir.
‹lk yerli ahﬂap (kereste) ev ustalar› Çay›rc›k’tan ç›kar.
Hüseyin Ata (1936):
“Yuvarlako¤lu Mustafa (Yuvarlak, 1862) ve Mahmut Evyapan (1877) Rum ustalar›n
yan›nda yetiﬂtiler. Sonra Hac›’n›n Mustabey (Mustafa Ata, 1902), Kara Ahmet (Yuvarlak,
1899), Hac› Ahmet Ata (1904), Çatlak Mehmet (Yuvarlak, 1919), Yuvarlako¤lu Mustafa
Usta (Yuvarlak, 1923), Çökölöz’ün Mustabey (Mustafa Ata, 1904), Mustafa Ata (1902),
Osman Usta (Yuvarlak, 1900), Zeybek’in Ahmet (Ata, 1902), Ömer Ata (1904), Zeybek’in
Cemal (Ata, 1907), Ahmet Yuvarlak (1908) ve Mehmet Yuvarlak (1916) ustalar yetiﬂti.
Abana ve yak›n köylerdeki hemen tüm evleri bu ustalar yapt›. Bu ustalar evin her yerini yapard›”
(özel söyleﬂi).
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Doç. Dr. Naciye Y›ld›z (1958):
“Geçmiﬂ dönemlerde, Çay›rc›k mahallesinden ev ustalar› yetiﬂmiﬂtir. Bunlar›n yapt›klar›
pek çok ahﬂap ev bugün hâlâ ayakta olmakla birlikte, çevrede tarlalar› bile kaplayan orman
ürünlerini kullanarak evlerin tamir iﬂini gerçekleﬂtirmek devletin s›k› izinlerine tabi veya mümkün
olmad›¤›ndan bu evler, orijinallikleri bozulacak ﬂekilde biriket, tu¤la, teneke vs gibi yabanc› malzeme
ile tamir edilmekte veya zamanla çürüyerek y›k›lmaya mahkum edilmektedir. Evlerin içinde özellikle
merdiven trabzanlar›n›n, kap› ve tavan oymac›l›¤›n›n en güzel örnekleri ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. (...)
Özellikle Çay›rc›k Mahallesi’nden
yetiﬂen ustalar›n ‘geçme’ tarz›nda yapt›¤› dolma evler,
yukar›da izah edilen sebeplerle ayakta kalma
mücadelesini sürdürmektedir. Bu evler en az iki katl›
olarak inﬂa edilmiﬂtir. Evlerin alt kat› ‘dam’ denilen
hayvan ah›rlar›ndan ve kümesten oluﬂmaktad›r.
Karadeniz’in sert iklimi ve çevrenin ormanl›k olmas›
sebebiyle y›rt›c› hayvanlar yüzünden kümes ve ah›rlar
evin alt›nda yer almaktad›r. Evlerin temeli ve alt kat
duvarlar› genellikle 50 cm. kal›nl›¤›nda ve geniﬂli¤inde
moloz taﬂlarla örülmüﬂtür. Üst kat›n tamam› ahﬂapt›r
ve trabzanl› bir merdivenle üst kata ç›k›lmaktad›r. Kare
ﬁeklinde bir temel üzerine oturan evlerde ikinci katta
merdiven boﬂlu¤u da dikkate al›nd›¤›nda + ﬂeklinde
Abana Merkez’de bugün de ayakta duran
mekan bölünmektedir. Merdivenin tam karﬂ›s›nda
Çay›rc›kl› ustalar›n elinden ç›kma bir ev.
‘arayer’ denilen bir boﬂluk bulunmaktad›r ki, iki
penceresi olan bu k›s›m hemen hemen bütün evlerde cam kenar›ndaki ve yan›ndaki sedirlerle oturma odas›
olarak kullan›lmaktad›r. Arayerin kap›s› yoktur ve + ﬂeklindeki salonun bir parças›d›r. Özellikle büyük evlerde iki
üst köﬂede birer tuvalet bulunmaktad›r. Yine büyük evlerde iki yan tarafta abdestlik denilen taﬂtan yap›lm›ﬂ büyük
lavabolar yer almaktad›r. Bunlar, küçük evlerde birer tanedir. Evlerin simetrik olarak yerleﬂtirilmiﬂ dört odas›
bulunmaktad›r. Bunlardan merdiven ç›k›ﬂ›na göre sa¤ ön tarafta olan›na ‘üst yanki ev’, sol ön tarafta olan›na ‘alt
yanki ev’ denilmektedir ve bunlar hemen hemen her evde yatak odalar› olarak kullan›l›r. Merdivenin sa¤›ndaki
veya solundaki odalardan biri ‘aﬂevi’dir ki, genellikle mutfak olarak kullan›l›r. Merdivenin di¤er yan›ndaki oda ise
‘unevi’dir, bu da genellikle kiler olarak kullan›l›r. Burada dikkat çeken bölgeye ait adland›rma ﬂu ﬂekildedir. Abana’da
her aileye ait ev ‘köy’ -Zeybek’in Köyü, Korucu’nun Köyü, Tenekeci Köyü, Kalaycon Köyü (Kalayc›o¤lu Köyü),
Ekmekçi Köyü, Hac›n›n Köyü gibi-; her oda da ‘ev’ olarak adland›r›lmaktad›r -aﬂevi, unevi gibi-. Her odada
duvara gömme olarak yap›lm›ﬂ ‘dolap’ denilen ahﬂap bir banyo ve birer ocak bulunmaktad›r. Un evinde yer alan
tahtadan yap›lm›ﬂ çok büyük un ve kuru erzak sand›¤›na da “herkil” ismi verilmektedir. Evlerin üstü beﬂik örtüsüdür.
Baz› evlerde salonun sa¤ ve sol iki kanad›nda bu k›s›m içten tavanlanmam›ﬂt›r ve buralardan çat›n›n iskeleti
görülür. Odalar ve arayer ise daima tavanl›d›r. Çat›da eskiden düz taﬂlar bulunmakta iken, günümüzde bunlar
kiremitlerle de¤iﬂtirilmektedir. Evlerin etraf› veya
en az›ndan birer taraf›n›n zemini de taﬂ kapl›d›r
ve buna ‘damlal›k’ ismi verilir. Köy ad› verilen
her ev, evin yan›ndaki büyük taﬂ f›r›n ve
harmanda yer alan ahﬂap samanl›k ile bir
bütündür” (ErdemDergisi, say› 39, Ankara,
2002, sayfa 564-565).
En iyi kap› ve pencere ustas› Ba¤l›k’tan
Küpeli Ahmet’ti (Tilki, 1877).
Tomruklar özel bir düzenle biçilir. ‹ki
metre kadar yükseklikte kurulan “iskele”ye
ba¤lanan tomruk, iki kiﬂinin kulland›¤› “h›zar”la
biçilir. Ustan›n biri tomru¤un üzerinde; biri de
yerdedir. Kol gücüyle tomru¤u biçerek keresteye
dönüﬂtürürler.
En iyi h›zarc› ustalar› Çamp›nar’dan
(Gelevye) ç›kar. Çamp›nar’›n son h›zarc›
ustalar› H›zarc› Veli (Ayd›n, 1899), Salih
K›rmac› (1903), Cemal Ömür (1904), R›za
Onan (1910), Mustafa K›rmac› (1921),
Süleyman Manav (1923) ve Süleyman
Abana Merkez’de apartmanlar aras›na s›k›ﬂm›ﬂ bir eski ev.
Güler’dir (1923).
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Riza Onan (Çamp›nar, 1910):
“50 y›l tomruk biçtim. En çok H›zarc› Veli (Ayd›n,
1899) ile çal›ﬂt›m. Çatalzeytin köylerinde, ‹nebolu’da da
çal›ﬂt›m. Ku¤u’da (Çatalzeytin) 22 günde 50 tomruk biçtik.
Bir günde 33 yol (tahta) biçti¤imiz oldu. En zor biçilen tomruk
kocaçamd›. 6 cm kal›nl›¤›nda biçilen kocaçam› ah›ra döﬂedin
mi, 20 y›l dayan›r. Ama biçilince hiç bekletmeden
döﬂeyeceksin. Mahir Efendi’ye (Ünal, 1889), Jurnallar’a,
C›buruk Hasan’a (Ünal, 1878) çal›ﬂt›m. ‹stanbul
Yenikap›’da Nuri Öztürk’e (1919) iki tak›m (4 kiﬂi) gittik ve iki ay meﬂe
biçtik. ‹liﬂi’de (Yakaören) 2-3 y›l 10 metre boyunda 2-3 cm’e meﬂe tomru¤u
biçtik. Bozkurt’ta sand›kç›lara çal›ﬂt›k. En çok ev ustas› Çay›rc›k’tan ç›kard›.
Öteki köylerde de usta vard›. Yemeni’den Ali Çavuﬂ
(1898) da iyi bir ev ustas›yd›” (özel söyleﬂi).
Mustafa Kalabal›k (Ulu, 1918):
“30 y›l h›zarc›l›k yapt›m. Öküzümün tekini kurt yiyince
orman› b›rak›p ev ustal›¤›na baﬂlad›m. Bizim köyden
Mehmet Ak›n (1905) ustamd›r” (özel söyleﬂi).
Denize yak›n köy evlerinin üzeri kapaktaﬂ›yla örtülür.
Abana Merkez’inin kapaktaﬂ›n› Yeﬂilyuval› ustalar haz›rlar.
Yeﬂilyuva’n›n son kapaktaﬂ› ustalar› Maççolu (Mehmet
Gürsoy, 1899), Hallon Cemal (Çelik, 1901) ve Tokur’un M›stan’d›r
(Mustafa Kuru, 1909). Özellikle deniz k›y›lar›nda ve derelerde haz›rlanan bu
kapak taﬂlar› köylere eﬂek, kat›r ve kad›nlar›n s›rt›nda ulaﬂt›r›l›r.
Tomruk biçme h›zar›
Kâz›m Çelik (Yeﬂilyuva, 1922):
(Salim Y›lmaz’›n korumas›)
“Büyükbabam Mustafa Çelik (1864) kapaktaﬂ›
ustas›yd›. Sihiyeciydi. Aﬂ› yapard›, sünnet yapard›. Terzili¤i de vard›. Bizim köyden Tokur’un
M›stan (Mustafa Gür, 1880) ve Tokur’un Ali (Gür) de kapaktaﬂ› ustalar›yd›. Taﬂ, daha çok
Kayabaﬂ›’ndan ç›kard›” (özel söyleﬂi).
Mehmet Kartalo¤lu (Kad›yusuf, 1911)
“Kapaktaﬂ›n› kendi derelerimizden sa¤lard›k. Selden sonra dere yata¤› aç›l›r, taﬂlar meydana
ç›kard›. Tarlalardan da ç›kard› kapaktaﬂ›. Güneﬂte çatlard›. Çok seyrek olarak Gedos’tan
(Yeﬂilyuva) da gelirdi” (özel söyleﬂi).
Riza Onan (Çamp›nar, 1910):
“Konakköyü’nden (Göynükler) Ahmet Cefa (1900) en iyi kapaktaﬂ› ç›karma ustas›yd›.
Taﬂ› Belenbaﬂ›’ndan ç›kar›rd›. Taﬂlar› yarar ve satard›. Kapaktaﬂ›n› en iyi evlerin üzerine döﬂeyen
de yine Göynükler’den Kâmil Gülen’di (1901). Yakabaﬂ›’ndan Raﬂit Koç (1904) da iyi
kapaktaﬂ› ustas›yd›. Raﬂit Koç ev de yapard›”
(özel söyleﬂi).
Niyazi Gülen (Göynükler, 1944):
“Ben, Göynükler’in en son kapaktaﬂ›
ustas›y›m. Bu iﬂe 12 yaﬂ›mda babam Kâmil Gülen’in (1901)
yan›nda baﬂlad›m. Bugünkü Abana ilçesi s›n›rlar› içinde
gitmedi¤imiz köy yoktur. Abana içinde de ev üzeri örttük. Kapaktaﬂ›
haz›r olunca bir evin üzerini üç-dört günde örtebiliriz. Bizim köyün
(Göynükler) taﬂ› Mamuderesi’ne dökülen Çayl›kalt›’ndan ç›kar.
Orada bizim yerimiz de var. Evimizin yak›nlar›ndaki Gülanköyü’nde de kapaktaﬂ› ç›kar. Taﬂ› çekiçle yararak kullan›l›r duruma
getiririz. Taﬂ, özel semerle s›rtta ve eﬂekle taﬂ›n›rd›. 1957’de
kullan›lm›ﬂ bir bataryal› radyo karﬂ›l›¤›nda bir ev üzeri döﬂemiﬂtim,
o radyo duruyor. Bugün art›k kapaktaﬂ› ç›karm›yoruz. ﬁimdi kiremit
var. Zaman zaman eski samanl›k, f›r›n ve ev
üzerlerinin taﬂlar›n› aktar›yorum” (özel söyleﬂi).
Sat› Yavuz (Çatalzeytin-Canlar, 1933):
“Bizim köyde evlerin üzeri kapaktaﬂ›yla
örtülürdü. Taﬂ Orza (Alt›kulaç) alt›ndan
sa¤lan›rd›. Kapaktaﬂ› ustalar› Göynükler’den
Niyazi Gülen,
Kâmil Gülen (1901) ve a¤abeyi ‹smail
kapaktaﬂ› çekiciyle
Gülen’di (1898)” (özel söyleﬂi).
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Bozkurtlu Sivri A¤a (Mehmet D›var, 1887) ev örtüsü taﬂ› (kapaktaﬂ›) dizmesini
Rumlardan ö¤renmiﬂ.
Mehmet Köse (Köseali, 1926):
“Bozkurt’un Y›lmaz Mahallesi’nde Sivri A¤a (Mehmet D›var, 1887) vard›, yak›nda
öldü. Evlerin üzerine taﬂ yapard›. Taﬂ ustal›¤›n› Rumlar›n yan›nda ö¤rendi¤ini söylerdi. Sivri
A¤a 5-6 y›l Abana’da oturan Rumlar›n yan›nda çal›ﬂm›ﬂ. ‹liﬂi’de (Yakaören) akrabalar› varm›ﬂ.
18-19 yaﬂlar›ndaym›ﬂ (1905-06). Bir gün ‹liﬂi’deki akrabalar›, ‘Yahu sen daha usta olamad›n
m›? Bizim 3-4 ev var taﬂ› aktar›lacak!’ Sivri A¤a, ‘‹ﬂi ö¤rendim’ deyip gidiyor ‹liﬂi’ye ev üzeri
aktarmaya. ‹ki evi bitiriyor. Üç ev daha varm›ﬂ yap›lacak. Ustas› duymuﬂ Sivri A¤a’n›n kendi
baﬂ›na iﬂ yapt›¤›n› ve Toza (Konakören) alt›nda yakalam›ﬂ. ‘Ustam bana bir dayak att›, o dayaktan sonra baﬂ usta
oldum!’ demiﬂ. Sivri A¤a güçlü kuvvetliymiﬂ ama, ustas› oldu¤u için el kald›rmam›ﬂ. Ustas›,
Sivri A¤a’y› dö¤dükten sonra ‘Hadi ﬂimdi serbestsin!’ demiﬂ” (AG, Aral›k-Ocak 1999-2000).
Cemal Ertaﬂ (Çatalzeytin-Samanc›, 1926):
“Bizim köyün (Samanc›) kapaktaﬂ› Ku¤u Çay›’ndan, Orza (Alt›kulaç) alt›ndan ve
Köklüce’de Saçkayas›’ndan s›rtta ve hayvanlarla getirilirdi” (özel söyleﬂi).
Bugünkü Abana-Bozkurt ilçelerinin do¤u yakas›nda Da¤köy’e dek evlerin üzeri kapaktaﬂ›d›r.
Da¤köy ve yak›nlar›n›n taﬂ›, Çatalzeytin’in Yenibeyler Köyü’nden gelir. Az da olsa,
Koﬂmap›nar ve K›z›lcaelma’da da kapaktaﬂ› görülür. Ortasökü’de yoktur. Oralarda ve
daha yukar›larda evlerin çat› örtüsü olarak daha çok “bedevre” denilen tahta
kullan›l›r. Ancak, samanl›k ve f›r›n gibi kimi küçük yap›lar›n üzerinde taﬂ da görülebilir. Gölmet
(Alantepe) ve Köseali köylerinde evlerin yar›s› ve caminin üzeri kapaktaﬂ›d›r (bugün sac).
Mehmet Kalafat (Kutluca, 1949):
“Bizim köyde yaln›zca bir evde kiremit vard›. ‹stanbul’dan Abana yoluyla gelen Marsilya
kiremidi. Öteki evlerin üzeri tahta örtülüydü. Tahtay› h›zarc›lar biçerdi. Biçilen her tahtaya iki ya
da üç su kanal› aç›l›r, biribiri üzerine bindirilerek çat›ya çak›l›rd›. Bizim köyde çam olmad›¤›ndan
bedevre yapamazd›k” (özel söyleﬂi).
Mustafa Kalabal›k (Ulu, 1918):
“Ev üzeri için bizim köyde taﬂ yoktur. Bedevre de,
tahta da döﬂeriz. 25 cm eninde,
250 cm boyundaki köknar
tahtas›n› yanyana döﬂer, ek
yerlerine de daha dar birer tahta
çakar›z. Bedevre yapt›ran azd›
bizim köyde” (özel söyleﬂi).
Mehmet Gür (Mamatlar, 1913):
“Bizim köylerde meﬂeden
yap›l›rd› bedevre. Aﬂa¤› köylerde
gürgenden de yaparlard›. Bir-bir buçuk
metre meﬂe kütü¤ü baltayla yar›larak,
Ahmet Y›ld›z’›n (Yeﬂilvuva, 1948) kapaktaﬂlar›n› kullanarak
‘kapak tahtas›’, yani ‘bedevre’ yap›l›r,
yapt›¤› bahçe duvar› düzenlemesi.
yap›n›n üzerine üstüste döﬂenir.
H›zarla biçileni daha uzun olur, onu samanl›k için kullan›rlar. Devrekâni taraf›nda
bedevre azd›. Onlar ‘yonga’ ile örterdi çat›y› genellikle. Kiremit de vard› oralarda”
(AG, A¤ustos-Eylül 1999).
Salim Yalç›n (Ortasökü, 1943):
“Köknar ve kay›ndan yapard›k bedevreyi. Bir metre boyundaki genç tomruk, nacakla 1,5
cm eninde yar›l›r ve evin üzerine yanyana
çivilenir. Ek yerlerinin üzerine de bu
tahtalardan çak›l›r. Nacakla yar›lan bu tahtalar›n do¤al oluklar›
oluﬂur ve alt›na ya¤muru s›zd›rmazd›” (özel söyleﬂi).
Mustafa Baﬂargan (Ulu, 1924):
“Bedevreyi gürgenden ve köknardan yapard›k. Babam ‹stanbul’da üç padiﬂah görmüﬂ. Hem kahve iﬂletirdi, hem de
berberdi. Dedem Marsilya kiremidi istedi.
Babam vapurla yollad› ‹nebolu’ya (o zaman Abana’ya vapur u¤ram›yor). ‹nebolu’
Kâz›m Çelik’in (Yeﬂilyuva) korumas›ndaki,
dan motorla Aba-na’ya; Abana’dan da
büyükbabas›Mustafa Çelik’in kapaktaﬂ› çekici.
kat›rlarla köye taﬂ›nd›” (özel söyleﬂi).
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Mustafa Çelik (K›z›lcaelma, 1928):
“Evlerin üzeri eskiden
tahtayd›. H›zarla biçilen tahtan›n
ortas›na ‘yuva’ aç›l›yor. Bu tahtalar
yanyana döﬂeniyor. Su yolu görevi
yapan yuvalar aç›kta b›rak›larak iki
tahta üzerine kapak tahtas› (hartama)
çak›l›yor. Daha sonra bedevre
yapanlar da oldu. Bizim burada
köknar ve gürgen az oldu¤u için
bedevre de azd›. 1940’a do¤ru taﬂ
ç›kt› ve evlerin yar›ya yak›n›n›n
üzerine taﬂ döﬂendi” (özel söyleﬂi).
Halil Karahalil (K›z›lcaelma,
1942):
“Abana’ya karayoluyla 20 km
(Bayramgazi’ye 13 km) uzakl›ktaki
bizim köy K›z›lcaelma’da evlerin
yaklaﬂ›k yar›s›n›n üzeri taﬂ; yar›s› da
Çiçekyayla’da bedevreli evler (Arkada Yaral›göz-1974)
tahta ve bedevreydi. Taﬂ, çevredeki
birkaç taﬂoca¤›ndan ç›kar›l›rd›. Babam Alagöz’ün Kâmil (Karahalil, 1906) taﬂ ustas›yd›,
ocaklardan ç›kar›p keserdi. Bizim köyden yukar› köylerde kapaktaﬂ› kullan›lmazd›” (özel söyleﬂi).
Salih Çelik (‹nebolu-Deliktaﬂ, 1945):
“Bizim köyle (Deliktaﬂ) Evrenye (Gemiciler) aras›nda bir köy var (Teknuz=Dibek). Bizim
köyde, biri bizim olmak üzere yaln›zca 4 evin üzeri kapaktaﬂ›yd› (sonra kiremit oldu). Ötekiler
bedevre. Kapaktaﬂ› Evrenye’den gelirdi. Bizim köyden yukarda yoktu kapaktaﬂ›” (özel söyleﬂi).
Mehmet Y›lmaz (‹nebolu-Durup›nar, 1902):
“‹nebolu’nun içindeki tüm Rum dükkânlar›n›n üzerleri bile kapaktaﬂ›yla
örtülüydü. O zaman›n ünlü Rum kapaktaﬂ› ustalar› Istavi, Gostu ve Istava
idi. Evrenye (Gemiciler) üstlerindeki Armutça’da, Manast›r Deresi’nde
ve Zarbana’da (Özlüce) iyi kapaktaﬂ› ç›kar›l›rd›. K›y›dan üç km içerlere dek
kapaktaﬂ› giderdi” (özel söyleﬂi).
Hüseyin Güney (Çatalzeytin-Hac›reis, 1919):
“Bizim Hac›reis’e kapaktaﬂ› Karacakaya’dan gelirdi. Kapaktaﬂ› Sökü’ye
kadar ç›kar. Oradan yukars› bedevredir” (özel söyleﬂi).
Hasan Ça¤lar (Çatalzeytin-Ça¤lar, 1927):
“Ça¤lar’›n kapaktaﬂ› komﬂu köy Kayadibi’nden gelirdi. Komﬂu köy Kaymazlar’dan
yukar› ç›kmazd› kapaktaﬂ›. S›rtta ve ka¤n›-k›zakla taﬂ›n›rd›” (özel söyleﬂi).
Hüseyin Y›ld›z ((Türkeli-Iﬂ›kl›, 1926):
Yaral›göz ve bir “bedevre”li ev.
“Kapaktaﬂ›, Ayanc›k’›n Ayvas›l Köyü’nden
gelirdi. Denizden kay›kla buraya getirilir, s›rtta,
k›zakla-ka¤n›yla köylere ç›kar›l›rd›. Buradan yaya
yedi sekiz saatlik köylere kadar kapaktaﬂ› ç›kar›l›rd›”
(özel söyleﬂi).
Daha çok Ezine Çay›’n›n aﬂa¤› bölümlerinde
kiremit de üretilir. Kiremit (ve tu¤la) Abana,
Bozkurt, Bayramgazi, ‹brahim, Iﬂ›¤an ve
Dursun’da üretilir. Bozkurt’ta Ekﬂi Hüseyin (Ekﬂi
Kaﬂ›¤› Hüseyin Çak›r, 1876), Tavukçuo¤lu
Mehmet (Gezer, 1891), Çolak’›n Gazi (Ahmet Tuncel, 1891) ve
Cemal Dinçer (1906); Bayramgazi’de Abdullah Özkan (1908),
Sadullah Öztürk (1888) ve Halit Tufan (1905) 1930’larda;
Gölda¤›’nda (Iﬂ›¤an) 1939-40’ta Mustafa Akkuﬂ (1901); Iﬂ›¤an’da
Hüseyin Erol’la (1922) Dotturu Davut (Erol, 1898) 1946 ile
1955 aras›nda ortak kiremit ürettiler; Yine Iﬂ›¤an’da Hüseyin Derya
(1902); ‹brahim’de de ‹brahim Sönmez›ﬂ›k kiremit ürettiler.
‹smail Karahalil (K›z›lcaelma, 1918) ve Cemal Yorulmaz (1922)
Sak›zc›lar’›n alt›ndaki Ezine Çay› üzerindeki de¤irmenin yan›nda
1948 ile 1955 aras›nda ortak kiremit ürettiler.
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Hüseyin Demirgökçen (Çakmak Hüseyin, Bozkurt, 1933):
“Ekﬂi Kaﬂ›¤› (Hüseyin Çak›r, 1876) ustas›n›, çamurcusunu ‹nebolu’dan getirdi. Samanl›k
gibi yerlerde yatarlard›. Yemekleri kendileri yapard›. Akﬂam paydoslar›nda harmanda davulzurna çal›n›rd›. Kiremitçilik Bayramgazi’de de yap›ld›. Buradan Ayanc›k’a
5-6 kiremit ustas› gitti, orada iﬂyeri açt›lar” (özel söyleﬂi).
Hasibe Tuncel (Çolak’›n Gazi’nin gelini, 1923):
“Ben buraya Devrekâni’den 1945’te gelin geldim. O zaman kiremit ve
tu¤la yap›l›yordu. Gazi’nin ‘gazilik ayl›¤›’ vard›, iﬂçi paras›n› peﬂin verirdi.
Bizim tu¤la harman› 1966-67’ye dek çal›ﬂt›. Yerimiz bugünkü tutuklarevinin
bulundu¤u yerlerdi. Yazlar› kiremit-tu¤la yapar; k›ﬂ›n kestane, patates toplard›k”
(özel söyleﬂi).
Nihat Yavuz (Bozkurt, 1921):
“Bahçe’de Cemal A¤a (Dinçer, 1906) da kiremit
yapt›. Ben bile onun yan›nda çal›ﬂt›m” (özel söyleﬂi).
Bayram B›y›kl›o¤lu (Bozkurt, 1928):
“Ben 1946’da Tavukçuo¤lu Osman’›n (Gezer, 1891) tu¤la harman›nda
çal›ﬂt›m. S›narc›k’ta Gazi (Ahmet
Hasibe Tuncel’in evinin
Tuncel, 1891), bugünkü tutuklarevinin
sahanl›¤›nda Gazi kiremidi.
yerinde tu¤la keserdi. Çay›n milini toprakla kar›ﬂt›r›rlard›.
Akﬂamdan çamuru karar, sabahleyin kesmeye baﬂlard›k” (özel söyleﬂi).
Bekir Bulut (Bozkurt, 1928):
Tavukçuo¤lu’nun tu¤la harman›nda 1942’de 15 kuruﬂ günlükle bir ay
çal›ﬂt›m. Tu¤la kestim. Kiremite gücüm yetmezdi. Bahçe Deresi üzerine 2
tane gölet gibi havuz yap›lm›ﬂt›. Y›l boyunca o havuzlarda biriken mil ile toprak
kar›ﬂt›r›l›rd›. Çamur akﬂamdan kar›l›rd›. Bu tu¤la harman›na Arpal›kbaﬂ› gibi
yerlerden 2 y›l boyunca eﬂekle odun da çektim. Yükünü 15-20 kuruﬂa verirdim.
1944’te ‹stanbul’a gittim” (özel söyleﬂi).
Cemal Kazo¤lu (Yüksek Mahalle-Bozkurt, 1920):
“Ben on yaﬂ›mdayken (1930) Ekﬂi Kaﬂ›¤› (Hüseyin Çak›r, 1876) ile
Tavukçuo¤lu Mehmet ( Gezer, 1891) Bahçe deresinin çamurundan kiremit yapmaya
baﬂlad›lar. Sonradan tu¤la da yapt›lar. Daha sonra Bayramgazi’de de Bozkurt’tan gitme
ustalarla kiremit üretildi. Mustafa Akkuﬂ (1901) da Bozkurt’tan usta götürüp
Iﬂ›¤an’da iki üç y›l kiremit üretti” (özel söyleﬂi).
Ahmet Günay (Kara Ahmet, 1925) özel söyleﬂimizde, “1958’de Bozkurt Meteorolojisi’ni
yaparken tu¤lay› Bayramgazi’den; kumu çak›l› da Abana’dan ald›k” diyor.
Orhan-Burhan Saraç’›n dedeleri Saraç Mustafa (Saraç, 1894), 1930’da (1940’a dek),
bugün de “Çölmekçi” olarak bilinen yerde (Abana’n›n içi) tu¤la ve kiremit yapt›. Bugünkü
Karayollar› karﬂ›s›ndaki topraktan çömlek (yerel
dilde “çölmek”) de yap›ld›¤›ndan,
buran›n ad› Çölmekçi olarak
kald›. Daha ilersine de (bugünkü
bal›kç› bar›na¤›n›n bulundu¤u yer)
“Tu¤la Harman›” denilirdi.
Burada 1970’lerde de Rasim
Yüksel (1934) tu¤la üretti.
1950’lerde Fethi Keﬂepli
(1913) ve Muhittin ﬁen (1914)
Çaya¤z›’nda bugünkü Atatürk
‹lkö¤retim Okulu yak›nlar›nda
ayr› ayr› tu¤la ürettiler.

Çölmekçi’de, Rasim Yüksel’in tu¤la harman› (sa¤da).

Bir Muhittin ﬁen tu¤las›
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Tu¤la kal›plar›nda Saraç
Mustafa “Abana”, Fethi Keﬂepli “A” ve Muhittin ﬁen “M”
adlar›n› (marka) kulland›lar.
Abana’da kumdan kiremit yap›m› da denenir.
Hayati Tahsin Y›lmaz
Mustafa Saraç’›n tu¤las›
(1933):
“Kumdan kiremit yap›ld›¤›n› gördüm ‹sveç’te. Bizim Abana (Kastamonu) k›y›lar›ndaki kilometrelerce uzunluktaki kumsal
düﬂlerimden ç›kmay›nca, kimi boﬂ zamanlar›mda bir kiremit
fabrikas›nda incelemelere baﬂlad›m (Almanya’n›n tersine,
bu tür incelemeler için genellikle kap›lar aç›kt›r ‹sveç’te).
Abana’dan postayla 10’ar kiloluk iki çeﬂit kum örne¤i
getirttim. Yar›s›n› oldu¤u gibi, yar›s›n› da tuzluluk oran›n›
Cemal Baﬂar’›n biriket makinesi.
düﬂürmek için y›kanm›ﬂ olarak kulland›k kumun. Her iki
deneme de, da¤lardan al›nan ‹sveç kumu gibi iyi sonuç verdi. ‹zine gidince de, fabrikadan al›p
beraberimde götürdü¤üm eski on kal›pla, ilkel yöntemle kiremitler yapt›m Abana’da” (Varl›k
Dergisi, A¤ustos 1980).
“Biriket”çilik 1954’te Ku¤ulu Niyazi (T›¤l›, 1902) ile baﬂlar. 1956’da
Hüseyin T›¤l› (1893); 1959’da da Cemal Baﬂar (Kalayc› Cemal, 1922)
biriket üretmeye baﬂlarlar. Bir biriket yaklaﬂ›k 21 kilodur. Her biriketçide 34 kiﬂi çal›ﬂ›r. T›¤l›lar’›n yeri
Çölmekçi’dir (bugünkü liman).
Cemal Baﬂar (1922) Yenicami’nin denize bakan yan›nda baﬂlar,
sonra Çaya¤z›’na taﬂ›n›r. Baﬂar
tuvalet taﬂ›, 6’l›k’tan 80’lik’e dek
künk de üretir. Naz›m Önüralp
(1922) da 1960’larda biriket
Mehmet Küçük’ün çini makinesi.
üretimine girer. Önüralp mozaik
taﬂ› ve çini üretimi de yapar. Biriketçilik 1980’lerin
baﬂlar›nda b›rak›ld›(*).
Selahattin Çevik (Denizbükü, 1938):
Cemal Baﬂar’›n “büz” makinesi.
“Abana’da ilk çinicili¤i 1963’te Naz›m Usta
(Önüralp, 1922) baﬂlatt›. Ustas› da, ‹stanbul’da benim
yan›mda yetiﬂen Mehmet Küçük’tür (1937). Sonra Mehmet Küçük kendine
atölye açt›. Çinici Kemal (Y›ld›r›m, 1938) de açt›. Ben de 1974’ten 1980’e
dek Abana’da çinicilik yapt›m. Bozkurt ve Abana Ziraat bankalar›n›n
çinilerini ben yapt›m. Biz üç çinici, ‹nebolu’dan Sinop’a dek mal verirdik.
Bizim ç›raklar Kastamonu’da da çini atölyeleri açt›. 20’lik, 30’luk, 40’l›k (cm) çiniler yapard›k.
Kald›r›m çinileri yapt›k. Dört renge kadar renk verirdik. Mozaik’i Yenikap›’dan (‹stanbul) al›yorduk.
Çini tek tek ç›kar›l›r, bir kiﬂi günde 200-300 çini yapard›” (özel söyleﬂi).
Mehmet Küçük (1937):
“1963’te Naz›m Usta’n›n (Önüralp, 1922) yan›nda çal›ﬂmaya baﬂlad›m. 1966’da kendim
atölye açt›m. 1986’da o¤lum
Çölmekçi’de biriket yap›m
Niyazi’ye (Küçük, 1965) devyerleri (1970’ler).
rettim. 1989’da o da kapatt›.
Günde 500 kadar çini yapard›k.
Mozaikten tuvalet taﬂ›, mutfak
taﬂ› da yapard›k. Biz künk de
yapt›k. Çinici Kemal (Y›ld›r›m,
1938) de bu iﬂi 20 y›l kadar
yapt›. Naz›m Usta 1970’lerde
kapatt›” özel söyleﬂi).
*) Antalya ‹li’nin k›y› kesimlerinde,
Abana’da 1980’lerin baﬂ›nda üretimi
durdurulan “ilkel” makinelerle bugün
(2004) de biriket yap›m› sürüyor.
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Abana’daki ilk marangozlar Ba¤l›k’tan Ahmet Tilki (1876),
yine Ba¤l›k’tan Gocuk’un Deli Cemal (Gülﬂen, 1913*),
Bozkurtlu Küs Ahmet (Doymaz, 1909), Çay›rc›k’tan Zeybek’in
Mustafa (Ata 1902) ve Ali Bayraktar’d›r. Selahattin Ünal
(1918) Deli Cemal’in ç›ra¤›d›r. Usta olarak bunlardan sonra Vahit
Özgül (1920) geliyor. Özgül bu beceriyi Tophane’de (‹stanbul) bir
Rum’dan ö¤renmiﬂ. Bunlardan Ahmet Tilki, Deli Cemal ve
Zeybek’in Mustafa yaln›zca do¤ramac›yd›, çeyiz sand›¤›
yapmazlard›. Zeybek’in Mustafa dolap; Deli Cemal tavla da
yapard›. Dükkân›na ilk motoru sokan marangoz da Zeybek’in
Ahmet’tir. Zeybek’in Ahmet 1955’te motorlu b›çk› (h›zar) ald›.
Daha önce Kadir Can (1892) f›ç›c›l›k için b›çk› edinmiﬂti. Kadir
Can’›n 1947’de (Akkuﬂ’tan da önce) ald›¤› dizel
motorlu b›çk›, kamyonlar› ve deniz motorlar›ndan
sonra Abana’n›n karadaki ilk makinesidir .
Faik Y›ld›r›m (1934):
“Vahit Özgül (1920) 1946’da Abana’ya
gelince yan›na ç›rak girdim. O zaman 12
yaﬂ›ndayd›m. Çeyiz sand›¤› yapard›k. A¤açlar›m›z›
Çamp›nar’dan H›zarc› Veli (Ayd›n, 1899) ile
R›za Onan (1910) biçerdi. Vahit Usta’n›n
yan›nda beﬂ y›l çal›ﬂt›m. Köyden (Konakören)
gelirdim. O zaman Har mason köprüsü
Bugün de Bozkurt’ta çeyiz sand›¤› yap›l›yor.
Salah Usta (Tekingün, 1960),
a¤açtand›. Bazen çay yatak de¤iﬂtirir ya da köprüyü sel al›r, geçmek
yapt›¤› sand›klar›n önünde (2000).
zorlaﬂ›rd›. O zaman Vahit Ustalarda yatard›m. Aram›zda biraz da
akrabal›k vard›. Arada do¤rama iﬂi de yapard›k. Örne¤in Tekel yap›s›n›n do¤ramalar›n› biz yapt›k. Y›l 1948
olacak. Sonra Da¤köy’den Hamit Usta (Evcimen, 1912) çal›ﬂt› bizimle. Haftada 7-8 çeyiz sand›¤› ç›kar›rd›k.
Abana’da baﬂka sand›kç›lar da vard› ama en çok sand›¤› biz ç›kar›rd›k. 1950’de Nihat Ünal’la (1933) ortak
dükkân açt›m. Nihat Ünal, Amcas› Selahattin Ünal’›n (1918) yan›nda yetiﬂmiﬂti. Nihat askere gidince ortakl›k
bozuldu ve ben tek baﬂ›ma kald›m. Bozkurt’ta Dom Ali (Eren, 1899) ve Memiﬂ’in O¤lu ‹smail (Afacan,
1906) vard›, bizim sand›klar›m›z› toptan al›rlar; Ankara ve Konya’da satarlard›. Ben vapurla ‹stanbul’a da
sand›k götürürdüm. Askerden geldikten bir süre sonra Necip Meriç’le (1931) ortak oldum (1969). 2-3 y›l da
onunla çal›ﬂt›ktan sonra
hep kendi baﬂ›ma kald›m.
Dikiﬂ kutusu, masa ve
sehpa da yapard›k. O
zaman vapur Abana’ya
u¤rar, bazen yolcular 1-2
saatli¤ine karaya ç›kard›.
Bir gün 450 liral›k çeyiz
kutusu satt›k ve sevinçten
kendimizi yerlere att›k.
Hatta bir k›z çeyiz sand›¤›
Abana Sanayi Sitesi’nde bir sokak.
bulamay›nca a¤lad›.
Onun adresini ald›k, yap›p ‹stanbul-Sirkeci’deki
babas›na teslim ettik. O zaman a¤aç sorunu olmazd›.
Ceviz ve kiraz a¤ac› serbestti. Ben 1963-68 aras›nda
Konakören muhtarl›¤› da yapt›m” (özel söyleﬂi).
Bozkurt’ta Marangoz Ahmet Iﬂ›k (1894), 1930
ve 1940’l› y›llarda “topaç” çekerdi. Abana çocuklar›
da Iﬂ›k’a topaç çektirmeye giderdi.
Gagavuz kökenli Bozkurtlu hemﬂehrimiz
Killio¤ullar›’ndan Deli Mehmet Çavuﬂ (Yap›c›,
1868), Ezine Çay›’ndan ald›¤› suya de¤irmen kurdu,
“çark” yaparak suyu yükse¤e ç›kard›, su gücüyle a¤aç
torna çal›ﬂt›rd› ve elektrik üretti.
*) Cemal Gülﬂen (1913), Mustafa Yorganc›’n›n (1894) k›z›n›
sevmiﬂ. Cemal Gülﬂen’in deli olmas›, bu k›z›n genç yaﬂta ölmesine
ba¤lan›yor. Cemal Gülﬂen’in k›z›n gömütünü (mezar) açt›¤› da
söyleniyor.
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Aynur Y›lmaz, 1950’li y›llarda yapt›¤›
bu sand›¤› bugün de kullan›yor.

1940’l› y›llarda Abana’da birçok genç “marangoz dükkân›” açar. Örne¤in Aynur
Y›lmaz (1934) 16-17 yaﬂlar›nda, Müfit Güzey’le (1934) Abana’da; askerden sonra da
Mustafa Öztürk’le (1931) ‹stanbul’da marangoz dükkân› açar:
“Tahtakale’ye (‹stanbul) bavul yap›yoruz. O zaman bavula gereksinim çok. Adam
‹stanbul’da alt› ay çal›ﬂ›p, bir bavul alarak izine gidiyor. Asker de öyle. Her günün akﬂam›,
yapt›¤›m›z bavullar› götürüyoruz Tahtakale’ye. O gün baﬂlanan bütün bavullar bitiriliyor. Yoksa
para kazanmak zor. Vefa’dan 10 tane, 12 tane, 15 tane bavulu urganla s›rt›m›za vurdu¤umuz
gibi Tahtakale’ye taﬂ›yoruz. Rüzgâr oldu mu ayakta durmak zor oluyor. Bir de k›ﬂ›n buzlu
havada kayma tehlikesi var.
Düﬂünce, kendimize ac›m›yoruz da, k›r›lan Bozkurt Sanayi Sitesi.
bavullara ac›yoruz. Rüzgâr olunca ayakta
durmak çok zor oluyor. Hüsnü Çelik (1934)
de çal›ﬂt› yan›m›zda. Zeki Baﬂar (1935) da
çal›ﬂt›. Erdo¤an Tuncer (1938) çal›ﬂt›.
Bavullar› götürmek kadar paray› getirmek de
zor. Tahtakale serseri yata¤›. Siirt Araplar›
var, Arnavutlar var. Her gün dövüﬂ kavga olur;
tabanca b›çak çekilir. Ne ararsan orada. Tüccar
onlar› toplay›p dedi ki: ‘Bu benim bavulcum.
Bunun bir kuruﬂu kaybolmayacak. Yoksa beni
bulursunuz karﬂ›n›zda!’ Paray› haftada bir
al›yoruz. 1.800 ile 2.000 lira aras›nda tutuyor.
Bu kadar çok para cebe s›¤m›yor. Ama kimse
bana bir ﬂey yapmad›” (AG, Aral›k-Ocak 19992000).
‹lk marangozlar yuvarlak ve düz “çeyiz
sand›¤›” yapard›. Bir usta haftada üç sand›k;
iki usta iki ç›rak 7-8 sand›k yapabilirdi. Bozkurt’ta toptanc› Dom Ali (Eren, 1899) ve Memiﬂ’in ‹smail (Afacan,
1906) vard›, onlar toptan al›p pazarlarlard›. Marangozlar kendileri de (do¤rudan) pazarlard›. Abana’dan vapura
verilir, ‹stanbul’da Tozar Ambar›’na inerdi.
Bugün de Bozkurt’ta çeyiz sand›¤› yap›l›yor.
Abana’da bilinen ilk Türk ustalar›n› belirlemeye çal›ﬂt›k. Görüldü¤ü gibi ço¤u iﬂler az›nl›klardan ö¤renilmiﬂ.
‹nebolu’daki az›nl›klar (Rum-Ermeni) 1924’te Yunanistan’a göçer ama Kastamonu’da az›nl›k kal›r(*).
*) ‹hsan Ozano¤lu’na göre (Kastamonu Kütü¤ü, 1952), 1950’de Kastamonu’da 2.564 az›nl›k yaﬂar: Merkez ‹lçe (kent içi) 321,
Merkez ‹lçe (köyler) 830, Kuzyaka 50, Taﬂköprü 792, Devrekâni 238 ve Daday 333 kiﬂi. Az›nl›klar›n Kastamonu Merkez’deki
bugünkü say›s› 10 kadard›r. ‹stanbul’daki 6-7 Eylül 1956 olaylar›nda iﬂyerlerinin zarara u¤ramas› sonucu az›nl›klar yurdumuzdan
ayr›lmaya baﬂlad›.

MADENLER
Osmanl› Arﬂivi, 08/B /1335 H (1918):
“Kastamonu Vilayeti’nin ‹nebolu Kazas›’na ba¤l› Abana Nahiyesi’nin ﬁeyh ﬁaban(*)
köyünde ortaya ç›kar›lan c›va madeninin ‹brahim Derviﬂ Bey ile Mehmed Fahri ve Osman
Nuri efendilere ihalesi” (Dosya No: 247, Gömlek No:37, Fon Kodu: MV).
Hamdi Görgü (Tezcan, 1921):
“Koyunum çok. Davar› ormanda otlat›rken oraya bir adam geldi. S›rt›nda bir heybe var.
Pantolonunun paças› yerde sürünüyor. Elindeki çekiçle yerde bir ﬂeyler ar›yor. ‘Beyefendi, ﬂaﬂ›rd›n
m›, deli misin?’ dedim, ‘Buna senin akl›n ermez’ dedi. Her gün geliyor. Oradaki yüz yaﬂ›nda bir
meﬂe a¤ac›n› gösterdi, ‘Bunun alt›nda define var’ dedi. Allah’›n orman›. 20 kiﬂi tuttu. Ben de
var›m. ‘Evlerinizden fener getirin’ dedi. 20 gün sonra bize para verdi. ‹yi para. Ormanda çal›ﬂsak böyle para
kazanamazd›k. Sonra tüneli kaza kaza o yüz y›ll›k meﬂenin alt›na girdik. ‘‹ﬂte, eskiden vurulmuﬂ kazman›n yeri
belli, mala yanaﬂt›k’ dedi. Sonra ‘Mal› bulduk’ dedi ve kaybolup gitti. ‹ki gün sonra dokuz kiﬂi geldiler. ﬁak ﬂak ﬂak!
Yemek verdiler, içecek da¤›tt›lar. Greyderi koydular, yol yapt›lar. Köylü karﬂ› ç›kt› ‘Yerimizden geçiyor’ diye.
Paras›n› verdiler ve yolu açt›lar. Jenaratör geldi, köy de ›ﬂ›d›. 1958’de böyle aç›ld› c›va madeni. Yerin alt›nda 15
y›l çal›ﬂt›m. Günde sekiz saat. Sabah 08’de girerdik, akﬂam 17.30’da ç›kard›k. Mühendis ayna ile bakard›, nerede
maden iyiyse oray› eﬂerdik. Ray üzerinde ‘dekovil’ ile taﬂ›rd›k mal›. 35 kiloluk tabancalarla eﬂerdik topra¤›. Bir
bardak c›va on kilo gelirdi. 170 kiﬂi vard›k çal›ﬂan. Yer alt›nda on beﬂ y›l çal›ﬂt›m. Son 2,5 y›l 120 kiﬂi sigortal› olarak çal›ﬂ›yorduk. 1974’te kapand›. Bayram izinine ayr›ld›k, sonra temelli kapatt›lar. Mal ç›kmay›nca kapand›. Daha do¤rusu, sigortas›z çal›ﬂt›¤›m›z dönemlerde hakk›m›z›n yenildi¤ini düﬂünerek biz do¤ru çal›ﬂmad›k” (özel söyleﬂi).
*)Tezcan o zaman Çiçekyayla’ya (ﬁeyhﬂaban) ba¤l›d›r.
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Halil Karahalil (K›z›lcaelma, 1942):
“Tezcan’daki (Bozkurt) c›va madenini daha önce Hititler iﬂletmiﬂ. 1908 ile 1912 aras›nda
‹talyanlar iﬂletmiﬂ. ‹talyanlar madeni kat›rlarla 3 km uzaktaki Attepti Deresi’ne taﬂ›y›p, orada
ayr›ﬂt›rm›ﬂlar. Trablusgarp Savaﬂ› s›ras›nda ‹talyanlar›n çal›ﬂma belgesi iptal ediliyor. Ben
Göksu’nun 1958’de iﬂletmeye baﬂlad›¤› bu c›va madeninde 1960’ta çal›ﬂt›m. Madenin sorumlusu
Mühendis Ali Bey’di. Ali Bey Göksu’nun orta¤›yd› ve haftasonu dinlencelerini Abana’da geçirirdi.
C›va madeni ‘topak’ olarak güneﬂe serilerek kurutulur. Sonra maden kömürüyle ‘kara f›r›n’da
kavrulur. C›va, buhar olarak labirent beton borularda yo¤unlaﬂarak bir kapta toplan›r ve kireçle
yo¤rularak saf c›va üretilirdi. Aﬂa¤› yukar› beﬂ y›l bu yöntemle çal›ﬂ›ld›. Ondan sonra ‘döner f›r›n’a
geçildi. Büyük bir döner f›r›n. Is›tma fueloil’leydi. 1973 petrol bunal›m›ndan sonra düzenin
ekonomik olmad›¤› sonucuna var›ld› ve 1976’da üretim durdu. Göksu kuruluﬂu burada 100 ton kadar c›va üretti.
1993’te buran›n iﬂletme hakk›n› ben ald›m. Araﬂt›rma yapt›m. Geliﬂtirdi¤im birinci f›r›ndan, f›r›n boyunun yüksek
tutulmas› nedeniyle sonuç alamad›m. Yapt›¤›m ikinci f›r›nda 15 kilo kadar c›va ürettik. Ama bu, bir memur
birikimiyle yap›lacak iﬂ de¤ildi. Yaz dinlencelerimde çal›ﬂabiliyordum. Yat›r›mc› da bulamay›nca 1997’de üretimi
durdurdum. Benim elimde haritalar, koordinatlar var. Buras› yeniden iﬂletmeye aç›l›rsa, bendeki belgeler çok iﬂe
yarayacak. Göksu 70-80 kiﬂi çal›ﬂt›r›yordu. Benim geliﬂtirdi¤im düzenle 30-40 kiﬂi yeterli. Göksu galeri (tünel)
açarak çal›ﬂt›. O zaman kaçak kereste kullan›labiliyordu. Bugün bu iﬂ çok pahal› oluyor. Aﬂa¤›dan yukar› do¤ru üç
basamak galeri aç›lm›ﬂ (üç paralel tünel). En de¤erli cevher üsttekinde. Aç›k iﬂletme ve yukar›dan baﬂlanarak,
galeri açmadan aﬂa¤›ya do¤ru kesilecek. Ezine Çay›’n›n do¤usunda iﬂleme yap›ld›. Bat›s› duruyor. Çok az› iﬂlendi.
Ne kadar rezerv oldu¤u bilinmiyor(*). Gelelim öteki madenlere: Çevremizde baﬂka çal›ﬂan ya da çal›ﬂm›ﬂ maden
yok. Bozkurt S›narc›k’taki Sayvankaya’dan ald›¤›m kalkopirit (bak›r-demir-sülfat) örneklerini MTA’ya verdim.
Cam› çizdi¤ini, çizmemesi gerekti¤ini, bunun,
içindeki kobalt’tan kaynaklanabilece¤ini
söylediler. 1974’te Tuzla Piyade Okulu’
ndayken, okuldaki bir jeoloji doçenti Bayramgazi, Ginolu ve Çatalzeytin’de zeolit cevheri
bulundu¤unu, zeolit olan yerde petrol bulunmas›n›n olas› oldu¤unu söyledi. Karabalç›k
Ma¤aras›’nda ve Mimir s›rtlar›ndaki S›raca’da
çok iyi nitelikte koelem var. Koelem çimento
ve porselen yap›m›nda da kullan›l›yor. Burada
K›z›lcaelma’da 1997’de üretime geçerek “Oskar Su” ad›yla pazarlanan, haha
(Bozkurt) tu¤la ve kiremit üretilmiﬂ. Çay›n
sonra da üretimi durdurulan su iﬂleme fabrikas›.
biriktirdi¤i kilden üretilmiﬂ ki, bunda S›raca
s›rtlar›nda oluﬂan erozyonun önemi büyük. Bu bilgilerin ço¤unu, benimle bölgeyi gezen MTA jeoloji mühendisi
bir arkadaﬂla saptad›k. Maden olarak de¤il de taﬂ olarak önemli iki yer var: 1- Çatalzeytin’in Karacakaya
Köyü’nde iﬂletilmeyen mermer yataklar› var. 2- Tüm bu yörenin de¤irmen taﬂlar› K›z›lcaelma ile Dursun
köyleri aras›ndaki çok büyük bir taﬂoca¤›ndan ç›kar›lm›ﬂ. Köydeki (K›z›lcaelma) bizim de¤irmenin üst taﬂ› babam›n
(Kâmil Karahalil, 1906) do¤umundan 20 y›l önce (1886) 60 cm olarak yap›lm›ﬂ. 15 cm kal›nl›¤a düﬂen bu taﬂ
bugün de çal›ﬂ›yor. 1980’lere dek tüm gün (günde 24 saat) çal›ﬂan bu de¤irmen, iﬂ azl›¤›ndan son y›llarda y›lda iki
ay kadar çal›ﬂabiliyor” (özel söyleﬂi).
Maden Mühendisleri Odas›’n›n internet sitesinde ‹nebolu ve Abana’da Grafit yataklar› bulundu¤u
belirtiliyor (Grafit: Kurﬂunkalemi gibi kimi ayg›t parçalar›n›n pap›m›nda kullan›lan, yumuﬂak, kolay toz durumuna
gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billurlaﬂabilen bir çeﬂit do¤al karbon):
“Türkiye’de grafit çal›ﬂmalar›, Maden Dairesi ve MTA Genel Müdürlü¤ü kay›tlar›na göre, 1941 y›l›nda
baﬂlam›ﬂ ve 22’yi aﬂk›n bölgede ekonomik de¤ere
sahip, az say›da yata¤›n varl›¤› saptanm›ﬂt›r.
Bunlar, özellikle ‹nebolu-Abana, YozgatAkda¤madeni, Çi¤miﬂ-Band›rma, Kütahya-Alt›ntaﬂ-Oysu, Mu¤la-Milas, Ad›yamanS›nc›k, ‹zmir-Tire, ‹stanbul-Çatalca, AydinGermencik ve Artvin yörelerinde bulunmaktad›r” (http://www.maden.org.tr/www/
7.BYKP/ekutup96/o480/grafit/grafit.htm).
*) MTA’n›n internet sitesindeki (www.mta.gov.tr/
madenler/kastamonu.htm) bilgiye göre Terce Köyü’ndeki
(Tezcan) c›va yata¤›ndan “geçmiﬂ y›llarda 20 ton üretim
yap›lm›ﬂt›r” ve “rezerv 75 ton” dolay›nda görülüyor. Bu
kaynakta Çatalzeytin’in Kaymazlar Köyü’nde 25.000
ton “rezerv”li magnezyum yataklar› bulundu¤u da
belirtiliyor.

Yenicami minaresinden Cumhuriyet Alan› (2004).
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Yaz›da, yurdumuzda bugüne dek bulunmuﬂ en iyi Hilmiuran Caddesi (2004).
grafit’in Inebolu-Abana ve Ad›yaman çevresinde
oldu¤una da de¤iniliyor:
“‹nebolu-Abana c›var› oluﬂumlar› ve Ad›yaman
c›var› oluﬂumlar›n›n da Türkiye’de bu zamana kadar
bulunmuﬂ en iyi oluﬂumlar oldu¤u laboratuvarlarda
saptanm›ﬂt›r. Ad›yaman yöresindeki oluﬂumun çal›ﬂmas›,
analizden öteye gidememiﬂ, ama ‹nebolu yöresi zuhurlar›
için, pilot çapta zenginleﬂtirme çal›ﬂmas›, MTA taraf›ndan
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Yap›lan analizlerde do¤al bir ‹nebolu
(Anday) cevherinin yaklaﬂ›k % 60'›n üstünde karbon
içerdi¤i ve daha da artabilece¤i (% 70-80) saptanm›ﬂt›r.
‹nebolu (Anday) grafit sahas›nda, ﬂu anda çal›ﬂ›lamamakta ve saha, eski bir özel madencilik kanunu olan ‘Havzai Fahmiya’ya tabi oldu¤u için hiçbir iﬂleme tabi
tutulamamaktad›r. Abana yöresinde bu oluﬂumlara benzer
oluﬂumlar olabilece¤i san›lmakta ve burada daha detayl›
arama çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› önerilmektedir”.
Kastamonu’da petrol var:
“Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) Sosyal Siyaset Uzman›
Prof Dr Ahmet Maranki, Bart›n Kerempe Burnu ile
Sinop ‹nceburun aras›nda zengin petrol yataklar›
oldu¤unu öne sürdü. Maranki, ‘Bunu hem elimdeki bilimsel
uydu foto¤raflar›na göre, hem de bölgede yapt›¤›m
incelemelere göre söylüyorum’ dedi. Azerbaycan’da
1997’deki Uluslararas› Enerji Kongresi’ni izledi¤i s›rada
bölgede petrol bulundu¤unu kan›tlayan ABD’ye ait uydu
foto¤raflar›na, Azerbaycanl› bir bilim adam› arac›l›¤›yla ulaﬂt›¤›n› belirten Maranki, ‘Türkiye’nin ihtiyaç duydu¤u
petrol Kastamonu’da’ dedi” (Milliyet Gazetesi, 12 A¤ustos 2004).

DE⁄‹RMENLER
Abana Merkez’deki de¤irmenleri Rafet Demirtaﬂ (1931) anlat›yor:
“Abana Merkez’deki iki taﬂl› de¤irmen çaydan al›nan suyla sürekli çal›ﬂ›rd›. Hac›yüzbaﬂ›
Ahmet’tin (1839) k›z› olan annemin (ﬁefika Demirtaﬂ, 1886) 45’te 3 pay› vard›. Bu de¤irmeni
Hac›yüzbaﬂ› yapt›rm›ﬂ ya da sat›n alm›ﬂ olabilir. Day›m Riza Meriç’in (1893) de 45’te 3 pay›
vard›. De¤irmeni çal›ﬂt›ran yar›s›n›
kendi al›r; yar›s›n› pay› olanlara
bölüﬂtürürdü. Bu de¤irmeni
Ahmet ﬁengül (1908) ve Hayri
ﬁengül (1910) de çal›ﬂt›rd›lar.
Onlar b›rakt›, Bozkurt’un S›narc›k Mahallesi’nden
Mehmet Büyükde¤ir menci (1894), o¤lu
Cemal’le (Büyükde¤ir-menci, 1927) beraber
çal›ﬂt›rd›. Sonra bentler kapand› ve terkedildi. Yeri
Talat Turgut’a (1928) sat›ld›. O da üzerine ev yapt›.
De¤irmeni hidroelektrik düzeninin suyuyla
çal›ﬂt›rmay› denedi, baﬂar›l› olamad›. Engel ç›kard›lar.
Macarköyü’ndeki (Acar) de¤irmenden de dedem
Hac›yüzbaﬂ›’n›n hakk›ndan pay al›rd›k. O da 45’e
bölünüyordu. Bu de¤irmenden Mustafa Köro¤lu
(1895) da pay al›rd›. Buradaki benim bildi¤im en
eski de¤irmenci Kürt ‹smail’di (De¤irmenci, 1867). O zaman 80 yaﬂ›ndayd›. Daha sonra buray› Hayri ﬁengül
(1910) çal›ﬂt›rd›. Mustafa Köro¤lu (1895) de¤irmenin onar›m›n› da yapard›. 1942’deki sel de¤irmeni bozdu
ama yeniden yapt›lar. Ördek Kadir (Gürdaﬂ, 1882) de o de¤irmeni iﬂletti. Harmason’daki de¤irmen Mehmet
Turgut’la (1897) Ali Osman Öden’indi (1883). Bu de¤irmenin suyu Macarköyü De¤irmeni’nden gelirdi.
Kürt ‹smail, Hayri ﬁengül ve sonra Büyükde¤irmenciler bu de¤irmeni de iﬂlettiler. Beton köprü yap›l›rken
oras› kamulaﬂt›r›ld›. Yukar› Abana’da Kad› Ziya’n›n (Özer, 1902) da de¤irmeni vard›. Bu de¤irmeni Kad›
Ziya’dan baﬂka Meke (Hüseyin Bart›nl›, 1910) de çal›ﬂt›rd›. Hac›veli’de de de¤irmen vard›. Bozkurt ve
Yakaören’de birer su de¤irmeni bugün de çal›ﬂ›yor” (özel söyleﬂi).
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SU HIZARLARI
Halil Karahalil (K›z›lcaelma, 1942):
“Bizim köyde evimizin yan›baﬂ›nda su kuvvetiyle çal›ﬂan a¤aç biçme h›zar› varm›ﬂ. Bu
h›zar 1938’de y›k›lm›ﬂ. Ne zaman kuruldu¤unu bilen yok. Sak›zc›lar’da varm›ﬂ bir tane,
Dursun’da da varm›ﬂ. Su kuvvetiyle çal›ﬂan ve ad›na ‘tez’ denen a¤aç torna da varm›ﬂ. Yaln›zca
b›çk›lar d›ﬂardan gelir, öteki düzenler buralarda a¤açtan yap›l›rm›ﬂ. Bu h›zarlardan o zaman
Kastamonu düzeyinde 200 tane kadar varm›ﬂ(*). 1850’lerde, Osmanl›’n›n
aﬂ›r› borçlanmas› sonucu yabanc›lara Kastamonu ormanlar›n› iﬂletme izini
veriliyor ve su h›zarlar› o zaman kuruluyor” (özel söyleﬂi).
Tahir Metin (Koﬂmap›nar, 1934):
“Bizim köyde çok bu¤day ekilmezdi. Keten ekilirdi. Bayramgazi ve
K›z›lcaelma’da bezir de¤irmeni vard›. Bizim köyde su h›zar› da varm›ﬂ ama
ben görmedim. Cabana’da (Koﬂmap›nar) da su h›zar› varm›ﬂ. Kayay› deldikleri
bendi duruyor” (özel söyleﬂi).
Mustafa Çelik (K›z›lcaelma, 1928):
“Su kuvvetiyle çal›ﬂan o h›zar› biliyorum. 1938’de sel ald›. Çark› dikine
dönerdi ve tek h›zar a¤aç mil üzerinde aﬂa¤› yukar› çal›ﬂ›rd›. ‘Diﬂlice’ denen, bir kar›ﬂ geniﬂli¤inde
a¤açtan yap›lm›ﬂ makaralar üzerindeki tomruk girerdi b›çk›ya. Makaralar›n iki yan›nda da ‘kundak’
denilen korkuluk vard›. Bu düzen tekerlekler üzerindeydi. Tekerlekler de bir
yuvan›n içinde gidip geliyordu” (özel söyleﬂi).
Mehmet Yüksel (Dursun, 1928):
“H›zar de¤irmeni un de¤irmeni
gibiydi. Çark› dikine dönerdi ve kuvvetli
olmas› için büyüktü. Suyu da çoktu. H›zar
dikine gidip gelirdi. Kütük (tomruk),
tekerlekler üzerindeki tezgâhtaki a¤aç
makaralara yüklenirdi. Tezgâh›n alt›nda
6 tekerlek vard› ve kanal›n içinde gidip
gelirdi. Makaralar aﬂ›n›nca de¤iﬂtirirlerdi. Biz çocuklar onlar›
araba tekerle¤i olarak kullan›r, yamaçlardan kayard›k.
Tezgâh›n bir kolu vard›, tomruk biçildikçe b›çk›ya do¤ru
Su h›zarlar›ndan bulabildi¤imiz tek iz: Halil Karahalil,
iterdi. A¤açtan yapma diﬂlisi vard›. Bizim köyde bu su
gençli¤inde y›k›nt›lar›n› gördü¤ü su h›zarlar›ndan birinin
yaln›zca, kayan›n oyulmas›yla oluﬂturulan su ark›n› bulabildi.
b›çk›lar›ndan (h›zar) üç tane vard› ve 1940’lara dek çal›ﬂt›.
Bir de ’tezle’ denilen a¤aç torna vard›. Bu torna daha az su isterdi. Bu torna ile çanak çekerdik. Suyun çarpt›¤›
milin çark› demirdendi ve büyükten küçü¤e do¤ru birkaç çark bir dairenin içindeydi. Tornan›n istenilen dönüﬂ
h›z›na göre suyun çark›n› ayarlard›k. Yapt›¤›m›z çanaklar hamur yo¤urmada ve tas-tabak olarak kullan›l›rd›. Yemek
koy, ne koyarsan koy. Ben 1960’lara dek çanak yapt›m bu tornalarda. Bozkurt’ta, Abana’da, Çatalzeytin’de,
Ayanc›k’ta satard›k” (özel söyleﬂi).
Tezle’de çekilen bir çanak.
Salih Çörüz (Dursun, 1940):
“Benim çocuklu¤umda bizim köyde su ile çal›ﬂan
a¤aç torna (tez) vard›. Mustafa Sümbül’ün (1924)
olan ve 1955’e dek çal›ﬂan bu torna köyün aﬂa¤›s›nda,
Yan›¤az Deresi üzerinde kuruluydu. Bu torna ile
kestane ve karaa¤açtan 60 cm cap›na dek çanak
yap›l›rd›. Yal teknesi, hamur teknesi, sini (sofra) ve terazi
kefesi de yap›l›rd›. Yan›¤az Deresi üzerinde bizden
önce su kuvvetiyle çal›ﬂan kereste biçme h›zarlar› varm›ﬂ” (özel söyleﬂi).
Yakup Delipoyraz (Dursun, 1942):
“Ben gençken bizim köyde ’tez’le çanak çekildi¤ini biliyorum. Ama
su h›zarlar›n›n çal›ﬂt›¤›n› görmedim. O zaman yol iz yok. Herkes ormandan
a¤aç kesip çanak yap›yor, Taﬂköprü ve Ayanc›k’a dek götürüp satarlard›.
Daha çok tah›lla de¤iﬂirlerdi. 1960’larda bu iﬂ bitti. Ormanc›lar ‘germeç’leri
(su olu¤u) y›k›nca, ormanc› korkusuyla bir daha yapmad›lar” (özel söyleﬂi).
‹brahim Mudak (Dursun, 1976):
“Su ile çal›ﬂan h›zarlar› burada ‘bahçe’ denilen yere kurmuﬂlar.
H›zarlar›n kuruldu¤u yerin ad› ‘H›zarbaﬂ›’ olarak kald›” (özel söyleﬂi).
*)1882 (H 1299) Kastamonu Salnamesi’nde ‹nebolu ‹lçesi’nde (o zaman Abana,
Bozkurt ve Çatalzeytin de ‹nebolu’ya ba¤l›d›r) 155 su h›zar› oldu¤u belirtiliyor.
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FIÇI
S›ra, yukar› köylerin geçim kayna¤› f›ç› ve f›ç› tahtas›nda.
Vahit Özgün (1932):
“Lord Mustafa (1872), burada depolad›¤› f›ç›
tahtalar›n› ‹stanbul’daki ﬁileli Rum f›ç›c›lara
satarm›ﬂ. Yüzbaﬂ›o¤ullar› ve Jurnallar da al›p
satarm›ﬂ f›ç› tahtas›. Daha öncesini bilmiyorum.
Abana’da da 1946-47’de Kürt Kadir (Can, 1892)
ile Mustafa ﬁenol (1904) ayr› ayr› f›ç› yapmaya
baﬂlad›lar. Bunlar mevsimine göre bal›k (tuzlu bal›k
salamuras›) ve zeytin f›ç›s›yd›. Bal›k f›ç›s›n›n boyu da
bal›¤›n türüne göre de¤iﬂir. F›ç›lar ‹stanbul’a vapurla
yollan›rd›. Genelde 49-50 cm yüksekli¤indeki bu f›ç›lar 40-50 kg ürün
al›rd›. Daha küçük f›ç›lar yap›ld›¤› gibi, ‹stanbul’da 10-20 tonluk büyük
f›ç›lar da yap›l›rd›. 4 metre yüksekli¤inde, iskele kurularak f›ç› yap›ld›¤›n›
bilirim. Bu f›ç› için 8 cm kal›nl›¤›nda tahta (kalas) kullan›ld›. F›ç›n›n yap›l›ﬂ›na
gelince: Yukar› köylerden ‘ham’ olarak gelen f›ç› tahtas›n›n kenarlar›, bir
metreden büyük el pulanyas›yla düzlenir. Kal›nl›k 3 cm; uzunluk 50 cm’dir.
Ortas› mangalda ›s›t›larak k›vr›l›r ve alt kapak tak›larak çemberlenmeye
baﬂlan›r. Çember kestane ve f›nd›k dal›ndan yap›l›r. F›ç›
doldurulurken üst çember ç›kar›larak üst kapak aç›l›r,
dolumdan sonra kapak yeniden tak›larak çemberlenir.
Kapaklar parçal› tahtadan yap›l›r. Bir usta günde 10-15
f›ç› yapard›” (özel söyleﬂi).
Esat Y›lmazer (‹brahim, 1906):
“Gürgeni ormandan balta ile kesip getirirdik. Birer
metre boyunda keserdik. Önceleri hep balta ile keserdik,
sonralar› el h›zar› ç›kt›. Biçmeyi balta ile yapard›k. Gürgen
kolay biçilirdi. Kâ¤›t gibi yar›l›rd›. 10 cm’lik enini de balta
ile keserek ay›r›r, f›ç› tahtas› yapard›k. Jurnallar vard›
burada (Abana). Jurnal Ahmet’in (Ar›kan, 1892)
babas› Mustafa (Ar›kan, 1869) vard›. Kereste tüccar›yd›.
Bir de Mahir Efendi (Ünal, 1889) vard›, onlara satard›k.
Tanesini 2 kuruﬂtan satard›k f›ç› tahtas›n›n. Abana’ya
s›rtta getirirdik. Durumu iyi olanlar›n merkebi (eﬂek) vard›. Kat›r yoktu bizim köyde. Hac›veli’ye
de inerdik. Orada Mustabey (Yorganc›, 1894) vard›, o da kereste al›rd›. Keresteyi öküzlerle
çekerdik” (özel söyleﬂi).
Kâz›m Ateﬂ (Mamatlar, 1935):
“F›ç› tahtas› da, f›ç› da, yay›k da yapard›k. 3 metrelik tahta getirirdik. Burada ﬁaban Ömür’e
(1914) satard›k. Hac›veli’de
Yahya’ya (T›¤l›, 1899) satard›k. Nuri Ahmet’e (Ye¤in,
1887) dünyan›n mal›n› verdik.
Köyden sabahleyin ç›kar, akﬂama Abana’ya gelirdik. Kirse
Kayas›’nda orman askerine
yakalanma korkusu oldu¤undan, hava karard›ktan sonra
Karabalç›k-Ba¤l›k üzerinden
gelirdik. Köyde herkesin eﬂe¤ikat›r› vard›. Bugün de var.
Herkesin var. Ama bugün 24
hane ve 3-4 kat›r kald›. Gerisi
eﬂek. S›rt›m›za da yük al›rd›k.
Yokuﬂ aﬂa¤› yollarda tahtalar›
s›rt›m›zdan indirip, urgana
Muzaffer Bey (Karga), Ziya Ergin, Sabri Aktan, Muhittin ﬁen, Nurettin Ye¤in, Fuat Ünal,
ba¤layarak yerde sürüklerdik”
Sabri Çetiner, Mehmet Ali Geriﬂ ve öndeki Nail Aktan (Mehmet Aktan).
(özel söyleﬂi).
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Mustafa Kalabal›k (Ulu, 1918):
“F›ç› tahtas› bizden önce de varm›ﬂ. En son olarak Kemal Can’a (1924) götürürdük. Bir
kat›ra 100 tane tekli ya da 50 tane çiftli tahta sarard›k. 10 kat›r birden ve gece
giderdik. Kaçakt› tahtalar” (özel söyleﬂi).
Süleyman Ercan (Da¤köy, 1939):
“80 cm çap›ndaki gürgeni keseriz. Her gürgen de iﬂe yaramaz. 2 kiﬂinin
kulland›¤› ‘göde h›zar›’ ile f›ç› boyu (1-1,5 m) keseriz. Sonra bu kütü¤ü ortadan
4’e böleriz. Her bir parçadan 3’er cm kal›nl›kta balta ve a¤aç tokmakla
pallayarak (yararak) f›ç› tahtas› yapar›z. D›ﬂa gelen kabuklu yerlerini temizler,
enlerine göre ay›r›r›z. Ben bu iﬂleri babam Salim Ercan’la (1903) çok yapt›m. Bizim köyden
baﬂka biri bu f›ç› tahtalar›n› Abana’ya indirip Kürt Kadir’e (Can, 1892) satard›, paray›
bölüﬂürdük” (özel söyleﬂi).
Rafet Demirtaﬂ (1931):
“Abana’da ilk f›ç› üretimini 1946’da Mustafa ﬁenol
(1904) baﬂlatt›. Ustas›, Ba¤l›k’tan Ahmet Usta’yd›. Kalfalar
da, Ba¤l›k’tan Pehlivan’›n Mustafa’n›n (Yenici, 1911)
yan›nda yetiﬂen Enver Demirtaﬂ (1908) ve Sabri Metin’di
(1929). Bu iﬂyerinde ben de ç›rak olarak çal›ﬂt›m. Burada
yap›lan f›ç›lar›n çemberi de a¤açtand›. Bunlar bal›k f›ç›s›yd›,
‹stanbul’a yollan›rd›. Ahmet Usta 2. Dünya Savaﬂ›
s›ras›nda yedek (ihtiyat) askerli¤i yapmad›¤›ndan, askere al›nd› ve f›ç› yap›m›
1947’de durdu. Ahmet Usta’dan sonra yaln›zca kalan f›ç›lar tamamland›.
Çemberler tak›ld›, ‘raspa’lar (f›ç›n›n d›ﬂ›n›n rendelenmesi) yap›ld›” (özel söyleﬂi).
Necat Çavlar (1934):
“Molla’n›n Mustafa’n›n (ﬁenol, 1904) f›ç› yap›m yeri
Hac›yüzbaﬂ›’n›n yap›s›n›n alt›yd›. F›ç› ustalar› Pehlivan’›n Mustafa (Yenici, 1911) ve Hüseyin
Kalafato¤lu’ydu (1928). Ben, bir metre boyundaki iki f›ç›y› yuvarlaya yuvarlaya deniz k›y›s›na
götürürdüm. Orada motora yüklenirdi” (özel söyleﬂi).
Kemal Can (1924):
“F›ç›c›l›¤a 1947’de baﬂlad›k. ‹stanbul’dan bir motorlu h›zar getirdik. Zeytinlik’teki evimizin
bahçesine kurduk. Akkuﬂ (Bozkurt) b›çk› motorunu bizden sonra ald›. Önceleri yumurta ve
elma sand›¤› yapt›k. O zaman yumurta ve elma çoktu. ‹stanbul’a giderdi. Elma
sand›¤›n› yetiﬂtiremiyorduk. Çatalzeytin’e de tabut (yumurta sand›¤›) verirdik. Sonra
çelik çemberli f›ç›ya a¤›rl›k verdik. Ustam›z Muzaffer Yuvarlak’t›
(1931). Yuvarlak’tan sonra Pehlivan’›n Mustafa (Yenici, 1911)
usta oldu. Hüseyin Kalafato¤lu (1928) da bizimle çal›ﬂt›. H›zl›
zaman›m›zda iki kiﬂi ayda 500-600 f›ç› yapard›. F›ç›lar›n boyu 80100 cm’di” (özel söyleﬂi).
Hüseyin Kalafato¤lu (1928):
“‹lkönce Tahtakale’de (‹stanbul) F›ç›c› Mustafa’n›n (Yenici,
1911) yan›nda çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Yaﬂ 16 (1944). Yarma tahta
Evrenye’den (Gemiciler), ‹negöl’den geliyordu. 1952’de (askerden
sonra) Apusdol ad›nda bir Rum’la ortak oldum. Bal›k f›ç›s›, turﬂu
f›ç›s›, sirke f›ç›s› falan yapard›k. Bu ortakl›k 4-5 y›l sürdü. 1960’ta Abana’da Büyük
Kahve’nin (Ayr›k) alt›nda 2 y›l kadar Mustafa Do¤an’la (1931) f›ç› yapt›k. 9 m3
mü ne, f›ç› tahtas›n› Is›rganl›k taraf›ndaki Karafelek Deresi’nden Akkuﬂ’un
kamyonuyla getirttik. Jurnal’›n Faik’e (Ar›kan, 1920) de f›ç› yapt›m. 150 mi, 200
mi ne f›ç› yapt›m. Tahtas› ondand›. Bana iﬂçilik verdi. Ceryan yok. Elle. Yarma
tahtayd›. Keresteyi yarma ile yar›yorduk. Yine bismillah dedim, Kay›nbirader Niyazi
Çembersaran’›n (1912) yan›nda (‹stanbul) haftal›kla çal›ﬂt›m. Hac› ‹smail (Kara,
1928) 5 kiﬂiyle 45-50 f›ç› ç›kar›rken, ben 3 kiﬂiyle ayn› say›da (4550) f›ç› yapard›m. Orada 3 y›l çal›ﬂt›m. Sonra Eyüp F›ç›c›larKutucular Sitesi’nde Karagöz’ün (Mehmet Karagöz, 1922)
dükkân›n› tuttum (1972) ve emekli olana dek (1985) çal›ﬂt›m” (özel
söyleﬂi).
Hüsnü Çelik (1934):
“Jurnal’›n Cemal (Ar›kan, 1902) varil (f›ç›) tahtas›n› samanl›¤a
Salim Y›lmaz’›n yay›¤›
bal›k istifi doldurur, gece Hüdaverdi’ye yükler, ‹stanbul’a
götürürdü” (özel söyleﬂi).
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Mustafa Do¤an (1931):
“Ben f›ç›c›l›¤a 1942’de girdim. 13 yaﬂ›ndayd›m. Benden önce bu iﬂe giren D›b›l’›n Suat
(Çavlar, 1928), Kedi’nin Hilmi (Ömür, 1927) ve Ali Mehmet’in Hamdi (Mo¤ul, 1923) f›ç›c›l›k
için ‘ç›rak’ girdikten sonra çal›ﬂmay›p kaçt›klar›ndan, Abanal› oldu¤um için beni almak
istemediler. Tüm y›l çal›ﬂmazd›k. Y›l›n belli zamanlar›nda bal›k ve zeytin ürünü ç›k›nca f›ç›ya
gereksinim artard›. 1942’den 1948’e dek ‹stanbul’da f›ç›c›l›k yapt›m. Askerden
sonra da yine ‹stanbul’da kendi baﬂ›ma f›ç›c›l›k yapt›m” (özel söyleﬂi).
‹smail Yuvarlak (1923):
“1950’de Abana’ya geldim. Kardeﬂim Muzaffer (Yuvarlak, 31) de
‹stanbul’da f›ç›c›yd›. Burada Kürt Kadir’in (Can, 1892) atölyesinin
kuruluﬂunda da ustal›k yapm›ﬂt›. O da Abana’ya gelmiﬂ. Raman’da (Batman) kazand›¤›m üçbeﬂ kuruﬂ da param var. ‘A¤abey, seni denizden kurtaray›m’ dedi Muzaffer. F›ç›c›l›k için bir yer
arad›k. Abana’da olmazd›. Kaçak tahta kullanacakt›k. Hac›veli’de Mustabey (Mustafa Yorganc›,
1894) bize arka ç›karak caminin alt›ndaki yeri verdi. ‘Kaçak tahtay› çaydan indirirsiniz, benim
evin alt›na koyars›n›z’ dedi. Kürt Kadir’e Karabalç›k üzerinden gece tahta geldi¤ini ö¤rendim. Bir gece ç›kt›m
Karabalç›k’a. Tahtac›lar›n geçece¤i yer olan Abana-Bozkurt-Çay›rc›k yol ayr›m›na durdum. Türbeyüzü’nden
biraz ötede. Patika bir yol. Bu yolla kamyonlarla kereste
inerdi eskiden. Gece saat 01’de bakt›m kat›rc›lar gacur
gucur geliyor. Ay›ﬂ›¤› da var. Eﬂekler, kat›rlar ve kad›nlar›n
s›rt› tahta sar›l›. Korktular önce. Beni ormanc› sanm›ﬂlar.
‘Hiç korkmay›n, ben ormanc› de¤ilim’ dedim.
Hac›veli’de f›ç›c› dükkân› açt›¤›m›, tahtaya
gereksinimim oldu¤unu, Kürt Kadir’den (Can, 1892)
daha çok verece¤imi söyledim. Anlaﬂ›rsak hemen birkaç
yüz metre ötedeki sek’in alt›na y›kacaklar›n› söyledim.
Tahtan›n tanesi 6 kuruﬂtan anlaﬂt›k. Para da peﬂin. Kürt
Kadir’e 5 kuruﬂtan veriyorlarm›ﬂ. Böylece her akﬂam
tahta gelmeye baﬂlad›. ‹ﬂin anlaﬂ›lmamas› için arada bir
Kürt Kadir’e de götürdüler. Üç evin alt›n› doldurduk.
2-3 eﬂek yükü de Hac›veli’de Mustabey’in evinin alt›na
götürdük. Ama f›ç› yapmaya baﬂlayam›yoruz.
Ormanc›lar›n s›k› denetimi var. Bir çözüm düﬂündüm:
Kürt Kadir’e giderek Hac›veli’ye dükkân açt›¤›m› bana
100 damgal› tahta satmas›n› istedim. ‘Ben parayla tahta
satamam’ dedi. ‘200 damgas›z tahtaya 100 damgal›
tahta’ olarak anlaﬂt›k. Hemen köyde (Çay›rc›k) 3-5
eﬂe¤e 200 tahtay› vurduk, gece Kadir A¤abey’in evinin
Nami Atayurt f›ç›c› dükkân›nda (Tahtakale-‹stanbul)
önüne boﬂaltt›k. Bize 100 damgal› tahta verdi, do¤ru
Hac›veli’ye götürdük. Tahtalar›n damgal› yan›n›, d›ﬂardan görülecek ﬂekilde dükkân›n cam›na dayad›k ve
Mustabey’in evinin alt›ndaki damgas›z tahtalardan f›ç› yapmaya baﬂlad›k. Ormanc› ﬁükrü her gün gelip geçiyor
ama tahtalar› damgal› görünce bir ﬂey yapam›yor. Köyde evinin alt›na tahta koydu¤umuz Ahmet Yuvarlak’la
(1926) kavga ettik. Bizi orman bölge ﬂefine ﬂikâyet edecek. Halis Bey ad›nda içkici biriydi ﬂef. Ç›kt›m ﬂefe,
‘Köyde benim kaçak tahtam var’ dedim. Çarﬂ›da, yolda önüne ç›kt›m ve bir gün Halis Bey’i köye ç›karmay›
baﬂard›m. Buradan bir ﬂiﬂe rak›, bir kilo tereya¤›, portakal falan ald›m. ‹ki de tavuk kestirdim. ‘Bir kahve içelim’
diye Halis Bey’i eve soktum. Halis Bey çilingir sofras›n› görünce gevﬂedi ve hemen cekedini ç›kar›p oturdu. O
gün akﬂama dek içirdik ve tüm tahtalar› damgalatt›rd›k. Hatta Mustafa Usta (Ata, 1902) vard›, Çamp›nar’da
H›zarc› Veli’ye (Ayd›n, 1899) keresteyi
biçtirmiﬂ ama Abana’ya getiremiyor.
Onun tahtalar›n› da damgalatt›k.
Uzatmayal›m Hac›veli’de 100 f›ç› yapt›k.
Ben yine Orman Bölge ﬁefi Halis Bey’i
Hac›ve-li ’ye götürüp, o f›ç›lar› da
damgalatt›m. A¤abeyim f›ç›lar› satmaya
gitti ‹stanbul’a. Dönüﬂte Pehlivan’›n
Mustafa’y› (Yenici, 1911) da getirmiﬂ.
‘A¤abey, biz onu doyuramay›z, içkisi de
var’ dedim ve ben ayr›ld›m. Bir y›la
varmadan a¤abeyim de b›rakt›” (özel
Hac›veli, 1950 öncesi (Muharrem Yorganc›).
söyleyﬂi).
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SANDALYE FABR‹KALARI
1947’de Mustafa Akkuﬂ (1901), Bozkurt’ta sandalye fabrikas› açt›. Fabrikadaki iﬂçi say›s› 1970’lerde
95’e dek ç›kt›, 1990’da Bozkurt’taki fabrika kapat›ld›, Torun Erdur Akkuﬂ (1947) ‹stanbul’da sandalye ve
mobilya yap›m›n› 1998’e dek sürdürdü.
Ahmet Acar (1922), bu fabrikan›n kuruluﬂunu anlat›yor:
“Ben izinli gelmiﬂtim memlekete. Bir perﬂembe günü Bozkurt’tayd›m. Bakt›m bir motor
çal›ﬂt›r›yorlar. Herkes gibi ben de ilgilendim. Bir kay›ﬂ takm›ﬂlar motora. Ters takt›klar›ndan,
motoru çal›ﬂt›r›nca f›rl›yor d›ﬂar›. Dedim, ‘Ters bu! Bana izin verin de, takay›m kay›ﬂ›.’ F›rlar
m›rlar diye vermek istemediler önce. ‘Ben bu iﬂin ehlisiyim’ diyerek geçtim makinenin baﬂ›na.
Kay›ﬂ› söküp do¤ru olarak takt›m ve çal›ﬂt›rd›m. Ondan sonra peﬂimi b›rakmad›lar. Nerden
gelip nereye gitti¤imi sordular” (AG, 1 May›s 1978).
Cemal Kazo¤lu (Yüksek Mahalle, 1920):
“Gelen motor ‘Sefle’ markayd› ve 5 beygirlikti. Kolla çevrilip
çal›ﬂt›r›l›yordu. ‹ki a¤aç kasna¤› vard›. Yunar›’dan B›çk›c› Kara Ahmet’i getirdiler, ﬂerit kayna¤›
yap›lmas› ve ﬂerit bilemesini ö¤retti. Ben bu fabrikada yedi y›l çal›ﬂt›m” (özel söyleﬂi).
“Sand›k tahtas›” biçmek için atölye kuracaklarm›ﬂ. Ama Ahmet Acar (1922) iﬂin
içine girince sandalyeye çevirmiﬂler. Ahmet Acar, 1932’den 1945’e dek ‹stanbul’daki sandalye
fabrikalar›ndan birinde ustabaﬂ› olarak çal›ﬂm›ﬂ.
Ahmet Acar (1922) sürdürüyor:
“Fabrikan›n bütün aletlerini a¤açtan yapt›k. A¤aç ucuzdu. Bir kamyon yolluyorduk da¤a,
dört kiﬂi tutard›k, 5’erden 20 liraya, atlarlard› kamyona, akﬂama bir kamyon a¤aç gelirdi. Ormanc›
mormanc› âdeti yoktu. Sandalyeyi ‹stanbul’dan ucuza maletmeye baﬂlad›k. Bu yüzden ‹stanbul’daki 7 fabrika
da kapand›. Türkiye’de yaln›z biz kald›k. Daha ‹negöl, Bursa falan yoktu o zaman” (AG, 1 May›s 1978).
Ahmet Acar, Bozkurt’un ilk kirac›s›d›r:
“Bozkurt’un da ilk kirac›s›y›m. Laz Hüseyin’in (ﬁensoy, 1859) evinde oturuyorum. Yeriyle yurduyla 4
odal› bir ev. 65 lira veriyordum y›lda. Hatta Bozkurtlular, ‘Bak›n ﬂu iﬂe, Laz Hüseyin’in evi de kira getiriyor!’
deyip, ﬂaﬂ›p kald›lar. Üç y›l çal›ﬂt›m Mustafa Akkuﬂ’la (1901). Sonra, ﬂimdi anlat›lmas› do¤ru olmayan bir
nedenle b›rakt›m fabrikay›. ‘B›rakt›’ diye çok k›zd› rahmetolas›. Aram›z› bulmak için çok u¤raﬂanlar oldu. Bu
arada Bozkurt’ta sandalye fabrikas› açmak isteyenler de ço¤ald›. Peﬂimi b›rakmad›lar. Sabri Bey (Ye¤in, 1911)
de devreye girmiﬂ, benimle görüﬂmenin yollar›n› ar›yormuﬂ. Bir gün Mustafa Efendi’den (Akkuﬂ, 1901) beni
Abana’ya arabayla götürmesini istedim. Rahmetli beni
k›rmad›. Yolda giderken bana dedi ki: ‘Abana’ya gidersen,
sana o¤lum gibi izin veririm. Oraya git. Sabri Bey’i severim.
Ama Bozkurt’ta Kâz›m’la (Özcan, 1913), C›buruk Hasan’la (Ünal, 1878) iﬂ yapacaksan, kesinlikle karﬂ›y›m. Bunlar
bize rekabet eder. Sabri Bey’den böyle bir ﬂey beklemem’
dedi. On beﬂ gün boﬂta kald›k. Bu on beﬂ gün içinde beni
almak için kimisi adam tutuyor, kimisi sarhoﬂ olmuﬂ ba¤›r›p
ça¤›r›yor, kimisi ‘dö¤ece¤iz, vuraca¤›z’ diye haber sal›yor.
Abana’ya gidece¤im duyulunca iﬂ daha da k›z›ﬂt›. Bir gün
C›buruk Hasan’la Abana’ya indik. Sabri Bey f›rsat kolluyormuﬂ benimle konuﬂmak için. Günlerden cumayd›. Kollar
s›val›. Abdest al›nacakt›. Bakt›m bana o ordan göz k›rp›yor,
o ordan ﬂöyle yap›yor. ‘Ulan ne oluyor!’ dedim. ‘Böyle bir
ﬂey olmazd›’ falan. Bir ara Belediye Reisi Hasan Reis’in
Ahmet Acar’›n oturdu¤u, Laz Hüseyin’in 1994’te
Mehmet (Öztürk, 1891), Ormanc› Bilal Efendi (Sözen,
y›k›lan evi (Cevat ﬁengül).
1896) ve daha birçoklar›, hurya! Sabri Bey’in dükkân›na
koydular beni. ‘Aha’ dediler Sabri Bey’e, ‘arad›¤›n adam› bulduk!’ ‘Örtün kepengi!’ falan dedi Sabri Bey, kapatt›lar
kepenkleri. ‘Hayrola ne oluyor!’ falan dedim. ﬁunlar› söyledi Sabri Bey: ‘Para ise para! Akkuﬂ’a biz epeyce
yard›m ettik. Bizim parayla meydana geldi. Ben ondan aﬂa¤› de¤ilim. Sizin köye (Göynükler) biz daha yak›n›z.
Hemen fabrikay› açaca¤›z!’ Akkuﬂ’ta 5 lira ald›¤›m› ö¤renince de, ‘‹ki hafta bekle, günlü¤üne 6 lira, bir de kiras›z
ev verece¤im. ‹ki hafta sonra ‹stanbul’a gider, ne gerekliyse al›r›z!’ Kasay› açt›, ‘‹stedi¤in kadar para al buradan!’
dedi. Hasan Reis’in Mehmet bir yandan, o bir yandan bast›rd›lar. Sonunda ‘evet’ dedim. Dedim ama çoluk
çocuk, eﬂyalar Bozkurt’ta. Sabri Bey’le iﬂ yapaca¤›m duyulmuﬂ Bozkurt’ta. Bir gün Abana’dan Bozkurt’a
gidiyorum. Kirse Kayas›’n› geçtim. Bakt›m, yukardan aﬂa¤› 100-150 kiﬂilik bir kalabal›k iniyor. Babam da var
yan›mda. Vapur günü de de¤il. Karﬂ›laﬂt›k. ‘Sen’ dediler, ‘nereden geliyorsun?’ Abana’da Sabri Bey’le çal›ﬂaca¤›m›
duyduklar›n›, beni Abana’ya yollamayacaklar›n›, de¤erimin çok büyük oldu¤unu, Bozkurt’un Türkiye çap›nda
duyuldu¤unu, ölsem bile, Ekﬂi Kaﬂ›¤›(*) gibi ölümü bir hafta çarﬂ›da dolaﬂt›racaklar›n› söylediler” (AG, 1 May›s 1978).
*) Ekﬂi Kaﬂ›¤› Hüseyin Kaptan (Çak›r, 1876), Bozkurt’ta ilk kiremit ve tu¤lac›l›¤› baﬂlatan kiﬂidir.
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Sabri Ye¤in’e (1911) verdi¤i sözü yerine
getiremez Ahmet Acar. Bozkurtlular›n önerdi¤i çeﬂitli
seçeneklerden, Kâz›m Özcan’la (1913) ortakl›¤a
boyun e¤er ve onunla bir buçuk y›l çal›ﬂ›r.
Abana Sandalye Fabrikas›’n› Sabri Ye¤in
(1911), Sabri Kalafat (1919) ve Zuhuri Gür (1910)
kurdular. Y›l 1951. Fabrika 1964’te kapand›.
Ahmet Acar’la yap›lan söyleﬂiyi sürdürelim:
“Sabri Kalafat’›n (1919) çabas›yla Abana’da
da fabrika kurulmuﬂtu. Nabi Korkmaz (Nafi Kotman,
1935) vard› usta olarak. Sabri Bey (Ye¤in, 1911),
‘Ya Ahmet Usta gelecek, ya da fabrikay› kapataca¤›z!’
demiﬂ. Benim ç›ra¤›md› Nabi. Gelmemi istemedi.
Akkuﬂ Sandalye Fabrikas›’n›n içi (y›k›l›ﬂ›ndan önce-2003).
Sonunda geldim. Bir hafta revizyon
yapt›m fabrikada. Günde 20 sandalye yapan fabrika, benim gelmemle 50 sandalye ç›karmaya
baﬂlad›. Ayn› iﬂçiyle. Sonra 20 iﬂçiyle 65 sandalyeye ç›kt›k” (AG, 1 May›s 1978).
Rafet Yorganc› (1931):
“16 yaﬂ›nda (1947) ‹stanbul’a gittim ve bir sandalye fabrikas›na ç›rak olarak girdim.
1950’ye dek ‹stanbul’da çal›ﬂt›m. 1950’de Bozkurt Belediye Baﬂkan›
Kâz›m Özcan’a (1913) Ahmet Usta (Acar, 1922) ile sandalye fabrikas›
açt›k. Kâz›m Özcan’da bir y›l çal›ﬂt›ktan sonra askere gittim. Abana’da
fabrika kurulmas› için Nabi’yi (Nafi Kotman, 1935) tan›ﬂt›ran benim. Askerden
dönünce ben de Abana Sandalye Fabrikas›’na girdim. 12 kiﬂiyle 50
sandalye yapard›k. 4 tür sandalye yapard›k: Hazeran, yar›m koltuk, tam koltuk ve geçme koltuk.
Bir de ‘portmanto’ denilen ask›l›k
yapard›k. Sonra ben fabrikadan ayr›ld›m”
(özel söyleﬂi).
Mustafa Aksoy (Kirazsökü, 1959):
“Abana Sandalye Fabrikas› için kay›n a¤ac› Keﬂlik,
Ulu ve Kirazsökü’den sa¤lan›yor-muﬂ”
(özel söyleﬂi).
Suat Selçuk (1942):
“Abana Sandalye Fabrikas› için
Sinop ’un Akliman’›ndan 30-40 cm
çap›nda, 1 metre boyunda gürgen gelirdi.
Zühal motoruyla K›r›k Ziya (K›r›ko¤lu,
1908) taﬂ›rd›. Gürgen makara çubu¤u da
gelirdi. Yük kaçak oldu¤undan gece karaya
ç›kar›l›rd›” (özel söyleﬂi).
R›fk› Koskos (Çamp›nar, 1943):
“On yaﬂlar›ndayken Çamp›nar’dan ve
A¤nasma
’n›n (Hac›veli) Kocaçam
Akkuﬂ Sandalye Fabrikas›, tomruk biçme h›zar› (2003).
ormanlar›ndaki çamlardan çamsak›z›
toplar, Hac›veli’de Kâmil Hoca’n›n Mustafa’ya (Atayurt, 1901) kilosu 12-13 liradan satard›m.
Ayda 2-3 kez birkaç kilo satard›m. O da Abana Sandalye Fabrikas›’na satard›. Çamsak›z›n›
ispirtoyla kar›ﬂt›rarak cilâ yap›l›rd›. Sonra ben de Abana
Sandalye Fabrikas›’nda 1956-57’de çal›ﬂt›m. Çamsak›z›
dövülerek toz durumuna getirilir ve kasnaklarda dönen kay›ﬂlara sürülür,
kay›ﬂ atmazd›. Çamsak›z› tozunun kay›ﬂa sürülmesi bugün de uygulan›yor.”
(özel söyleﬂi).
Sabri Kalafat (1919):
“...’Abana memleketimizdir’ dedik. Abana o zaman
yeni ilçe olmuﬂtu, ‘Memleketimize hizmet olsun’ dedik.
‘Annemiz babam›z burada’ diye düﬂündük. O ﬂekilde oldu
gelmemiz. (...) Tamircilik üzerine iﬂ yapt›k. ‹kincisi, b›çk›
atölyesi gibi iﬂlere giriﬂtik. O iﬂlerden bir ﬂey ç›kmad›.
Bundan sonra sandalye yap›m›na baﬂlad›k. Üç y›l kadar
Aynur Y›lmaz’›n evinde bugün de
kullan›lan, Abana Sandalye Fabrikas›
çal›ﬂt›ktan sonra onu da b›rakt›k. (...) 20-25 kiﬂi çal›ﬂ›yordu en h›zl›
yap›m› iki sandalye.
devremizde” (AG, 15 ﬁubat 1978).
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Kapan›ﬂ nedenlerine gelince.
Nurettin Ye¤in (1930):
“...Meselâ ‹ﬂ Kanunu’na göre küçüktü yerimiz. Müfettiﬂler gelip gitti. Y›kanma yeri,
yemekhane, soyunma odas› gibi ekler istediler. O yap›da bunlar› yapman›n imkân› yoktu. A¤aç
durumu, ceryan durumu da etkiledi elbet” (AG, 15 Mart 1978).
Kâz›m Yazgan (1920):
“A¤aç bulmakta çok zorluk çekildi. Orman ‹ﬂletmesi zaman zaman bize
kereste vermemeye baﬂlad›. Samsun’dan, Çarﬂamba’dan kereste arad›k.
Sabri Bey’in (Ye¤in, 1911) kamyonuyla Gerze’nin bir köyüne gittik.
Gürsüvet diye bir yer. ﬁoför ‹brahim vard›. Benzini satarak kamyonu b›rak›p kaçm›ﬂ, Abana’ya
gelmiﬂ. Ben de peﬂinden geldim. Bir ﬂoför buldum ve Gerze’ye gittim. Kamyonu yükledik. Zifiri
karanl›k. Yollar o biçim. Arada biz de kamyonu dayan›yoruz. Çamura saplan›yor. En sonunda
geceyar›s› b›rakt›k. Bölge ﬂefi de var. Macarköyü’nden Uzun Mehmet (Özümpek, 1922) de
muavinimiz. O gece bir kahvenin kanepesinde yatt›k
elbiselerimizle. Sahil yolu yok. Boyabat’tan dolaﬂ›l›yor ama
ya¤mur ya¤arsa çamur. ﬁimdiki yollar nerde? Hem biz
kamyonu, yaln›zca keresteleri deniz k›y›s›na indirmek için
kullan›yoruz. Sonras› denizden. (....) Çok zaman ‘yakacak
odun’ olarak yüklerdik kamyonu. Hatta bir keresinde oran›n
(Çarﬂamba) bölge ﬂefiyle kap›ﬂt›m. (...) Önce Tornac› Sabri
(Kalafat, 1919) hissesini satt› (1953). Sonra Zuhuri (Gür,
1910) ile Sabri Bey (Ye¤in, 1911) de ayr›ld›lar. Nurettin
(Ye¤in, 1930) bir otobüs ald›. Bu otobüs sermayeyi yedi.
Fabrika Zuhuri’nin üzerine kald›. Derken, sermaye olmay›nca
bu iﬂ 1964’te bitti” (AG, Ocak 1992).
Selahattin Acar (1941):
Samsun-Ondokuzmay›s, Esentepe köyünde
“1959’da baba mesle¤i olarak girdim.
Naci Evcimen’in bugün de kulland›¤› Abana sandalyeleri.
Abana’da bu iﬂin sonunun geldi¤ini
anlam›ﬂt› rahmetli Sabri A¤abey (Ye¤in, 1911) falan. Önce Zuhuri A¤abey (Gür, 1910) gitti
Samsun’a. Bir hafta durup geldi. ‘Orada bir dükkân buldum’ dedi bana. Buradan parça gidecek,
orada monte yapaca¤›z. Asl›nda dükkân mükkân buldu¤u yok. Orada bizim
müﬂteri var, ona tenbih etmiﬂ. Biz, ‘dükkân var’ diye 300 sandalye parças›
yükledik. Gittik ki, Samsun’da ne dükkân var, ne bir ﬂey. Benim yaﬂ›m daha
on sekiz. Yeni evlenmiﬂtim ama çocuk say›l›rd›m. Mallar› vapurdan ambara indirip üç gün dükkân
arad›m. Ne ise, mahalle aras›nda 125 lira ayl›kla bir dükkân bulduk. Böylece iﬂe baﬂlad›k.
Askerli¤im yak›n oldu¤u için babam (Ahmet Acar, 1922) da geldi. Ben askere gidince iki y›l o
idare etti. Askerden gelince iki y›l daha bu montaj iﬂi sürdü. Sonra mobilya iﬂine baﬂlad›k” (AG,
Ocak 1992).
ﬁevket Süvari (1938):
“Askerden önce 1960’a kadar iki y›l Bozkurt’taki Akkuﬂ Sandalye Fabrikas›’nda
çal›ﬂt›m. Askerden sonra da Abana Sandalye Fabrika’s›nda iki y›l çal›ﬂt›m.
Ahmet Usta (Acar, 1922) Samsun’a gidince ustabaﬂ› oldum. Ben
Çekoslavak tipi sandalyenin de ustas›yd›m. Günde 25 Çekoslavak tipi; 30
tane de hazeran sandalye ç›karabiliyorduk. 40 kiﬂi çal›ﬂ›yordu. Çekoslavak
tipinden önce günde 60-62 sandalye ç›k›yordu. Ben 1962’de Hendek’e gittim.
Sonra burada ç›kan sandalyenin montaj›n› Samsun’a kayd›rd›lar. Zaten buran›n
pazar› Orta ve Do¤u Karadeniz Bölgesi’ydi. Ahmet Usta önceleri parçay›
buradan ald›. ‹ﬂi yoluna koyduktan sonra parçay› ‹negöl’den almaya baﬂlay›nca
buradaki fabrika kapand›” (özel söyleﬂi).

ﬁahin Uyar’›n makinelerinden biri (2003).

(2003)
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Selim Ünal (Bozkurt, 1924):
“Bizden önce Akkuﬂ Sandalyeleri vard›
Bozkurt’ta. Biz de sandalye yapal›m dedik. Üç ortak
olduk. Sermayeyi Mustafa Tiryakio¤lu (1901)
koydu. Bozkurtludur. Üçüncü orta¤›m›z Hasan
Tezeren Usta’yd› (1906). O bural› de¤ildi, ustal›¤›yla
ortak oldu. Fabrikan›n ad› Ünal Sandalye
Fabrikas›. Sahipleri Hasan (1878) ve Selim Ünal
ﬁahin Uyar’›n
(1924) görünüyordu. 1951’de baﬂlad›k. 1955’te
“kontraplak” makinesi
kapatt›k. Kapanma nedenleri çeﬂitli. 1952’de Hasan Ünal kamyon
kazas› geçiriyor ve ‹nebolu’ya ulaﬂt›r›lamadan ölüyor. Yine 1952’de ‹negöl sandalye yap›m›na baﬂl›yor. Biz
Abana’dan vapurla ‹nebolu’ya, oradan da kamyonla Ankara’ya yolluyoruz. Uzun yolda sandalyenin cilas›
milas› bozuluyor. ‹negöl’ünkiler bizimkinden iyi ç›k›yor. Ustam›z akﬂamc›yd›. O da ayr›l›yor.
Baﬂka bir usta buluyoruz. Sonra paray› koyan Mustafa Tiryakio¤lu da ayr›l›yor. Alacakl›lar
yasal yollara baﬂvuruyor. Kamyonu da ba¤l›yorlar. Bakt›k ki bu iﬂ bizi götürecek, b›rak›yoruz. En
h›zl› zaman›m›zda 25-30 iﬂçiyle günde 75 sandalye üretirdik. Bozkurt’ta dört sandalye fabrikas›
birden çal›ﬂ›yordu: Mustafa Akkuﬂ (1901), ﬁahin Uyar (1930), Kâz›m Özcan (1913) ve biz.
Kâz›m Özcan bizden de zay›ft› ve günde 60 sandalye ç›karabiliyordu. Bizden bir y›l kadar sonra
baﬂlay›p, bizden önce noktalad›” (özel söyleﬂi).
ﬁadan Uyar (Bozkurt, 1948):
“‹ﬂe ask›c›l›kla baﬂlad›k. 1962’de a¤aç sandalyeye geçtik. 1973’te kontraplak yap›m›na
da baﬂlad›k. 1970’li y›llarda buraya Sanayi Bakanl›¤›’ndan bir müfettiﬂ geldi. ‘Buras› gerçek
bir fabrika. Biz Türkiye’de böyle fabrikalar istiyoruz. Burada tomru¤u al›yorsunuz, iﬂliyorsunuz
ve piyasaya sürüyorsunuz’ dedi. Bu
ﬁahin Uyar’›n fabrikas› (2003)
fabrika 15 y›l kadar günde 24 saat, üç
vardiya çal›ﬂt›. Kastamonu’da 24 saat
çal›ﬂan ilk iﬂyeriyiz. 100 kiﬂi çal›ﬂ›yordu
burada. Akkuﬂ’ta da 100 kiﬂi çal›ﬂ›yordu. Akkuﬂ’la biz, Türkiye’nin tüm
sandalye gereksinimini hemen hemen
karﬂ›l›yorduk. Günde 140 sandalye
ç›kard›¤›m›z oldu. Çal›ﬂt›racak iﬂçi
bulamay›nca fabrikay› 1998’de
kapatt›k. ‹ﬂçi olmay›nca sermayemiz de
bitti” (özel söyleﬂi).

ASKI VE P‹KN‹K SANDALYE
Necati Göksel (Bozkurt, 1922):
“Ustam Türkelili Yakup Ak›n’d›r (1922).
Yakup Usta, ‹stanbul’daki dükkân› bana devretti.
Ben de Yakup Usta’y›, ortak ask› ve akgürgenden
a¤aç ayakkab› çivisi yapmak üzere Bozkurt’a
getirdim. Bozkurt’a 12 beygirlik dizel bir motor
getirdim. 5 metrelik mil çeﬂitli kasnaklar›
çeviriyordu. Y›l 1950. 10 kiﬂi çal›ﬂ›yordu. Ben
‹stanbul’a iﬂimin baﬂ›na döndüm. O, yap›lan ham
mal› ‹stanbul’a yolluyor; ben orada monte edip, üzerine bir tür vernik
(cila) at›yordum. Dokuz ay sonra mal gelmemeye baﬂlay›nca
Bozkurt’a geldim. Adam çal›ﬂm›yor. Ortakl›¤› bozduk. O, tepsi ve
kimi gereçleri al›p gitti. Sonra Cideli Niyazi Usta ile anlaﬂt›m.
‹stanbul’da 25 lira haftal›k al›yordu. Onu, 40 lira haftal›kla Bozkurt’a
yollad›m. Hem de Etrüsk’ün ‘birinci mevki’sinde Abana’ya geldi.
O da 3-4 ay çal›ﬂt›. Bakt›m mal gelmiyor, Bozkurt’a geldim. Niyazi
Usta kahveye al›ﬂm›ﬂ. O da iﬂi b›rakt›. Makineleri söküp ‹stanbul’a
götürecektim. Sonra Kad›köylü’ye (Mehmet Uyar, 1907) 4.500
liraya satt›m. Bana kurmas›yla 8.500 liraya mal olmuﬂtu. Benim
makine düzeniyle ﬁahin Uyar’›n (1930) sandalye fabrikas› kuruldu.
ﬁahin Uyar kontraplak da yapt›. Benden sonra da Bozkurt’ta ask›c›l›k
sürdü” (özel söyleﬂi).
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Necati Göksel’in 1950’de ‹stanbul’dan getirdi¤i
b›çk› makinesi (2001).

Necip Meriç (1931):
“Piknik sandalyeyi 1960’ta Hakim O¤uz Bey’in evinde gördüm.
Nereden geldi¤ini soramad›m. Kafamdan çizerek dükkânda yapt›m. Biraz
büyük oldu. Sonra normalini yapt›m. Bursa, ‹stanbul, Ankara, Antalya
ve Diyarbak›r’a kadar veriyorduk. ‹stanbul’da Büyük Postane’ye 500
tane verdim. Orada a¤abeyim (Necati Meriç, 1904) çal›ﬂ›yordu. Vapura da
satard›k. Bize sipariﬂ verirlerdi, vapur gelince teslim ederdik. Bir kiﬂi günde
10-15 sandalye yapabiliyordu. Biz haftada 150 sandalye yapard›k. Benden
sonra Faik Usta (Y›ld›r›m, 1934), Selahattin ﬁekerci (1940),
Varol Aydemir (1947) ve Faik Makarac› (1945) da yapmaya
baﬂlad›. Sonra Bozkurt’ta da yap›lmaya baﬂland›. Ben 1975’te
Ersin Dokuz’dan bir
b›rakt›m. Kereste s›k›nt›s› baﬂlam›ﬂt›” (özel söyleﬂi).
sandalye.
Bugün de, ço¤unlu¤u Bozkurt’ta olmak üzere birçok
atölyede sandalye yap›l›yor.
Ersin Dokuz (1961):
“Bugün Bozkurt’ta a¤aç sandalye yapan 2-3 atölye var. Ayr›ca
‘Akkuﬂ modeli’ dedi¤imiz demir ve a¤aç kar›ﬂ›m› sandalye yapanlar
var. ﬁu anda ben, Abana Sanayi Sitesi’ndeki 900 m2 kapal›
alan› bulunan atölyemde 6-7 çal›ﬂan›mla ayda, ‘ç›tal›’ ya da
Piknik sandalye.
‘döﬂemeli’ 4 sandalye ile 1 masadan oluﬂan 150 tak›m üretiyorum. Ayda 150 tak›m
üretiyorum ki, bunu
yaln›zca ‘sandalye’
olarak alsak, 600
sandalye ile Abana ve Bozkurt’taki en
çok sandalye üreticisiyim. Abana’da
benden baﬂka sandalye yapan yok. Ben
ayr›ca iste¤e göre ‘çocuk karyolas›’,
‘genç odas› tak›m›’ gibi mobilya da
yap›yorum. Harmason’da ‹hsan
Demirel (1927) var, a¤aç iﬂi ‘turistik
eﬂya’ yap›yor. Sanayi sitesinde benden
baﬂka a¤aç iﬂleyen dört atölye daha var.
Onlar mobilya grubu ve ‘do¤rama’
yap›yor. Benim amac›m 16-18 kiﬂiyle
ayda 400 tak›ma ulaﬂmak. Usta bulmak
Abana’da da, Bozkurt’ta da zor.
Ayr›ca bugünkü (2002) bunal›m
ortam›nda üretimi art›rmak da kolay
de¤il. Ben ‹stanbul-Ba¤c›lar’da da
üretim ve pazarlama yap›yorum. Orada
3-4 kiﬂiyle demir ve a¤aç kar›ﬂ›m›
sandalye üretiyoruz. Oradaki iﬂimiz daha
çok pazarlama. ‹ﬂin ço¤unu d›ﬂarda
Soldan sa¤a Nurettin Do¤an ve Özcan Ünal Y›lmaz. Sa¤dan sola Riza Meriç ve Ercan
yapt›r›yoruz. Örne¤in d›ﬂardan ald›¤›m›z
Y›lmaz, Necip Meriç’in piknik sandelya atölyesinde (1967).
sandalye parçalar›n›n montaj›n›, cilas›n›
ve kumaﬂ döﬂemesini yap›yoruz. Pazar alan›m›z tüm ‹stanbul’a ek olarak Band›rma, Gebze, Bursa ve tüm
Trakya’d›r” (özel söyleﬂi).

MAKARACILIK
Sabri Kalafat (1919):
“1952 y›l›yd›. ‹stanbul’a baﬂka bir iﬂ için gitmiﬂtim. O meyanda bir arkadaﬂ geldi bana, bu
‘Makarac›l›k iﬂini yap!’ dedi. ‹stanbul’da gördük makara yap›lan bir iki yeri. Konuﬂtuk bu iﬂin
Abana’da olup olmayaca¤›n›. Ve ‘olur’ kanaat›na vard›k. Ve baﬂlad›k bu iﬂe. Ço¤ald›. Zamanla 7
tane oldu. Ço¤unu ben kurdum bunlar›n. (...) 20 y›l kadar (sürdü). Evet 20 y›l. 1952’den 1972’ye
kadar. (...) Yedi atölyede 40 kiﬂi çal›ﬂ›yordu. ﬁimdi (1978) iki atölye var çal›ﬂan, 8 kiﬂi kadar çal›ﬂ›yor.
(‹stanbul’a gitmeyi) Hiç düﬂünmedim ve arkadaﬂlar›n da gitmemesi için makara iﬂini meydana getirdik.
‘Da¤›lmas›n gençler’ diye” (AG, 15 ﬁubat 1978).
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S›tk› Ofluo¤lu (1931):
“‹stanbul’da 16 yaﬂ›nda (1947) a¤aç torna iﬂine girdim. ‹lkel yöntemle makara
yap›yorduk. Aﬂa¤› yukar› 18 yaﬂ›ndayken (1949) otomatik makineye geçtik. Askere gidene dek
bu makara iﬂinde çal›ﬂt›m. Askerden sonra Abana’ya döndüm ve evlendim. Tornac› Sabri
(Kalafat, 1919) ‹stanbul’dan bir makara makinesi getirmiﬂ. Battal bir makine. Çal›ﬂt›rmak için
u¤raﬂ›p duruyor. Makinenin b›ça¤› önemli. Onu bir türlü k›v›ram›yor. Benim ‹stanbul’da makara
iﬂinde çal›ﬂt›¤›m› duymuﬂ. ‘Sen bu iﬂten anl›yorsun, beraber çal›ﬂal›m’ diyerek beni yan›na ald›.
Bu ilkel makineyi düzene soktuk. ‹ki y›l kadar çal›ﬂt›rd›ktan sonra bu makineyi Ku¤ulu Niyazi’ye
(T›¤l›, 1902) satt›. Beni de beraber satt›! Sonra ‹stanbul’dan daha iyisini getirtti. Ben art›k iyi
bir ustay›m. Hem Ku¤ulu Niyazi’nin, hem de Tornac›’n›n iﬂine bak›yorum. Sonra baﬂkalar›
da makara tezgâh› getirtti. Bir ara 6 atölye oldu. D›ﬂardan usta getirdilerse de, yapt›klar› iﬂ be¤enilmedi. Sabri
Bey (Ye¤in, 1911) komisyoncumuzdu. ‘S›tk› Usta’n›n makaralar› iyi gidiyor’ diye haber yolluyor. Ben art›k
hemen tüm makara atölyelerinin ustas›y›m. ﬁaban Ömür’ü (1914) de yan›ma yard›mc› olarak ald›m. Sonra
Yalç›n Gürsoy (40) da yetiﬂti. Daha sonra o Esat Y›lmazer’le (1906) ortak atölye açt›. Burada 18 y›l makarac›l›k
yapt›m. Plastik iﬂi ç›k›nca makarac›l›k öldü ve ben ‹stanbul’a döndüm” (özel söyleﬂi).
Hayri Aydemir (1924):
“1954 ya da 1955. Ben Abdullah Saraç’›n (1922) makara atölyesinde çal›ﬂ›yorum. Zuhuri
ﬁekerci (1909) de makarac›l›k yap›yor. B›ça¤› bozulmuﬂ, Tornac› (Sabri Kalafat, 1919) ‘‹ﬂim
var, ﬂimdi bakamam!’ demiﬂ. Beni ça¤›rd›. Ald›m b›ça¤›, Tornac›’da kal›b› çektirdim, kanal›n›
aç›yorum. Yan›ma Musut Y›lmaz (1932) geldi, ‘Ben bunun kanal›n› açt›¤›m gibi kendisini de
yapar›m!’ dedi. O zaman ‹stanbul’dan gelip, kendi kahvelerine torna atölyesi kurmuﬂtu. Ama
iﬂ yoktu. Arada motorcular falan ufak iﬂler getiriyordu. Ben Mesut Y›lmaz’a bir tane yapt›rd›m.
Bir hafta doldu bir ﬂey olmad›. Tornac›’n›n yapt›¤› bir iki günde k›r›l›yordu.
Sonra hep Mesut Y›lmaz’a yapt›rmaya baﬂlad›k. Bu arada ben Zuhuri
ﬁekerci’ye ortak oldum. ‹ﬂ orta¤›. Makine ve sermaye ondan, iﬂ benden” (özel söyleﬂi).
Varol Aydemir (1947):
“Y›ld›ray motoru parçalanm›ﬂt›. Makinesini Tornac› Sabri (Kalafat, 1919) dükkâna
getirdi. Evrenye’den bir jeneratör al›p bu makineye ba¤lad› ve elektrik kesintilerinde bu
jeneratörü çal›ﬂt›rd›. Ahç› Hüseyin (Özden, 1920) de sinema oynat›rken bu
jeneratörden yararland›. Y›l 1962-63 olmal›” (özel söyleﬂi).
Adnan ﬁengün (1945):
“Ben 1962 ile 1975 aras›nda makarac›l›k yapt›m. Benim zaman›mda
makaral›k çubuk Is›rganl›k, Ortasökü ve Gerdiç’ten gelirdi. Gürgen ve
f›nd›k Abana ve Gemiciler Orman ‹darelerinde de depolan›rd›. A¤aç ‹ﬂleri Kooperatifi’ni
kur muﬂtuk. Makineler ‹stanbul’dan gelirdi. Sabri Ye¤in (1911) ‹stanbul’da
komisyonculu¤umuzu yapard›. Erdur Ye¤in (1936) de sat›ﬂ müdürü. Bir çubuk makara olana
dek baﬂl›ca 8 aﬂamadan geçerdi: 1-Kesim. 2- Delme. 3- Kabas›n›n al›nmas›.
4- Perdah. 5- Çapak. 6- Dolaplama. 7- Boyama. 8- Kurutma. Bir atölye’de 7 kiﬂi çal›ﬂ›r; günde
10-14.000 makara ç›kar›l›rd›. Ayn› anda en çok beﬂ atölye çal›ﬂt›” (özel söyleﬂi).
Necmi Y›lmaz (1939):
“Makarac›l›¤›n ilk y›llar›nda para k›t. Köylü çubu¤u getirir, para yerine eline bir kâ¤›t
verilirdi. Çubuk makara olacak, sat›lacak da para verilecek. Çok s›k›ﬂ›k olan köylüye bir dükkân
gösterilir, al›ﬂveriﬂ
yapmas› sa¤lan›rd›.
Sonra sonra çubu¤a
peﬂin para verenler oldu. 1963
Kas›m’›. ‹stanbul-Küçükpazar’da
dükkân açaca¤›m. Devren sat›l›k bir yer
buldum. Param yetmiyor. Babam-dan
(Necati Y›lmaz, 1910) 2 bin lira
istedim. Babam›n para yollayaca¤›n›
Tornac› Sabri (Kalafat, 1919) duymuﬂ, ‘Sen bana paray› ver, ‹stanbul’
da Sabri Ye¤in’den als›n’ demiﬂ.
Sonra ben Sabri Ye¤in’i buldum.
‘Yollar kapal›, kar var, makara kamyonu gelsin, makaralar sat›ls›n, senin
MAKARACILAR: Reﬂit T›¤l›, Varol Aydemir, Hayrettin Sar›, Nail Böncü, Mehmet
paran› verelim!’ dedi. Neyse ki 2 hafta
Köse (Giritli), Mehmet Çay (Mirasyedi). Çömelenler: Bahattin Özsan, S›tk› Oflu, Fahri
Demirel, ﬁaban Ömür ve Necati Karabaﬂ (Hayri Aydemir).
kadar sonra paray› verdi” (özel söyleﬂi).
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Esat Y›lmazer (‹brahim, 1906):
“1958’de ‹brahim Kalfa (Tülek, 1928) ile ortak makarac›l›¤a baﬂlad›k. Tezgâhlar› Ku¤ulu
Niyazi’den (T›¤l›, 1902) ald›k. ‹brahim Kalfa Ar›cal› ama herkes Da¤köy’den bilir. Da¤köy
ile bizim köy (‹brahim) yanyanad›r. ‹brahim Kalfa ile 5 y›l çal›ﬂt›m. Sonra Abdullah Efendi’nin
Adnan’la (ﬁengün, 1945) 13 y›l çal›ﬂt›m. Son olarak da Yalç›n Gürsoy’la (1940) çal›ﬂt›m.
Abana’daki en son makarac› biziz. Toplam 25 y›l kadar makarac›l›k yapt›m.
1980 baﬂlar›nda b›rakt›k” (özel söyleﬂi).
Yalç›n Gürsoy (1940):
“Son olarak Esat Y›lmazer’le (1906) çal›ﬂt›m. En son makarac› biziz.
Aﬂa¤› yukar› 1983’te kapatt›k. ‹ﬂ azl›¤› nedeniyle Erdur Ye¤in’le iliﬂkiler kesilmiﬂti. Pazarlamay›
kendimiz yap›yorduk. Esat Bey ‹stanbul’a kendi giderdi. Her yönüyle örnek
bir kiﬂiydi. Aram›zda hiçbir sorun yaﬂanmad›” (özel söyleﬂi).
Hüsnü Özlü (1967):
“Dedemin (Esat Y›lmazer, 1906) Ermeni müﬂterisi bile vard›, derdi ki:
‘Bana ﬂu boyutta ﬂu kadar makara yolla!’ Dedem Küçükpazar’da emanetçiye
yollard›. Her hafta makara giderdi. Dedemle orta¤› Yalç›n Abi (Gürsoy,
1940) aras›nda tart›ﬂma oldu¤unu hiç görmedim” (özel söyleﬂi).
Mustafa Topçu (Ortasökü, 1948):
“Ormandan kol kal›nl›¤›nda kara gürgen ve f›nd›k keserdik. Dal da, fidan
da keserdik. Yeter ki çubuk olsun. Kaçak keserdik. Eﬂekle getirirdik Abana’ya.
Denk gelirse kamyona da yüklerdik. Ben Is›rkanl›k’tan Yeﬂilyuva’ya ve
Bozkurt’a s›rt›mda çok kömür taﬂ›d›m” (özel söyleﬂi).
Yaﬂar Ç›nar (K›z›lcaelma (1940):
“Ormandan karagürgen ve f›nd›k çubu¤u kesip Abana’daki makara
atölyelerine veriyorduk. O zaman Abana’da 7 atölye vard›. Bir çubuk ortalama
2.250 gram gelirdi. Çubuk baﬂ›na 10 kuruﬂ ald›¤›m›z
Hasan
Özlü’nün
zaman bir makara 3 kuruﬂa sat›l›yordu. O zaman
(1975),
ormanc›lar makara çubu¤unu engellemiyordu. En çok
dedesi Esat
makara çubu¤u bizim K›z›lcaelma
Y›lmazer’in
yapt›¤›
yöresinden giderdi” (özel söyleﬂi).
makaralardan
‹smail Hakk› ﬁener (1944):
saklad›klar›.
“1954’te makara yüklü Ar›kan motoru ile 3
günde Abana’dan ‹stanbul’a gittik. Makara çuvallar›
üzerinde yatt›k. ‹stanbul Bo¤az›’na girince yunus
bal›klar› motorla yar›ﬂ ediyordu. Sabri Abi (Aktan,
1914) yunuslara ekmek att›” (özel söyleﬂi).
Kenan Eyübo¤lu (1934):
“Abana o zaman (1950’lerde)
‘Abana’yd›. ‹nsanl›k bambaﬂkayd›. Sevgi, sayg›, arkadaﬂl›k bambaﬂkayd›. Allah rahmet eylesin Ahç› Hüseyin
(Özden, 1920), Akman’›n Ahmet (Akman, 1918),
Kocakafa Hakk› (Karamano¤lu, 20), Boyac› Meke (Bart›nl›, 1910), Belediye
Baﬂkan› Fahri Yazgan (1914), Hasan Reis’in Mehmet (Öztürk, 1891)... Tornac› Sabri (Kalafat, 1919) ise Abana’ya heykeli dikilecek adam. ‘Makarac›l›¤› Abana’
da tutturaca¤›m’ diye gecesini gündüzüne katt› ve baﬂard› da” (AG, Aral›k 1994).
Varol Yazgan (37):
“Sabri Kalafat Abana’
Abana Çarﬂ›s›, 1940’lar (Aynur ﬁengün).
ya geldi¤inde tornac› idi.
Daha önce makaran›n ‘m’sini bilmezdi. Makarac›l›k fikrini Abana’da ve
hepimizin gözünün içine baka baka
olgunlaﬂt›rd›. Bugün makarac›l›ktan,
köylülerin d›ﬂ›nda belki yirmi aile
geçiniyor. Necip (Meriç, 31) de öteki
arkadaﬂlar› gibi cihaz (çeyiz) sand›¤›
d›ﬂ›nda baﬂka bir ﬂey bilmezdi. Bugün
tüm makineleriyle gece gündüz çal›ﬂt›¤›
halde piknik sandalyelerini yetiﬂtiremiyor” (AG, 16 Temmuz 1970).
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G‹YS‹ ATÖLYELER‹
1990’l› y›llar›n sonlar›nda Abana’da iki giysi atölyesi aç›ld›. ‹ki giysi atölyesi (fabrika) da Bozkurt’ta aç›ld›.
K›saca bunlardan da söz edelim.
VURGUN TEKST‹L
Vurgun tekstil 22 çal›ﬂan›yla 15 Haziran 1996’da eski Tekel yap›s›nda üretime
baﬂlad›.
Cideli olan Vurgun tekstil Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ruhi Vurgun (Eﬂi Nermin
Abanal›d›r), iﬂçiler konusunda ﬂöyle dedi:
“‹ki haftada 10 üzerinden 8 (olarak iﬂi) ö¤rendiler. K›y› kesimi insan› çabuk
ö¤reniyor. Bu konuda hiçbir sorunumuz yok. ‹ﬂçilerimiz makinelere uyum sa¤lad›.
Benim gibi Abana’ya yat›r›m yapmak isteyenlere, buradaki kolayl›klar›n çok daha
iyi oldu¤unu, k›y› insan›n›n ö¤renmeye yatk›n oldu¤unu vurgulamak isterim” (AG, Temmuz 1996).
Vurgun Tekstil 1997’de üretimini durdurdu.
YHM TEKST‹L
YHM Tekstil, 30 çal›ﬂan›yla belediye’nin pazaryerindeki dükkânlar›n›n üzerinde 25 Ocak
1999’da üretime baﬂlad›.
YHM Tekstil, bu yerin dar gelmesi neneniyle, daha büyük yer olan, belediyenin Sanayi
Sitesi’ndeki yerinde 45 kiﬂi ile üretimini sürdürdü (Eylül 1999).
Bu kuruluﬂ, iﬂçi bulunamamas› gerekçesiyle 1999 sonunda üretimini durdurdu.
YHM Tekstil Kurucusu Mustafa Kalaman, bu konuda ﬂu aç›klamay› yapt›:
“Yurtd›ﬂ›ndan alm›ﬂ oldu¤um sipariﬂleri yetiﬂtirmek için ç›rp›n›yorum. Abana’da iﬂçi ar›yorum.
Kalifiye olmas› gerekmiyor. Yeter ki, dikiﬂ makinesenden anlas›n. Özel servis ç›kartt›m, yeter ki
YHM Tekstil
Yönetim Kurulu
personel yürümesin ve gidip gelmekte zorluk ç›karmas›n diye. Yine sonuç vermedi. Buluyorum,
Üyesi
buldu¤um say› kadar ertesi gün iﬂçi ç›k›yor. Bunu anlamak mümkün de¤il. Kastamonu ‹ﬂ ve ‹ﬂçi
Yusuf Kalama.
Bulma Kurumu’na, Kastamonu ve Bozkurt Halk Egitim merkezlerine, ‹nebolu Ç›rakl›k E¤itim
Merkezi’ne baﬂvurular›m›z oldu. Yine baﬂaramad›k ve sonunda ilçeden ayr›lmak zorunda kald›k” (Nasrullah Gazetesi,
Kastamonu, 11 Aral›k 1999)
BANO TR‹KO
Bano Triko, 25 çal›ﬂan›yla May›s 1997’de Bozkurt’ta kendi yap›s›nda üretime baﬂlad›.
Abana’da yer gösterilmemesi nedeniyle iﬂini Bozkurt’ta kuran ﬁenyurt Bal’›n (1957)
Bano Trikosu 2005’te de üretimini sürdürüyordü.
KONSA
Bozkurt’taki ikinci giysi fabrikas› KONSA, 2001’de 150 çal›ﬂan›yla üretime
baﬂlad›. Konsa’n›n Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hüseyin Yorganc› da Abanal›d›r
(Hac›veli).
2005’te üretimi süren KONSA’da 230 kiﬂi çal›ﬂ›yordu.

DEN‹Z ﬁENL‹KLER‹
Abana yeniden ilçe olunca (1968) turizme ilgi azal›r. Yeni oteller yap›lmad›¤›
gibi, eskiler de y›k›lm›ﬂt›r. Boﬂ evlere kamu görevlileri (memur) oturmuﬂtur. ‹ﬂi düzgün
olanlar evlerini “pansiyon”a vermez. D›ﬂardaki Abanal›lar da yazlar› daha çok gelmeye
baﬂlam›ﬂt›r. D›ﬂarda emekli olan Abanal›lar›n ço¤u da dönmüﬂtür. Tüm bunlar turizmi
olumsuz yönde etkiler. Abana yavaﬂ yavaﬂ bir “emekliler kenti” olmaya adayd›r.
Kimileri de turizmi b›rakmak istemez.
1985’te “deniz ﬂenlikleri” yap›lmas›na karar verilir. ‹lk ﬂenlik kurulunda ﬂu
kiﬂiler yer al›r: Özay Kara (kaymakam), Mehmet Iﬂ›k (belediye
ALDI YÜRÜDÜ
baﬂkan›, 1947), Kâz›m Yazgan
Abana sevgisi ald› yürüdü.
(turizm derne¤i baﬂkan›, 1920),
‹stanbul’dan, Ankara’dan giden gidene.
Y›lmaz Ak›n (Abana Gençlerbirli¤i
Amerika’n›n deniz ateﬂesi ailesiyle birlikte Abana’da
baﬂkan›, 1940), Muharrem Saka
kamp kurdu. Robert Kolej’in E¤itim Müdürü Mr.
(1963), Cemalettin Kahraman
Garwodd ile ailesi de bu sabah otomobilleri ile
Abana’ya yolland›lar. Kamp çok güzel geçiyor. Genç
(1956), Mehmet Makarac› (1938)
mühendisler, ö¤retmenler hayatlar›ndan çok memnun.
ve Hilmi Y›ld›r›m (1963).
Tek ﬂikâyetleri, günlerin çabuk geçmesi.
Deniz ﬂenlikleriyle Abana
GÜL-PER‹
turizmi yeniden canlan›r.
(Yeni Sabah Gazetesi, 15 Temmuz 1956)
Ama d›ﬂar›ya göç önlenemez.
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Doç. Dr. Naciye Y›ld›z (1958):
“Abana, geçmiﬂten günümüze, geçim imkânlar›n›n son derece s›n›rl› oldu¤undan, baﬂta
‹stanbul olmak üzere büyük ﬂehirlere çok fazla göç vermiﬂtir. Bu göçün ne kadar büyük boyutlarda
oldu¤u, k›ﬂ›n nüfusun, köylerle birlikte dört bin civar›nda bulunmas›na ra¤men, yaz aylar›nda
tatillerinin büyük k›sm›n› Abana’da geçirmekten vazgeçmeyen veya çeﬂitli sebeplerle Abana’ya
gelen sadece Abanal›lar›n nüfusunun onbinleri aﬂmas›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Gerek Türkiye’de,
gerekse Türkiye d›ﬂ›nda ilk kez ad›n› Limasollu Naci kamplar› ile duyuran ve Türkiye’nin
turizmi bir geçim kayna¤› haline getirme çabalar› do¤rultusunda ilk faaliyetleri yürüten il ve
ilçeler aras›nda yer alan Abana’n›n, eskiden ancak karasabanla ekilebilen az miktardaki engebeli topraklar›n›n da
neredeyse tamamen orman halini almas›; orman ürünlerinin köylü taraf›ndan kullan›lamamas› sebebiyle verdi¤i
göç, turizm sayesinde de pek fazla durdurulamam›ﬂt›r. Çünkü Abana, Karadeniz k›y›s›nda bir ilçedir ve bu
sebeple de turizm, ancak bir veya birbuçuk ay, esnaf ve pansiyon-otel iﬂletmecisi için bir gelir kayna¤› teﬂkil
etmektedir. (...) Köyde yaﬂayan bir ailenin geçimi, çok az olan topra¤a bu¤day, m›s›r gibi tah›llar›n ekilmesiyle;
bostan denilen bahçelerde sebze yetiﬂtirmekle, baﬂta f›nd›k, kestane gibi birçok meyvenin yetiﬂtirilip sat›lmas›yla
sa¤lanmaktad›r. K›y›larda oturan aileler bal›kç›l›k da yapmaktad›r; ancak Karadeniz her zaman bu yolla rahat bir
geçim imkân› sa¤lamamaktad›r. Bölgede esnafl›k yapan aileler, genellikle yaz›n daha çok iﬂ yapabilmekte, k›ﬂ›n
çok s›n›rl› olan nüfusun al›ﬂveriﬂi, ancak dükkân masraflar›n› karﬂ›lamaktad›r. Abana’da çarﬂamba günleri pazar
kurulmakta, bu pazara genellikle köylü kad›nlar yetiﬂtirdikleri yerli ürünleri getirerek satmaktad›r; ancak ekilebilen
toprak miktar›n›n azl›¤›, çal›ﬂacak insan gücünün büyük ﬂehirlere göç etmesi sebebiyle ve özellikle yaz›n burada
bulunan kalabal›k nüfus karﬂ›s›nda bu üretim
yetersiz kalmakta ve tüketimin büyük k›sm›
TÜRK‹YE’N‹N SES‹ RADYOSU 3 KONUDA ABANA’YI ÖRNEK SEÇT‹:
ELEKTROMEKAN‹K, KUM KOﬁUSU VE BALIKÇILIK d›ﬂar›dan gelmektedir. Ailenin geçimini temin
TRT, Abana’dan “üç örnek konu” seçerek, yurt d›ﬂ›ndaki Türkler etmek üzere kad›nlar da köylerde tarla iﬂlerinden
için yay›n yapan Türkiye’nin Sesi Radyosu için programlar yapt›.
Bunlardan, Elektromekanik’in konu edildi¤i bir saatlik program, 7 esnafl›¤a ve hatta bal›kç›l›k gibi daha çok erkekleA¤ustos’ta “Anadolu’da bacalar” kuﬂa¤›nda yay›mland› (bu kuﬂak 8 re mahsus oldu¤u düﬂünülen iﬂlere kadar pek
A¤ustos’ta yeniden yay›mland›). “Bal›kç›l›k”›n konu edildi¤i ve yine çok iﬂi yapmaktad›r. Tarlalar genellikle küçük
“Anadolu’da Bacalar” kuﬂa¤› 14 ve 15 A¤ustos’ta (bugün) yay›mlan›yor. oldu¤undan ve hâlâ yol s›k›nt›s› çekildi¤in-den
Abana’ya gelen TRT ekibinin yapt›¤› program›n Elektromekanik
bölümünde Sabri T›¤l›, Mahmut ﬁekerci, Hayati Demirbaﬂ, Hayati genellikle sabanla sürülmekte, ürünler elle biçilTahsin Y›lmaz, Kâz›m Yazgan, Bahattin Yorganc› ve Ahmet Y›lmaz dikten sonra harman makinalar›n›n gelebilece¤i
konuﬂtular.
yol kenarlar›na insan veya hayvan s›rt›nda
Bal›kç›l›k ve kum koﬂusu konular›nda Hayati Tahsin Y›lmaz taﬂ›nmaktad›r. Harman al›nd›ktan sonra da ürün
konuﬂtu...
AG (15 A¤ustos 1979) ayn› yolla depolanmaktad›r” (ErdemDergisi, say›
39, Ankara, 2002, sayfa 551 ve 556).

KASTAMONU’NUN EN GEL‹ﬁM‹ﬁ ‹LÇES‹
Abana’ya yerleﬂen ilk Türk ailesi sayd›¤›m›z Keﬂeplio¤ullar›’n›n baﬂlang›çtan beri ne iﬂ yapt›klar› bilinmiyor.
Topra¤› iﬂlediklerini, gemicilik(*) ve tecimsellik yapt›klar›n› varsay›yoruz. 1870’lere dek Abana’n›n en vars›l ailesi
Keﬂeplio¤ullar›’d›r (Eski Cami’yi Keﬂeplio¤lu Hac› Ahmet 1947’de yapt›rd›). Bir yandan yeni yerleﬂenlere
toprak (yer) satarak, bir yandan da ço¤alarak bölünmeyle küçülmüﬂlerdir. Keﬂeplio¤ullar›’ndan sonra en vars›l
aile Hac›yüzbaﬂ›o¤ullar›’d›r. 1910’larda Jurnallar öne ç›k›yor. 1920’lerde baﬂ› çeken Mahir Ünal’d›r. 1930’dan
1970’e dek Nuri Ahmet (sonras›nda o¤ul Sabri Ye¤in’le torun Nurettin Ye¤in) Abana’n›n en vars›l ailesidir.
Vars›l olan aile belediye baﬂkan›n› da belirler:
Hilmiuran Caddesi (2004).
Abana’n›n bilinen ilk belediye baﬂkan› (1882) Keﬂeplio¤lu ‹smail
A¤a’d›r. Hac›yüzbaﬂ› Ahmet (1839) bucak müdürlü¤ü yapt› (1888). Jurnal
Mustafa (Ar›kan, 1871) ve Mahir Ünal (1889) belediye baﬂkanl›¤› yapt›lar.
En uzun süre belediye baﬂkanl›¤› yapan Fahri Yazgan (1914), Nuri Ahmet’in
(1887) damad›d›r.
Bugün (2004) bu vars›llar›n soyundan ve 1950’den önce Abana
Merkez’e yerleﬂenlerden yaln›zca bir kiﬂi (5. s›radaki Reyhan Aktan) vergi
s›ralamas›nda ilk 10’a girebiliyor. Eczac› Birsen Türk, Hac›yüzbaﬂ› soyu
olarak birinci s›rada ama onu iﬂi nedeniyle saym›yoruz. ‹kinci s›ra da eczac›
(Bülent Iﬂ›k). 8. s›ra Noter (Abanal› de¤il). Kalan kiﬂilerden 6. s›radaki Kerem
Yazkan’› çoklar› “Safkan Abanal›” (1950’den önce yerleﬂmiﬂ) sanabilir.
Dede Kâz›m Yazgan (1920) 1950’den sonra (1970’lerde) Abana’ya yerleﬂti.
Oturdu¤u Harmason 1950’de Konakören’e (Toza Köyü) ba¤l›yd›.
*) 10 Aral›k 1859 tarihli bir Osmanl› arﬂivinde Keﬂeplio¤lu Mehmet Kaptan’dan söz
ediliyor: “Abanal› Keﬂabl›o¤lu Mehmed adl› kaptana sened-i bahrî verilmesi talebi ve eski
sened-i bahrîsinin battalda h›fz›” (Tarih: 13/R /1276 H, Dosya No: 147, Gömlek No: 48,
Fon Kodu: A.}DVN).
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Kiﬂisel olmakla beraber bir baﬂka çarp›c› gösterge de bu kitab›n bas›m› için destek (duyuru) verebilenlerdir.
Kitap bask›ya girerken duyuru vermesi kesinleﬂen 25 kiﬂi ya da kuruluﬂtan yaln›zca biri Safkan Abanal›yd› ve o
da amcam›zd› (Y›lmaz Redüktör).
Gemici kökenli Abanal›, kara ekonomisine ayak uyduramad›.
Salim Y›lmaz (1938):
“Abana’n›n erkekleri denizcili¤e göre yetiﬂtirilmiﬂtir. 15 y›ll›k da cezal›l›k devremiz var. Bu
geçen süreçte deniz taﬂ›mac›l›¤›, yerini kara taﬂ›mac›l›¤›na b›rakt›. Denizden karaya vuran bal›klar
gibi, denizcilerimiz ‘kara ekonomisi’ne ayak uyduramad›” (AG, 15 Ocak 1982).
Tüm bu olumsuz geliﬂmelere karﬂ›n Abana, Devlet Planlama Teﬂkilat› (DPT) 2003 verilerine
göre Kastamonu’nun en geliﬂmiﬂ ilçesidir.
Türkiye’deki 872 ilçenin geliﬂmiﬂlik s›ralamas›nda Abana 97. s›radad›r. Komﬂu ilçelerin
s›ralamas›: Bozkurt 328, ‹nebolu 462 ve Çatalzeytin 531. Öteki k›y› ilçelerinin s›ralamas› da
ﬂöyle: Cide 646, Do¤anyurt 829, Türkeli (Sinop) 434 ve Ayanc›k (Sinop) 453. Geliﬂmiﬂlik
s›ralamas›nda Kastamonu ilçelerinden Abana’y› Kastamonu Merkez (119), Tosya (274) ve
Bozkurt (328) izliyor. ‹limizin en az geliﬂmiﬂ ilçesi 829. s›radaki Do¤anyurt’tur. Do¤anyurt’u P›narbaﬂ› (764),
Azdavay (688) ve ﬁenpazar (670) izliyor.
‹limize komﬂu illerin (Bart›n, Çorum, Çank›r›, Sinop ve Karabük) ilçelerinden Karabük Merkez (31) ve
Çorum Merkez (63) d›ﬂ›nda Abana’y› geçen ilçe yok.
DPT’nin bu araﬂt›rmas›nda ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir “büyükﬂehir” merkezleri “geliﬂmiﬂ ilçeler”
say›l›p, araﬂt›rma d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂ (Kaynak: www.dpt.gov.tr/bgyu/seg/
ilce2003.htm).
KASTAMONU
Abana, “nüfus yo¤unlu¤u” yönünden de Kastamonu birincisidir.
‹LÇELER‹
GEL‹ﬁM‹ﬁL‹K
Devlet ‹statistik Enstitüsü 1997 verilerine göre Abana ‹lçesi’nde km2 ’ye
SIRALAMASI
107 kiﬂi düﬂüyor. Bu say› Çatalzeytin’de 23, Bozkurt’ta 30 ve ‹nebolu’da 68’dir.
(Ülkedeki
872 ‹lçe ‹çindeki Yeriyle)
Kastamonu’nun en geliﬂmiﬂ ilçesi Abana, “kavgas›z-gürültüsüz bir
1Abana
(97)
kent”tir. Bu bölümü Abana’n›n geliﬂmiﬂli¤ini vurgulayan al›nt›larla tamamlayal›m.
2Kast.
Merkez
(119)
ﬁevket Süvari (1938):
3Tosya
(274)
“1970’li y›llar›n sonu ya da 1980’li y›llar. Benim Selim (Süvari, 1973)
4- Bozkurt (328)
ehliyetsiz araba kullan›rken yakalanm›ﬂ. ‘Karakolda’ dediler.
5- Seydiler (384)
Gittim karakola. ‘Hayrola Baﬂefendi, ne var?’ dedim, ‘Senin
6- ‹nebolu (462)
Çocuk ehliyetsiz araba kullanm›ﬂ’ dedi. ‘Çocuk da, araba da
7- Taﬂköprü (463)
benim, cezas› neyse ödeyelim’ dedim. ‘Bu karakolun perdeleri
8- A¤l› (498)
yok, masalarda örtü yok...’ dedi. ‘Bana ne bunlardan?’ dedim,
9- Devrekâni (507)
‘Bunlar al›nacak, siz alacaks›n›z!’ dedi. ‘Bunlar› almaya ne
10- Çatalzeytin (531)
11- Küre (544)
zorunlulu¤um var? Suçum varsa cezas›n› ödeyeyim, perdeleri ve
12- Daday (562)
örtüleri de devlet als›n!’ dedim. Sonra iﬂ sohbete dönüﬂtü. Çay13- Araç (582)
kahve içildikten sonra, ‘Yahu buras› nas›l memleket? Tavuk çalan
14- Cide (646)
yok, adam döven yok, h›rs›zl›k yok, hiçbir ﬂey yok!..’ ‘Ne anlatmak
15- ‹hsangazi (660)
istiyorsun?’ dedim, ‘Renauld bir araba ald›m. Bunun taksitleri ayl›kla ödenemez...’
16- Hanönü (667)
‘Senin düﬂündü¤ün gibi ödeme bu memlekette yok. Öyle ödeme istersen ya Do¤u’ya,
17- ﬁenpazar (670)
ya da Düzce-Hendek gibi bir yerlere tayinini isteyeceksin?’ dedim. Perdeleri de
18- Azdavay (688)
ald›m” (özel söyleﬂi).
19- P›narbaﬂ› (764)
Fevzi Bay›r (‹lçe Jandarma Bl. Komutan›):
20- Do¤anyurt (829)
“Abana, diyebilirim ki, Türkiye’de gerek iller, gerekse ilçeler
içinde asayiﬂi en düzgün olan ilçedir (...). Baﬂl›ca neden olarak,
halk›n Abana’y› terketmiﬂ olmas›na ba¤lar›m ben. Halk›n bir k›sm›
‹stanbul’a; bir k›sm› da d›ﬂ ülkelere gitmiﬂ, Abana’da yaln›z kad›nlar
ve çocuklar kalm›ﬂt›r. Bunlar›n da belli baﬂl› bir geçim kayna¤› yok.
Bir k›sm› bal›kç›l›kla, bir k›sm› yaz›n f›nd›kç›l›k ve bahçecilikle u¤raﬂ›r.
Bu yüzden zab›tay› etkileyecek, zor duruma düﬂürecek olaylara
hemen hemen rastlanmaz” (AG, 1 Mart 1978).
Abana Gazetesi:
“...Abana Tutuklarevi’nde tutuklu ve hükümlü bulunmad›¤›n› gösteren yukardaki baﬂl›¤›m›z, Abana gibi bir yerde “haber” say›lmaz. Ama biz, gazetemizin Abana d›ﬂ›nda
da okundu¤unu gözönüne alarak ve de ikinci kez olarak bu durumu “haber” kapsam›na ald›k. Abana
Tutuklarevi’ndeki son hükümlü, ‹stanbul’da iﬂledi¤i bir suç için 9 Nisan’da Abana’ya gelmiﬂ; bir haftal›k cezas›n›
çekerek, 16 Nisan’da sal›verilmiﬂtir. Ço¤u kez çevre ilçelerden getirilen cezal›lar›n yatt›¤› Abana Tutuklarevi
bugünlerde boﬂtur. Sa¤l›k Merkezi yetkililerinden ö¤rendi¤imize göre, Abana Sa¤l›k Merkezi’nde yatan
hasta da yoktur” (1 May›s 1979).
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Adil T›¤l›o¤lu (‹nebolu, 1902):
“Say›n Mahmut ﬁekerci, Abana
KARADEN‹Z’‹N ‹NC‹S‹ ABANA’YA G‹TT‹N‹Z M‹?
Belediye Baﬂkan›, Abana. ‹nebolu
... 16 A¤ustos 1955 sal› günü Trabzon vapuru ile hareket ettik.
gazetemizde, ilçenizde bir y›l içinde hiçbir suçun Denizcilik Bankas› anlay›ﬂ göstermiﬂ, kalabal›¤› da nazar› itibara alarak
iﬂlenmedi¤ini okudum. Bu haberi bir müjde vapuru Abana’ya u¤rat›yor. Ayr›l›rken yetiﬂen Son Telgraf Muharriri
olarak karﬂ›lad›m. ﬁahs›n›zda bütün say›n Arkadaﬂ›m›z Haluk Cemal Be¤deﬂman’›n merdivene bir türlü
Abanal› hemﬂehrilerimi candan kutluyorum. atlayamamas› yüzünden, yolu karadan gitmek mecburiyetinde kald›.
Ekspresler Abana’ya bir günde; postalar iki günde var›yor. Vapurda
Bu olay, belki de vatan sath›nda tek olarak tan›ﬂma baﬂlad›. Aram›zda konferansç› olarak bulunan Avrupa Konseyi
iftiharla an›lacak seviyede bir sulh hadisesidir Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Turan Güneﬂ, deniz tutmas› ile; ‹ktisat
(...). ‹lçenizin böyle bir bar›ﬂ ve asalet ruhu ile Fakültesi Doçenti Süleyman Barda ﬂeker hastal›¤› ile; Asistan ‹smet
bir seneyi tamamlamas›, gerçekten övünülecek Giritli muzipli¤i ile; Asistan Edip Çelik heyecanl›l›¤› ile; Kad›nlar Birli¤i
bir oluﬂum ve medeniyet örne¤idir. Beni son ‹stanbul Baﬂkan› ‹ffet Halim Oruz bezikçili¤i ile hususiyetlerini derhal
derece duyguland›ran bu müjdeli haberin, tebaruz ettirdiler.
Deniz tutmas›na içkiyi tavsiye eden ve bardan ayr›lmayan baz› gazeteci
bundan sonra da devam etmesini yürekten
arkadaﬂlar›m›za
dikkat etmeyecek olsayd›k, tahmin ediyorum kendilerine
temenni eder, birli¤inizi taktir eden bir
bir Hopa yolculu¤u nasip olacakt›. Karadeniz yolculu¤u yapm›ﬂ olanlar
hemﬂehriniz s›fat›yla muhterem Abanal›lar› bir
bilir, Karadeniz’de vapurlar› yanaﬂt›racak r›ht›m yok. Bunun için de, aç›kta
kere daha kutlar, hepinize sayg›lar›m› ve içten kalan vapura gelen takalar, yolcular› sahile ç›kar›yor. Nev’i ﬂahs›na
sevgilerimi sunarak esenlikler dilerim Say›n munhas›r bir hal. Ancak, kötü havalarda dalgalar›n yüksekli¤inden
Baﬂkan” (AG, 1 Nisan 1978).
bilistifade takaya atlayamad›n›z m›, yand›n›z. Vapur yolculu¤u esnas›nda
Siyami Özel:
kampanya idarecilerini bir düﬂünce ald›: “Ya hava kötü olursa?” diye.
“Abana’y› ne zaman birine anlatmak Mesele sonradan anlaﬂ›ld›. Me¤er yanlar›nda bir de teksir makinesi
istesem, ‘Medeni insanlar memleketi’ taﬂ›yorlarm›ﬂ. “Dalgadan bilistifade biz atlad›k ama, makineyi nas›l
derim. Bu tarife ‘mert, azimli’ ve ‘imanl›’ atlataca¤›z” diye düﬂünüyorlarm›ﬂ. Neyse hava bozmad› ve biz de sakin
s›fatlar›n› da s›¤d›rmak lâz›m” (Yenises Gazetesi- sakin Abana’ya vard›k.
Abana’ya var›ﬂ ve karﬂ›lanmam›z› canl› olarak ancak bir film makinesi
Kastamonu, 14 Temmuz 1960).
tesbit edebilirdi. Boydan boya “Hoﬂ Geldiniz” yaz›l› ve bir uçtan di¤er uca
Burhan Arpad (Mudanya, 1910):
gerili bir bant ile karﬂ›laﬂt›k. Bütün Abana halk› boydan boya sahile dolmuﬂ.
“...Zambak ve keki¤in kaynaﬂmas›ndan Bu, bir merak tezahürü de¤il, memleketine gelmeyi kabul etmiﬂ bir gazeteci
etrafa da¤›lan bu iç bay›lt›c›
grubuna gösterilen sevinç tezahürat›yd›. Kad›nl› erkekli herkes sevinç
ile buruk buruk aras›
içinde. Küçük k›zlar›n ellerinde çiçek buketleri.
Kafileyi Abanal›lar evlerine misafir etmek suretiyle taksim etmiﬂler.
kokuyu en nadide esansta
Abana evlerini tarif etmek için, bizzat baﬂ›ma gelen bir hadiseyi nakletmek,
bulamazs›n›z.Fakat Abana
zannedersem kâfi gelecek.
sadece muhteﬂem bir k›y›,
Muhtelif vesilelerle Anadolu’ya seyahat etme imkân› bulmuﬂtum.
zambak ve kekik kokulu bir
Edindi¤im bir iki tecrübeden sonra anlad›m ki, bu seyahatlere velevki bir
kumsal de¤ildir. Birkaç
iki gün için dahi olsa ayr›ca ihtiyatl›, tedbirli gitmek lâz›m. Bu tedbirin de,
km’lik k›y›s› ve km’lerce
ayr›ca bir tak›m çarçaf ve yast›k yüzü götürmek oldu¤unu ilave etmek
derinli¤i olan bu yemyeﬂil,
beyhude. Abana’y› görenler, böyle ihtiyata lüzum olmad›¤›n› belirtmiﬂler
bu bar›ﬂ dolu Karadeniz
idiyse de, al›nmas›nlar, erkek k›sm› bizden daha az titiz oldu¤undan, ben
köﬂesinin insanlar›, tertemiz denizi, iç aç›c› yine böyle bir tedbirin lüzumlu oldu¤u kanaat›ndayd›m. Misafir oldu¤umuz
manzaralar›, zambak ve kekik kokulu k›y›lar› evlere da¤›l›nca, yan›mdaki arkadaﬂ›mla utanc›m›zdan, çarﬂaflar›
fersah fersah geride b›rakt›r›r. Abana’da birkaç bavullar›m›z›n dibine saklamak mecburiyetinde kald›k. Bilmem bu hadise,
gün, birkaç hafta veya birkaç ay kalan yabanc›, Abana evleri hakk›nda kâfi malumat verir mi?
Esin TALU
denizi, kumsal›, her köﬂesinden hayat f›ﬂk›ran
(Vatan Gazetesi, 29 A¤ustos 1955)
yemyeﬂil tabiat›, çiçekleri, Ç›naralt› Kahvesi’nin
sükununu, havuza damlayan f›skiye sular›n› dinleye dinleye yudumlad›¤› misk gibi kahveyi zamanla belki unutulup
gider. Ama “Abana”y› “Abana” yapan “Abanal›lar”› kafas›ndan ç›kar›p atmas›na imkân yoktur. / Kavgas›z
gürültüsüz kâ¤›t oynand›¤›n›, t›k›rt›s›z tavla zar› salland›¤›n› ben ömrümde ilk defa Abana kahvelerinde gördüm
ve inanamad›m. Fakat günlerce ayn› ﬂeyleri göre göre al›ﬂt›m ve her ﬂeye sinen o çok yumuﬂak, tatl› ve hoﬂ sükun
içinde tavlan›n ve kâ¤›d›n baﬂka türlü oynanamayaca¤›na benim de akl›m yatt›. Bembeyaz baﬂörtülü ve ar› gibi
çal›ﬂan Abana kad›nlar› ve kelimeleri hafifçe uzata uzata konuﬂan Abana erkekleri Abanalar›na çok ba¤l›d›r.
Hepsi de iki katl›, ekserisi boyal› ve yeﬂillikler içine bürünmüﬂ Abana evleri rahat, temiz ve
dinlendiricidir. Bütün kap›lar gece gündüz kilitsizdir de, hiç kimsenin h›rs›zdan ve h›rs›zl›ktan
ﬂikâyeti yoktur. Abana’da misafir kald›¤›m›n ikinci veya üçüncü günü, Hac›veli yolunun tenha
bir köﬂesinde, bir ceviz a¤ac› alt›nda unuttu¤um yün yele¤imi birkaç saat içinde bulup getiren
Abanal›lar, kap›lar›na ne diye kilit vuracak?” (Vatan Gazetesi, 19 Kas›m 1955)
Kenan Tahmaz (Ulusal Boksör, Giresun, 1963):
“Giresunluyum. Akdeniz’de birçok yeri, Karadeniz’de her yeri gezdim. Abana her
yerden farkl›. Co¤rafyas› farkl›, insanlar› farkl›. Örne¤in pilajlar›. Karadeniz’in ço¤u yerinde
aileler ayr› ayr› yerlerde yüzüyor. Abana’da ise iç içe. ‹stanbul gibi. Bir sürü bar var. ‹çki olan
yerde kavga da olur. 10 y›ld›r geliyorum, ben burada hiç kavga görmedim” (özel söyleﬂi).
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Doç. Dr. Cihat Abao¤lu:
“Abana’da, Türk köylüsünün müﬂkülat› ve zorluklar› nas›l yenebilece¤ini, kavi bir imanla ‘bizde olmaz’
denilenin nas›l yap›labilece¤ini gördüm. Daha sahile ayak atar atmaz, peﬂtemal ve beyaz örtüden
ibaret yerli k›yafetiyle bizi karﬂ›layan yüzlerce Abanal› kad›n›n kaçmay›p bakan gözleri;
çekinmeyip uzanan elleri, arkas›n› dönüp yol kenar›na sinecek yerde ‘hoﬂ geldiniz’ diyen tatl›
yüzleriyle karﬂ›laﬂt›k” (Akﬂam Gazetesi, 18 Temmuz 1957).
Vecdi ‹lhan (1924):
“Abana’n›n do¤al güzelli¤i, turizmin istedi¤i güzellik Türkiye’nin bir baﬂka yerinde yoktur.
Denize dayal› çam ve kestane ormanlar›yla do¤an›n tüm güzelliklerini bar›nd›r›yor. Tertemiz
suyu, sevecen; sayg›l›; ahlakl› halk›yla Abana gibi bir yer bulmak çok zor” (özel söyleﬂi).
Hikmet Ferudun Es:
“Abana acayip bir köydür. Öyle bir
köy ki, elektrikleri günde 23 saat
mütemadiyen yanar. Pansiyon kald›¤›n›z
köy evinde istedi¤iniz zaman so¤uk veya
s›cak duﬂunuzu yapabilirsiniz. Bir
Amerikal›, bir ‹ngiliz, bir Alman, bir
Frans›z turisti bu Karadeniz köyünde
kendi dili ile etraf›ndakilere mükemmel
maksad›n› anlatabilir. Buras› ne polisi, ne
jandarma teﬂkilât› olan, yeryüzünün nadide
köﬂelerinden biridir. Merkezden Abana’ya
evrak getiren jandarma bile köye mavzersiz
olarak girer. Buna ra¤men en küçük bir vaka
yoktur. Çarﬂ›da sizi ‘Acaba yapma m›?’ diye
düﬂündürecek derecede renkli, kocaman kocaman güller, laleler içinde kaybolmuﬂ bir çiçekçi dükkân› görürsünüz.
Halbuki buras› çiçekçi dükkân› de¤il de Abana Postanesi’dir. Laleler aras›ndan uzan›p, beyaz güller ortas›ndaki
k›rm›z› posta kutusuna mektubunuzu atars›n›z. Yolda rastlad›¤›n›z ak saçl› genç bir adam, yabanc› oldu¤unuzu
görünce hemen size yard›ma koﬂar, sizi, inanamayaca¤›n›z derecede temiz bir pansiyona yerleﬂtirir. Eliniz kolunuz
dolu ise, bunlardan birini sizden al›r bile. Bir de bu zat›n kim oldu¤unu sorars›n›z ki, belediye reisidir! Dünyan›n en
terbiyeli gençleri hep birden, sanki kendi ailelerinden pek sevdikleri kimseler gelmiﬂ gibi etraf›n›zda f›r dönerler.
Gazinocu Ziya ﬁen (1916) ﬂerefinize hemen bir tavuk keser veya o nefis domatesli barbunya bu¤ulamalar›ndan
yapar. Kahveci Zekeriya Ya¤c› (ﬁengör, 1910) size hemen nefis
bir buzlu gül ﬂerbeti haz›rlar. ‹ﬂte Abana böyle bir Abana’d›r. (...)
Mehtaplar Vadisi, Harmason Ç›nar›, Hac›veli kayal›klar›,
Yorganc›’n›n Kahvesi, I¤rava Ma¤aralar› ve tabii plajlar.
Burada, komﬂu Ilgazlar derecesinde güzel bir orman, ta denizin
içine kadar uzan›r, yeﬂille mavi k›y›da birleﬂir. Orman denizden,
deniz ormandan güzeldir” (Hayat Mecmuas›, 17 Temmuz 1959).
A. Saim Emirmahmuto¤lu:
“...Karﬂ›dan bizi çeken, bize gülümseyen güzel Abana’y›,
ﬂahane köyü seyrediyorduk. Art›k Abana’n›n harika ve güzel
manzaralar›na dalm›ﬂt›k. Gözümüzü dolduran, gönlümüzü dolduran
ﬂirin bir köydü Abana. (...) Ne samimi, ne dost, ne cana yak›n
insanlard› Abanal›lar. Hemen daha ilk anda ›s›n›vermiﬂtik. Sanki
k›rk y›ll›k tan›d›klard›. Kendimizi baba, kardeﬂ, day›, anne, abla,
teyze yan›ndaym›ﬂ›z gibi hissediyorduk. Abana’n›n güzellikleri
unutulmaz ve ﬂahanedir ama, Abanal›lar›n samimiyeti,
misafirperverli¤i karﬂ›s›nda bir an her ﬂeyi unuttuk. Abana’dan,
‹sviçre köylerinden daha güzel ve âsude Abana’n›n güzelliklerinden
bahsedece¤im” (Demokrasiye Hizmet-Maraﬂ, 2 Eylül 1955).
Mümtaz Yücel (Tosya Belediye Baﬂkan›):
“Benim ilgimi çeken durum ﬂu: Abana’n›n bütün
kuruluﬂlar›nda, nerede olursan›z olunuz, yard›ma koﬂuyorsunuz.
Kendinizi feda edip, Abana’ya yard›m elinizi uzat›yorsunuz. Bu
ANTALYA’DA ABANA BÜFE.
akﬂam, beni en çok duyguland›ran iﬂte bu durumdur. Memleketim
Tosyal› Ö¤retmen Ahmet Savaﬂ Can (1962), emekli
olarak, güzel Kastamonumuzun bir köﬂesi olarak Abana’ya
olunca Antalya Merkez’de Abana Büfe ad›yla bir iﬂyeri
yapt›¤›n›z bu örnek hizmet için hepinize teﬂekkür ediyorum” (AG,
açt›. Ahmet Savaﬂ Can 9 y›l (1977-1986) Abana ‹nönü
Lisesi’nde müdürlük yapm›ﬂt›.
A¤ustos 1990).
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Ressam Çi¤dem Çall›:
“Abana’y› gördü¤ümüz için o kadar mutluyuz ki,
anlatamam. Bize balay› gibi bir ﬂey oldu. Burada daha çok kalmak, daha çok çal›ﬂmak isterdik. Çünkü bu güzelliklere doyamad›k. Yapt›¤›m›z ve yapaca¤›m›z resimlerle bunu kan›tlayaca¤›z.
‹lerde de beraber olmak dile¤iyle...” (AG, Eylül 1989)
Yaﬂar Çall› (Çoban Ressam, Denizli, 1941):
“Güzeller güzeli do¤as› kadar güzel, denizi kadar coﬂkulu,
s›n›f arkadaﬂlar›m kadar yak›n Abanal› dostlar›m! Sanatç› olarak
burada, Abana’n›n ﬂans› dedi¤imiz karﬂ› güzellikleri do¤aya
aktarman›n coﬂkusunu yaﬂad›k. Kollar› yüreklerinden uzanan,
yüreklerinden sar›lan dost Abanal›! ‹nsan›, do¤as›, tüm güzellikleriyle Abana’n›n sarhoﬂlu¤u içindeyiz. Ve ayr›lman›n, Abana’
dan kopman›n buruklu¤unu anlatabilmek kolay de¤il. Asl›nda
sa¤ köﬂemde, ben kendime Abana’da da bir sergiyi dolduracak
kadar çok güzel eserler haz›rlad›m. Bir sergiyi dolduracak
çoklukta eser b›rakabilirim Abana’da. Ne yaz›k ki, her güzelli¤in
bir yaﬂam süreci vard›r. ‹ﬂte ayr›l›k zaman› geldi, çatt›. Bu güzellik
beldesinden ayr›l›p gidece¤iz. Ama bu düﬂ beldesinde
gördü¤ümüz güzellikleri yüre¤imizde taﬂ›yarak bir ya da iki ay
içinde sergimizi oluﬂturaca¤›z. Gördüklerimizi, Abana’daki o
s›cak dostlu¤u, s›cak sevgiyi orada da coﬂkuyla yaﬂayaca¤›z. O
zaman görevimizi yapt›¤›m›z› görece¤iz” (AG, Eylül 1989).
Orhan Taﬂhan:
“Ertesi gün Abanal›lar bizi yolcu ediyor. Hayat›mda bu
kadar samimi, bu kadar candan insanlara pek az rastlad›m. Ve
anlad›m ki, bu yeﬂillik Abanal›lar›n ‘dostluk’lar›nda kayna¤›n›
alan gözyaﬂlar›n› emmiﬂ. Motorumuz hareket etmeden evvel
Abana’n›n önünde üç tur yapt›. Motorumuzun etraf›nda da
Abanal›lar›n doldurdu¤u bir motor dönüyor. Arkam›zda ufalan
Abana Köyü. Kumsalda çoluklu çocuklu, büyüklü küçüklü,
kad›nl› erkekli Abanal›lar mendillerini sall›yor. Uzak bir ihtimal
ama, belki Abana’y› unuturuz, fakat Abanal›lar› asla! (Gece
Postas›, 21 Ekim 1955)
Behcet Kemal Ça¤lar (Erzincan, 1908):
“Abana’ya Atatürk büstünü açmaya
gitmiﬂtim. Yüksek bir taﬂ üstünde sevimli bir
tunç külçe, geniﬂ aln›, canl› ﬂakaklar› ve iradeli
çenesiyle Atatürk’ten haber veriyordu... Ötede
muﬂambalar alt›nda vapurdan üç-dört gün önce
boﬂalt›lm›ﬂ mallar aç›kta duruyordu. Uzun ve
tenha gecelerde kimsenin bir ﬂey aﬂ›rmak akl›na
gelmiyordu. Dükkânlar vard› ki, sahipleri
bostanlar›n› sulamaya veya yeﬂilli sar›l› haliyle bir acayip ve
sevimli ç›nar gibi orman dibinde bitivermiﬂ ahﬂap camicikte
namaz k›lmaya gitmiﬂ oluyorlard›. Gelen müﬂteri içeri giriyor,
istedi¤ini al›yor ve paray› tezgâha b›rak›p gidiyordu. Haks›zl›¤a
kafa tutanlar, densizlikten tiksinenler, renk renk ﬂortlar›yla kumda
dolaﬂan misafirlere bir tek defa bile yan bakmayanlar, bu
Abanal›lar böyle dürüst ve olgun insanlard›r” (Vatan Gazetesi,
2 A¤ustos 1960).
Mart Aaspere (‹sveç):
“Abana’da 8-10 kulüp(*) ve lokanta var.
Bir o kadar da dükkân var. Abanal› erkekler ve
memurlar zamanlar›n›n ço¤unu bu kulüplerde
geçiriyor. Dükkânc›lar, dükkânlar›n›n aç›k oldu¤u
zamanlarda bile kulüplerde oturuyor. Dükkâna
bir al›c› u¤rarsa, gidip ne istedi¤ini soruyorlar” (27 Nisan 1973
günlü¤ü, AG , 1 Eylül 1981).
*) Kahvelere “kulüp” diyor.
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KAYMAKAM
ERS‹N EM‹RO⁄LU ‹LE
- Buraya atanmadan önce Abana’y› biliyor
muydunuz?
- Okulu bitirince direk olarak kaymakam olunmuyor.
Çeﬂitli illerde staj görülüyor. En son olarak da ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›’nda “kaymakaml›k kursu” var. Biz bu
seminerde (kurs) 61 kiﬂiydik. Bizim atanabilece¤imiz boﬂ
olan ilçeler belliydi. Bu ilçelerden Abana en gözde
olan›yd›. 61 kiﬂi aram›zda bir anket yapt›k, Abana’y›
isteyenlerin say›s› 40'› buldu. Ben de vard›m bu 40 kiﬂinin
içinde.
- Nas›l kazand›n›z Abana’y›?
- Ben dönem ikincisiydim. Dereceye giren ilk üç kiﬂiyi
istedi¤i yere at›yorlar, geri kalanlar adçekimi ile atan›yor.
Dönem birincisi olan arkadaﬂ Antalyal› oldu¤undan,
Abana’y› de¤il, Antalya’ya yak›n olan Denizli’nin bir
ilçesini istedi. Böylece Abana bana kald›.
- Abana düﬂündü¤ünüz gibi ç›kt› m›?
- ﬁöyle söyleleyim: Buraya geldi¤im zaman,
çevredeki kaymakamlardan birini görmeye gitmiﬂtim. Ad
vermiyorum. Kaymakam bu göreve bir buçuk ay önce
gelmiﬂ. Bana “cennet gibi bir yer”e geldi¤ini söyledi.
Benden yaﬂl› olan bu kaymakam mahrumiyet bölgesinden
gelmiﬂti. Aradan bir ay geçince ailesiyle bize geldi. Akﬂam
oturuyoruz, bana ﬂunlar› söyledi: “Ersin, geldi¤im yere
göre ilçem cennet. Ancak, Abana’y› görünce biraz kaz›k
yemiﬂ gibi duyumsad›m kendimi!” Bu sözler Abana’n›n
öneminin, güzelli¤inin en güzel belgesidir.
- Abana’da üç y›l kald›n›z. Hoﬂnut musunuz?
- Üç y›l, yüzölçümü belki Türkiye’nin en küçük olan
ilçesi Abana’da gerçekten çok güzel çal›ﬂt›m. Mutlu
çal›ﬂt›m. Ufak tefek baﬂ›m›z› a¤r›tan konular oldu,
k›zd›¤›m oldu, “bize haks›zl›k yap›l›yor” diye
düﬂündü¤üm oldu. Ama bunlar da olmasa tekdüze bir
yaﬂam olur. Kötü olan an›lar çabuk unutuluyor. Onlar› o
anda unuttum.
- Abana’dan iyi izlenimle ayr›l›yorsunuz?
- Aç›kça söyleyeyim, memleketim olan Çaycuma’ya
gitti¤imiz zaman, çok geçmeden k›z›m “Abana’ya
dönelim” diyor. Ben ﬂimdi Diyarbak›r’›n Kulp ‹lçesi’de
gidece¤im. Biliyorum ki k›zlar›m birkaç gün sonra
Abana’ya dönmemizi isteyecek. Biz Abana’y› hiçbir
zaman unutamayaca¤›z.
- Neye ba¤l›yorsunuz bu “Abana sevgisi”ni?
- 1995’te geldim. O y›l›n deniz ﬂenliklerinde ﬂu
konuﬂmay› yapm›ﬂt›m: “Karadeniz’in incisi deniliyor
Abana’ya. Gerçekten de inci. Çünkü önde masmavi bir
deniz, arkada yemyeﬂil bir orman. Plaj› güzel, do¤as›
güzel, her yeri güzel.” Ama Abana’y› güzel yapan yaln›zca bunlar de¤il. ‹nsan› güzel. Ben Abana’da bunu yakalad›m. Herkesle konuﬂtum, herkesle oturdum kalkt›m.
Herkeste bu yak›nl›¤› duydum. Kimse bana eften püsten
nedenlerle yüz çevirmedi. Yasal engeller nedeniyle iﬂini
yapamad›¤m kiﬂiler bile bana her zaman hoﬂgörüyle bakt›.
- Abanal› da sizi sevdi...
- Abana benim ilk görev yerim. Kiﬂi ilk görev yerinde
daha istekli, daha heyecanl› çal›ﬂ›r. Y›lmam›ﬂ, idealleri
törpülenmemiﬂtir. Biz de Abana’ya böyle geldik.
Gençtim, bir ﬂeyler baﬂarabilirdim. Olay “ben
kurtaraca¤›m, ben düzeltece¤im” olay› de¤il. Bu hayalle
olmaz. Gerçekleri görerek, sa¤lam zeminler üzerine
basarak yöreyi iyi de¤erlendirmek, yap›lmas› gerekenleri
yapmak gerekir. Ben kolay kolay yorulmam. Herkesle
tan›ﬂt›m, yapabilece¤im ﬂeyleri yapt›m, Abana’ya yararl›
oldu¤umu san›yorum (...).
- Abana’dan ayr›l›yorsunuz Abanal›lara son
söyleyecekleriniz nelerdir?
- Kastamonu’da geliﬂmeye en elveriﬂli ilçe
Abana’d›r. Bunu görece¤iz. Abana’dan ba¤›m›z kopuyor
ama, gönlümüz hep Abana’da olacak. Çaycumal›
olmam, yak›n olmam nedeniyle zaman zaman gelece¤im.
Her geldi¤imde de bu geliﬂmeyi görece¤im. Bir de ﬂunu
söylemek istiyorum: Ben gerçekten buras› için, Abana
için, elime ilerde olanak geçerse, ki bu görev olarak
olabilir, baﬂka yollarla olabilir, Abana için çal›ﬂmay›
kesinlikle sürdürece¤im. Bir ﬂeyler yapaca¤›m Abana
için. Buna inan›yorum. Bu olanak herhangi bir biçimde
karﬂ›ma gelecek ve ben Abana için bir ﬂeyler yapaca¤›m.
Çünkü Abana bana çok ﬂey verdi. Sevgisini verdi,
insanl›¤›n› verdi...
AG (Ekim-Kas›m 1998)

Yücel Türkben (Abana Kaymakam›):
.....Abana’daki misafirli¤imizin son geceinde gazino
“...Yetkili bir makam›n, mevkinin bayraklarla, defne dallar›yla, fenerlerle süslenmiﬂti. Herkes
sahibi olursam, Abana’y› ve sizleri hiçbir evindeki plaklar› buraya taﬂ›m›ﬂt›. Ziyafet sofras›na kad›nl›
zaman unutmayaca¤›m› samimi olarak erkekli misafirler ve Abanal›lar kar›ﬂ›k bir halde oturduk.
bilmenizi isterim. Abana’ya hizmet Davetli olmayanlar ise d›ﬂarda toplanm›ﬂlard›. Yemekten
etmeyi bir ﬂeref kabul ediyorum sonra, danslar edildi, milli oyunlar oynand›, ﬂark›lar söylendi,
ﬂiirler okundu. Vakit geceyar›s›n› geçmiﬂti. Kimse ayr›lmak
“(Turistik Abana, 31 Temmuz 1972).
istemiyordu. Beﬂ gün içinde bu kadar derin bir kaynaﬂma her
Haluk Durakul:
yerde az görülür. Bunun sihrini, Abanal›lar›n çok samimi,
“Bir kasaba düﬂününüz, hem de
görülmemiﬂ derecede misafirperver olmalar›nda aramak icap
öylesine tertemiz, p›r›l p›r›l, denizi aran›- eder.
lan›n en güzeli ve sahilleri tabii plajlarla
...Bir ö¤le yeme¤inden sonra çaml›klar aras›nda bir
kilometreler boyunca sürer gider. ‹nsanlar› belki de Abanal›n›n bahçesini ziyaret etmiﬂtik. Bize bal yedirmeyi
dünyan›n en munis, yard›msever kiﬂileridir. Y›llardan beri istiyormuﬂ. Baba-o¤ul bir kovandaki ar›lar› bizim hat›r›m›z
en küçük bir polis vak’as› yaratmam›ﬂ, yerliyi-yabanc›y›, için da¤›tt›lar. Petekleri ç›kartt›lar ve parça parça kesip ikram
özetle kimseyi tedirgin etmemiﬂ bu insanlar›n yaﬂad›¤› ettiler. “Yiyemeyece¤iz” dedikçe di¤er peteklere
do¤ruyorlard›.
yerin ad› Abana’d›r” (Milliyet Gazetesi 8 Ekim 1971).
Art›k, ayr›l›k saati gelmiﬂti. Parkta son hasb›haller
Yekta Rag›p Önen:
yap›l›rken öte yandan da motor haz›rlan›yordu. Saat 14’e do¤ru
“Motorlar sahile yaklaﬂt›¤› zaman kad›nl› erkekli grup vedaya baﬂlad›. Ne o? Gözleri yaﬂl› olanlar vard›.
bütün Abanal›lar’›n “Hoﬂgeldiniz” yaz›l› bir tak etraf›nda Kendilerini tutamay›p a¤l›yorlard›. Kucaklaﬂ›yorlard›,
topland›klar› görülüyordu. Dalgalar, sahili okﬂuyordu. öpüﬂenler görülüyordu. Yurdun dört buca¤›ndan ﬂu köye
Motorlar, baﬂtan kara etmek suretiyle sahile vurdular. misafir olanlarla, burada kalacak olanlar›n bu ayr›l›ﬂ sahnesi
Bununla beraber, ›slanmadan ç›kmak için motorlar›n ka- cidden hüzün vericiydi. Motora binip, üç defa, kumsalda
s›ralananlar›n önünden geçtik. Karﬂ›l›kl› eller, mendiller
raya iyice çekilmesi icap ediyordu. Biraz sonra, motorlar›
sallan›yordu. Arkam›za dönüp bakt›k: Bir k›s›m Abanal›lar
çekecek halatlara, erkeklerin hep birden as›ld›klar›n› süslü bir motora binmiﬂler, bizi böylece u¤urlamak istiyorlard›.
gördük. Elliﬂer tonluk motorlar, kumsalda ad›m ad›m Biraz sonra Abanal›lar’›n motoru yanaﬂt›, bizim motora
ilerliyordu. Bir an geldi ki, motorlar›n baﬂ taraflar›na kavuﬂtu. Art›k her iki motordan müﬂterek ﬂark›lar, marﬂlar
merdivenler uzat›ld› ve Abana’n›n misafirleri s›ra ile inip söyleniyordu. Hayli mesafeyi böylece ald›k ve sonra
topland›lar. Gurup, sa¤l›-sollu ‘Hoﬂgeldiniz’ hitaplar› Abanal›lar’›n “U¤urlar Olsun!” nidalar› aras›nda uzaklaﬂt›k.
aras›nda parka do¤ru yolland›. Misafirlerin çanta ve Ve biz böylece yurdun yeﬂil bir köﬂesinden buradaki temiz
yürekli, çal›ﬂkan, misafirperver, vefakar insanlardan onlara
bavullar›n› taﬂ›mak için adeta yar›ﬂ ediyorlard›. Parkta doyamadan ayr›ld›¤›m›z› gördük.
topland›ktan sonra ise Abanal›lar aras›nda bir baﬂka yar›ﬂ
Yekta Rag›p ÖNEN
baﬂlam›ﬂt›: Herkes, kendi evine bir misafir almak istiyordu.
(Dünya Gazetesi, 26 A¤ustos
Ev çok, misafir say›s› azd›. Günlerce evvel haz›rl›¤›n›
yapanlar kendilerine misafir verilmedi¤ini görünce üzülüyorlard›. Bir Abanal›, evinde dört yatak
haz›rlatm›ﬂ, kendisi Samsun’a gitmek zorunda kal›nca anahtarlar›n› b›rakm›ﬂt›. Onun ad›na
komﬂusu ç›rp›n›yordu. ‘Hiç olmazsa iki kiﬂi verin can›m, Samsun’dan dönünce bana ne der?
Ben nas›l anlat›r›m misafirler az geldi diye?’” (Dünya Gazetesi, 26 A¤ustos 1955)
Orhan Birgit (Kars, 1927):
“Abanal›lar ne yapt› bilir misiniz? Topland›lar
ve bomboﬂ, kendi kaderleri ile baﬂbaﬂa b›rak›ld›klar›
halde, eskisinden çok daha azimle bu ata oca¤›nda
yaﬂamaya and içtiler. Mahkeme, polis, jandarma
yoktu. Abanal›, kendi içinden bir güvenlik teﬂkilât› kurup, kendi
kendini idareye baﬂlad›. Dert ve sevinç müﬂterekti. Bir ev halk›
gülüyorsa bütün Abana gülüyordu. Kasabay› yaﬂatabilmek için
turizme kucak aç›ld›. Art›k Abana, k›rk bin Türk köyünün en ilerisinde
olan› idi ve de¤me il merkezinden çok daha bat›l›, çok daha anlay›ﬂl›
insanlar›n kasabas›yd›” (Hürvatan Gazetesi, 21 Mart 1961).
Süleyman Güler:
“Türkiye’de çok yer gezdim, fakat Abana’daki insanlar›n
samimiyetini, cana yak›nl›¤›n› ve misafirlerine karﬂ› olan nezaketlerini
hiçbir yerde görmedim. Hele pansiyonlar›n›n temizli¤i hiçbir yerde
yok” (Turistik Abana, 14 A¤ustos 1969).
Cemal Kethüdaro¤lu (Devrekâni DYP Baﬂkan›):
“Ben, Abana’y› görüp de, Abana’n›n havas›n› tad›p da baﬂka
yerde rahat edebilen insan görmedim. Buras› cennetin taa kendisi.
Hele insanlar›! Bir adres sordum, ben araba ile gidiyorum, o insan
yürüyerek bana o adresi gösteriyor! Ben Akdeniz’de bunlar›
Orhan Peker, Necmi Y›lmaz ve Yaﬂar Ak›n.
görmedim” (AG, A¤ustos 1990).
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Prof. Möller Gunnar (ODÜ Mak. Dek.):
“Bütün hasletleri ile Türk’ü ancak Abana’da tan›man›n kabil olaca¤›n› bütün ‹sveç
kolonisine mektupla bildirece¤im” (AG, A¤ustos 1994).
Sami Çaycoﬂar:
“...‹ﬂte Abana’daki toplumcu kesim, üretim güçlerini -yöresel de olsa- h›zla geliﬂtirmekte
ve bu geliﬂimin do¤al sonucunda da üretim iliﬂkileri ve biçiminin de de¤iﬂimi için gerekli
potansiyelin oluﬂumuna çok büyük katk›da bulunmaktad›r. Kastamonulu olarak, Abanal›
dostlar›m›n bu örnek, özverili ve bilinçli çal›ﬂmalar›n› kutlar, sayg› ve sevgilerimi sunar›m” (AG,
1 Eylül 1979).
Mükerrem Kâmil Su:
“...Az sonra tertemiz tabaklar içinde dutlar önümüze getirildi. Biz dutlar› yerken, genç k›z›n ablas› da eve
gelmiﬂti. Önce hepimize elbezleri verdi. O da kardeﬂi gibi ikramc›, güleryüzlü ve güzeldi. ‘Yar›m saat kal›n, size çay
demliyeyim’ diyordu. 15-20 kiﬂiye yar›m saat içinde çay verebilecekti. Bu inceli¤i, misafire karﬂ› böylesine bir
ilgiyi ancak Türkler gösterebilirdi. Bunu, aram›zdaki yabanc›lar söylüyordu. Büyük bir iﬂadam›n›n sekreteri olan
bir Alman kad›n›, ‘Dünyan›n gezip dolaﬂmad›¤›m yeri kalmad›’ diyordu, ‘Çin’i, Sudan’›, Afrika’n›n en ücra
köﬂelerini bile gördüm. Ama misafirperverli¤in böylesine dünyan›n hiçbir yerinde rastlamad›m. Rastlanamaz da!’
Biz Türkler memnunduk. Bizim için böyle konuﬂulmas› gururumuzu okﬂuyordu. Orada bulunan yerli yabanc›, on
iki günlük bir vapur yolculu¤unda biribirimizle tan›ﬂm›ﬂ, ahbap olmuﬂtuk. ﬁimdi Karadeniz’in güzel, ﬂirin bir
köyünde candan bir ilgi, gönülden gelen bir yak›nl›kla karﬂ›laﬂ›yor, biribirimize daha çok yaklaﬂt›¤›m›z› hissediyorduk.
Grubumuzdaki Macar kar›-koca, ‘Bu güzel k›z, bu jesti ile bize Abana’y› rüyalar, hayaller ülkesi gibi çekici
gösterdi. Bir yerin reklam› ne kadar para harcansa bundan daha güzel yap›lamaz’ diyordu. Bahçe sahiplerine ne
kadar teﬂekkür edeceklerini bilmiyorlard›. Vapura döndü¤ümüz zaman, karaya ç›kmayanlara hep dut bahçesinden
ve Abanal›lar›n ne kadar cana yak›n olduklar›ndan bahsettik. Abana, içleri de görünüﬂleri gibi güzel olan insanlar›n
köyü. Orada Türk nezaketini, Türk misafirperverli¤ini ve cömertli¤ini bu iki güzel kardeﬂ ne büyük bir baﬂar› ile
temsil etmiﬂlerdi (Son Havadis Gazetesi, 23 Temmuz 1966).
Alev Coﬂkun (Turizm Bakan›):
“...Abana, ismini ‘Türkiye’ye turizmi yayan bir kent’ olarak tan›tm›ﬂt›r. Turizmin, 1950
y›llar›n›n baﬂlar›nda ilk baﬂlad›¤› kentimiz ﬂirin Abana’d›r” (AG, 15 Kas›m 1978).
‹brahim Onat (Tekirda¤):
“Çal›ﬂt›¤›m iﬂyerinde, komﬂular›mda ve di¤er tüm dost-arkadaﬂ çevremde Abana’y›
bilmeyen, duymayan yok desem yeridir. Ço¤u kiﬂi beni Abanal› san›yor. Tekirda¤’daki
Kastamonu K›r Pidesi esnaf› bana ‘hemﬂerim’ diyor. Abanal›laﬂm›ﬂ Trakyal› oldu lakab›m›z.
Dile kolay ! Ömrümün en güzel on iki y›l›n› orada geçirdim. Orada
ABANA
iﬂe baﬂlad›m. Orada evlendim. Çocu¤um orada do¤du. Orada
Bir cennet tan›d›m
emekli olmay› bile düﬂünüyordum. Art›k o¤lum Taylan’a bile söz
Yeryüzünde bir gün.
geçiremiyorum. Trakyal›l›¤› reddedip ‘Ben Abanal›y›m’ diyor da baﬂka bir ﬂey
Yemyeﬂil
demiyor. Ars›zca gönderilsek de Abana’dan, yüre¤imizdeki sevgiyi her zaman
Bir cennet,
taﬂ›yoruz” (abanahaber@mynet.com).
Ad›
Esin Talu:
Abana.
Orada bulmuﬂtum
“...Ayr›ca bir de “Abana medeniyeti’nden bahsetmek lâz›m. Burada han›mlar›n
Ancak
çarﬂaf alt›nda olmamalar›, han›ml›-beyli toplant›lara iﬂtirak etmeleri, ayd›n olmalar›
En üstün insanl›¤›,
bu köyün kalk›nabilece¤ine en büyük delildir” (Vatan Gazetesi, 30 A¤ustos 1955).
Orada ermiﬂti ruhum
Huzurun sonsuzuna.
Sükun vadilerinde
Dinleniverdi baﬂ›m,
Serazat rüzgâr›yla
Gönül yoldaﬂ›m
Orada her ﬂey
Güzeldi.
Gülen yüzler
Güzeldi.
Deniz, mehtap,
Y›ld›zlar
Gülen gözlerdi sanki.
Bin cennet tan›d›m
Yeryüzünde, o
Eﬂsiz güzelli¤iyle,
Ad›
Abana.....
Mediha Bölsel
Ses Gazetesi, Ayd›n
(25 Eylül 1957)
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Tunç Yalman:
“Abana’da ne yap›ld›¤›na gelince: Hiçbir ﬂey yap›lm›yor. Sadece ideal bir tatil geçiriliyor. Yani yedi km
boyunca uzanan tabii plajda güneﬂlenip denize giriliyor, bal›k av›na ç›k›l›yor, çam ormanlar›nda yürüyüﬂ yap›l›yor,
turistler meyve bahçelerinde serbestçe dolaﬂ›p, a¤açlardan kopard›klar› meyveleri serbestçe yiyebiliyor. (...) Baﬂta
biz ‹stanbullular, hepimiz milletçe küçük Abana’y› örnek alacak olsak, eminim ki, memleketimiz birkaç y›l
içinde hem ruhen, hem de ekonomik yönden gerçek bir kalk›nmaya sahne olurdu. Bunu yapmakla, turizmin
memlekete ak›taca¤› milyonlar bir yana; as›k yüzlü, halinden ﬂikâyetçi, kabu¤una çekilmiﬂ insanlar yerine, evi ile,
soka¤› ile, yaﬂad›¤› ﬂehirle övünen güleryüzlü bir topluluk haline gelirdik” (Vatan Gazetesi, 3 Temmuz 1958).
Ayhan Hünalp (Bitlis, 19277:
“Abana’da misafir olan herhangi bir kimse, hergün kendisini selamlayan yüzlerce kiﬂiye
‘merhaba’ der ve hiçbir kahveciye para veremez. Deniz, her gün Abana sahillerine bir-iki kütük
atar. Bunlar› ilk gören, kütü¤ün tapulu sahibi say›l›r. Ve o kütük y›llarca sahilde kalsa kimse
almaya kalkmaz. Bu yükselen ruhlar›n yan›nda romantik inan›ﬂlar da vard›r. K›z, erkek bütün
Abanal› gençler k›rk gün devaml› olarak sahilde gezip k›smet ararlar. Kimi alt›n bir yüzük bulur,
kimisi de batm›ﬂ gemilerden kalan bir iki hat›ra. Abana’ya bir grup misafir gelir de evlere
da¤›t›l›rsa, hisselerine kimse düﬂmeyen ev sahipleri gücenir. F›rt›nal› havalarda yolcular›n karaya
rahatça ç›kabilmeleri için denize süt dökerler. Bütün erkekler kravat takar. Kad›nlar üç ete¤in
üstüne temiz bir baﬂ örtüsü atarlar. Abana, elektri¤ini sulardan temin eder. 220 voltluk bir elektrik santraline
sahip olan sinemal› ve büyük soluklu tipik bir Karadeniz köyüdür” (Tercüman Gazetesi, 26 A¤ustos 1955).
Olcayto:
“...‹ﬂte ﬂirin, yemyeﬂil bir sahil ﬂehri: Abana. ‹nebolu’dan sonra ﬂerit gibi uzanan Karadeniz’in sahil
ovalar›ndan birine kurulmuﬂ bir köy. Belki de Anadolu köylerinin en güzeli. Abana’da bahçesi olmayan, hiç
de¤ilse dikili üç-beﬂ a¤ac› olmayan ev yok. Abana o kadar güzel bir yer ki, Abanal›ya ‘cennet nerde?’ diye
sordu¤unuz zaman, alaca¤›n›z cevap ﬂudur: ‘Ya Abana’n›n alt›nda, ya da üstünde.’ Abanal›lar cennet’in daha
baﬂka yerde olabilece¤ine inanm›yor. Abana yaln›z Anadolu’nun en güzel köyü olmakla kalmam›ﬂ, ayn› zamanda
en modern köyü. Elektri¤i var, tazyikli suyu var. Evleri ‹stanbul’un evlerinden pek farkl› de¤il.
Hiçbir köyde rastlayamayaca¤›n›z kadar çok ﬂ›k insana rastlars›n›z. Kahvede konuﬂtu¤unuz herhangi
bir insana ‘‹stanbullu musunuz?’ sorusunu sormak lüzumunu hissedersiniz. Konuﬂulan dil, k›l›k
k›yafet ‹stanbul’dan farkl› de¤ildir” (Hafta Dergisi, 27 Temmuz 1956).
Eren Gürsoy (1967):
“Her zaman Abanam›z›n güzelli¤iyle övünürüz. Her f›rsatta onun güzelliklerini dile getiririz.
Dilimizden düﬂürmeyiz bu küçük, ﬂirin kasabam›z›. ‘Cennet gibi’ deriz, daha cennetin özelliklerini
bilmeden. Nedir bizi Abana’ya bu kadar çok ba¤layan, onu sevdiren ﬂey? Bunu anlatmak, kâ¤›da
dökmek çok zor. San›r›m, bu her Abanal›n›n içinde besledi¤i bir duygu ve sonsuz bir sevgidir...”
(Abana Haber, Eylül 1987)
Fikri Sa¤lar (Kültür Bakan›):
“...Abana ‹lçesi ve bu güzel ilçemizin ba¤l› oldu¤u Kastamonu, Atatürk’ün devrimlerini gerçekleﬂtirdi¤i
illerimizden biri olarak ayr› bir önem ve sayg›ya sahiptir. Bunu hepimiz biliyoruz, bütün Türk halk› biliyor.
Kastamonu, o günden bu yana Atatürk ilke ve devrimlerine ba¤l› örnek bir kent olmuﬂtur. Bu nedenle Abana
ve Abana’n›n güzel insanlar›yla birlikte olmaktan büyük mutluluk duydu¤umu ifade ederek sözlerime baﬂlamak
istiyorum. 8. Abana Festivali için aran›zda bulunmak, benim yaﬂam›m boyunca duyaca¤›m en güzel anlardan biri
olacakt›r. Hele Abana’y› ve Abanal›lar› gördükten sonra, bugüne kadar iﬂitti¤im meth’lerinden yeterli derecede
bahsedilmedi¤ini anlad›m. Bu güzel kentin güzel insanlar›n›
daha yak›ndan, daha fazla dilerim ki, ülkenin bütün yöneticileri
Kastamonu Ak›n Ak›n Abana’ya Gidiyor
görsün ve onlar›n isteklerine, dileklerine
YOLLARA D‹KKAT!
cevap versin” (AG, A¤ustos 1992).
16. Abana Kültür, Sanat ve Deniz ﬁenlikleri bugün
baﬂl›yor. ﬁoförlerin özellikle bu üç gün dikkatli olmas›
Müﬂerref Hekimo¤lu:
gerekiyor.
“...‹nsan ister istemez “Öteki köylerde
Kastamonulular hem festival, hem de haftasonunu
bu kalk›nma, bu iﬂbirli¤i yok” diye
de¤erlendirmek
ve denizde serinlemek amac›yla Abana’ya
düﬂünüyor. Bu sorunun cevab›n› bulmakta
do¤ru bugün yola koyuluyor.
da güçlük çekmiyor tabii. Abana halk›n›n
Otomobil, minibüs, otobüs ve kamyon sürücüleri
hepsi okul görmüﬂ, birço¤u yüksek tahsil
özellikle bu yol güzargâh›nda çok dikkatli olmas› gerekiyor.
yapm›ﬂ, memleket sevgisini de¤erlendirecek, particilikle
Havalar›n aﬂ›r› s›cak olmas› asfaltta kusma yaparken,
kar›ﬂt›rmayacak seviyeye ulaﬂm›ﬂt›r. Abanal› olarak, her özellikle de Yaral›göz ve Is›rganl›k mevkiinde kazalar›n
ﬂeyden önce Abana’n›n yarar›na çal›ﬂmak lüzumuna bu sene artmas›, ﬂoförlerin ise bu c›varlarda biraz daha
inanm›ﬂlar da ondan. Bu inançla birleﬂen insanlar›n neler dikkatli olmas›, trafik levhalar›na kesinlikle uymas›, hatal›
baﬂaraca¤›n› çok canl› bir ﬂekilde belli eden Abana’n›n, öteki sollama yapmamas›, uykulu yola ç›kmamas› ve de alkollü
köy ve kasabalar›m›za da örnek olmas›n› dileriz” (Yenisabah araç kullanmamas› yetkililerce bildirildi.
Kastamonu Gazetesi (28 Temmuz 2000)
Gazetesi, 20 Mart 1957).
157

158. SAYFA BOﬁ

