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Coğrafi şartlara bağlı olarak şehir merkezlerinde ve sahil kesiminde yer alan taş camiler, 
ormanlarla kaplı iç kesimlere doğru gidildikce yerlerini ahşap camilere bırakmaktadır. 
Bunların çoğunun yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bazıları 700 yıldan 
daha eski bir tarihe kadar uzanmaktadır. Bazıları bilinçsizce onarıma tabi tutulmuş, ba-
zıları da zamanın tahrip edici gücüne dayanamayıp, yok olup gitmiştir. Tadilat görmüş ya 
da görmemiş olsun, bir şekilde ayakta kalanlar orijinal yapı kültürünü yüzyıllar boyunca 
bünyesinde muhafaza etmeyi başarmıştır.

Ordu kırsalında ‘Cuma Camii’ olarak isimlendirilen camiler bulunmaktadır. Bu camiler, 
genellikle birkaç mahallenin cuma namazlarını topluca kılabilmek maksadıyla dere ke-
narlarında inşa ettikleri sivil mimari örnekleridir.

CAMİLER
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Perşembe’de bulunan Medreseönü Afirli Camii böl-
genin en eski yapılarından birisidir. 

Yapılış tarihini gösteren bir kayıt bulunmamaktadır. An-
cak söylentiye göre 400 yıldan daha fazla bir geçmişe 
sahiptir. 1952 yılında kuzey cephesi çöken ve 1999 
yılında da içi kullanılmaz hale gelen cami, yöre halkı 
tarafından tamir edilerek yeniden ibadete açılmıştır.

İç cephesi tamamen lambri ile kaplanan caminin dış 
dokusu büyük ölçüde orijinalliğini korumaktadır.

Medreseönü Afirli Camii - PERŞEMBE
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Akpınar Merkez Camii - AKKUŞ

Akpınar Merkez Camii, 1870’li yıllarda yapılmıştır. 
Bilindiği şekliyle ilk onarımına 1954 yılında 

tabi tutulmuştur. 2010 yılında ise ikinci onarımını 
görmüştür. Ne yazık ki bu onarımlar esnasında ori-
jinalliği bozulmuş, tarihi eser olarak tescili de müm-
kün olmamıştır.

Doğusu ve batısı geniş ormanlarla kaplı Karadeniz’de 
ahşap elbette vazgeçilmez bir mimari elemandır. Ev-
ler, köprüler, ambarlar, serenderler ve değirmenler 
başlıca ahşap yapı örnekleridir.
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Sultan Abdülaziz zamanında ahşaptan yaptırılmıştır. Ancak geçen uzun yıllar bu ahşap 
camiyi oldukça yıpratmıştır.  

1890 yılında Kadızade Hasan Efendi tarafından kesme ve moloz taş ile yeniden inşa 
ettirilmiştir. Zemin ile üç katlı olup batı cephesinde kare bir kaide üzerinde yükselen tek 
şerefeli bir minaresi vardır. Tavanı düz ve ahşaptır. Mihrap, minber, cepheler ve minare 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildikten sonra bodrum katı da ibadethane 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Üst katta son cemaat yerinin üstünde ahşaptan yapılmış 
yarım bir kat vardır.
 
Caminin kuzeyindeki taç kapısına iki yandan merdivenle çıkılmaktadır. Bu kapının üstü 
eğimli bir çatı ile örtülmüştür. Camiyi üstü yuvarlak kemerli 18 dikdörtgen pencere aydın-
latmaktadır. Caminin çatısı ise bakır kaplama yapılmıştır.

Aziziye Camii - ALTINORDU
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Çarşının orta kısmında bulunduğu için halkın Orta Camii olarak isimlendirdiği cami-
nin asıl ismi Atik İbrahim Paşa Camii’dir. 

Söylentilere göre Ordu-Eskipazar çevresinde konaklayan askeri birliğin komutanı İbra-
him Paşa’nın gayretleri ile bugünkü Kızılay binasının bulunduğu yere ahşap bir cami 
inşa edilmiştir. Sonradan bu cami yıkılmış ve 1800 yılında onun yerine bugünkü taş 
cami yapılmıştır. Son cemaat yeri iki katlıdır. Yeni eklenmiş bir mihrabı vardır. 

Caminin ilk mihrabı Selçuklu mimarisi tarzında yapılmış olup uzun yıllar bu camide 
kalmışsa da hicri 1340 (1921) yılında sökülerek bugünkü Ordu Selimiye Camii’ne 
yerleştirilmiştir. Yerine o günlerin anlayışına uygun olarak, yumuşak taşlardan hazır-
lanmış zengin ve abartılı motiflerle süslü ampir mihrap konulmuştur. Giriş kapısı da 
aynı tarihlerde değiştirilerek motif ve kabartmalarla süslenmiştir. Caminin çift şerefeli 
tek minaresi vardır.

Atik İbrahim Paşa Camii - ALTINORDU
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Eskipazar, Ordu’nun ikinci yerleşim yeridir. Burada 
bulunan tarihi cami dikdörtgen planlıdır. 1214 veya 

1380 yıllarında Hacıemiroğulları tarafından yapıldığı 
sanılmaktadır. 1781 yılında Şebinkarahisar mutasar-
rıfı Hüseyin Battal Paşa camiyi onartarak bir de ki-
tabe yazdırmıştır. Zelzelede harap olan cami yeniden 
onarılmış olsa da eski camiden günümüze sadece giriş 
kapısı ve portalı kalmıştır. 

Şimdiki minaresi ise 1877 yılında eski minarenin kaidesi 
üzerine yapılmıştır. Pencere kapakları ve minberi ahşap 
oymacılığın güzel örneklerinden olup Ankara Etnografya 
Müzesi’nde sergilenmektedir. İki hamamı mevcuttur.

Eskipazar Camii ve Hamamı - ALTINORDU
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Bahtiyarlar Camii - GÜRGENTEPE

Caminin 130 yıllık olduğu tahmin edilmekte-
dir.  Yapı malzemesi olarak 5 cm kalınlığında-

ki kestane ağacı kerestesi kullanılmış olup geçme 
tekniği ile yapılmıştır. Dıştan 10 x 10 metrelik kare 
bir yapıdır. Yıprandığından ötürü 2004 yılından beri 
ibadete kapalıdır.

Orta Asya Türk mimarisinde görülen ahşap malzeme 
kullanımının daha sonra Anadolu mimarlığında da 
geleneksel olarak devam ettiği görülmektedir. Tür-
kiye’de Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki orman-
lıklar, bu yörelerde ahşap yapıların ana malzeme-
sidir.
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1772 yılında inşa edilen Bayadı Camii kesme 
taşlardan yapılmıştır. Ancak bu taşların üzeri 

daha sonra sıvanmıştır. 20 x 10 metre ölçülerinde 
olan yapının taş duvar kalınlığı 70 cm’dir. Cami 
2013 yılında bir onarım geçirmiştir.

Kültürü biçimlendiren öğelerin başında coğrafya 
gelir. Karadeniz Bölgesi’nde şehir merkezlerinde-
ki camiler taş duvarlı ahşap tavanlı, köylerde ise 
bütünüyle ahşap malzemeden inşa edilirdi. Bölge 
ülkemizin en kaliteli ormanlarına sahiptir. Art-
vin’den neredeyse İstanbul’a kadar dağlık kesim-
lerde başlıca yapı malzemesi ahşaptır. Özellikle 
Artvin’den başlayıp Samsun’a kadar olan camiler 
daha süslüdür, ahşap işçiliği daha fazladır. Bafra 
Kastamonu kuşağındaki ahşap camiler ise daha 
yalın ve süssüzdür.

Bayadı Camii - ALTINORDU
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Beylerli Camii - KABATAŞ

10 x 10 metre ölçülerinde olan caminin 1855 tari-
hinde yapıldığı sanılmaktadır. Çatısı hariç, yapımın-

da çivi kullanılmamıştır. Pek çok eski cuma camii gibi 
Beylerli Camii de bir su kenarında (Hıdır Deresi) inşa 
edilmiştir. Cuma camileri, cuma namazlarını hep bir-
likte kılmak amacıyla birkaç mahallenin ortak bir ko-
num belirleyerek inşa ettikleri camilerdir. 

Beylerli Camii, doğa ve çevre ile uyumlu bir estetik 
görünüm sunmaktadır.
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Caminin duvarları, kurt boğazı şeklinde geçmeler-
le birbirine tutturulmuş 10 ile 13 cm kalınlığındaki 

perdelerden oluşmaktadır.

Eğimli bir arazi üzerinde kurulan camiyi taşlar üzerine 
yerleştirilmiş ahşap kirişler taşımaktadır. Kuzey revakın 
içerisinden iki kanatlı ahşap bir kapıdan geçilerek harime 
ulaşılmaktadır. Dışarıya kapalı olan son cemaat yerin-
den “L” şeklinde ve 14 basamaklı bir merdivenle mah-
file ulaşılmaktadır. Harim ise 10 x 8.5 metre ölçüsünde 
olup kareye yakın bir görünümdedir. Ahşap tavandaki 
göbek, bir daire içerisindeki ışın şuası şeklinde düzen-
lenmiştir. Duvarlardaki levhalar 1920 tarihlidir.

Çaldere Camii - AKKUŞ
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Dıştan dışa 10 x 11.30 metre boyut-
larındaki cami Ormancık, Tanışmala, 

Çamalan, Kirazlık ve Soğucak mahalleleri 
halkının cuma namazları için toplanarak 
ibadet ettiği bir ‘Cuma Camii’dir.
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Daha önce Tevek Mahallesi’nde bulunan ve 1885 
yılında yapılan bu tarihi Mevlana Camii, 2009 

yılında ilçenin Adalar mevkiindeki park alanı içine 
taşınmıştır. 

Duvar örgüsü tamamen ahşap malzeme kullanılarak 
bindirme tekniğinde yapılmıştır. Köşeleri kurt boğazı 
tekniğinde bağlanmıştır. Caminin yapımında çivi kul-
lanılmamıştır. Geleneksel Osmanlı mimari formlarını 
da bünyesinde barındırmaktadır. 

Mevlana Camii - ÇATALPINAR
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Çaybaşı ilçe merkezine 2 km mesafede ve Cüri Deresi’nin hemen kenarında yer alan 
cami 9 x 8 metre ölçülerinde ve tamamen ahşaptan yapılmıştır. 

Cami, 50 cm’lik taş bir platform üzerinde ahşap kirişler üzerine oturmaktadır. İki kat-
lı ahşap ev görünümünde olan caminin minber ve mihrabı da ahşaptandır. Kullanılan 
tahtalar 5 cm kalınlığında ve tamamen birbirine giydirme şeklinde, çivi kullanılmadan 
inşa edilmiştir. Ahşap tavan kademelendirilerek tam ortada bir göbek oluşturulmuştur. 
Kare çerçeve içerisindeki silindirik şekilli tavan göbeğinin ortasında iç içe madalyonlar ve 
onun çevresinde altı küçük madalyon yer almaktadır.

Mihrap önünde 7 ahşap sütun üzerine oturan kadınlar mahfili bulunmaktadır. Tipik bir 
Karadeniz Bölgesi ahşap cami örneği olan Yeni Cuma Camii’nin 1864 yılında yapıldığı 
tahmin edilmektedir. Edinilen bilgilere göre cami iki evrede yapılmıştır. İlk olarak harim 
kısmının yapıldığı, daha sonra ise revakların ilave edildiği düşünülmektedir.

Orijinal harimin güneydoğusunda yer alan vaaz kürsüsü tamamen yenilenmiştir. Yörede-
ki diğer camilerde olduğu gibi bu caminin de minaresi bulunmamaktadır.

Yeni Cuma Camii - ÇAYBAŞI
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Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen bu küçük külliye 
cami, mektep ve çeşmeden oluşmaktadır. Dış yapısı 

orijinal kimliğini büyük oranda muhafaza eden caminin 
ikinci katı 1952 yılında ilave edilmiştir. Çeşme kitabe-
sindeki taşa kazınmış şu ibare, hayatın geçiciliğine derin 
bir vurgu yapmaktadır:

“Bu dünyadan kimse almadı murad, 
Alsa Süleyman alırdı murad” 

Çayır Camii, bölgedeki Kargalı, Yeni Cuma, Eski Asak 
ve Kabadirek Camileri ile neredeyse birebir benzer-
likler göstermektedir. Bu camiler bize asırlar öncesinden 
1940’lı yıllara kadar değişmeden gelen yerel mimarimiz 
hakkında çok kıymetli bilgiler ulaştırmaktadırlar.

Çayır Camii - ÇAYBAŞI
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Damyeri Camii - AKKUŞ

Caminin yaklaşık 150 yıl önce yapıldığı tahmin 
edilmektedir. Eğimli ve geniş bir avlu içinde yer 

alan yapı ahşap kirişler üzerine inşa edilmiştir. 

Hiç tadilat görmediği için orijinalliğini bütünüyle ko-
ruyan nadir eserlerden birisidir. Ahşap malzeme olarak 
çam ağacı kullanılmıştır. Dış ölçüsü 9 x 10 metredir. 
Harim bölümünü doğu, batı ve kuzey yönünden çe-
virip kuşatan kadınlar mahfiline son cemaat yerinden 
ahşap bir merdiven ile çıkılmaktadır. 

Bölgedeki camilerin aksine Damyeri Camii’nin usta-
ları ahşap süsleme bakımından sade ve fonksiyonel 
bir tarz takip etmiştir.
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Duayeri Camii’nin bulunduğu Duayeri Mahallesi, 
Ordu’ya 35 km, Fatsa’ya ise 12 km uzaklık-

tadır. Duayeri Camii, yakın tarihteki sosyal değişim 
ve dönüşümlere şahitlik eden mimarlık unsurlarını 
bünyesinde barındırmaktadır. Taş işçiliği yerel Erme-
ni ustalarca gerçekleştirilen eserin ahşap işleri de Ba-
tum’dan gelen Ali Usta’nın imzasını taşımaktadır.

1970 yılında 650 metrekarelik bir alan üzerine kurul-
muş olan Duayeri Camii, 200 kişilik cemaat kapasite-
sine sahiptir ve ibadete açık durumdadır.

Duayeri Camii - FATSA
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1811 tarihli Çamaş Edirli Camii kırma çatılıdır ve 
üzeri kiremitle kaplıdır. Dikey dikdörtgen taş söve-

li pencereleri vardır. Köşelerde düzgün kesme taş, 
cephede ise moloz taş kullanılmıştır. 

Sonradan yapılan kadınlar mahfili ve minber 
ahşaptandır. Mihrabı Ünye taşındandır. Yapının 
1811 yılında mektep olarak yapıldığı, 1827 yılın-
da bu mektebin Çamaş ailesi tarafından camiye 
dönüştürüldüğü sanılmaktadır. Binanın altındaki 
havalandırma deliklerinin doğu kısmında olanları 
onarım sırasında kapanmıştır.

Edirli Camii - ÇAMAŞ
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Eski Asak Mahallesi sınırları içerisinde yüksekçe bir te-
penin üzerinde bulunan cami iki katlı bir görünüme 

sahiptir. Kuzey cephede, alt kısımda sonradan eklenmiş 
dışarı taşıntılı bir ayakkabılık ve üst kısımda ise kare 
şekilli iki pencere bulunmaktadır. Doğu cephede, kuzey 
uçta dikdörtgen şekilli bir kapı ile ikisi altta ve ikisi üstte 
olmak üzere toplam dört dikdörtgen pencere, güney 
cephede altta dikdörtgen biçimli üç, üstte ise küçük ve 
farklı boyutlarda üç olmak üzere toplam altı pencere 
bulunmaktadır. Batı tarafta da sadece kuzey revakın 
batıya bakan cephesinde bir dikdörtgen pencere 
görülmektedir.

Eski Asak Camii - ÇAYBAŞI
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Caminin ilk yeri, Çaybaşı ilçesinin İlküvez beldesine bağlı Eski Asak Mahallesi’nde 
bulunan mezarlığın içerisindeydi. 2001 yılına gelindiğinde İmam Salim Bayır’ın 

önderliğinde, tüm malzemeleri özenle ve tek tek numaralandırılarak orijinal şekline 
uygun biçimde Yivdinlikardı Mahallesi’ne taşınmıştır. 
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Eskiçokdeğirmen Camii - KUMRU

Ordu’ya 78 km uzaklıkta bulunan Kumru’daki Es-
kiçokdeğirmen Mahallesi’nde bulunan Eskiçok-

değirmen Camii, 1922 yılında bir onarım görmüştür. 
Fakat caminin ilk yapılış tarihi hakkında kesin bir bil-
giye ulaşılamamaktadır. 

Bugün ibadete kapalı olan cami moloz taştan inşa 
edilmiştir. Ahşap olan kadınlar mahfiline harim 
bölümünden yine ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. 
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Fizme Büyük Camii - KUMRU

Bugün kullanılan Fizme Büyük Camii, 
1950’li yılların ortasında ilk cami yıkılarak 

onun yerine yapılmıştır. Eski caminin ka-
lasları da bu camide döşeme tahtası olarak 
kullanılmıştır. İlk caminin yapılış tarihi net 
olarak bilinmemektedir. Yaklaşık on yıl önce 
yeni yapılan bu caminin dışına bir de son ce-
maat bölümü eklenmiştir. Caminin yanında 
bir mektep bulunmaktadır ve bozulmadan 
günümüze kadar gelmiştir. 
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Çok eski tarihlerden beri burada dini bayramların ilk günü güreş müsabaka-
larını da içeren panayırlar düzenlenmektedir.
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Ünye ilçe merkezine yaklaşık 30 km mesafedeki 
Kabadirek Camii, Tekkiraz beldesindeki Yaycı Ma-

hallesi’nde bulunmaktadır. Ahşap kirişlerle yaklaşık 50 
ile 75 cm yüksekliğindeki bir taş duvar üzerine “Cuma 
Camii” olarak inşa edilmiştir. Dıştan dışa yaklaşık 11 
x 13 metre ölçülerindeki caminin ahşap dış duvarları 
ince bir sıva ile kaplanarak kâgir bir görüntü kazan-
dırılmıştır. 

Caminin tarihi 800 yıl geçmişe, Malazgirt Savaşı’ndan 
sonra Danişment Beyliği’nin kurucusunun oğlu Melik 
Gazi’nin oymak beyi Dizdar Bey’in şehit düşmesine 
dayanmaktadır. Dizdar Bey’in mezarı zamanla çevre 
halkı tarafından ziyaret yeri sayılmış, yanına da bir 
cami yapılmıştır.

Kabadirek Camii - ÜNYE
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Caminin etrafı, kıble yönü hariç üç taraftan bir revak sırası ile kuşatılmıştır. Bu 
revak dışa kapalı olarak düzenlenmiştir. Kuzey kenarda üç pencere ve bir kapı, 

doğu ve batı kenarlarda ise dörder pencere bulunmaktadır.
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Ordu’nun merkeze en uzak noktalarından birinde bulunan Kargı 
Irmakkenarı Camii 1940 yılında inşa edilmiştir. Cami, Niksar 

mahallelerine yürüme mesafesindedir. Eğimli bir zeminde taş kütleler 
üzerine bindirilmiş kirişler üzerine oturan cami tek katlı, süssüz ve yalın 
bir yapıdır. Cami bu haliyle Karadeniz’den çok, İç Anadolu mimarisi 
karakteristik özellikleri göstermektedir. 

Kargı Irmakkenarı Camii - AKKUŞ
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Akkuş ilçe sınırları içerisinde bulunan 1950 tarihli Kargı Yukarı Mahalle Camii, halk 
arasında Hasanonbaşı Tekke Camii olarak da isimlendirilmektedir. Cami henüz 

yarım asırlık olmasına rağmen kendinden önceki ahşap mimari tarzını devam ettirdiği 
için birkaç asırlık öncüllerinin taşıdığı özelliklere sahiptir. 

Tekke Camii - AKKUŞ
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Tekke Camii’nin üzeri ahşap bir çatı ve kiremitle kaplıdır. Tavanın içinde ise onu ben-
zerlerinden ayıran ve dikkate değer bir dilimli ahşap kubbe bulunmaktadır. İçindeki 

ahşap süslemelerin çoğu yağlı boya ile renklendirilmiştir. 
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Cami, 93 Harbi’nden sonra bölgeye yerleştirilen 
ilk Gürcüler tarafından yapılmıştır. Bölgedeki en 

eski Gürcü camisi olarak bilinmektedir. Yığma kâgir 
bir yapıdır. İç duvarlarda kullanılan ahşap malzeme 
genellikle dikey olarak kullanılmış ve harim kısmı 
yağlı boya ile boyanmıştır. Mihrap sade olup güney 
cephesindeki duvar içine oyularak elde edilmiştir.
Kadınlar mahfiline dış kısımdaki revaktan ve ahşap 
bir merdivenden ulaşılmaktadır. 

Kirazdere Camii - KABADÜZ
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1958 yılında mahalle sakinleri tarafından yaptırılan 
caminin iç kısmında çam, dışında ise meşe ağacı 

kullanılmıştır. Kare bir plana sahip olan cami küçük 
bir harim ve buradan ahşap bir merdivenle çıkılan 
kadınlar mahfilinden ibarettir. Bu bölüm kıble hariç 
harimi “U” şeklinde üç yönden kuşatmaktadır. Cami 
geç bir tarihte yapılmış olmasına rağmen sonsuz ”S” 
desenleri ve tavanındaki ahşap süslemeleriyle ge-
leneksel formları devam ettirmektedir.

Şenyurt Helvacıoğlu Camii - KUMRU
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Cami, 1895 yılında inşa edilmiştir. Geleneksel ahşap mimari özelliklerine uygun olarak 
çivi kullanılmadan geçme tekniği ile inşa edilmiştir. Bugüne kadar hiçbir tadilat 

görmemiştir. Bu sayede orijinalliği korunmuştur. Tavan süslemeleri dikkate değer motifler 
taşımaktadır. Cami ibadete açıktır. Caminin bulunduğu eski adı “İlevür” olan Oluklu Ma-
hallesi, Ordu iline 64 km, Fatsa ilçesine 14 km uzaklıktadır.

Oluklu Camii - FATSA
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Oluklu Camii - FATSA
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İkizce Laleli Camii, Düzpelit Mahallesi’nde, Akçay Neh-
ri’nin kenarında yüksekçe bir alanda yer alan ve “Eski 

Mezarlık” olarak bilinen ilçe mezarlığının içerisindedir. 
Mezarlığa ve camiye ulaşımı sağlayan ve bugün yapının 
hemen önünden geçen taş döşemeli yol, bu yörenin 
bilinen en eski yoludur. Caminin yapım tarihi, yapanı 
ve yaptıranı kesin olarak bilinmemektedir. 

Yapıda bununla ilgili herhangi bir yazıta rastlanmadığı 
gibi, arşivlerde de kayıtlı bir vakfiyesi yoktur. Ancak eski 
Osmanlı topraklarında dendrokronoloji ya da ağaç 
halkalarından tarihleme yöntemini kullanarak yapı 
tarihlendirmeleri yapan Cornell Üniversitesi’nin Tarih, 
Sanat ve Arkeoloji Bölümü’nden Peter Ian Kuniholm, 
1994 yılında İkizce’deki bu cami üzerinde de çalışma-
lar yapmıştır. 

Bu çalışmalar sonucunda cami 16. yüzyıl ortaları veya 
biraz daha sonrasına tarihlendirilmektedir. Yapı malze-
mesi de bunu doğrulamaktadır. Fakat kapı çevresinde 
ve içeride mahfilin korkuluklarının altında yer alan lale 
ve benzeri süslemeler yapının geç bir devirde (muhte-
melen 18. veya 19. yüzyılda) köklü bir onarım geçirmiş 
olabileceğini de akla getirmektedir.   

Laleli Camii - İKİZCE
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Fatsa-Ordu karayolunun hemen kenarında yer alan Gölbaşı Yenipazar Camii, 1870 
tarihinde yapılmıştır. Caminin her cephesi üçer metre aralıklar oluşturacak şekilde 

ve 65 cm eninde kesme taştan direklerle bölünmüştür. Caminin girişi kuzey yönündeki 
büyük kapıdandır. Fakat daha sonra buradan yol geçmesi sonucu giriş batıya alınmıştır. 

Gölbaşı Yenipazar Camii - FATSA
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Orijinalinde kuzey ve güney cephede ikişer adet pencere yer alırken, doğu ve batı 
cephelerinde dörder pencere yer almaktaydı. Düzgün kesme taştan oluşturulan du-

var 90 cm kalınlığındadır. Kuzeydeki esas giriş kapısındaki taş işçiliği 18. yüzyıl özelliği 
taşımaktadır. 
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Küçük bir dere kenarına kurulan caminin tam olarak ne zaman ve kim tarafından 
yaptırıldığı hakkında net bir bilgiye ulaşılamamaktır. Bununla birlikte yaklaşık 400 

yıllık olabileceği tarihçiler tarafından tahmin edilmektedir. Ama şunu söyleyebiliriz ki bu 
cami, görüp araştırdığımız Ordu camileri içinde orijinalliği bozulmadan günümüze kadar 
ulaşabilmiş en iyi durumdaki yapılardandır. 

Emirler Camii - GÖLKÖY
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Eski camilerin çoğunun, hiç değilse pencerelerinin 20. yüzyılın ikinci yarısında değiştiği-
ni görüyoruz. Oysa Emirler Camii’nin küçük dikdörtgen şekilli pencereleri bize sadece 

dışarıdan değil, yüzyıllar ötesinden de gizemli bir ışık sunmaktadır. 
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Emirler Camii - GÖLKÖY

Bu camiye, Ordu’da örneğini hiç görmediğimiz bir özellik olarak son cemaat yerin-
den harim bölümüne oldukça alçak bir kapıdan (yaklaşık 130 cm’lik) eğilerek 

girilmektedir. 
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Hamidiye Camii - ALTINORDU

İlk temeli 1788 yılında atılan ve Hükümet Camii diye de isimlendirilen camii 1890-
1892 yılları arasında Mir Mehmet Ali Bey tarafından inşa edilmiştir. Minaresi alt 

kısmı kemerli görünümlü dikdörtgen bir kaideye oturmaktadır. Cami 2007 yılında 
önemli bir tadilat geçirmiştir. Tavanında küçük bir ahşap kubbe olup, avlusunda 
şadırvanı bulunmaktadır. Çift kanatlı giriş kapısı üzerinde Arapça bir kitabesi vardır. 



70

Kösebucağı Müezzinoğlu Camii - FATSA

Caminin yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle bir-
likte 150 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Kes-

tane ağacından 4.5 cm kalınlığında, yerel adı zindan 
olan kalasların çivisiz olarak birbiri üzerine bindirilme-
si ile inşa edilmiştir. İki katlı ev görünümünde olup üst 
kattaki kadınlar mahfiline son cemaat yerinden ahşap 
bir merdivenle çıkılmaktadır. Dış ölçüleri 8.70 x 7.40 
metre, yüksekliği ise 5.20 metredir. Cami tescilli olup 
yakında bir restorasyon çalışmasına girecektir.
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Ünye Saray Camii, 1716 yılında kaptan olduğu 
tahmin edilen Hacı Ahmed tarafından, dikdört-

gen planlı olarak, Ünye taşından yaptırılmıştır. 

Şehrin orijinal haliyle ayakta kalabilmiş en eski 
camisidir. İlk minaresi ahşaptır. Bugünkü taş minare 
1960 yılında yapılmıştır. 1940’lı yıllarda bir dönem 
cezaevi olarak da kullanılmıştır. 2007 yılında restore 
edilmiştir. 

1808 yılında yapılan Süleyman Paşa Sarayı’na yakın 
olmasından ve saray mensuplarınca kullanılmasın-
dan dolayı Saray Camii olarak anılagelmiştir.

Saray Camii - ÜNYE



Camiler ve Türbeler 73



74

Şenyurt Orta Camii bir “Cuma Camii” olarak inşa edilmiştir. Rivayete göre bir kadın 
tarafından Niksar’ın Hosaf Mahallesi’nden getirilmiş kerestelerle yaptırılmıştır. Yapı 

malzemesi çamdır. Cami dışarıdan üç yönlü bir revakla çevrilmiştir. Kuzeydeki kapıdan 
ulaşılan harim bölümünün her kenarı yaklaşık 6 metrelik bir kareden oluşmaktadır. 

Şenyurt Orta Camii - KUMRU
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Oldukça dar tutulmuş olan bu bölüm, üç direk ile duvarlara oturtulmuş “U” şekilli bir 
kadınlar mahfili ile kuşatılmıştır. Bu mahfile kuzeybatı yönündeki 9 basamaklı bir 

merdivenden ulaşılmaktadır. Mihrabın yanındaki minber ile vaaz kürsüsü yenilenmiştir. 
Cami eğimli bir arazide kurulduğu için güney tarafında yaklaşık 1 metre yüksekliğinde 
taştan örülmüş bir platforma oturtulmuştur.
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Tahtabaş Camii - FATSA

Hızla değişen dünyamızda doğal çevre ile birlikte korunamayan kültürel miraslarımız 
da yok olup gitmektedir. Birçok mahallede eski ahşap camiler bilinçsizce yıkılarak 

yerine betonarme yenileri yapılmaktadır. 2013 yılında fotoğrafladığımız Tahtabaş Camii 
de bunlardan birisidir. 

1921 tarihli camii imece usulüyle yapılmıştır. Şadırvanı daha sonra ilave edilmiştir. 90 
m²’lik bir alana sahip olup kadınlar mahfiline harimden ahşap bir merdivenle çıkılmak-
taydı. Üzerinde de kiremitle kaplı bir çatısı vardı. Ancak cami ne yazık ki yerine yenisi 
yapılmak üzere 2014 yılında yıkılmıştır.
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Aşağı Yavaş Camii - FATSA

Fatsa ilçesine bağlı, merkeze yaklaşık 16 km mesafedeki Aşağıyavaş Mahallesi’nde bu-
lunan caminin yapılış tarihi ile ilgili güvenilir bir bilgi mevcut değildir. Fakat caminin 

yapısı ve mimari özellikleri gözönüne alındığında 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş 
olabileceği tahmin edilmektedir. 

Harim bölümü 7 x 9 metre ölçüsünde olup yağlı boya ile boyanan kısımları hariç tutulur-
sa, ahşap işçiliği orijinalliğini büyük ölçüde korumaktadır. Cami giriş bölümüne 3.5 x 7 
metre ölçüsünde bir ilave yapılmıştır. Caminin kiremitli çatısı 1945 yılında yenilenmiştir. 
Harimdeki ahşap boyamaları ise 1976’da yapılmıştır. Doğu ve batı duvarlarda, iki katlı 
pencere düzeni vardır. İkisi alta ve ikisi de üste yerletirilmiş olan pencereler dikdörtgen 
şekillidir. Üst kattaki iki altıgen pencere de dikkat çekmektedir.
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Anadolu’nun İslamiyet’i kabul etme sürecinde ve toplumun manevi hayatında rol oynayan 
kanaat önderi kişilerin mezarlarını ziyaret etmek bir gelenek halini almıştır. Bugün birer 
kültür varlığı olarak değerlendirilen bu mezarların bir kısmı korunabilmiştir ve toplumun 
geçmişle olan manevi bağını devam ettirmektedir.

TÜRBELER
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Yukarıardıç Osman Efendi Türbesi - FATSA

Bir din âlimi olan ve yaşadığı dönemde saygınlık 
kazanan Osman Efendi’nin doğum tarihi bilinme-

mekle birlikte, ölüm tarihi rumi 1216 olarak belir-
tilmektedir. 1950 yıllarında mezar türbe haline ge-
tirilmiş olup 2004 yılında restore edilerek son halini 
almıştır. 

Bu küçük yapı, içinde barındırdığı diğer tüm tarihi 
nesnelerle birlikte bir tür türbe-müze olma özelliği 
göstermektedir.



Camiler ve Türbeler 83



84

Aybastı ve Ordu yöresi Türkler tarafından 1390’larda fethedilmiş ve bu bölgede 
Hacıemiroğulları adıyla bir Türkmen Beyliği kurulmuştur. Bölge 1427’lerde 

Hacıemiroğulları’ndan Osmanlı yönetimine geçmiştir. 

Fatih Sultan Mehmet dönemine ait 1455 tarihli tapu tahrir defterindeki kayıtlardan an-
laşıldığına göre Şid Abdal Kuzköy’e ilk yerleşenlerdendir. Kurduğu zaviye ile bölgenin 
İslamlaşmasında çok önemli katkılar sağlamıştır.

Kuzköy Şid Abdal Türbesi - KABATAŞ
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Şeyh Abdullah’ın 1455 yıllarında yaşadığı ve bu bölge 
halkının İslamlaştırılması için Fatih Sultan Mehmet 

tarafından görevlendirildiği düşünülmektedir. Şeyh Ab-
dullah, yardımsever bir insan olması sebebiyle vefatın-
dan sonra da unutulmamış, mezarı türbe olarak ziyaret 
edilegelmiştir. 

Ahşap malzemeden yapılan eski türbe 1984 yılında 
yerel halk tarafından onarılmıştır.

Şeyh Abdullah Türbesi - ULUBEY
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Derviş Salih Türbesi - ULUBEY

Ordu’ya 21 km uzaklıkta bulunan Ulubey 
ilçesindeki Karakoca Mahallesi’nde yaşayan 

ve dini kimliği ile çevrede saygınlık kazanmış olan 
Derviş Salih 1980 yılında vefat etmiştir. Daha son-
raları ise bulunduğu mezarı halk tarafından türbeye 
dönüştürülmüştür. 
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Yunus Emre, doğum ve ölüm tarihi kesin olarak 
bilinmeyen 13. ve 14. yüzyılda yaşadığı bilinen bir 

Türkmen dervişidir.  Yaşadığı yılların belli olmaması 
gibi kabrinin nerede olduğu da kesin olarak bilinme-
mektedir. Ülkemiz genelinde 10’un üzerinde makam 
mezarı bulunmaktadır. Ünye’deki makam mezarının 
türbe haline getirilmesi ve Şeyh Yunus Emre’nin makam 
mezarı olarak kabul edilmesinin sebebi de şudur:

“İndik Urum’a kışladık, 
Çok hayr-u şer işledik,
Oney oldu son durak, 
Göçtük Elhamdülillah.“

Yunus Emre Türbesi -  ÜNYE
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Ünye’nin eski adı olan “Oney” için böyle bir dörtlüğü bulunan Yunus Emre’nin, ri-
vayetlere göre Ünye’de vefat edip buraya defnedildiği düşünülmektedir.
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Alanbaşı İnbaşı Türbesi - KABATAŞ

Alanbaşı İnbaşı Türbesi, İslamiyet’i kabul etme 
sürecinde yaklaşık 700 yıl önce şehit düşen ve 

adı bilinmeyen bir binbaşının kabri zamanla ziyaret 
edilen bir türbe haline gelmiştir. 

Türbe 2009 yılında restore edilerek ziyarete açılmıştır.
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Türbe kitabesi, ahşap üzerine yazıldığı ve çok yıprandığı için okunama-
maktadır.  Melik Gazi, Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük payı olmuş 

bir hükümdardır.  O zamanlar “Melik” ünvanı ordudaki en yüksek rütbeye 
erişen kişilere verilen ünvandır. 1134-1143 yılları arasında hükümdarlık 
yapmış, Tuzak Mahallesi’ni fethedip burada şehit düşmüştür. Özel eşyaları 
90’lı yıllara kadar türbe içinde saklanıp daha sonra kaybolmuştur. 871 yıllık 
olduğu tahmin edilen türbe, 2014 yılında restore edilerek ziyarete açılmıştır.

Melikgazi Türbesi - AKKUŞ
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DOĞA

Ilıman bir iklime ve 0-2736 metrelik bir yükselti farkına sahip olan Ordu, çok 
zengin bir doğal hayata sahiptir. Sahilden yaylalara doğru yükseldikçe bitki 

florası da sürekli değişir. Bu değişim coğrafi, sosyal ve yaban hayatı için de 
belirleyici bir rol oynar. 
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Sahil kesiminden 800 metreye kadar olan yerlerde fundalık, fındık, meyve ağaçları, 
akçaağaç, kızılağaç, meşe, ıhlamur ve kestane gibi türler bitki örtüsünün ana 

unsurlarıdır. 800 metreden 2000 metreye kadar olan yükseltilerde ise orman do-
kusu sarıçam, ladin, dişbudak, köknar ve gürgen gibi türlerden oluşur.

Fotoğraf: İlhan Turan
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Çambaşı Kayak Merkezi ülkemizin hem denize en yakın, hem de beş önemli kayak 
merkezinden birisidir. 650 dönüm arazi üzerinde telesiyej, kayak evi, otel, helikopter 

pisti ile idari ve sosyal tesisler bulunmaktadır. Kayak merkezi 1 km uzunluğunda bir piste  
sahiptir. Kış turizmi için cazip bir seçenek olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Çambaşı Kayak Merkezi - KABADÜZ
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Yolu asfalt olup ulaşım sorunu yaşanmamaktadır. Yaylada modern oteller, resto-
ranlar, lokantalar, piknik yerleri,  çarşı, pazar, sağlık ocağı ve jandarma karakolu 

bulunmaktadır. Çambaşı Kayak Merkezi’ne 4 km mesafedeki Çambaşı Yaylası sadece 
kış aylarında değil, yılın her mevsiminde dinlenmek ve doğa sporları yapmak için al-
ternatif imkânlar sunmaktadır.
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Ordu ile Giresun il sınırını çizen Geçilmez Kanyonu 
kartpostallık güzelliğiyle görenleri büyülemekte-

dir. Ordu’nun en güzel doğal yerleşim yerlerinden biri 
olan Kaleboynu Obası’ndan Geçilmez Kanyonu’na 
ulaşmak oldukça kolaydır. 

Ablak Taşı üzerinden doyumsuz manzarayı izlemeye 
yetinmeyenler için 4 km’lik orman içi yürüyüş parku-
runu geçerek kanyonu aşağıdan ve farklı bir bakış 
açısından da seyredebilmek mümkündür. 

Geçilmez Kanyonu - KABADÜZ
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Tepeköy Kanyonu - GÜRGENTEPE

Kanyon, nehirlerce oluşturulmuş derin vadilere verilen isimdir. Türkçe’ye Frenk 
dillerinden gelen kanyon isminin kaynağı, İspanyolca asıllı olan “cañón” kelime-

sidir. Yerel adı Sivri Kaya olan bu kanyon, dağcılık için doğal bir tırmanış parkuru olma 
özelliğindedir. 1050 rakımlı Tepeköy Mahallesi Ordu il merkezine 63, ilçe merkezine 
ise 20 km mesafededir.
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Sel suları dik yamaçlarda 
kendine yol bulurken, sert 

kayaları çatlatarak aşındır-
maktadır. Bitki örtüsünün 
özelliklerine göre aşınan mal-
zeme “peribacası” olarak ad-
landırılan şekillerin ortaya çık-
masına neden olmaktadır. Alt 
kısımlarda bulunan ve daha 
kolay aşınan malzeme derin bir 
şekilde oyulduktan sonra, üst 
kısımlarda yer alan şapka şek-
linde duran bir parça ve aşın-
madan korunan konik biçimli 
gövdeler ortaya çıkmaktadır. 
Peri bacalarının oluşumunda, 
rüzgar etkisi kadar yağmur 
sularının yüzeydeki akışı da 
önemlidir.

Kabadüz’ün Dişkaya Mahallesi 
yolu üzerinde bulunan, Ka-
padokya’daki peri bacalarına 
benzeyen doğal oluşumların 
bu bölgede başka bir örneği 
bulunmamaktadır.

Fotoğraf: Mustafa Bıyık

Dişkaya Peribacası - KABADÜZ
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Bu şirin yarımada, yılda 320 gün güneşin deniz üzerinden doğuşunu 
ve batışını izleme imkânı sunmaktadır. Ayrıca yarımadanın kıyıları 

tamamen deniz kabukları ile süslenmiştir. Buradan açık havada Ünye 
Burnu’nu da görmek mümkündür. Yeşil Yol üzerinde bulunan Yason 
Burnu Perşembe’ye 20 km, Ordu - Giresun Havaalanı’na 54 km, 
Çarşamba Havaalanı’na 100 km uzaklıktadır.

Fotoğraf: Fotohayat

Yason Burnu - PERŞEMBE
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Deniz üzerine yaklaşık 350 metre uzanan kayalık burun, daha çok 19. yüzyılda yapılmış 
olan Yason Kilsesi ile ünlüdür. Eski iskele izleri de bulunan burun, arkeolojik sit alanı 

ilan edilmiştir. Yunan mitolojisinde altın postu aramak için Karadeniz’e gelen Argonotlar 
Efsanesi’nde uğranılan ve Yason isimli kahramanın adının verildiği yerdir.

Yason Burnu - PERŞEMBE

Fotoğraf: Erol Kontaş
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Hoynat Adası, Perşembe ilçesinin en karakteristik 
köşelerinden biridir. Ramazan Mahallesi sınırları 

içerisinde bulunan Hoynat Tüneli’nin hemen yanın-
dadır. Eski dönemlerde gemicilerin depo ve sığınak 
olarak kullandıkları tahmin edilmektedir. 

Ada ayrıca martı ve karabatak kuşlarının yaşadığı 
küçük bir kuş cennetidir. Tepeli karabatakların Tür-
kiye‘de yuva yaptıkları tek yerdir. Ada aynı zamanda 
nesli tehlike altında bulunan kuş türlerinin önemli 
popülasyonlarını barındırmaktadır.

Hoynat Adası - PERŞEMBE
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GÖLLER
ORDU’da üç büyük göl bulunmaktadır. Gölköy’de Ulugöl,  Fatsa’da Gaga Gölü 

ve Mesudiye’de Ulugöl. Bunun haricinde küçük göller de bulunmakla birlikte bu 

üç göl özellikle potansiyel turizm açısından büyük önem arz etmektedirler.

Gölköy’de Ulugöl, Fatsa’da Gaga Gölü ve Mesudiye’de Ulugöl olmak üzere Ordu’da 
toplam üç büyük göl bulunmaktadır. Turizm açısından değerlendirildiğinde özellikle 
bu üç göl önemli bir turizm potansiyeli taşımaktadır. Bununla birlikte Karadeniz’in bol 
yağışlı ikliminin bir getirisi olarak irili ufaklı çok sayıda göl ve gölete ev sahipliği yapan 
Ordu, yemyeşil bir örtü ile doğa tutkunları için önemli bir cazibe merkezidir.

GÖLLER

108



Fotoğraf: Ceri bla-

Fotoğraf: Eyüp Ensar Akçay
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Gaga Gölü - FATSA

Küçük bir kanal ile Bolaman Ir-
mağı’na bir çıkarı olan gölde kere-

vit, sazan ve yerel balıklar bulunmak-
tadır. Ayrıca göle akan herhangi bir 
akarsu bulunmamaktadır.

Gaga Gölü - FATSA

Fotoğraf: Fehmi Akar
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Fatsa ilçe merkezine sadece 6 km mesafede bulunan Meşebükü ve Yassıtaş mahal-
leleri sınırında bulunan göl, kapladığı alana göre oldukça derin olmasıyla ünlüdür. 

Birçok efsanesi olan gölde birkaç adımda 4.5 metre derinliğine inilebilmektedir. Ortasın-
da küçük bir de ada bulunmaktadır. Bir dinlenme yeri olan bu gölde balık yetiştirilmekte-
dir. Başbakanlık özel çevre koruma başkanlığınca özel çevre koruma bölgesi olarak ilan 
edilmiştir.
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Gölköy ilçe merkezine 17 km mesafede doğa hari-
kası bir krater gölüdür. Göl 80 dekar olup Ordu 

ilinin en büyük gölüdür.

Çevresi ormanlarla kaplı, doğal yapısını koruyan büyü-
leyici bir göldür. 700 metreye kadar yakın çevresinde 
yerleşim yeri yoktur. Tamamen doğal ve sakin bir orta-
ma sahiptir. Gölün etrafında kamelya, yürüyüş yolları, 
seyir terasları, çocuk oyun parkı ile basketbol ve voley-
bol sahaları mevcuttur. 

Her yıl temmuz ayının 3. haftasını takip eden ilk pa-
zar günü burada Ulugöl Şenlikleri yapılmaktadır. Ayrı-
ca Ulugöl Şenlikleri ve Mayıs 7’si (20 Mayıs) Şenlikleri 
kapsamında durgun su yarışları da düzenlenmektedir.

Ulugöl - GÖLKÖY
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Fotoğraf: : Gölköy Belediyesi Arşivi
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Ulugöl - MESUDİYE

1970’lerde Ulugöl..
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Ulugöl, şehir merkezinin güneyindedir. Denize oldukça uzak, dağlık hafif eğim-
li bir arazi üzerindedir. Ordu il merkezine uzaklığı 120 km olan Mesudiye 

ilçesinde bulunmaktadır. Doğal ve kaynağı olan bir göldür. 1970’li yıllarda Toprak - 
Su Başmühendisliği tarafından 30 dönümlük bir gölet haline getirilmiştir. 2.5 metre 
derinliğindedir. Gölde, Köy Hizmetleri’nin bıraktığı sazan ve renkli japon balıkları 
yaşamaktadır. 
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Çepekli Göl - GÖLKÖY

Ulugöl’ün hemen altında ve onunla aynı kaynaktan beslenen küçük bir göldür. 
Çevresini saran bitki örtüsü gölün alanını zamanla küçültmüştür. Ulugöl´ün 70 

metre güneyinde, Haruniye köyü sınırları içerisinde kalmaktadır. 
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Gölün üst yüzeyinde, suyun durgunluğundan kaynaklanan, yüzeyi kaplayacak 
şekilde bir yosun oluşumu gözlemlenmektedir. Çepekli Göl, her mevsim farklı 

bir güzellik ile doğa tutkunlarının karşısına çıkmaktadır.
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Gölköy ilçe merkezinde bulunan, yerin altından kaynayan su ile oluşmuş doğal göldür. 
Suyunun sodalı olması gölü ilgi çekici kılmaktadır. Gölköy Belediye Başkanlığı tarafın-

dan çevre düzenlemesi yapılarak halkın hizmetine sunulmuş ve her mevsim halk tarafın-
dan ilgi gören bir gezi/dinlenme seçeneği olmuştur.

Gök Gölü - GÖLKÖY
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Göl kenarındaki düzenleme, yeme içme yeri ve halkın dinlenmesine imkân sağlayacak 
şekilde planlanarak hizmete açılmıştır. Her mevsim farklı ve keyifli manzaralar sunan 

Ordu doğası eşliğinde yerli ve yabancı turistleri de ağırlamaktadır.
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Ülkemizin sadece %27.6’sı ormanlarla kaplıdır. Bunun da çok az bir kısmının ilimizde 
olduğu düşünülürse sahip olduğumuz ormanlarla kaplı yaylaların önemi daha iyi an-
laşılmış olur. Dünyada pek az topluma nasip olan doğal bir zenginliğe sahip olduğu-
muz elbette doğrudur. Ancak yakın bir gelecekte “yaylasal dönüşüm” sorunu yaşama-
mak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.

Karadeniz sahil şeridindeki nemli ve sisli hava yükseklere doğru çıktıkça yerini bol 
güneşli, serin ve tertemiz bir havaya bırakmaktadır. Bazen de yüksekler sisliyken sa-
hilde açık bir hava pırıldamaktadır. Orman üst sınırının yaklaşık 2000 metre olduğu 
Karadeniz Bölgesi’ndeki pek çok yaylada ağaçların yerini renkli çiçeklerle dağ çayırları 
alır. Bu sınırın altındaki yaylaların çevreleri ise genellikle ladin türü çam ağaçları ile 
çevrilidir. 

Pek çok yaylanın bulunduğu ilimizde özellikle Akkuş’ta Argan, Aybastı’da Perşem-
be, Mesudiye’de Keyfalan, Çukuralan ve Kızılağaç, Kumru’da Düzoba ve Ericek, Ka-
badüz’de Çambaşı ve Turnalık, Gölköy’de ise Uluvahta ve Yemişken yaylaları dikkati 
çekmektedir. 

YAYLALAR
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Fotoğraf: Gülşah Tosun
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Yayla 1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile turizm 
merkezi ilan edilmiştir. Aybastı ilçesine 17 km me-

safede bulunup, yolun tamamı asfalttır.

Her yıl temmuz ayı içinde yayla şenlikleri yapılmaktadır. 
Şenliklerde çeşitli yarışmalar, folklor gösterileri, konser-
ler, at yarışları, offroad gibi çok çeşitli sosyal ve kültürel 
etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Yaylada ayrıca eşi bulunmayan menderesler, doğal seyir 
platoları, gölet ve Çiseli Şelalesi görülmeye değer güzel-
liklerdir. 

Perşembe Yaylası - AYBASTI
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Fotoğraf: : Yılmaz Karaca
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1991 yılında turizm merkezi ilan edilen Çambaşı 
Yaylası sadece bölgenin değil, Türkiye´nin en güzel ve en ünlü yaylalarının başında ge-

lir.  Aynı zamanda ülkemizde alanı en geniş yayladır. Rakımı 1850 metredir. İl merkezine 
61 km’dir. Mesudiye ve Sivas istikametine yolu vardır. Ayrıca buradan Giresun’a da ulaşıl-
maktadır. Yaylanın büyük bölümü ağaçlarla kaplıdır.

Fotoğraf: Erol Kontaş

Çambaşı Yaylası - KABADÜZ
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Soğuk ve şifalı suları, tertemiz havası, yeşilin gıpta edilesi tonları, açık havalarda yak-
mayan güneşi, kapalı havalarda gizem duygularımızı kamçılayan sisi ile Çambaşı 

Yaylası, yakın gelecekte bölgenin en önemli turizm merkezi olmayı hedeflemektedir. Tur-
nalık Obası’ndan itibaren Yassıyurt Obası’na kadar çok geniş sahalar, bu yayla alanı 
içindedir. Yaylada bulunan 72 obanın önemli bir kısmı tam bir tabiat harikasıdır. 
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Keyfalan Yaylası, Mesudiye ilçesinin güneyindedir. 
Deniz seviyesinden 1200 metre yüksekte ve ilçe 

merkezine 9 km mesafededir. Etrafı tamamen çam 
ormanları ile çevrili olan yayla, bol soğuk suları ve 
tertemiz havası ile ünlüdür. 

Ordu yaylaları içinde geleneksel yayla evi mimari-
si, oba yerleşim konumu, ormanlarla kaplı çevresi 
ve yemyeşil çayırları ile örnek bir yayladır. Büyük bir 
bölümü av, koruma ve üretme sahası olarak koruma 
altına alınan yaylada bir de “Ulugöl” isimli bir göl 
bulunmaktadır. 

Keyfalan Yaylası - MESUDİYE
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İnsan sağlığı için elverişli olan temiz havası, sağlıklı suları, doğal hayvansal ürün-
lerinin bulunması yaylaya olan ilgiyi arttırmaktadır. Yaylamız ayrıca piknik, dinlen-

mek, yürüyüş ve doğa sporları yapmak için çok seçenekli imkânlar sunmaktadır.
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Çambaşı Yaylası yolu üzerinde bulunan Turnalık Yaylası, orman-
larla kaplı çok geniş bir alanı kaplamaktadır. Ordu ikliminin 

ılık ve bol yağışlı olması, bitki örtüsünün zengin olmasını sağla-
maktadır. Kıyı şeridi 1500 metre yüksekliğe kadar meyve ağaçları, 
ormanlar ve fundalıklarla kaplıdır. 

Turnalık Yaylası - KABADÜZ
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Turnalık-Tosunalan yolu üzerinde bir çeşme. Çeşme, Farsça bir kelimedir ve “çeşm” 
sözünden gelmektedir. Bu kelime Türkçe’de “göz” kelimesine karşılık olup, “su 

kaynağı” manasına gelmektedir. Ordu’da her susadığınız yerde bir çeşme veya bir 
oluk mutlaka bulunmaktadır.

Turnalık-Tosunalan yolu üzerinde bir çeşme. Çeşme, Farsça bir kelimedir ve “çeşm” 
sözünden gelmektedir. Bu kelime Türkçe’de “göz” kelimesine karşılık olup “su kay-

nağı” manasına gelmektedir. Ordu’da her susadığınız yerde bir çeşme veya bir oluk 
mutlaka bulunmaktadır.
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Kaleboynu Obası - KABADÜZ

Kaleboynu Obası geniş panoraması, yüksek rakımı, dört mevsime 
yayılan zengin renk ve bitki çeşitliliği ile fotoğraf ve resim tutkunları 

için adeta doğal bir atölye gibidir. 

Kaleboynu Obası’na ev sahipliği yapan Kabadüz ilçesi, Melet Ir-
mağı’nın doğusunda yayla topraklarının başladığı 600 rakımlı bir sırt 

üzerinde kuruludur. 
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İlçe topraklarının yarısı ormanlıklar ile kaplıdır ve birçok dereyi barındır-
maktadır. İlçeye bağlı yüksek yaylalar ve bu yaylalardaki meralar hay-

vancılığın gelişmesine önemli katkıda bulunmaktadır.
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Doğal güzelliği ile ziyaretçileri büyüleyen Yemişken 
Yaylası’nın ilçeye uzaklığı 12 km’dir. Yaylayı sınır-

ları içerisinde barındıran Gölköy ilçesinin Ordu il 
merkezine uzaklığı ise 60 km’dir. İlçe engebeli bir 
arazi üzerine kuruludur. İlçe topraklarının denizden 
yüksekliği 860 ile 1200 metre arasında değişmekte-
dir. Hem karasal hem de Karadeniz iklim özellikleri 
görülmektedir.

Yemişken Yaylası - GÖLKÖY

Fotoğraf: Gölköy Belediyesi Arşivi

YEMİŞKEN KİLİSESİ
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Doğu-batı istikametinde uzanan ve geniş bir vadi olan 
Uluvahta Yaylası ilçe merkezine 14 km uzaklıktadır. 

Yaylanın denizden yüksekliği 1350 metre, uzunluğu 3 
km, genişliği ise yaklaşık 500 metredir. Gölköy Deresi bu 
vadiden doğmakta ve menderesler çizerek vadiyi ikiye 
bölmektedir. Uluvahta’ya gelinen yoldan 11 km ileriye 
devam edildiğinde Ulugöl’e ulaşılmaktadır. 

Uluvahta Yaylası - GÖLKÖY
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Fotoğraf: : Gölköy Belediyesi Arşivi
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GALERİ
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Perşembe Yaylası - Aybastı 
Fotoğraf : Eyüp Ensar Akçay

Fotoğraftaki Aybastı Göleti, 1992-1994 yıllarında yaylacılık yapan yöre halkının hay-
vanlarını sulamak amacıyla DSİ tarafından yaptırılmıştır. Yüksekliği 13 metre olan 

gölette 656.000 m3 su depolanmaktadır.
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Galeri

Yokuşdibi Özlükent yolunda ilerlerken kanyonlar üzerine kurulmuş köyler 
sizi başka bir iklime götürmektedir. Ordu’nun Karadeniz kıyısında Akdeniz 

bitkilerine de rastlanmaktadır. Geniş fındık bahçeleri yanında incir, mandalina, 
portakal ve limon gibi meyvelerle, mersin ve defne ağaçları oldukça çoktur.
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Türkiye, dünya fındık üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki fındık 
üretim alanlarının yaklaşık % 32’si Ordu’da bulunmaktadır. İlimizdeki tüm 

tarım alanlarının da % 88’ini fındık alanları oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığın-
da Ordu, tarımı fındık üretimine dayalı bir özellik göstermektedir. 
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Perşembe Yaylası’nın eşsiz menderesleri ve koyun sürüleri coğrafyanın ol-
mazsa olmazlarıdır. Mendereslerin oluştuğu bölümde akarsu yatağının 

uzunluğu, genellikle vadi uzunluğunun bir ya da bir buçuk katını bulmak-
tadır. Menderes büklümlerinde durgun su birikintileri, menderesler arasında-
ki büklümsüz kesimlerde ise dalgalı akıntılar görülür. Bir menderesin boyu 
genellikle akarsu yatağının eninden 7-10 kat daha uzundur.

Galeri
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Fotoğraf: İbrahim Arslan

Dik vadiler ve yüksek platolar sahilden iç kesimlere doğru gidildikçe derin 
ve etkileyici manzaralar oluşturmaktadır. Genel olarak dağlık ve engebeli 

bir yapıda olan ilimizin en önemli dağları Canik ve Karadeniz Dağları’dır. 
Dağlar kıyıya paralel uzanmaktadır. Batıdan doğuya doğru yükseklikleri artan 
bu dağlar, akarsular tarafından kesilerek derin vadiler veya yaylalar meydana 
getirmektedirler. Bu yaylalarda yüksek tepeler bulunmaktadır.
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Fatsa-Korgan yolundaki Bacanak Mahallesi fotoğraf severlere her mevsim 
güzel manzaralar sunmaktadır. Geleneksel karadeniz sivil mimari özellikleri 

taşıyan bu evler, birbirlerinden uzak ve dağınık şekilde konumlanmışlardır. Bol 
yağışlı iklime karşı duvarları koruyabilmek için çatı kısımları mümkün olduğun-
ca çıkıntılı şekilde inşa edilmiştir.

Galeri
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Doğa, Yaylalar, Göller

Tipik bir Karadeniz ikliminin hakim oluğu Ordu’da kışlar serin, yazlar ılık geçmektedir. 
Bununla birlikte coğrafi yapısı nedeniyle, deniz ve kara olmak üzere iki farklı iklim 

karakteri gözlemlenmektedir. İç kesimlerde en soğuk ay olan Ocak ayında sıcaklıklar 
-7 dereceye kadar düşebilmektedir. Kış aylarında yaylalara çıkmak göze alındığında 
sürpriz güzelliklerle karşılaşılmaktadır. 
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Melet Irmağı üzerine kurulan Topçam Barajı yıllık 199 gwh’lik enerji üret-
mektedir. Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 4.393.000 

m³, akarsu yatağından yüksekliği 122 metre, normal su kotunda göl hacmi 
132,60 hm³, normal su kotunda göl alanı 3,09 km²’dir.

Galeri
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Doğa, Yaylalar, Göller

Ordu’da deniz seviyesinden yaklaşık 2700 metreye kadar ulaşan yük-
selti farkları, hayvan çeşitliliğinin zengin olmasının doğal bir sebebidir. 

Ağaçkakandan doğana, yalıçapkınından baykuşa kadar 60’tan fazla kuş 
türüne ev sahipliği yapan Ordu, kuğuların da her yıl aralık-nisan aylarında 
konakladıkları bir durak konumundadır.
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Galeri

Ordu’da sahilden iç kesimlere doğru gidildikçe yükselen her yerde sayısız 
doğa manzarası ile karşılaşılmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde evler coğrafi 

yapı gereği genellikle yamaçlarda dağınık şekilde konumlanmıştır. Suyun bol 
ve tarım alanlarının parçalanmış olmasının da etkisiyle evler tek tek veya küçük 
gruplar halinde geniş bir alana yayılmıştır. Ahır ve serender, Karadeniz yerleşim 
kültürünün tamamlayıcı unsurlarıdır.
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Doğa, Yaylalar, Göller

Ordu’nun sahil kesimlerinde kurak geçen hemen hemen hiçbir aya rastlanma-
maktadır. Bitki örtüsü de aynı şekilde çok nemli orman sınıfına girmektedir. 

Nemli sahalar doğuya doğru gidildikçe artmaktadır. Ortalama nispi nem değeri 
%74,7’dir. Nemin en fazla olduğu ay mayıs, en az olduğu ay ise aralık ayıdır. Eski 
kiremitler, coğrafyanın iklimi hakkında bizlere açık bilgiler vermektedir.
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Tüm Karadeniz’de olduğu gibi Ordu’da da mısır çok sevilmektedir. Ayrıca mısır-
dan üretilen un ve yağ Karadeniz Mutfağı’nın vazgeçilmezleri arasındadır.
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Doğa, Yaylalar, Göller

Dolunay, Kumru-Fatsa arasında bir kış akşamını aydınlatmakta. Aynı za-
manda ince ağaç dalları arasından mavi saatlere süzülen Rembrandt 

Işığı da fotoğraf tutkunlarına sonsuz enstantane fırsatları sunmaktadır.

149



150



Kaleler, Kaya Mezarları, Kiliseler

KALELER

Çoğu İslamiyet öncesi ve savunma amaçlı yapılan kaleler, antik 
dönemin en önemli mimari örneklerindendir. İlimizde çok sayıdaki 
örneklerine bakarak üzerinde yaşadığımız toprakların binlerce yıldır 
aynı önem ve konuma sahip olduğunu anlamak mümkündür. Ge-
leceği şekillendirirken sahip olduğumuz kültürel mirasın çeşitliliği ve 
tarihsel derinliği bize büyük bir fırsat sunmaktadır. 

Kaleler stratejik yollar üzerinde, geçit ve dar boğazlarda, askeri 
önemi olan şehirlerde gerekli askeri kuvveti barındırarak, savunma 
ve güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı 
yapılardır. Kale yapımında, kalenin kolay ve az sayıda bir kuvvetle 
savunulabilmesi, gerektiğinde içeriden dışarıya çıkılabilmesi, uzun 
süreli kuşatmalara dayanabilmesi, bir veya birkaç tarafın tabii en-
geller ile emniyette olması gibi özellikler gözönünde bulundurul-
maktaydı.

Kale kapıları çift olarak sağlam ve kalın ağaçlardan yapılmaktay-
dı. Üzerine ise madeni levhalar çivilenerek kuvvetlendirilmekte, her 
kapının iki yanında bu kısmı korumaya yarayan kuleler yapılmaktay-
dı. 
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İl merkezine 13 km mesafedeki Bayadı Mahallesi’nde 
bulunan kale, dik ve sarp kaya kütlesi üzerine kurul-

muş antik bir yerleşme alanıdır. Yapılan dehliz kazısı 
çalışmalarından sonra 300 basamaklı bir merdiven gün 
ışığına çıkarılmıştır. 

Kazı esnasında bulunan pişmiş topraktan elde edilmiş 
çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramikler incelenmiş, 
yerleşmenin M. Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda yapıldığı belirlen-
miştir. 

Kazı çevresi 1. derece sit alanı olup çevresi piknik alanı 
olarak düzenlenmiştir. Gezi parkurları, seyir terasları ve 
otopark hizmeti mevcuttur.

Kurul Kalesi - ALTINORDU
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Kurul Kayası Kalesi’nin giriş kapısı 477 metre rakımda bulunmaktadır. Ardından 
yeniden düzenlenmiş dik basamaklı yolun tırmanılması gerekmektedir.
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Kazı çalışmaları devam eden Cıngırt Kayası’nda, bölgemizde benzerlerine  sıkça ras-
tlanılan basamaklı su tüneli olarak tanımlanabilecek ana kayaya oyulu bir mimari 

tarz dikkati çekmektedir.  Buranın M. Ö. 120 ve 63 yılları arasında “Mitridatlar Sülalesi” 
olarak adlandırılan ve 6. Mitridat dönemine ait bir kale olduğu düşünülmektedir.

Cıngırt Kayası - FATSA
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Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılar da bulunmaktadır. Bunun yanında, buranın Os-
manlı döneminde de yine yerleşim gördüğü elimizdeki mevcut Osmanlı eserlerinden 

anlaşılmaktadır. Kale mimarisi, tarihin ilk devirlerinden itibaren tekniğin ve savaş usul-
lerinin ilerleyişine uyum göstermektedir. Bizans, Roma, Hitit, Selçuklu ve Osmanlı kaleleri 
arasında açık farklar olmakla beraber hepsi aynı amaç için yapılmıştır.
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Tifi Çayı’ndan 399 metre kadar yükseklikte bulu-
nan Kevgir Kalesi, ulaşım imkânlarının yetersizliği 

nedeniyle turizme açılamamıştır. Kale bugün için 
ne yazık ki harabe durumdadır. Buna rağmen kaya 
içerisinde oyulmuş odalara, gizli yollarla bağlantılara 
ve tünellere ulaşılmıştır. İçerisinde 8 kişinin rahatlıkla 
yürüyebileceği dikine merdivenler de mevcuttur. 

Kevgir Kalesi’nde kayalar içinde oyulmuş merdiven-
lerin, kale tepesinden %40 eğimle ilerleyerek Tifi Çayı 
altından Akkuş topraklarına geçtiği tahmin edilmek-
tedir. Kale ile yol arasında, üzerinde köprü olmayan 
bir çay olması nedeniyle ulaşımı zahmetlidir. Akkuş 
ilçesine 34 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kevgir Kalesi - AKKUŞ
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Gölköy ilçesinin Kale Mahallesi’nde yer alan kale, 
tek kapılı geniş alana sahip olarak inşa edilmiştir. 

İlçeye hakim durumda, gözetleme ve savunmaya el-
verişli olarak yapılmıştır. Kale girişinin solunda silindir 
şekilli bir burç ve gözetleme kulesi yer almaktadır. 
1997 yılında UNESCO tarafından Dünya Antik Eserler 
Listesi’ne alınmıştır. 

Kale mimarisinin başlıca özelliklerinden hendek, çifte 
duvar sistemi ve kapıları çifte burç ile korumak gibi 
bazı teknikler çok eskiden olduğu gibi yakın tarihlere 
kadar da kulanılmıştır.

Gölköy Kalesi - GÖLKÖY
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Gölköy’e 4 km uzaklıkta olan kale, M. Ö. 5. yüzyılda Pers Kralı Dara (Daryüs) 
tarafından yaptırılmıştır.
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İkizce ilçesinin Karlıtepe Mahallesi’nde sarp bir kaya 
kütlesi üzerinde yer almaktadır. Fazla hasar görmemiştir. 

Birinci derece doğal ve arkeolojik sit alanı içindedir. 13. 
yüzyılda Hacıemiroğulları Beyliği zamanında yapılmıştır. 
Seyir imkânı çok güzel ve panoramiktir. Kale, İkizce ilçes-
ine 7 km uzaklıkta bulunmaktadır. 

Kale duvarları genel olarak bir veya iki kat halinde ve 
yüksek tahkim edilmekteydi. Bazı kalelerin duvarları 
dışında su dolu hendekler bulunmaktaydı. Duvarlar ku-
lelerle takviye edilmekte ve kuleleri birbirine bağlayan 
kale duvarları son derece kalın inşa edilmekteydi.

Gençağa Kalesi - İKİZCE
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Savunma amaçlı inşa edilen kalelerin çoğu, ticari yolların 
gözetlenmesi için de kullanılmaktaydı.
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İlçe merkezinin kuzey istikametinde batı-doğu yönünde uzanan tabii bir kayalıktır.
1. derece arkeolojik sit alanı olan kalenin üzerine çıkabilmek için batı tarafından bir yol

izlenmektedir. Bu dar yol, insan eli ile ve murçla taşlara basamak yapılarak oluşturulmuş-
tur. Akkaya Kalesi’nin farklı yerlerinde 1.5 metre çapında ve 2 metre derinliğinde 4 adet 
sarnıç bulunmaktadır. Çevreye oldukça hakim bir konumda olan kaleden Bolaman çevre-
si, deniz kıyıları ve Korgan’ın son noktası olan Evricesu Yaylası da seyredilebilmektedir. 

Akkaya Kalesi - ÇATALPINAR
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Tarihte, kale duvarlarının üzerinde ve dış tarafında insan boyundan yüksek “barbata” 
adı verilen bir duvar inşa edilmekteydi. Buradan düşmana ok ve kızgın yağ dökmek 

için mazgallar, arka taraflarında savunma için mazgal siperleri bulunmaktaydı. Bunların 
arkasında da nöbetçilerin ve askerlerin dolaşmalarına ve bir siperden diğer bir sipere 
gitmesine yarayan “seğirdim” denilen düzlük kısımlar vardı.
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Mesudiye ilçesine 6 km mesafede olan Kaleköy sınırlarında bulunmaktadır. Üç kümbet 
kalıntısı ve kaya mezarları vardır. 14. yüzyılda yapıldığı bilinmekte olup, eski mezar 

taşları mevcuttur. 

Kaleköy Kalesi - MESUDİYE
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Kale, Mesudiye ilçesine 15 km uzaklıktaki Yeşilçit Mahallesi’nin doğusunda, doğal kaya 
blokları üzerine kurulmuştur. Ana kayanın oyulması ile oluşturulan merdivenle kaleye 

ulaşım sağlanmaktadır. Yörenin en eski yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir. Kale 
yüksek olmamakla birlikte son derece etkileyici bir doğal güzelliğin ortasında bulunmak-
tadır.

Meletios Kalesi - MESUDİYE
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Ünye-Akkuş karayolunun 7. kilometresinde, yolun solundaki dik bir tepenin üzerine 
kurulu olan kale yaklaşık 2500 yıllıktır. Kale, çevre seviyesine göre oldukça yüksek bir 

konumda bulunduğu için 11. ve 12. yüzyıllarda müstahkem mevkii olarak kullanılmıştır. 
Kapısı 5 metre yüksekliğinde olup incelemeler bu kapının 2. Midriat zamanında yapıldığı 
ihtimalini güçlendirmektedir. 

Ünye Kalesi - ÜNYE
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Yerden 10 metre yüksekteki 3 x 2 metrelik tetrasil kaya mezarı, Helenistik dönemin bölge-
deki en iyi örneklerindendir. Mezarın üçgen alınlığının her üç noktasında birer kabart-

ma kartal bulunmaktadır. Kale girişi güneydoğu tarafındadır. Kale içinde kaya mezarları, 
bir sarnıç ve bir dehliz bulunmaktadır.
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Gümüşdere Kaya Mezarı - KABADÜZ
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KAYA MEZARLARI

İnsanlar, var olduğu günden beri ölülerini gömmüşlerdir. Bu 
gömme biçimleri de onların hayatları ve dünya görüşleri hak-
kında sonraki kuşaklar için bilgilendirici bir okuma parçasına 
dönüşmüştür. Bu açıdan bakılınca Ordu’nun sahip olduğu kültürel 
değerler, mevcut yüzölçümü ile kıyaslanamayacak kadar fazladır.

Bugün olduğu gibi o zaman da ölünün yanına bırakılan hediye-
leri çalan mezar soyucular bulunuyordu. Bir önlem olarak kaya 
mezarları ulaşılması güç yüksekliklere yapılıyordu. Bu yüzden 
Urartu’dan beri bir gelenek olan dik ve sarp yamaçlara inşa 
edilen kaya mezarları iç odaları tahrip edilse de mimari olarak 
tarihsel varlıklarını korumaya devam etmektedirler.
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Delikkaya Kaya Mezarı, Ordu il merkezine 10 km mesafedeki Delikkaya Mahallesi 
sınırları içerisinde bulunmaktadır. Tek odalı, sütunsuz, alınlıklı ve çift sütunlu girişe 

sahip olan üç adet kaya mezarı mevcuttur. 

Delikkaya Kaya Mezarı - ALTINORDU
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Sucuali Kaya mezarı, Ordu il merkezine 55 km uzaklıkta olan Çamaş ilçesinin Sucuali 
mevkiinde bulunmaktadır. Mezar odasının girişi 40 x 35 cm ölçülerinde kareye yakın 

bir şekildedir. Ön cephesi ana kaya kenarından 60 - 70 cm içeriye doğru oyularak ön 
oda tarzında yapılmıştır. İçerisi su ve taşlarla dolu olduğundan mezar odasında seki olup 
olmadığı tespit edilememiştir. Tavanında işlevi henüz anlaşılamamış 30 cm çapında bir 
delik bulunmaktadır.

Sucuali Kaya Mezarı - ÇAMAŞ
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Gürgentepe’nin Dikenlice Mahallesi’nde kayalıklara oyulmuş 9 adet kaya mezarı 
bulunmaktadır. Mezarlar tek odalı olup içerisinde ölünün konulduğu klineler bu-

lunmaktadır. Bazı mezarlardaki üçgen alınlıklar Grek tapınaklarını hatırlatmaktadır. 
Ulaşımı asfalt yolla sağlanan Dikenlice Mahallesi Gürgentepe ilçe merkezine 10, Ordu 
il merkezine ise 60 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Dikenlice Kaya Mezarı - GÜRGENTEPE
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Kabadüz’ün Yeşilada, Kirazdere ve Gümüşdere mahallelerinin sınırları içerisinde 
Helenistik döneme ait kaya mezarları bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri 

olan Gümüşdere Kaya Mezarı’nın çevresinin duvarla çevrili olması oldukça dikkat çeki-
cidir. Helenistik döneme ait olduğu sanılan ve yerden yükseklikleri biri 2, diğeri 5 metre 
olan iki kaya mezarı bulunmaktadır. Bu mezarlara ulaşabilmek için Gümüşdere Şelale-
si’ni geçtikten sonra yaklaşık yüz metrelik dik bir yokuşu tırmanmak gerekmektedir.

Gümüşdere Kaya Mezarı - KABADÜZ
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Yeşilce Kaya Mezarı - MESUDİYE

Yeşilce yolu üzerindeki Konacık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Yeşilce 
Kaya Mezarı’nın ön cephesinde çift sütun olup içinde kareye yakın bir mezar 

odası bulunmaktadır.
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Kümbet, Anadolu Selçukluları zamanında yapılan kendine özgü yapısı olan anıt mezardır. 
Genellikle büyük devlet ve din adamları için yapılmıştır. Kaleköy Kümbeti, Mesudi-

ye ilçesine 6 km mesafede bulunan Kaleköy sınırları içinde bulunmaktadır.  Üç kümbet 
kalıntısı ve kaya mezarları vardır. 14. yüzyılda yapıldığı bilinmekte olup eski mezar taşları 
mevcuttur. 

Kaleköy Kümbet - MESUDİYE
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Ünye ilçe merkezine 5 km uzaklıktaki Gürpınar Mahallesi’nde bulunmaktadır. Mezar gi-
rişi büyük yuvarlak kemerli olup kare bir girişi vardır. Kaya mezarına ulaşım asfalt yolla 

sağlanmaktadır. Helenistik devirden kalan bu kaya mezarı anıtsal büyüklüktedir. Panoramik 
bir bakış açısı sunmaktadır.

Gürpınar Kaya Mezarı - ÜNYE
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Değirmenbükü Mahallesi’nde dere yatağında bulunan büyük bir kaya kütlesine sahip 
kaya mezarı 2.2 metre taban ölçülerinde, 1 metre yüksekliğinde oyulmuştur. İlçe 

merkezine uzaklığı 11 km’dir.

Özlü Köyü Kaya Mezarı - GÖLKÖY
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Girişin üst kısmında kabartma olarak üçgen alınlık şeklinde 
süsleme yapılmıştır. Girişin ön kısmı ise ana kaya kenarın-

dan 40 cm içeriye doğru oyularak vurgulanmıştır.

Akköy Kaya Mezarı - ÇAMAŞ
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Kareye yakın dikdörtgen planlı mezar odasında seki yer almaktadır. Girişin sağındaki 
sekinin üzerinde 40 cm yüksekliğinde, 45 cm genişliğinde bir niş bulunmaktadır. Mezar 

girişinin dış ön tarafında 55 x 130 cm ölçülerinde, 20 cm derinliğinde ana kayaya oyul-
muş lahit teknesine benzer bir bölüm bulunmaktadır. Mezar odasının içi define arayıcıları 
tarafından tahrip edilmiştir.
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Kadavat Kaya Mezarı, Ünye ilçe merkezine 20 km 
uzaklıktaki Tekkiraz beldesi Sırma-Kadavat Ma-

hallesi’nde bulunmaktadır. Kaya mezarının, tam 
olarak tarihi bilinmemekle beraber Helenistik döneme 
ait olduğu düşünülmektedir.

Anıtsal büyüklükteki bu kaya mezarına ulaşım son 
derece kolaydır.

Kadavat Kaya Mezarı - ÜNYE
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Aslancami Kaya Mezarları - FATSA

Fatsa ilçesine bağlı Aslancami Mahallesi sınır-
ları içerisinde bulunan 4 adet kaya mezarı, erken 

Roma dönemine ait özellikler göstermektedir. Kaya 
mezarlarının giriş kısımları kaya yüzeyine niş şeklinde 
açılan bölümler şeklindedir. Mezarların içine girilen kapı 
kısımları ise genelde kare ve köşeleri yuvarlatılmış oyuk 
bir görünüme sahiptir. 2 mezarın niş kısmı üstte apsis 
yapmakta olup diğerleri ise dikdörtgen şeklindedir. 
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Taşbaşı Kilisesi - Altınordu
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KİLİSELER

Bu topraklarda yüzyıllarca birlikte ve kardeşçe yaşayan Anado-
lu’nun hoşgörülü Müslüman, Rum ve Ermeni yurttaşları Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yıkılış sürecinde yaşanan siyasi gelişmeler so-
nucunda her biri acı savrulmalara maruz kalmıştır. 

Bugün Türkiye, tarihiyle de yüzleşerek yeni ve büyük hedeflere 
yönelmektedir. Bu bağlamda cemaatsiz kaldığı için harap durum-
da olan birçok kilise restore edilerek kültür dünyamıza yeniden 
kazandırılmıştır.

Ordu’daki kiliselerin neredeyse tamamının 19. yüzyılda yapılmış 
olması da dikkate değer bir durum arz etmektedir.
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Taşbaşı Kilisesi - ALTINORDU
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Kilise 19. yüzyılın ortalarında (1853 yılında) yapılmıştır. Ordu il merkezindeki 
Taşbaşı Mahallesi’nde bulunmaktadır. Kilise doğu-batı yönünde dikdörtgen bazi-

lika planında yapılmıştır. Arazi konumu nedeniyle, apsis yönü (doğu yönü) dayanak 
duvarları ile güçlendirilmiştir. Kilisenin üzeri kırma bir çatı ile örtülüdür. İbadet yeri 
üçer sütunlu iki sıra ile üç nefe ayrılmıştır. Bunlardan orta nef diğer neflerden daha 
geniştir. Apsise yakın yerinin üzeri yüksek yuvarlak kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. 
Bu kasnağın çevresinde pencereler sıralanmıştır. İbadet mekânı iki sıra halinde-
ki pencerelerle aydınlatılmıştır. Kilisenin duvarları kesme taş ve yer yer de tuğladır. 
Doğu yönünde büyük bir apsisi vardır ve bu apsis dışarıya yarım yuvarlak şekilde 
çıkıntılıdır. Bu apsisin yanında iki küçük apsis daha bulunmaktadır. Ordu’nun içinden 
geçen anayoldan rahatça görülen yapı 2000 yılında restore edildikten sonra bugün 
kültür merkezi olarak hizmet vermektedir.
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Mesudiye Kilisesi - MESUDİYE
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Mesudiye ilçe merkezinde bulunan kilise 1912 yılında yapılmıştır. Kesme taş ve 
kaba yontma taştan yapılan kilise dikdörtgen planlı, bazilika görünümündedir. 

Batı yönünden içerisine girilmektedir. Kilise üç neflidir. Girişin önünde birbirlerine 
biri açık diğeri koyu olmak üzere alternatif sıralı yuvarlak kemerlerle bağlanmış dört 
sütun bulunmaktadır. Girişi renkli taşlardan bir bordür ile çevrilidir. Kapı girişinin üst 
kısmında biri büyük diğeri küçük iki rozet yer almaktadır. Çatısı ve neftleri ahşap olup 
zamanla yıkılmıştır. 
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Şaphane Kilisesi bazilika planlı ve üç neflidir. Küçük boyutlu olan kilisenin doğu yönünde 
üç apsis bulunmaktadır. Yapımında düzensiz taşlar ve harç kullanılan kilisenin kapı ve 

pencere kenarlarında kesme taş kullanılmıştır. 

Topçam Şaphane Kilisesi - MESUDİYE 
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Pencereler, güneş ışığından daha çok yararlanılması açısından dışarıdan içeriye doğru 
genişlemektedir. Muhtemelen ahşap olan tavanı tamamen yok olmuştur. Topçam’a 3 

km mesafede bulunmaktadır.
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Topçam Melana Kilisesi, Topçam’ın yaklaşık 10 km 
güneyindeki Müzadere Yaylası’nda bulunmaktadır. 

Yüksek ve engebeli bir arazinin ortasında inşa edilmiştir.

Topçam Melana Kilisesi - MESUDİYE
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Dikdörtgen planlı ve tek nefli olan kilisenin doğu cephesinde geniş bir apsis bu-
lunmaktadır. Kilisenin, 19. yüzyıl ortalarında yapıldığı düşünülmektedir.
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Yason Burnu, Perşembe ilçesi sınırları içerisinde, 
Karadeniz’de güneşin deniz üzerinden hem 

doğuşunun hem de batışının izlenebildiği bir konum-
dadır. 

Bulunduğu alan yapılaşmaya açılmamış olduğundan 
doğal güzelliği bozulmamış ender yerlerden biridir. 
Yason Burnu, burada bulunan ve 1868 yılında inşa 
edilmiş olan kilisesi ile görülmeye değer güzelliktedir.  

Rumların mübadele ile ayrılmasından dolayı cemaat-
siz kalan kilise zaman içerisinde harabeye dönmüş, 
2004 yılında ise restore edilerek turizmin hizmetine 
sunulmuştur.

Yason Kilisesi - PERŞEMBE
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Fotoğraf: Erol Kontaş
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Yemişken Kilisesi’nin 19. yüzyılda yaptırıldığı tah-
min edilmektedir. Gölköy – Mesudiye karayoluna 

yakın bir noktada, Yemişken Küme Evleri mevkiinde 
bulunmaktadır. 

Duvarlar köşelerde düzgün kesme taşla, diğer yerler 
moloz taşla inşa edilmiştir. Duvar yüzeyinde mazgal 
pencerelere yer verilerek aydınlatma sağlanmıştır. 
Ayrıca apsis yarım silindirik olarak oldukça büyük 
yapılmıştır.

Yemişken Kilisesi - GÖLKÖY
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Darahta Kilisesi, Gölköy ilçe sınırları içerisindeki Darahta Yaylası’nda bulunmaktadır. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde gayrimüslimler tarafından yapılmıştır. Yapılış 

tarihi hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamaktadır.

Darahta Kilisesi - GÖLKÖY
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“Altın Taç”
Dönem: Demir Çağı (Arkaik Dönem M. Ö. 800 - 480)
Buluntu Yeri : Kumru 
Ölçüleri: 5.3 x 17 cm - İsmet ERÇAL Koleksiyonu
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Koleksiyonlar, Müzeler, Konaklar

KOLEKSİYONLAR

Kumru’daki İsmet ERÇAL ve Kabadüz Derinçay Mahallesi’ndeki 
Hasan OKUTAN koleksiyonları, Ordu ili genel tarihi açısından 
oldukça önemli ve kıymetli özelliklere sahiptir. İsmet ERÇAL kolek-
siyonu insanlık tarihinin başlangıcından erken dönem Orta Çağ’a 
kadar uzanan antik dönemleri, Hasan OKUTAN koleksiyonu ise 
daha çok Yakın Çağ tarihinin izlerine sahiptir.  
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İsmet ERÇAL Koleksiyonu - KUMRU

Kumrulu iş adamı İsmet ERÇAL, yaklaşık 10 yıl 
önce “koleksiyonerlik” belgesi ile bölgesinde tar-

ihi araştırmalar yaparak eser toplamaya başlamıştır. 
Bölge, antik dönemlerden itibaren insan topluluk-
larının, Karadeniz kıyılarından iç bölgelere ve batı-
doğu ekseninde geçiş yolu ve yerleşim alanları olarak 
dikkat çekmektedir. 

İsmet ERÇAL, koleksiyonerliğe bu toplulukların bırak-
tığı değerli eserlerin kaçak yollarla yurt dışına çık-
masını engelleme amacı ile başlamıştır. Bugün 400 
eserlik bir sayıya ulaşan bu eşsiz koleksiyon “Tarihe 
Yolculuk” adı ile anılmaktadır.  
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Koleksiyonlar - Müzeler - Konaklar

“Aslan Rölyefi”
Dönem: 19. yüzyıl
Buluntu Yeri : Kumru 
Ölçüleri: 60 x 80 cm - İsmet ERÇAL Koleksiyonu
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İsmet ERÇAL Koleksiyonu - KUMRU

“Boğa Başlı Kase”
  Dönem: Erken Tunç Çağı M. Ö. 3000
  Buluntu Yeri: Kumru
  Ölçüleri: 13 (h) x 15,5 (Q) cm - İsmet ERÇAL Koleksiyonu

Anadolu ve Trakya’da M. Ö. 3000 - 2000 yılları arasına tarihlendirilen Erken Tunç 
Çağı, genel karakteri ile üzerinde tapınak ve idari binaların da bulunduğu orga-

nize ve bağımsız şehir devletlerinden oluşan bir dönemi kapsamaktadır. Sosyal, din-
sel ve teknolojik değişime tanıklık etmektedir. Bakırın kalay ile karıştırılarak tuncun 
elde edilmesi, dönemin madenciliği açısından önemli bir gelişmedir.
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“Çekiç Balta”
  Dönem: Neololitik Dönem M. Ö. 9000 (Cilalı Taş Devri)
  Buluntu Yeri: Kumru Elekçi Deresi
  Ölçüleri: 5 x 12 cm - İsmet ERÇAL Koleksiyonu

Neololitik Dönem’de topraktan veya kilden yapılan kaplar ateşte pişirilmiş, bunun 
sonucunda seramik sanatı başlamıştır. Bu devirdeki insanlar bilgi ve teknikte 

önceki dönemlere göre ileri bir düzeye ulaşmışlardır. Yerleşik düzene geçilmesi bu 
dönemde meydana gelmiştir. 
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Kabadüz Derinçay Mahalle Muhtarı olan Hasan OKUTAN, yüzlerce eserden oluşan kolek-
siyonunu uzun yıllar kendi soyağacının izlerini sürerken toplamıştır. Bölgesel özellikte 

olan koleksiyon; köy kütük defterlerinden, koleksiyonerin atalarının kullandıkları günlük 
hayat eşyalarından ve yakın tarihe ait nesnelerden oluşmaktadır. Çıkrık, doğal ya da yapay 
liflerden iplik eğirmek için kullanılan bir araçtır. Araştırmalara göre M.S. 500 ile 1000 yılları 
arasında Hindistan’da keşfedilmiş, zamanla Orta Asya’da ve Avrupa’da kullanılmıştır. 

Hasan OKUTAN Koleksiyonu - KABADÜZ

“Çıkrık”
 Dönem: 19. yüzyıl
 Buluntu Yeri: Kabadüz
 Ölçüleri: 50 x 90 cm
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Edinilen bilgiye göre, Makarios’un annesi Yunanistan’a göç etmeden önce Kabadüz’de 
Hasan OKUTAN’ın babannesi ile komşulardı. Yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen bu 

bakraç, göçten sonraki yıllarda III. Makarios’un annesinin hediyesi olarak koleksiyon-
da yerini almıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde Hasan OKUTAN koleksiyonunu, hem 
Osmanlı’nın son dönemini hem de Cumhuriyet dönemini anlamamız açısından oldukça 
önemli bir yere koyabiliriz.

“Bakraç”
Dönem: 1960’lı yıllar
Buluntu Yeri: Hediye (Kıbrıs Cumhuriyetinin  ilk Cumhurbaşkanı III.Makarios’un an-
nesinin, Hasan OKUTAN’ın babaannesine hediye ettiği Yunanca imzalı bakraç)
Ölçüleri:13 (h) x 14 (Q) cm 
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MÜZELER

Altınordu ilçesinde “Paşaoğlu Etnografya Müzesi” ve “Ünye 
Belediyesi Müze Evi” Karadeniz Bölgesi ve Ordu kenti ölçeğinde 
yaşanmış kültür oluşumlarının izlerini taşıyan eserleri ve iç me-
kan düzenlemeleri içermektedir. Müzeler böylece geçmiş ve ge-
lecek arasında güçlü bir bağ oluşturmaktadırlar. 

Paşaoğlu Etnografya Müzesi, 2012 yılında “Kurul Kale Yerleşme-
sinde” başlayan arkeolojik kazılar ile ortaya çıkan eserleri de 
arkeolojik seksiyon kısmı ile sergilemeye başlamıştır.  Ünye 
Müze Ev ise 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisinin özelliklerini 
taşımakta ve Türk ahşap işçiliğinin izlerini göstermektedir. 
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Paşaoğlu Etnografya Müzesi - ALTINORDU
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Altınordu - Selimiye Mahallesi’ndeki Taşocak Caddesi üzerinde bulunmaktadır. 
“Paşaoğlu Konağı” adı ile anılan bina, birinci sınıf bir sivil mimari örneğidir. Or-

du’nun eşraflarından “Paşaoğlu Hüseyin Efendi” tarafından yaptırılmıştır. Bahçesi 
ile  birlikte 625 m² bir alanı kapsayan ve 1896 yılında yaptırılan bu konağın taşları 
Ünye’den, ahşap ve çini malzemeleri Romanya’dan getirilmiştir. Yapımında İstanbul-
lu ustalar çalıştırılmıştır. 19. yüzyıl sivil mimarimizin en güzel örneklerinden biri olan 
Paşaoğlu Konağı zemin dahil olmak üzere üç katlıdır. Zemin katı idare, birinci katı et-
nografik eserler koleksiyonu, ikinci katı ise konak özelliklerini taşıyacak şekilde düzen-
lenmiştir. Paşaoğlu Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü tarafından kamulaştırılıp onarılarak 1987 yılında “Paşaoglu Konağı ve Et-
nografya Müzesi” olarak hizmete açılmıştır. Konağın bahçesinde fıskiyeli bir havuz ve 
bugün ahşap bir örtü ile korunan taş ocak bulunmaktadır. Dış cephedeki taş işçiliği, 
ahşap tavandaki bitkisel motifler ve banyosundaki desenli çiniler dikkat çekicidir.

Dikdörtgen planlı olarak inşa edilen camii Selçuklu 
Dönemi izleri taşımaktadır.  1380’li yıllarda Hacıemiroğul-
ları Beyliği tarafından inşa edildiği söylenmektedir.  1781 
yılında Şebinkarahisar mutasarrıfı Hüseyin Battal Paşa 
tarafından kısmen onarımdan geçen camii daha sonraları 
depremden zarar görmüş ve yüzyılın başlarında tekrar 
onarım geçirmiştir. Eski camiden günümüze sadece gi-
riş kapısı ve portalı kalmıştır. Şimdiki minaresi ise 1877 
yılında eski minarenin kaidesi üzerine yapılmış olup 1994 
yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce de onarılmıştır. 
Pencere kapakları ve mimberi ahşap oymacılığının güzel 
örneklerinden olup özellikle camii kapısı bugün Ankara 
Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir. 

“Eskipazar Camii Kapısı”
Dönem: 14.yüzyıl / Buluntu Yeri: Eskipazar
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Ünye Müze Evi - ÜNYE

Ünye Müze Evi’nin, temel taşlarından birinin üzerinde Hicri 1176 yazılı olması üze-
rine Miladi 1762 olarak 18. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği düşünülmek-

tedir. Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan ev, taş temel üzerine ahşap olarak 
yükselmektedir. Kafkasya doğumlu Kaptan Server Bey’e aittir. Türk ahşap işçiliğinin 
izlerini taşımaktadır. Bahçesinde bulunan su kuyusunun yanı sıra yapının her odasın-
da taş ocakları da yer almaktadır. Türkiye’de bu tarzdaki 60 evden birisidir. 
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Koleksiyonlar, Müzeler, Konaklar

2009 yılında Ünye Belediyesi tarafından satın alınan evde 2010 yılının Temmuz 
ayında restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. Sırayla çatı ve çöken kısımların ayrıl-

masından sonra esneyip dökülen kısımlar restore edilmek üzere uzman ellere teslim 
edilmiştir. Yapının pencereleri, duvarları ve dış cephe boyaları aslına uygun olarak 
yapılmıştır. Yapı bugün “Müze Ev” olarak kullanılmaktadır. 

Restorasyon sonrasında müze kimliğinde kullanılan yapı, Ünye evlerinin değişime uğra-
madan ayakta kalmayı başarabilen örneklerinden biri olmuştur. Evin iç kısımlarında ge-
leneksel ev yaşantısı ile ilgili nesneler sergilenmektedir.
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“İkizevler”
Dönem: 19. yüzyıl
Yer: Taşbaşı Mahallesi - Altınordu
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KONAKLAR

Büyük ve gösterişli evler olarak zamanın zenginlik göstergesi olan 
bu yapılar, eski yaşanmışlıkların günümüzdeki mimari tanıklarıdır. 

Geleneksel mimari üslubunun restorasyon çalışmaları ile koru-
maya alındığı konaklar, konut işlevlerinden çıkıp bugün otel ya 
da müze olarak kullanılmaktadır. Ancak bu şansı bile bulamamış 
geçmiş zamanın efendisi kimi konaklar ya yıkılıp gitmiş ya da 
yıkılmaya yüz tutmuş bir şekilde sahiplenilmeyi beklemektedir. 
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Edinilen bilgilere göre konak, Bolaman Kalesi’nin 
üstünde, güney duvarı ile kilise arasına 19. yüzyıl-

da inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisi özelliğindeki 
konağın sahibi 1836 yılında John Hamilton’un seya-
hat notlarına göre Ali Bey adlı bir kişidir.  1846 yılında 
ise Jeolog Hommaire de Hell kale üzerinde bir saray-
dan bahsetmiş ve konağın Çarşamba Paşası Ahmet 
Bey’e ait olduğunu notlarına yazmıştır. Ahmet Paşa 
ismi araştırıldığında bu paşanın Trabzon Paşası Osman 
Hazinedaroğlu olduğu anlaşılmıştır. Konağın bugünkü 
sahipleri olan Kademoğlu ailesinden edinilen bilgiye 
göre ise Osman Paşa’nın babası Çarşambalı Süleyman-
zade Haznedaroğlu Trabzon Paşası iken, 1811 yılında 
konağı kalenin üstüne misafir evi olarak yaptırmıştır.  
Konağı devlete devreden yerli derebeyi ailesi Hazne-
daroğulları’nın kökleri 500 yıl ötelere uzanmaktadır. 

BOLAMAN KONAĞI

Haznedaroğlu Konağı - FATSA
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Koleksiyonlar - Müzeler - Konaklar

İç kale üzerine çift cumbalı olarak inşa edilmiş olan konak, 2009 yılında aslına 
uygun olarak onarılmıştır.
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Süleyman Paşa Sarayı temel ve duvarları üzerine inşa edilmiş olan konak, taş temel 
üzerine duvar olarak yükselmekte ve çatısı kırma çatı şeklindedir. 450 m²’lik bir bahçe 

içinde yer alan yapı 150 m²’lik bir taban alanına sahiptir. Yapı bugün otel-restoran olarak 
kullanılmaktadır. Tapu kayıtlarında 1877 yılı yazmakta olup yapının kimler tarafından 
yaptırıldığı bilinmemektedir. Osmanlı döneminin geleneksel mimari üslubu ile inşa edilen 
yapıda Ermeni ustaların da çalıştığı düşünülmektedir.

Sebile Hanım Konağı - ÜNYE

“Sebile Hanım Konağı”
Dönem: 1877 (Osmanlı Dönemi)
Yer: Ünye
İlk Kullanım: Konut
Bugünkü Kullanım: Otel-Restoran
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Koleksiyonlar, Müzeler, Konaklar

Arapzade Bahittin Efendi, Dışişleri eski bakanı Feridun Cemal Erkin ve kardeşi Cum-
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Ulvi Cemal Erkin’in dedeleri olan Pamukçuoğlu 

ailesindendir. Konağın bir sonraki sahipleri ise iş adamı Hami Artur’dur. 2004 yılında 
Ünyeli İşadamı ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Şimşek tarafından satın 
alınan tarihi yapı 2009 yılında yeniden restore edilerek Sebile Hanım Konağı adıyla 
halkımızın hizmetine sunulmuştur.  

Tipik Osmanlı evi olan yapı 1927 yılında Arapzade Bahittin Efendi tarafından satın 
alınmıştır. 
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Hükümet Konağı - MESUDİYE

1908 yılında hükümet konağı olarak inşa edilen yapı uzun yıllar devlet işlerinde 
kullanılmıştır. Yeni hükümet binasının yapımı ile mevcut yapı boşaltılmış ve resto-

rasyon sürecinden sonra günümüzde yüksek okul olarak kullanılmaya başlamıştır. 
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Kamil Efendi Konağı - MESUDİYE

Mesudiye’de yer alan konak, bahçesi ile ilçe içinde önemli bir yapı değeri olarak 
günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. 

“Kamil Efendi Konağı”
Dönem: Cumhuriyet Dönemi / Yer: Mesudiye
İlk Kullanım: Hükümet Konağı / Bugünkü Kullanım: Konut
Yapısal Özellikler: Bahçe içinde kare planlı ve iki katlı olan yapı taş temel üzerine 
bağdadi duvar tekniğinde yükselmektedir. Kırma kiremit çatı bu tip yapıların ve böl-
genin geleneksel özelliğini yansıtmaktadır. 
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İkizevler - ALTINORDU

“İkizevler”
Dönem: Cumhuriyet Dönemi

  Yer: Altınordu 

  İlk Kullanım: Konut
Bugünkü Kullanım: Otel

Giriş kat üzerinde iki kat olarak yükselen yapı, resto-
rasyon evrelerinden sonra kırma çatılı alaturka kire-
mitle kaplanarak ahşap pervazlı giyotin pencereli bir 
dış cephe özelliğine sahip olmuştur. Yenileme inşaatı 
ile her iki benzer yapı da birinci katlarından yapısal 
yeni dönem değişikliği olarak yine ahşap pervazlı ve 
giyotin pencereli bir köprü ile birbirine bağlanmıştır.   
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Koleksiyonlar - Müzeler - Konaklar

Yörenin karakteristik özelliklerini taşıyan yapı benzer planlı iki evden oluşmaktadır. 
İlk inşasından sonraki süreçte oldukça harap hale gelen yapı yıkılmıştır. Restorasyon 

projesi hazırlanan yapı 1999 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Kara-
deniz’i ön cephesinden tüm katları ile gören İkizevler eşsiz bir manzaraya sahiptir.      
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Cevat Bey Konağı - ÇAMAŞ

Cevat Bey Konağı Ordu’ya 50 km, Fatsa’ya ise 20 km uzaklıkta bulunan Çamaş 
ilçesi sınırları içerisindedir. Hisarbey Mahallesi’nde bulunan Cevat Bey Konağı, 

bir dönem Fatsa Hükümet Konağı olarak da kullanılmıştır. 
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Koleksiyonlar, Müzeler, Konaklar

Çamaş ailesinden Osman Ağa tarafından 1909 yılında yaptırılan konak, 18 
odalı olup her odasında banyo bulunmaktadır. Yapı malzemesi olarak taş ve 

ahşap kullanılan binanın avlusunda aşevi ve fırın bulunmaktadır. 
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Fatsa ilçe sınırları içerisinde yer alan Duayeri Mahallesi’ndeki bu geleneksel köy evi aslı-
na uygun olarak onarılıp, kültür hayatımıza yeniden kazandırılmıştır. İlçe merkezine 

11 km uzaklıktaki bu konut, çevresinde bulunan ve son zamanlarda sayıları hızla artan 
villa ve eski köy evlerinden hemen ayrılmaktadır. Çünkü bu ev aynı zamanda geleneksel 
değerlerin güncellenerek nasıl korunacağı sorusunun da somut bir cevabı niteliğindedir. 

GELENEKSEL MİMARİ VE KÜLTÜR

Sarı Çiçekler Evi: FATSA

226



Koleksiyonlar, Müzeler, KonaklarKoleksiyonlar, Müzeler, Konaklar

Restorasyon sırasında taş ve ahşap malzemeler orijinal mimari anlayışa sadık kalınarak 
dikkatle kullanılmış, mekân bugünün şartları göz önünde bulundurularak yan ve arka 

kısma doğru hafifçe büyütülmüştür.

Sarı Çiçekler Evi - FATSA
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Geleneksel Mimari

Geleneksel mimari, Karadeniz coğrafyası ve sosyo kültürel etkilerinin de bariz 
bir şekilde görüldüğü bir mimari biçimidir. Gelenekseldir çünkü zorlu doğa 

koşulları, geçmişten gelen mimari birikim ve tecrübelerden yararlanmayı bera-
berinde getirmiştir. ‘Dolma Duvar’ diye tabir edilen ahşap bir karolaj ve içine otur-
tulmuş değişik renk tonlarındaki yöre taşları bu yapıları daha sıradışı kılmaktadır.
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Koleksiyonlar, Müzeler, Konaklar

Geleneksel Mimari

Karadeniz evleri, farklı yapı sistemlerinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan özgün 
yapılardır. İnsanlık tarihinin en eski yapı malzemeleri olan ahşap ve taş, bin-

lerce yıldır kullanılageldiği gibi, değişen yapı sistemleri ve yeni teknolojilere rağmen 
bugün de mimarlık ve tasarım alanındaki varlıklarını sürdürmeye devam etmektedir. 
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Geleneksel Mimari

Fatsa’nın Korucuk Mahallesi’nde, modern zamanlara meydan okuyan eski evin 
iki penceresi. Geleneksel Türk evinde ahşap ve taş, kullanılan en yaygın malze-

melerdir. Taş malzeme genellikle temel ve zemin katlarda kullanılırken, ahşap ise 
üst kat duvarlarında, kapı, pencere, tavan, çatı gibi bölümlerde kullanılmıştır. 
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Koleksiyonlar, Müzeler, Konaklar

Geleneksel Mimari

Fatsa’nın Küpdüşen Mahallesi’nden geleneksel bir pencere örneği. Doğal bir yapı 
malzemesi olarak ahşap nefes alan, kendisini yenileyebilen ve havayı temizleye-

bilen tek yapı malzemesidir. Ahşap malzemenin yoğun olarak kullanıldığı geleneksel 
mimarilerdeki estetik denge ve uyum hayranlık uyandırmaktadır. 
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Geleneksel Mimari

Kumru’nun Küçükakçakese Mahallesi’nde bir ev. Karadeniz Bölgesi’ne özgü 
dağınık yerleşme modelinde evler genellikle yamaçlarda ve birbirlerinden 

uzakta konumlanmaktadırlar. Bu yerleşim biçimi kendine özgü bir kültürü de var 
etmiştir.

232



Koleksiyonlar, Müzeler, Konaklar

Geleneksel Mimari

Serender, genellikle Orta ve Doğu Karadenize özgü, kırsal yörelerde görülen mi-
mari bir yapıdır. Yapı, dört direk üzerine oturtulmuş bir tür odadır. Mutlaka evin 

dışında bulunmakta olup kesinlikle ev ile serender arasında herhangi bir geçit veya 
köprü bulunmamaktadır. Yerden yüksekliği yaklaşık 1-2 metredir. Genellikle kare 
şeklinde tasarlanmış olan serenderlerin bölgede yüzyılı aşkın süredir kullanıldığı 
tahmin edilmektedir. Yapımında ahşap dışında herhangi bir malzeme kullanılma-
maktadır.
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Geleneksel Mimari

Yapının üstü sac veya “harduma” adı verilen yassı olarak yontulmuş ya da kesil-
miş tahtalarla örtülerek su geçirmesi engellenmektedir. Bugün genellikle kire-

mit kullanılmaktadır. Yan taraflarında 20 - 30 cm boyunda, 1.5 - 2cm genişliğinde 
ızgaralar bulunmaktadır. Bu ızgaraların yapılış amacı serenderin içerisine hava 
döngüsü oluşturmaktır. Genellikle yiyeceklerin saklanması ve mısır kurutma işlemi-
nin gerçekleştirilmesi maksadıyla yapılmışlardır. Yerden yüksek olması ve direklerin 
yuvarlak bir başlık taşıması ürünlerin haşerelerden ve yaban hayvanlarından ko-
runmasını sağlamaktadır.
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Koleksiyonlar, Müzeler, Konaklar

Geleneksel Mimari

Yapı malzemeleri arasında ahşap, sahip olduğu avantajlar nedeniyle her dö-
nem tercih edilen malzemeler arasında yer almıştır. Ahşap, olumsuz çevresel 

etkilere sebep olmamaktadır. Bunun yanında esnek ve sürdürülebilir bir yapı un-
suru  olup yenilenebilir kaynaklardan elde edilen ve geri dönüştürülebilen malze-
melerden biridir. 
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Ortaçokdeğirmen’de Su Değirmeni - KUMRU

Tarihimize ve geçmişimize tanıklık eden en önemli değerlerden olan su değir-
menleri bugün yok olmak üzeredirler. Bir zamanlar değirmenleriyle ünlü bu 

mahallede artık sadece birkaç su değirmeni mısır öğütmeye devam etmektedir. 
Değirmenler sadece un elde edilen yerler değil, aynı zamanda insanların iş gereği 
buluşup kaynaştıkları sosyal paylaşım mekânlarıydı.
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Koleksiyonlar, Müzeler, Konaklar

Ortaçokdeğirmen’de Su Değirmeni - KUMRU

Osmanlı Devleti’nde, Karadeniz’deki bir bölgenin yerleşim yeri sayılabilmesi için 
o yerde bir cami, bir medrese ve bir de değirmen olması gerektiği söylenmek-

tedir. Geçmişte su gücünden yararlanarak iki yuvarlak ve yassı taş arasında ezilen 
tahıldan elde edilen un, bugün çağın gereği olarak fabrikalarda üretilir olmuştur. 
Bu nedenle geleneksel bir meslek olan değirmencilik de malesef unutulmaya yüz 
tutmuş meslekler arasına girmiştir.
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Gelin Kayası - ÇAMAŞ

Fatsa’dan Gürgentepe, Gölköy ve Mesudiye istikametine doğru kâh tepelerin eteklerin-
den dolanan kâh derin vadilere yükseklerden bakarak uzanan yayla yolundan gelip 

geçen tüm yolcular “Gelin Kayası”na bakışlarını çevirmekten kendilerini alamazlar. Gelin 
Kayası, ilçe merkezinin kuzeydoğusuna düşmektedir. Merkezden 100 metre yükseklikte 
düz, görkemli ve görülmeye değer bir alan üzerinde yer almaktadır. Kayanın üzerinden 
Fatsa ve Karadeniz görülmektedir. 
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Koleksiyonlar, Müzeler, Konaklar

Halk arasında “elli iki badal” olarak bilinir. Gölköy ilçe merkezinin batısındaki Konak 
mevkiinde bulunmaktadır. Sarnıcın elli ikinci basamağından aşağıda ve solda kare 

biçiminde bir su deposu vardır. 1600 yıllarında Şıhmanoğulları’nın yaptırdığı konağın 
bahçesinde bulunmaktadır.

Su Sarnıcı - GÖLKÖY
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Ünye Hamamı - ÜNYE

Fotoğraf: Şeref Akçay

Uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Soğukluk ve sıcaklık mekânların-
dan oluşmaktadır. Dış cephe yüzeyleri yığma taştan, köşeler ise 

düzgün kesme taştan yapılmıştır. Kubbelerin yarısından sonrası tuğla 
ile kaplıdır. Odalar tek kurnalıdır. 
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Koleksiyonlar, Müzeler, Konaklar

Aslen Ordulu olan Trabzon 
Valisi Hazinedarzade Os-

man Paşa tarafından 1842 yılın-
da yaptırılmıştır. 1937 yılında 
yıktırılmış, 1997 yılında Ordulu 
işadamı Fahri Çelebi tarafından 
Ordu Belediyesi öncülüğünde 
aslına uygun olarak yeniden inşa 
edilmiştir. Şadırvan İyon tarzında 
altı sütun başlığına sahiptir.

Ülkemizin, sütunları en yüksek 
şadırvanı olan Osman Paşa Şadır-
vanı bugün, Ordu’nun en bilinen 
buluşma noktalarından biridir.

Osman Paşa Şadırvanı - ALTINORDU
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Adı gibi yemyeşil olan mahallenin tam ortasından bir dere akmaktadır. Evlerin duvar-
ları beyaza, pencere pervazları kahverengiye ve damları kiremit kırmızısına boyan-

mıştır. Alt katları taş, üst katları ise ahşaptan yapılan Yeşilce evleri bağdadi tarzda inşa 
edilmiştir. En alt katları genellikle ahır veya depo olarak kullanılan bu evlerde gömme 
dolap, cağ, ocak ve ambar bölümleri bulunmaktadır. Bazılarında cumba veya balkon da 
yer almaktadır. Yeşilce, Ordu’nun önemli turizm değerlerindendir.

Yeşilce Mahallesi - MESUDİYE
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Koleksiyonlar, Müzeler, Konaklar

Tarihte 93 Harbi olarak bilinen 1877 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra bölgeye Batum 
civarından göç edenler tarafından kurulmuş bir mahalledir. Yaklaşık 140 yıllık bir 

geçmişe ve özgün bir mimariye sahip olan evlerin 21 tanesi Kültür ve Turizm Bakalnığı’nca 
tescil edilmiştir. Organik tarımla birlikte eko turizm de yapılan Kabakdağı bir otel, çok 
sayıda ev-otel, tracking parkurları, yerel halk oyunları ve yüzden fazla yöresel yemek 
çeşidiyle önemli bir turizm merkezidir.

Kabakdağı - FATSA

Tarihi bir Kabakdağı Evi
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KÖPRÜLER
Ordu’nun Doğu ve Orta Karadeniz arasında kalan coğrafyası onun kültürünü de 
özgünleştirmiştir. Çoğu yüz yıllık ve üzeri çatılı bu ahşap köprüler bize geçmiş ve 
gelecek yaşantılar için çok önemli kültür hazineleri sunmaktadır. Birer sivil mimari 
örneği olan bu tarihi köprülerin korunup yaşatılması hiç kuşkusuz geleceğe bıraka-
cağımız en önemli kültür miraslarımızdan biri olacaktır.

Karadeniz’in yükselen dağlarından denize doğru çok sayıda akarsular akmakta ve 
bu nedenle geçmişten bugüne köprülerin inşası bölge için büyük önem taşımaktadır.
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Fatsa’nın Meşebükü ile Taşlıca mahallelerini bir-
birine bağlayan ve 1937-1938 yıllarında Alman 

mühendisler tarafından inşa edilen köprü, eski Ordu 
yolu güzergâhındadır.

Köprü, 65 metre açıklığında betonarme kemer şek-
lindedir ve döşemesi kemere asılıdır. İlçede daha önce 
ahşap köprülerle ulaşım sağlanmaya çalışılmış fakat 
büyük ağaçları sürükleyen sel suları bu köprüleri ya 
tamamen yıkmış ya da kullanılamaz hale getirmiştir.

Köprünün bulunduğu dere 285 metre kadar geniş ise 
de alçak su yatağı sabittir ve su, senelik taşkınlarda 
70 metreye kadar genişlemektedir.  Bu köprünün bir 
benzerini de yine eski yol güzergâhını takip ederek 
Ünye’de bulmak mümkündür.

Meşebükü Köprüsü - FATSA
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Köprüler ve Şelaleler 247



Ordu’daki üstü çatılı ahşap köprülerin en güzel 
örneğidir. Kiran Köprüsü’nü ön plana çıkaran 

en önemli faktör, Fatsa-Ilıca karayolunun hemen ke-
narında oluşudur. Oldukça iyi korunmuştur. 

Çevresinde yapılaşma olmayışı, altından akan 
derenin dinginliği, taş ayakların yüksekliği ve sağlam-
lığı ile kullanılan malzemelerin doğayla mükemmel 
uyumu bu nadide eseri Karadeniz’in en fotojenik 
köprülerinden biri kılmaktadır.

Ilıca Kiran Köprüsü - FATSA
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İkizce ilçe sınırları içerisinde bulunan Çandır Köprüsü, 
ilimizdeki diğer köprülerden Ordu Hacılar, Fatsa 

Kiran ve Akkuş Damyeri köprüleriyle hem mimari hem 
de estetik olarak benzer özellikleri taşımaktadır. 

Toplam 10 metreyi geçmeyen, iki yakayı ve küçük 
mahalleleri birleştirmek için inşa edilen bu ahşap 
köprüler, karakteristik olarak Ordu’ya özgü özellikler 
taşımaktadır.

Çandır Köprüsü - İKİZCE
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Köprüler ve Şelaleler 251



Hacılar Köprüsü, Ordu il merkezine 13 km uzak-
lıktaki Perşembe ilçesi sınırları içerisindedir. Fat-

sa-Ordu karayolu üzerindeki Nefise Akçelik Tüne-
li’nin 5 km sağında kalan bu köprü, 1928 yılında inşa 
edilmiştir. Eski değirmen ve Hacılar Çiseli Şelalesi’ne 
de çok yakın olan bu köprü doğal çevreyle de son 
derece uyumludur.

Ahşap köprülerin daha çok 1800’lü yıllarda yapıldığı 
sanılmaktadır. Köprülerde kafes sistem türünden 
taşıyıcı sisteme önem verilmiştir. Ayrıca kemer türün-
den ahşap taşıyıcı sisteme de ahşap köprülerde 
sıklıkla rastlanmaktadır. Kafes sistem köprülerde alt 
başlık çekme geçirilmelerine maruzken, üst boşluk 
basınç gerilmeleri taşırlar. Köşegen türünden olan-
lar ise kesme kuvvetine karşı koyarlar. Daha sonra 
ahşap köprülerde demir çubuklar kullanılmıştır. Ancak 
1870’ten sonra bakımının masraflı olması dolayısıyla 
ve modern trafik yüklerine karşı yeterince dayanıklı 
olmadığı için zamanla terk edilmiştir. 

Hacılar Köprüsü - PERŞEMBE

252



Köprüler ve Şelaleler 253



İlk kez 19. yüzyılda inşa edilen tarihi köprü 2012 yılında restore edilerek yeniden 
hizmete açılmıştır. 15.5 metre uzunluğunda ve 4.75 metre genişliğindeki köprü tek 

açıklıklıdır. Köprüye, Ulubey’den Elmaçukuru-Akoluk-Sarpdere yolu takip edilerek ko-
laylıkla ulaşılabilir. 

Sarpdere Köprüsü - ULUBEY
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Köprüler ve Şelaleler

Kurtboğazı Köprüsü - AKKUŞ

Fotoğraf: Hasan VARİLCİ

Yerel adı “Bek Köprüsü” olan bu ahşap köprü, Kurtboğazı ile Kapılı mahallelerini bir-
birine bağlamaktadır. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen yapı, on yıl kadar önce 

onarılarak sağlamlaştırılmıştır.
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Yaklaşık 150 yıllık olduğu tah-
min edilen bu kemer köprü de 

diğer örnekleri gibi yerli Rum taş 
ustaları tarafından yapılmıştır. İşle-
vini bugün de devam ettiren bu 
tarihi yapı, Ordu’nun en güzel taş 
köprülerindendir. Köprü taşlarının 
Samsun’da hazırlanarak ilçeye ge-
tirildiği bilinmektedir. 

Kemer Köprü - İKİZCE
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Köprüler ve Şelaleler

Kemer köprü, ters dönmüş bir asma köprü olarak düşünülebilir. Asma köprü gibi 
kemer köprü de, uç noktalara kirişten daha çok kuvvet iletmektedir. Fakat bu du-

rumda uçları çekmeye değil, itmeye çalışır. İtme kuvveti, zemini köprünün bir parçası 
haline getirmektedir. Böylece yapıda gereçten tasarruf sağlanmaktadır. Ama bunun 
için, güvenilir temeller gerekmektedir. Bu tür yapılarda, esneklik önemli bir sorun 
oluşturmaz. 
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Ordu il merkezinde Bülbül Deresi üzerinde bulunan tek açıklıklı düzgün kesme 
taştan 1890-1895 yılları arasında yapılmış olan köprü, tek gözlü ve tabanı 

taş döşelidir. Korkulukları ise moloz taş örgülüdür. 1982 yılında onarım görmüştür.

Kemer Köprü - ALTINORDU
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Köprüler ve Şelaleler

Aybastı Irmağı üzerinde bulunan ve yaklaşık 50 yıllık olduğu sanılan köprü, 
Fatsa’nın Kulak Mahallesi ile Çamaş’ın Gümüşlü Mahallesi’ni birbirine bağla-

maktadır.

Kulak Mahallesi Asma Köprü - FATSA
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Havzıkara Köprüsü - ÜNYE

1938-43 yıllarında İstiklal Savaşı gazilerinden Nuri Keskin’in öncülüğünde Asut 
ve Çayırlı mahallelerini birbirine bağlamak için kestane ve pelit ağacından inşa 

edilen köprünün yirmi yıl kadar önce çatısı ve çürüyen döşemeleri onarılmıştır. Taş 
ayakların arası 20 metre olup köprünün çatı uzunluğu 40 metre, genişliği de 2.40 
metredir. 
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Köprüler ve Şelaleler

Havzıkara Köprüsü’ne ev sahipliği yapan Ünye ilçesi, Ordu il merkezine 63 km 
uzaklıktadır. Doğusunda Fatsa, güneyinde Akkuş ve Kumru ilçeleriyle komşudur.
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Beylerli Köprüsü - KABATAŞ

1905 yılında yapıldığı öngörülen köprü, günümüzden otuz yıl kadar önce üstü 
kapatılarak onarılmıştır. Yanına betonarme köprü yapılınca da ahşap köprü kul-

lanılmaz olmuştur. 
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Köprüler ve Şelaleler

Fotoğraf: Ceri bla-
Fotoğraf: Lorem Dolor

Başkotani Köprüsü - KABADÜZ

1875-1880 yılları arası yapıldığı tahmin edilen köprünün uzunluğu 20, genişliği 
ise 2 metreye yakındır. Eski adı “Kotana” olan köprü, Derinçay Mahallesi halkı 

tarafından Melet Irmağı üzerine yığma taş ve ahşap malzeme ile yapılmıştır. Uzun 
yıllar Kabadüz ve Mesudiye ilçelerini birbirine bağlayan köprü tarihi ve kültürel 
bir değer taşımaktadır. Zamana yenik düşen bu efsane köprü bugün için malesef 
kullanılamaz durumdadır.
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Eski adı “Kızılin” olan Akoluk Köprüsü, tipik bir 19. yüzyıl 
Osmanlı köprüsüdür. Uzunluğu 41 metre, genişliği 

ise 3.5 metre olan üç açıklıklı bir köprüdür. 2012 yılında 
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. 

Anayola yürüme mesafesinde olan köprü işlevini devam 
ettirmektedir. Akoluk Köprüsü Ulubey’e 14 km uzaklık-
tadır.

Akoluk Köprüsü - ULUBEY

ONARIM ÖNCESİ AKOLUK KÖPRÜSÜ
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Fotoğraf ve Manipülasyon: Yusuf Kılınç
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Köprüler ve Şelaleler

ŞELALELER

Karadeniz’de sıra dağların denize paralel uzanması, de-
nize doğru akan irili ufaklı sayısız dere ve nehrin önüne 
doğal engeller çıkarmaktadır. Ordu dereleri engebeli ve 
dik yamaçlardan akarken her biri adeta uçan bir suya 
dönüşmektedir. İlimizde bu doğal güzelliklerden çok sayı-
da bulunmaktadır. 

Bazılarının ismi bile yokken bazıları da sadece belli aylarda 
var olur. Sonra ise bir sonraki yılın aynı mevsimine kadar 
suları çekilir. Ama çoğunluğu yaz kış gürül gürül çağlama-
ya devam ederler.
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Karaoluk Çiseli Şelalesi - ALTINORDU

Ordu’nun en güzel şelalelerinden olan Karaoluk Çiseli Şelalesi, il merkezine 
yaklaşık 26 km’lik uzaklıkta, Karaoluk Mahallesi sınırları içerisinde bulun-

maktadır. 
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Köprüler ve Şelaleler

Türkiye’nin en uzun tüneli olan Nefise Akçelik Tüneli’nin Ordu-Fatsa istikametin-
de 20. km’de Kırlı sapağından sağa çıktıktan sonra tabelaları takip edilerek 

şelaleye ulaşılabilmektedir. Şelalenin önündeki tertemiz gölde yüzülebilmekte ve 
son derece güzel görüntüler alınabilmektedir. 
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Kızılelma Şelalesi - AKKUŞ

Şelaleye, Akkuş’ta bulunan Kızılelma Merkez Mahallesi’nden ve oradan da Eserli 
Mahallesi’nden ulaşmak mümkündür. Yürüyüş yolu üzerinde sizi ilk önce yak-

laşık 20 metre yükseklikten dökülen Çillik Şelalesi karşılamaktadır. 
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Köprüler ve Şelaleler

Çamlık Şelalesi de bu bölgeye oldukça yakın bir mesafede bulunmaktadır. Çam-
lık Şelalesi’ni geçtikten sonra Kızılelma-Tuzak Mahallesi sınırlarındaki Doğu 

Gölü’ne de ulaşılabilmektedir.
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Hatipli Şelalesi - FATSA

Fatsa’ya bağlı Hatipli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan doğal bir şelaledir. 
Gezi amaçlı olarak patika yolla ulaşım sağlanan şelalenin Fatsa ilçe merkezine 

uzaklığı 20 km’dir.
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Köprüler ve Şelaleler

Kestane Yokuşu Şelalesi - ÇAMAŞ

Bir takım şelalesi olan Kestane Yokuşu Şelalesi, Bolaman Irmağı’nın önemli 
bir kolu olan Şahsen Deresi üzerinde bulunmaktadır. Çamaş-Gürgentepe  

yolu üzerinde bulunan şelale, ulaşımı zor bir vadide yer almaktadır. Çamaş ilçe 
merkezine uzaklığı 11 km’dir.
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Kapılı Şelalesi - ÇAYBAŞI

İlçe merkezine 18 km mesafede bulunan Kapılı Şelalesi’ne Çaybaşı-Akkuş 
yolunu takip ederek ulaşmak mümkündür. İki aşamalı olan şelalenin ikinci 

kısmı karayolunun altından geçerek çağıldamaya devam etmektedir. Yolun he-
men yanındaki eski değirmenin biraz üzerine tırmanıldığında şelalenin bütün 
ihtişamını görmek ve görüntülemek mümkün olmaktadır. 
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Köprüler ve Şelaleler

Kazankaya Şelalesi - ÇAYBAŞI

Çaybaşı ilçe merkezine 3 km uzaklıkta bulunan Kazankaya Şelalesi’ne 
ulaşabilmek için yolun son 500 metresi yürüyerek gidilmektedir. Şelalenin 

bulunduğu alan doğal gezi parkurudur ve güzelliğiyle görülmeye değerdir.
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Kurtboğazı Şelalesi - AKKUŞ

Fotoğraf: Ali Varilci

Akkuş ile Çaybaşı ilçelerinin sınırında bulunan şelalenin hemen yanında iki tarihi 
ahşap köprü yer almaktadır. Şelale, doğa ve fotoğraf tutkunları için güzel man-

zaralar sunmaktadır.
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Köprüler ve Şelaleler

Başönü Şelalesi - İKİZCE

İkizce ilçe sınırları içerisinde bulunan Say Deresi üzerindeki kayalıktan akan 
şelalenin küçük bir yerleşim yerinin hemen yanında olması, şelaleye ulaşımı 

son derece kolaylaştırmıştır.
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Cin Değirmeni Şelalesi - İKİZCE

İkizce-Devecik yolunun 17. km’si üzerindeki şelalenin yanında bir de eski değir-
men bulunmaktadır. Yapılış tarihi net olarak bilinmeyen değirmen, Rumlar 

tarafından inşa edilmiştir. 

278



Köprüler ve Şelaleler

Issız bir yerde bulunan ve halk tarafından geçmişte içinde cinlerin olduğuna 
inanılan Cin Değirmeni Şelalesi, doğal bir mağara içine ahşaptan yapılmıştır. 

1970’li yıllarda yaşanan sel felaketi sonucu değirmenin ağaçlarını su götürmüş, 
yerine bugün gördüğümüz betonarme olanı yapılmıştır.
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Ortaköy Şelalesi - ÇATALPINAR

Ortaköy yolu üzerinde bulunan ve “Köyaltı” da denilen şelaleye ana yoldan ayrıldık-
tan sonra toprak ve dar bir yoldan araçla ulaşmak mümkündür. Hemen arkasın-

da eski bir değirmen bulunan şelale, Çatalpınar ilçe merkezine 7 km uzaklıktadır.
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Köprüler ve Şelaleler

Armutlu Şelaleleri - AYBASTI

Üç şelaleden oluşan bu takım şelaleler, Aybastı ilçe merkezine 10 km uzaklık-
taki Armutlu Mahallesi yoluna yürüme mesafesinde bulunmaktadır. 
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Uzundere Şelalesi - AYBASTI

Uzundere Şelalesi, ilimizin en 
yüksek şelalelerinden biridir ve 

Aybastı ilçe merkezine uzaklığı 17 
km’dir. 

Aybastı ilçesinden Uzundere Ma-
hallesi’ne kadar araçla, oradan da 
dar bir patikadan yürüyerek çıkılan 
şelalenin ihtişamı görenleri oldukça 
etkilemektedir.
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Köprüler ve Şelaleler

Yeşilköy Şelalesi - FATSA

Fatsa ilçe merkezine 12 km mesafedeki 
şelaleye ulaşmak son derece kolaydır. 

Şelalenin hemen yanında eski bir değir-
men de bulunmaktadır. 

Şelale aynı zamanda yerel halkın tatil 
günlerinde sıklıkla tercih ettiği bir din-
lenme alanıdır.
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Gerce Şelalesi - KABADÜZ

Turnalık Yaylası’ndan toprak yolu 
takip ederek Geçilmez Kan-

yonu’na kadar araçla gelmek müm-
kündür. Aracınızı Ablak Taşı olarak 
bilinen yerde bıraktıktan sonra yol-
daki yürüyüş parkuru işaretlerini de 
takip ederek dere içine kadar 4 km 
yürümek gerekmektedir. Burada 
“Gerce Şelalesi: 3 km” tabelası sizi 
bir patika yola yönlendirmektedir. 
Böylece 7 km bir yürüyüşten sonra Or-
du-Giresun sınırındaki bu muhteşem 
şelaleye ulaşılabilmektedir.
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Köprüler ve Şelaleler

Yokuşdibi Şelalesi - KABADÜZ

Yokuşdibi Özlükent yolu üzerindeki bu şelale özellikle bahar aylarında yüksek 
bir debiye ulaşmaktadır. Yemyeşil manzarası ile görenleri büyülemektedir.
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Pösküden Şelalesi - KUMRU

Kumru ilçesine sadece 6 km mesafede olan şelaleye ulaşım son derece kolay-
dır. Ancak şelale, artık kullanılmayan bir dinlenme tesisinin içinde kaldığından 

görüntü almak kolay olmamaktadır.
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Köprüler ve Şelaleler

Kurşunçal Şelalesi - PERŞEMBE

Karaoluk Mahallesi’ne 2 km mesafede olan şelaleye, Selimiye Mahallesi’nden 
araçla da  gidilebilmektedir. Ünlü “Kurşunçal Ormanları” ile kuşatılan şela-

leyi, kanyon görünümlü derin dere yatağından dolayı iyi bir açıdan görüntüle-
mek oldukça zordur. Üst kısmından yaklaşıldığında kayaların üzerinden şelale-
nin temiz suyuna dokunabilmek mümkündür.
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Ohtamış Şelalesi - ULUBEY
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Köprüler ve Şelaleler

Fotoğraf: Erol Kontaş

Ohtamış Mahallesi’ndeki son ev-
lerden sonra Ordu’nun bu ünlü 

şelalesine ulaşmak için önce dar bir 
patikadan, ardından ise bir dere-
den geçilmektedir. Şelalenin etkisi 
ile çevredeki zemin yosunlu ve kay-
gandır. 

Ulubey’e 10.5, Gürgentepe’ye 6, 
Ordu’ya ise 36 km uzaklıktadır. Su-
lar oldukça yüksek olan kayalardan 
aşağıya 30 metre yükseklikten ve 
neredeyse 90 derecelik bir açıdan 
dökülmektedir. Karadeniz’in en 
büyük ve görkemli şelalelerinden 
birisidir.
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Hacılar Çiseli Şelalesi - PERŞEMBE

Şelale, Fatsa-Ordu karayolunda-
ki Nefise Akçelik Tüneli’nin 5 km 

sağında kalmaktadır. Hacılar Ma-
hallesi’ndeki Çiseli Şelalesi’ne he-
men yanındaki birkaç evlik küçük 
bir mahallenin fındık bahçelerinden 
inerek ulaşılmaktadır. Şelalenin he-
men üstünde 1928 yılında yapılmış 
tarihi bir ahşap köprü de bulunmak-
tadır. Üstü çatılı bu güzel köprü sizi 
dere kenarındaki eski değirmene 
ulaştırmaktadır. 

290



Köprüler ve Şelaleler

Gölköy Şelalesi - GÖLKÖY

Fotoğraf: Gölköy Belediyesi Arşivi

Şelale, Gölköy-Mesudiye karayoluna çok yakın bir mesafede bulunmaktadır. 
Yağmurun bol olduğu ilkbahar aylarında debisi yükselmektedir. Yeşillikler arasın-

dan süzülen dere, pınarıyla görkemli bir güzellik, etkileyici bir manzara sunmaktadır.
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Çağlayan Şelalesi - ULUBEY

Fotoğraf: Aydın Türkcan

Ulubey’e 35 km uzaklıktaki Çağlayan Mahallesi’nde bulunan şelaleye ulaşım 
kolaydır. Yaz aylarında suları azalsa da yaklaşık 130 metre yükseklikten akan  

Ordu’nun en yüksek şelalesini kilometrelerce uzaklıktan dahi görmek mümkündür.
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Köprüler ve Şelaleler

Kadıncık Şelalesi - ULUBEY

Ulubeye’e 5 km uzaklıkta olan şelaleye 
araçla ulaşmak mümkündür. Şelalenin 

çevresi görüntü almaya ve piknik yapmaya 
müsaittir.
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Fotoğraf: Ali Varilci

Gökçegelin Şelalesi - ÇAYBAŞI

Adını, iyilikseverliği ile ünlü gayrimüslim bir gelinden alan bu şelaleye ulaşmak 
için İlküvez’den vadiye doğru inen dik ve kıvrımlı yolu takip etmek gerekmekte-

dir. Yolun sonundaki dar patika ile şelaleye ulaşılmaktadır.
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Köprüler ve Şelaleler

Gümüşdere Şelalesi - KABADÜZ

Turnalık Yaylası Gümüşdere Ma-
hallesi’nde bulunan dere üze-

rindeki takım şelalelerin yükseklikleri 
7 ile 40 metre arasında değişmektedir. 
Turnalık Gümüşdere yürüyüş parkuru 
üzerinde bulunan takım şelalelerin en 
büyüğü Dikilitaş Şelalesi’dir. 40 metre 
yüksekten dökülen şelaleyi görmek 
isteyenler Turnalık’tan Gümüşdere 
yürüyüş rotasını takip ederek 5 km 
sonra şelaleye ulaşabilmektedir. 

Gümüşdere Kaya Mezarları’na da 
şelalelerin yanındaki dik yamacı tır-
manarak ulaşılmaktadır.
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Perşembe Yaylası Çiseli Şelalesi - AYBASTI

Perşembe Yaylası’ndaki yapay gölü geçip biraz ilerlediğinizde bozulan toprak yol 
sizi bir vadinin kenarına kadar getirmektedir. Araçtan inince on dakikalık bir 

yürüyüş ile Çiseli Şelalesi’ne ulaşılmaktadır. Çiseli Şelalesi, döküldüğü havuzla bir-
likte ziyaretçileri için oldukça güzel bir manzara oluşturmaktadır. 
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Köprüler ve Şelaleler

Harmangölü Şelalesi - ÜNYE

Veziroğlu Şelalesi’nin hemen yakınında bulunan Harmangölü Şelalesi’nin 
önündeki küçük doğal gölde uygun havalarda keyifle yüzülebilmektedir.
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