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Görsel 1.1: Fındık

 Merhaba ben Ordulu Fındık!
 Kendimi tanıtayım önce. Aslında çoğunuz yakından 
tanıyorsunuz beni. Övünmek gibi olmasın ama ben hem 
Ordu hem de Türkiye için önemli bir ekonomik değere sa-
hibim. Şehrimizde çocuklar için dondurmayım, çikolatayım, 
oyuncağım;  genç kızlar için çeyizim; anneler için ev eşya-
sıyım; babalar için geçim kaynağı; gelin ve damatlar için 
sevinç, ümit; okumaya gidenler için cep harçlığı; gurbette-
kiler için memleketi ziyaret sebebi; pek çok tarım işçisi için 
ekmek kapısı; ülke için döviz; çikolata ve yağ fabrikaları 
için ham madde; ekmek fırını, soba, ızgara için yakıt; so-
ğuk kış gecelerinin sevimli çerezi ve daha nice faydaları 
olan  Ordu fındığıyım. Bu sebeple bu kitapta ön saflarda 
olup ilimizin tanıtımında görev almak ve  sizlere yol göster-
mek istiyorum.

Ordulu FındıkOrdulu Fındık
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Görsel 1.2: Bolaman Limanı
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 Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar 
geminin içindeki yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, ken-
disiyle birlikte kıyıya sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta 
kalma mücadelesi verir. Yolcu günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden çıkan 
deftere not eder. Şimdi onun yazdığı notlara göz atalım:

 Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir insana rastlama-
dım. Galiba uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalacağım.
 Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir 
mağarayı barınabileceğim şekilde düzenledim.
 Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağa-
ranın girişini büyük ağaç dalları ile kapattım.
 Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim.
 Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebil-
mek için kuruttum.

BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ

Görsel 1.3
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 Pek çok insanın katkısıyla sütüm içmeye hazır. Peki ya öyle olmasaydı? 
 Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim?
 Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp eğlenceli vakit geçiriyorum.
 Ya onlar olmasaydı?
 Bu yollar yapılmasaydı, araba ya da şoför olmasaydı okula nasıl ulaşırdım?
 Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim?

 Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. 
Yemek yemek, giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu 
ihtiyaçlarımızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız
mümkün değildir. Bu nedenle topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy olabile-
ceği gibi bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş 
birliği içindeyiz. 
 Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içe-
cekler farklı kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, 
soframıza gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, 
öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri 
yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek için de 
çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesin-
den gelmesi oldukça zordur. 
 Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmen-
ler iş bölümü içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yapa-
rak ihtiyaçlarımızı kolaylıkla karşılayabiliriz.
 Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca 
ailemiz, arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak üzere toplum ile iletişim hâlinde 
oluruz. Sosyal çevremizi oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki kurmak için doğru bir iletişim 
kurmak gerekir. Bu iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim 
bizlere yardımlaşma ve dayanışma duygularını aşılar. Böylece çevremizdeki insanların 
sorunlarına duyarlı bireyler olarak mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırız.

 Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mü-
cadele etmek zorunda kalmış. Kendi yaşamımızı düşünelim. 
Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başı-
mıza mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?

Görsel 1.4: Toplumsal ilişkilerimiz
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 Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl  
sürdürüyorlardı? Hiç düşündünüz mü?

 
 Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların 
yerleşik yaşama nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim.
 Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe 
olarak sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak 
ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda 
yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar 
tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan 
insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri 
olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece arazilerini kolayca 
sulayabildiler.
 Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla 
birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla birlikte 
bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla 
ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin etrafını 
çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan 
da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.

ŞEHRİ TANIYORUZ

Görsel 1.5: Geçmişte yaşam
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 İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki 
köy olmaktan çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerle-
şim yerlerinden biri de ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günü-
müzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.
 Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarının yakınında, verimli ova-
larda, ulaşım yolları üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. 
Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, 
marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli 
bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim 
birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da meclis tarafından yönetilen şehirler 
doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların en uygun şe-
kilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde 
en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, ibadetha-
neler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.
 Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüz-
de de varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek 
çok şehir deprem, sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yı-
kılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik 
çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.

 Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Tekno-
lojik gelişmeler ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân 
sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şe-
hir nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü 
şehirlerde yaşamaktadır.
 Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. 
Deniz, hava, kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler eko-
nomik olarak da ön plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek 
olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve 
güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi 
şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar 
ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, ormanları, 
gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği 
pek çok şehir de bulunmaktadır. 
 Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek 
pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.

Görsel 1.7: Çanakkale TruvaGörsel 1.6: Konya Çatalhöyük
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 Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetle-
rin yaygın olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri 
ve hizmet sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulun-
maktadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu 
planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyat-
ro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu 
özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir.
 İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir.
 İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın 
çevre düzenlemesini, altyapısını yapar. Çünkü şehirler insan eliyle yapılan ve gelişti-
rilen yerlerdir. İnsan ve şehir birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. 
Mekâna anlam ve değer katan insanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize en iyi 
şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan 
Rumların Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.

 “Medeniyet” ve “şehir” anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. Medeniyet; 
bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünle-
rinin tamamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin 
kökeni, Arapçada şehir anlamına gelen ve İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan 
Medine şehrine dayanmaktadır. Medine, peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde 
zamanının sosyal ve kültürel bakımdan en ileri şehirlerinden biri kabul ediliyordu.
 Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. 
Şehirler adalet ve hukuk anlayışı ile karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan 
tüm insanların bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları 
buluşturan, insanları bir araya getiren mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim 
ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sahip 
insanların kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.
 Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı 
yerdir. Her bir medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet 
arasındaki ilişki, karşılıklıdır. Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri 
etkiler. Şehirler, şehri meydana getiren anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu 
olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve içindeki insanı şekillendirme özellik-
leri medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.
 Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin 
tarihidir. Çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

ŞEHİR VE MEDENİYET
Görsel 1.8: Muğla Fethiye Kayaköy
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 Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri temsil 
eden şehirlere göz atalım...

Kurtuba

 Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslümanların İspan-
ya’ya 711 yılında gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu dönemde Av-
rupa’nın en önemli eğitim, bilim, kültür ve sanat merkezidir. Burada açılan medreselerde 
dünyanın farklı bölgelerinden, farklı inançlara mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetiş-
miştir. Kurtuba, döneminin en iyi eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk 
ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan 
bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endü-
lüs Emevi Devleti Dönemi’nde yapılan Kurtuba Ulu Cami bu şehirde bulunmaktadır.

Görsel 1.9: İspanya - Cordoba Kurtuba Ulu Cami

Görsel 1.10: Kurtuba Ulu Camii (İç mekân)
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Görsel 1.11: Medine Mescid-i Nebevî

 “Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri an-
lamlarına gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın 
önemli şehirlerinden biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 
622 yılında Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar Medine 
şehri için de dönüm noktası olmuştur. Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli Müs-
lümanlardan oluşan “ensarlar” ve Yahudiler hicretle beraber Medine’de bir arada ya-
şamaya başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara sahip insanların bir arada rahat 
yaşaması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir hâlini 
almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşı-
labilir şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, as-
kerî ve ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin 
başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki 
İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin kabrinin burada olması nedeniyle 
Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

Medine

Görsel 1.12: Medine Ravza-i Mutahhara
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Paris

 MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına kurulmuş olan Paris, Notre Dame 
(Notır Dam) Katedrali’nin yapılmasıyla Fransa’nın merkezi hâline gelmiştir. Sanayi Dev-
rimi sonrası hızla göç alan şehirde Sorbonne (Sorbon) Üniversitesinin kuruluşu Paris 
şehrini bir bilim merkezi hâline getirmiştir. Paris, bütün Avrupa’ya hatta dünyaya yeni si-
yasi fikirlerin yayılmasında öncülük etmiştir. 1789 Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 işçi dev-
rimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alanlarında dünyanın önde 
gelen merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris, turistlerin en çok 
ziyaret ettiği şehirlerdendir.

Görsel 1.13: Paris Eyfel Kulesi 

Görsel 1.14: Paris Champs - Elysees Bulvarı 
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 Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, 
Londra, Viyana, Şanghay, Dakar gibi şehirlerin kültürel özellikle-
rini yansıtan görseller bulunuz. Bu görselleri sınıfta arkadaşları-
nızla paylaşınız.

İstanbul

 İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. 
İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya 
kıtalarının kesiştiği bir noktada yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların 
bir arada yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği 
yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber 
İstanbul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar 
buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişah-
ların tanıdığı haklar sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. 
Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana. 
.bulunmaktadır.İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır.

Görsel 1.15: İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Görsel 1.16: İstanbul
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 Şehirle insan arasında bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve 
düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu 
ve düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanları etkiler. Belki de  bu nedenle insan-
ları tanımak istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı 
şehirde yaşayanlar bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam biçimleri 
benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri gibi 
ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları ortamın 
imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıy-
la yetişir.
 İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım at-
tığında şehirle ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine 
ara vermiş olur. 
 Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimari yapısıyla olduğu kadar 
işlevleriyle de ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alışve-
riş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde 
yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, çalışma, 
spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır.

 Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şe-
hirde farklı karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan 
sokaklar… Sokakların yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı 
da belirler. Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin or-
tak kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle 
şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur. 
 Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaş-
mak, onlara hatırlarını sormak iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan ve dışarıyı 
izleyen birini tanımıyor olsak da selamlaşmak, hem onu hem bizi mutlu edecek hem de 
sokağı sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böylece sokak bizim için güvenli bir alan hâline 
gelecektir.

ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

Görsel 1.17: Ordu Taşbaşı Mahallesi 
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 Sokağı geçip şehrin merkezine doğru 
ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı karşı-
lar. Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal hayatın 
merkezidir. Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan 
alışveriş merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da bu 
çarşılar önemini hâlâ sürdürmektedir. Hemen 
her türlü ürünün satıldığı bu çarşılara herkesin 
yolu düşer. Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç 
ve alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı 
şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya da doku-
macıların çok olması tesadüf değildir.
 Şehirde yaşayan insan aynı zamanda ya-
şadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı 
kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı ev-
ler, çok katlı evler, kapıları sokağa açılan ya da 
yüksek duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler 
o şehrin doğal koşulları kadar insanların yaşam 
biçimini de yansıtır.
 İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla 
kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik 
düzeyini belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sa-
dece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük 
İslâm düşünürü ve ilk sosyolog İbn-i Haldun’a 
göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel bir su-
rette medeni yaşayan kimse”dir. Geniş ve mü-
kemmel surette yaşamak ise şehirde yaşamanın 
gereklerini yerine getirmekle sağlanabilmektedir.
 Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların 
içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara 
karşı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. 
Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından mi-
ras olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan 
şehri gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir ola-
rak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve 
tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar 
vermeden yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; anla-
yış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışveri-
şe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm insa-
ni ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı 
sağlamakla mümkün olur.

Görsel 1.18: Ordu Etnografya Müzesi
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Görsel 1.19: Gölköy Ulugöl
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 “Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.”

 Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların 
gündelik yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurum-
sal yapılar bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, 
ibadethane, otel, kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlar-
dır. Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine 
getirirler. Bu yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin kimliğini yansıtır.

  Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:
 1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.
 2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.
 3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.
 4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.
 5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.
 6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.

ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM

Görsel 2.1: Ordu Süleyman Felek Caddesi
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 İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kur-
maktadır. Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu 
azalmaktadır.
 Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde ça-
lışan hayır kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani 
ilkelere dikkat ederek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar 
canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin ge-
lişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu açken 
tok yatan bizden değildir.” hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın 
önemini vurgulamaktadır.

 Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli de-
ğişimler yaşamaktadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmek-
tedir. Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde 
yaşarken belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun 
çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların göç etmelerinin 
çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve 
güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı 
olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.
 Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gece-
kondulaşma, altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmak-
tadır. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, 
sosyal ilişkilerin zayıflaması da başka bir önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. 
 “Dayanışma” bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar bir-
liği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardım-
laşma” ise bireylerin yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında 
başkalarından aldığı destek ve katkıdır. 
 Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önem-
li unsurlardandır. 

Görsel 2.2: Ordu Atatürk Bulvarı
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 Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler arasındaki sosyal dayanışma 
ve yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üste-
sinden gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal 
dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket edebilmek, “millet” olmanın bir gereği-
dir. Bu dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok örnek olayda görmek 
mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların birbirlerine yardım 
etmesi bunun bir göstergesidir. Türk milleti 1999’da Marmara’da, 2011’de Van’da mey-
dana gelen depremlerde büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir. Türk 
milleti sadece doğal afetler karşısında değil toplumsal olaylar karşısında da bu dayanış-
ma ve yardımlaşmanın en güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da hain 
darbe girişimine karşı milletimizin kahramanca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.

Görsel 2.3: İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Görsel 2.4: Van Depremi (23 Ekim 2011)
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 “Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifa-
delerde geçen medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni 
kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda 
insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. Şehirde belirli bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı 
çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir yaşantı sürdürebil-
mek şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını 
düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların 
bir arada bulundukları her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş 
merkezi, ibadethane ve toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları yer-
lerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara uygun davranmak gerekir. Çünkü şehirde 
yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk görgü 
ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşamında 
nasıl uyguluyor:

 Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir 
apartmanda yaşıyoruz. Evimize girerken ayak-
kabılarımı kapı önünde bırakmamaya dikkat 
ederim. Televizyonun sesini komşularımızı ra-
hatsız edecek şekilde açmam. Ayrıca çöplerimi-
zi kapı önüne koyarken apartman yönetimince 
belirlenen saatlere uymaya özen gösteririm. 
Toplu taşıma araçlarını kullanırken diğer yolcu-
ları rahatsız etmemek için yüksek sesle konuş-
mam. Bu araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya 
çocuklu yolculara yer veririm. 

MEDENİ YAŞAMIN GEREKLERİ

    Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz ku-
ralları düşünerek Melike’nin söylediklerine neler 
ekleyebilirsiniz?

Şekil 2.1
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 İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı 
mekânlardan oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani 
şehirlerde farklı özelliklere sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı gös-
termeli, bu farklılığın şehrimizi zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

 
 İbadethaneler, insanların dinî 
inançlarına uygun şekilde ibadet ettikleri 
yerlerdir. İbadethanelere giderken temiz 
ve uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadet-
hanelerde yüksek sesle konuşmamalı, 
ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak dav-
ranışlarda bulunmamalıyız.

 
 Piknik alanları ve parklarda ağaç-
lara ve diğer bitkilere zarar vermemeliyiz. 
Diğer insanların rahatsız olacağı şekilde 
müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi dav-
ranışlardan kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp 
kutularına atmalıyız.

 Katılacağımız törenlerin türüne 
uygun şekilde giyinmeli, sessizce töre-
ni izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi alkış 
gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. Törene 
vaktinde gitmeliyiz. Tören akışını boza-
cak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.

Şimdi şehir yaşantısında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

Görsel 2.5: OrduYalı Camii 

Görsel 2.6: Ünye Asar Kaya Kent Ormanı 

Görsel 2.7: Ulusal Bayram Töreni
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 Sinema ve tiyatro gibi kültür sa-
nat faaliyetlerinin gerçekleştiği mekân-
lara zamanında gitmeli, cep telefonu-
muzu kapatmalıyız. Gösteri sırasında 
diğer insanları rahatsız edici her tür 
davranışlardan kaçınmalıyız.

 Alışverişte, alacağımız ürünü se-
çerken rafları ve tezgahı dağıtmamalı, 
görevlilere karşı nazik olmalıyız. Alış-
verişimiz bittikten sonra kasada sıraya 
girmeliyiz. Yaşlı, engelli, hamile ya da 
çocuklu kişilere öncelik vermeliyiz.

 Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya 
başlamış bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. 
Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş bile. 
Hastanedeki nöbetinden dönen doktor, güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dı-
şarıda.
 Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere 
koşuşturuyor.
 Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Şehirde 
pek çok okul var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. Neyse 
ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, 
tren... İki araba köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp gider-
ken insanlar işlerine vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

Şehirde Sıradan Bir Gün

Görsel 2.8: Sinema salonu

Görsel 2.9: Market alışverişi

ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ
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 Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için ha-
zırlanıyor. Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların 
bacalarından dumanlar tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gaz-
ları da eklenince bazen gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı. 
Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin önünde içeri girmek için bekliyor.
 Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa 
yayılan su, bir aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen 
bir genç yaralanıyor. Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hasta-
ne var. Ambulans yaralıyı alarak en yakın hastaneye götürüyor.

Görsel 2.10: Pazar yeri

          Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde 
okul bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyu-
racakları bir yer arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken in-
sanlar şemsiyelerini açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. Pazarda alışveriş sırasında 
çantasını kaybeden bir kadın çevresindekilerden yardım istiyor. Polis çağrılıyor.

Görsel 2.11: Yağmurdan kaçan insanlar
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 Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki in-
sanların bile ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki 
spor sahasında maç yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. Pazar-
cılar tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. 
Sokaklar su altında kaldı. İnsanlar su birikintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte zorla-
nıyor, çöplerle tıkanan mazgalları belediye işçileri açmaya çalışıyor.
 Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürük-
lüyor. Bir mağazaya sığınan yaşlı kadın “Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak 
kalmazsa böyle olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkân-
lar birer birer kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru 
ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. 
Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.

Görsel 2.12: Yağmur

 Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, dikkatli bir şekilde yürüyorlar. 
Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık 
olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

 Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risk-
lerinden söz edilmiştir? Bunlara başka neler ekleyebi-
lirsiniz?
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 Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirler-
deki iş imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kalitesinin yüksek oluşu 
insanları şehirde yaşamaya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. Bunun yanında sağlık 
hizmetlerinden faydalanabilme, devletin ve belediyelerin sağladığı hizmetlere erişimin 
kolay oluşu, çocuklara daha iyi eğitim sunma gibi nedenler sebebiyle insanların birçoğu 
şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. Bütün bunlar, insanların gözünde şehirleri daha 
önemli hâle getirmektedir.
 Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi artır-
maktadır. Fakat çok sayıda insanın bir arada yaşaması ve plansız şehirleşme, birçok 
sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; doğal afetlerle başa çıkama-
ma, çevre kirliliği, trafik sorunu, şehre uyum problemleri ve çeşitli suçlarla karşılaşma-
dır. Bunlarla baş edebilmemizin en güzel yolu şehirde yaşarken karşılaşabileceğimiz 
sorunların farkında olmaktır. Aynı zamanda bu sorunlara kişisel ve toplumsal olarak 
nasıl çözümler üretebileceğimiz üzerine düşünmektir.

Eğitim Fırsatları

• Şehirler, okul öncesi eğitimden yüksek 
öğretime kadar insanların isteklerine ve 
yeteneklerine göre birçok farklı eğitim 
kurumuna erişme imkânı sunar. (meslek 
liseleri, güzel sanatlar lisesi, sınavla öğ-
renci alan liseler, özel okullar, üniversite-
ler)

• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüp-
hane, atölye, laboratuvar gibi imkânlar 
kırsal bölgelerdeki eğitim kurumlarına 
göre daha fazladır.

• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çe-
şitli kurs, sosyal ve sportif faaliyetlere ka-
tılma imkânı vardır.

• Eğitimle alakalı konferans, seminer, 
sempozyum gibi etkinlikler de şehir mer-
kezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Şehrin Fırsatları ve Riskleri

Görsel 2.13
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Sağlık Fırsatları
• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, 
tıp fakülteleri şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde evde bakım hizmet-
lerine ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerinde donanımlı hastane-
ler bulunmaktadır.

İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir 
merkezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genel-
likle şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkez-
lerinde yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde fa-
aliyet göstermekte ve insanlar yetenekleri-
ne göre daha kolay iş bulabilmektedir.

Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel 
Fırsatlar
• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir 
merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde her branştan spor 
kulüplerine katılabilme imkânı vardır.
• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı 
vardır.
• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezle-
rinde bulunmaktadır.
• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha 
çok şehir merkezlerindedir.

Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha 
yaygın kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları 
oldukça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslarara-
sı ulaşımı kolaydır.

Görsel 2.14

Görsel 2.15

Görsel 2.16

Görsel 2.17
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 Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Deprem, sel, 
trafik kazaları, çevre kirliliği gibi riskler şehirlerde de karşılaşabileceği-
miz risklerden bazılarıdır.

 Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. 
Sadece bacaklarımı kullanamıyorum, o kadar. 
Bu yüzden bir tekerlekli sandalyem var. 
 Ülkemizde yürüyemeyen, konuşama-
yan, işitemeyen, göremeyen ya da zihinsel 
engeli olan milyonlarca insanın olduğunu 
biliyor musunuz? Siz de şaşırdınız değil mi? 
Çünkü etrafta çok fazla engelli görmüyorsu-
nuz. Peki, neden?

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?

ENGELSİZ YAŞAM

Şekil 2.2

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. En-
gelli bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzen-
lemektedir. Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel / kamu-
sal mekânlara ulaşabilme ve bu mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok 
sorunla karşılaşmaktadır.
 Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurt-
taşlarımızla aynıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağ-
lamak çok önemlidir. 
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 Engelli bireyler de bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alış-
verişe, spor alanlarına, parklara, ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için 
öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu 
sağlamak en başta belediyelerin görevidir.
 Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam 
anlamıyla karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekân-
lar söz konusu olduğunda kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve 
geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler 
için fiziksel yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz yaşam alanına yalnızca engelli bi-
reyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak 
durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış bir 
kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket 
kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.
 Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçek-
leştirmelerine imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. 
İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alış-
verişini yapıp bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi akranlarıy-
la birlikte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir zaman sorun 
olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle 
ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. 

Şekil 2.3
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• Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli sandalye veya bebek 
arabası gibi araçların sığacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar bu araç-
ların iniş çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde olmalıdır. Yaya kaldırı-
mında güzergâhın görme engelliler tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını 
sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.
• Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabileceği görsel ve sesli uyarı 
sistemleri olmalıdır. 
• Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde bebek arabasıyla ya da 
engelli aracıyla ulaşım araçlarına rahatça binilebilmelidir.
• Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.
• Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için plaj, spor sa-
lonu,  sinema, tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Görsel 2.18: Engelli rampası Görsel 2.19 Görme engelli birey

 Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden 
birkaç örnek inceleyelim:
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 Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaç-
ları, çiçekleri, insanları ve hayvanlarıyla bir bütündür. Şehirde insanlar kadar diğer can-
lıların da yaşama hakkı vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıların da haklarını gözet-
meli; onlara karşı merhametli ve duyarlı olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, 
yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının ve çeşitliliğinin korunmasıyla mümkündür. Bi-
lim insanları, insan hayatının devamı için doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehrimizde yaşayan diğer canlıları da düşünerek hare-
ket etmeliyiz.
 Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer canlılara karşı du-
yarlılıklarının birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde ger-
çekleştirdiği yol yapımı sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol 
projesini değiştirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınarların 
bulunduğu 50 ağacı koruma altına alarak bu ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin 
birçok şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvanlarının ba-
kım, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 
 Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, 
dağda aç kalan kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların 
iyileştirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların gü-
neş alan ve rüzgâr vurmayan cephelerinde, insanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş 
evleri yapmışlardır.

 
 1930 yılında Ulu Önder Atatürk 
Yalova’da köşkün çatısına zarar verdiği 
için çınar ağacının dallarının kesilmesi-
ne razı olmamıştır. Ağacın dallarının ke-
silmesinin yerine binanın tramvay rayları 
üzerinde biraz ileriye alınmasını emret-
miştir. Bu olaydan dolayı günümüzde bu 
köşk “Yürüyen Köşk” olarak anılmaktadır.

 
 Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, 
şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek 
değildir. Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve 
duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüz-
yıllarca sergilediği duyarlılığı ve şefkati biz 
de şehrimizdeki diğer canlılara karşı gös-
termeliyiz. Aşağıda bu konuda neler yapa-
bileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama 
okuyacaksınız.

ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR

Görsel 2.20: Yalova Yürüyen Köşk

Görsel 2.21: Hayvan barınağı
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 Siz de şehirde yaşayan diğer canlılarla ilgili 
çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları 
söyleyiniz.

 Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim için sadece bir hava 
değişikliği anlamına gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir âdeta. Bu-
radaki bitki ve hayvanları korumalı, onlara zarar vermemeliyiz.
 Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark 
edip yiyecek ve o yere tekrar gelecektir.
 Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların so-
ğuktan korunmasına biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak 
olması için evde kullanmadığımız battaniyeleri içine yerleştirerek ya da dışına sararak 
onlar için daha sıcak bir yuva yapabiliriz.
 Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor 
muydunuz? Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt 
kapları bu iş için en ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiye-
cekleri ve biraz su bırakarak birçok canlının hayatını kurtarabiliriz.
 Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere 
bildirmeliyiz. Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir. 

Görsel 2.22 Sevimli hayvanlar

 Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların ra-
hat yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetle-
rinin önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 
çıkarılmıştır.
 Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin 
cezalandırıldığını biliyor muydunuz?
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 BİR AYAĞIM ORTA KARADENİZ 
 DİĞERİ DOĞU KARADENİZ

 Coğrafi konum bir noktanın veya bölgenin Dünya üzerindeki yerini gösterir. Bir 
yerin coğrafi konumu o yerin pek çok durumunu olumlu veya olumsuz yönde etkiler. 
Örneğin ilimizin her mevsim yağışlı olması, bitki örtüsü bakımından zengin olması gibi 
pek çok özelliği konumuyla doğrudan ilgilidir.  
 Şehrimiz Ordu, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz Bölümü’nün sınır ili olup  
40° ve 41°  kuzey enlemleriyle 36° ve 38°  doğu boylamları arasında bulunmakta ve 
5952 km2’lik yüzölçümü ile ülke topraklarının % 0,8’ini kaplamaktadır. Ordu’nun kuze-
yinde Karadeniz, batısında Samsun, doğusunda Giresun, güneyinde Sivas ve Tokat 
bulunmaktadır.

Görsel 3.1: Ordu ilinin konumu

KARADENİZ

Görsel 3.2: Ordu İl Haritası



43

 Dağlar, Tepeler, Yaylalar
 İlimiz toprakları, düzlüklerden oluşan dar bir kıyı şeridi ile bunun hemen gerisin-
de yükselen Kuzey Anadolu Dağları’nın bir parçası olan Canik ve Giresun Dağlarından 
oluşur. 

 Ordu il topraklarının % 83,5’i dağlıktır.  % 16’sı platolardan ve % 0,5’i ovalar-
dan oluşmaktadır. Çambaşı, Çukuralan, Keyfalan, Perşembe, Argan, Düzoba, Eri-
cek,  Uluvahta Ordu’nun belli başlı platolarıdır.

 Sizce ilimizin hangi özelliklerini coğrafi konumuyla 
ilişkilendirebiliriz?

Görsel 3.4: Giresun Dağları

 Ordu ilinde deniz kıyısı boyunca akarsuların iki yanında dar şeritler hâlinde 
düzlükler görülür. Akarsuların taşıdığı alüvyonlarla beslenen bu topraklar tarıma el-
verişli olsa da konut yerleşimleri buralarda yoğunlaşmıştır. İl ve bazı ilçe merkezleri 
de akarsu ağızlarındadır. İl merkezi Melet ve Civil akarsularının etrafında gelişim  
göstermiştir. Ordu’nun Melet Irmağı’nın batısında kalan büyük kesimi Orta Karadeniz 
Bölümü’nde, doğusundaki küçük kesimi ise Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alır.

Görsel 3.6: Perşembe YaylasıGörsel 3.5: Çambaşı Yaylası

Görsel 3.3: Canik Dağları
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 Akarsular, Göller
 İrili ufaklı pek çok akarsu bulunan Ordu’da şehir merkezine yakın Melet ve Tur-
nasuyu bilinen en önemli iki akarsudur. Bülbül Deresi, Civil Deresi, Bolaman Irmağı, 
Elekçi Irmağı, Cevizdere, Cüri Deresi ve Akçay diğer önemli akarsulardır.

Melet Irmağı’ndaki Büyük Sır! 
 160 km uzunluğu ile Ordu’nun en büyük ve 
en uzun akarsuyu olan ve Orta ile Doğu Karade-
niz’i birbirinden ayıran Melet Irmağı, bilim insanla-
rını şaşırttı. Melet Irmağı’nın Mesudiye’den geçen 
bölümünün üç farklı bitki coğrafyasını birbirinden 
ayırdığı ortaya çıktı.
 Melet Irmağı’nın batı tarafında Uludağ 
göknarı, doğu yakasında ise doğu ladin ağaçları 
bulunuyor. Batı yakasında ladin bulunmuyor ama 
doğu yakasında da göknar bulunmuyor. Her iki ta-
rafın bitki florası farklı ve bir tarafta yetişen ağaç 
ve bitki diğer tarafta yetişmiyor. Birbirlerinin sınırı-
nı geçmiyorlar. Irmağın güneyinde ise step türün-
den bitki florası uzanıyor.

 Akarsu bakımından zengin illerimizden olan Ordu’da büyük göl yoktur. Fat-
sa’daki Gaga Gölü ve Gölköy’deki Ulugöl, Ordu’nun belli başlı gölleridir.

Görsel 3.7: Melet Irmağı

Görsel 3.8: Fatsa Gaga Gölü Görsel 3.9:  Gölköy Ulugöl 
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 Kıyı, Körfez, Koy, Burun
 Ordu’nun Karadeniz’e yaklaşık 100 km kadar kıyısı bulunmaktadır. Karadeniz’e 
kıyısı olan diğer illere göre Ordu kıyıları daha girintili çıkıntılıdır. Başlıca çıkıntılar Çam-
burnu ve Yason Burnu’dur. Perşembe Yarımadası’nın doğusunda bulunan Vona Koyu 
doğal liman özelliği taşır. Kıyıların bir bölümünde akarsuların taşıdığı, alüvyonların yı-
ğılmasıyla oluşan kıyı ovaları bulunmaktadır. Bunlar da büyük ova şeklinde değil daha 
çok küçük düzlükler şeklinde tanımlanan ovalardır. 

 İklim, Bitki Örtüsü
 Ordu’nun kıyı kesimi, Karadeniz kıyılarında görülen nemli ve ılıman iklimin etki-
si altında kalır. Bu kesimde yazlar ılık, kışlar serin geçer. Kar yağar ancak yerde kalma 
süresi ortalama on günü geçmez. Karasal iklimin etkili olduğu iç ve güney kesimlere 
ise çok kar yağar ve uzun süre kalır. 
  Ordu toprakları her mevsim yemyeşildir. Kıyılarının ılık ve bol yağışlı olması, bit-
ki örtüsünün zengin olmasını sağlamıştır. Kıyı şeridinde yayvan yapraklı etek orman-
ları ve fundalar görülür. Tarla tarımına en uygun alanlar da buradadır. Orman etekleri 
ile yaylalar arasında kalan kesimde kızılağaç, gürgen, çam, ladin, orman gülü türleri 
bitki örtüsünü oluşturur. 1500 - 1800 metre yükseklikte çam, ladin, ince çalı öbekleri 
ve orman altı bitki türleri görülür. Coğrafi konumu itibarıyla zengin bir bitki çeşitliliğine 
sahip olan Ordu, botanik araştırmaları ve bitki gözlemi açısından çok sayıda olanak 
sunar.
 Turnalık, Çambaşı, Topçam, Yeşilce yaylaları ile Akkuş ormanları botanik açı-
dan oldukça zengindir. Elbette Ordu bitki örtüsünün başrol oyuncusu orkidelerdir. Böl-
gede 19 çeşit orkidenin varlığı, Ordu bitki örtüsünün zenginliğini vurgulamaktadır. Ordu 
mantar çeşitliliği açısından da son derece verimli bir alandır. 

Görsel 3.10: Perşembe kıyısı
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Vargit Çiçeği (Güz Çiğdemi)

 Karadeniz yaylalarında göçlerin za-
manlamasını göstermesi açısından “vargel” ve 
“vargit” çiçekleri büyük önem taşıyor. Beyaz ve 
mor renkleri ile Karadeniz yaylalarını donatan 
güz çiğdemi, ilkbaharda ve sonbaharda olmak 
üzere yılda iki kez açıyor. İlkbaharda yaylalara 
çıkma zamanının  geldiğini gösterdiği gerekçe-
siyle yöre halkı tarafından “vargel” olarak anı-
lıyor. Eylül ve kasım aylarında yeniden açan 
güz çiğdemi, bu kez de yaylalardan göç zama-
nının geldiğini bildiriyor. Bu mevsimde de yö-
rede “vargit”, “döngeri”, “yıkılgit” ve “güzgülü” 
gibi isimlerle anılan bu çiçek, yaylacılara kışın 
kapıda olduğunu ve artık yaylalardan inmeleri 
gerektiğini haber veriyor. 

Çiçeği Koparmanın Cezası 60 Bin Lira
 Zengin floraya sahip Ordu, 130’u endemik olmak üzere 1700’ün üzerinde 
kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. 
 Sadece Akkuş ilçe kırsalında dağlık bölgede haziran ayında kendisini göste-
ren ve 15 - 20 günlük ömrü olan soğanlı bitki türü “mis / Akkuş zambağı”, meraklıları 
bölgeye çekiyor. Orman İşletme Müdürlüğünce korunan türün çiçek açmasıyla bir-
çok yerden fotoğraf tutkunları da yöreyi ziyaret etmektedir.
 Ordu’da ilk defa 1993 yılında tespit edilen bir çiçek türü olan “mis / Akkuş 
zambağı”nı koparanlara, her kök için 60 bin lira cezai işlem uygulanmaktadır.

Görsel 3.11: Vargit çiçeği

Görsel 3.12: Mis / Akkuş zambağı
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ETKİNLİK 1 Ben Kimim?

 Karadeniz’de fındık 
bahçelerinde kendiliğinden 
yetişirim. Sofraların baş ta-
cıyım. Soğanla kavurmam, 
közde kızartmam yapılır. 
Ben kimim?

............................................

 Genelde yol kenarlarında 
ve dikenlerin ucunda yetişirim. 
İnsanlar kavurmamı severek 
yerler. İnsan sağlığına olumlu 
katkılarım var. Ben kimim?

............................................

 Kasım ayından haziran ayına ka-
dar genellikle fındık bahçelerinde, yol 
kenarlarında, çayırlık alanlarda yetişi-
rim. Yapraklarım ve soğanım sebze ola-
rak kullanılmakta. Genellikle mıhlama ve 
yumurtalı kızartmam yapılır. Ben kimim?

............................................

 Yapraklarım kışın da ye-
şil kalır. Az çok sulu, tek çekir-
dekli  mayhoş ve buruk bir mey-
vem var. Şeker hastaları için 
ideal bir yemişim. Ben kimim?

............................................

 Aşağıda verilen bilgiler ve görsellerden 
yararlanarak boşlukları doldurunuz.
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 Öğrendiğiniz bilgilerden de yararlanarak aşağıdaki şemayı doldurunuz.

ETKİNLİK 2

Şekil 3.1 
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 Aşağıdaki iki farklı köy resmini yerleşim özelliği açı-
sından inceleyerek aradaki farkları söyleyiniz. Tespit ettiği-
niz farkların sebepleri neler olabilir?

DOĞA VE BİZ 
Görsel 3.13 Görsel 3.14

  İnsan içinde bulunduğu doğal çevreden etkilenir mi? 
Düşüncelerinizi söyleyiniz.

 İnsan ile doğal çevre arasında sürekli ve karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. 
Yeryüzünün değişik bölgelerinde insanların yaşam biçimlerinin farklılık göstermesinde 
doğal çevrenin rolü büyüktür. İnsanların yeryüzüne dağılışlarından tarım ürünlerinin çe-
şitliliğine; barınma, beslenme, giyinme alışkanlıklarından ulaşım ve endüstri faaliyetle-
rine kadar birçok alanda doğal çevre önemli bir etkendir. İnsanların fiziksel gelişimini, 
karakter oluşumunu, sosyal ve kültürel özelliklerini doğal çevre etkiler ve şekillendirir. 
 Ordu; taşından toprağına, bitki örtüsünden gelir kaynaklarına, insanların yaşam 
tarzından karakter özelliklerine, düşünce biçimlerinden davranışlarına kadar her şeyi ile 
Karadeniz’in sentezidir. Ordu’nun sosyoekonomik yapısını ve kültürel kimliğini şekillen-
diren en önemli faktör iklimdir. Kıyı, ova, dağ, akarsu  gibi farklı coğrafi birimleri içinde 
barındıran şehrimizin fiziki coğrafyasının etkilerini de yaşamımızın her alanında görmek 
mümkündür. Ordu’da doğal çevrenin yeme içme, giyim kuşam ve barınma üzerindeki 
etkilerine kısaca  değineceğiz. 



50

Görsel 3.18: Ordu sofrası

 Yörede orman yapısı ve yüzey örtüsü, yapı malzemesi seçiminde etkili olmuş-
tur. Mesela Mesudiye’de evlerin pek çoğunun ahşap olması bölgede ormanların bol 
olmasıyla ilişkilidir. Yüksek kesimlerde soğuktan korunmak için bina yüzeyleri özellikle 
sıvanmıştır.
 Diğer taraftan çatıların dik olması ve omuz şeklinde dört tarafa eğimli oluşu yağı-
şın fazla olmasıyla ilişkilidir. Çok yağış alan bölgelerde kar ve yağmur sularının tahliyesi 
için  çatılar özellikle dik yapılır.         
 Günümüzde endüstri ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak doğa koşullarının ve 
bölgesel özelliklerin yapılardaki etkisinin oldukça azaldığı gözlemlenmektedir. Artık  ev-
lerin çoğu beton, tuğla ve demir kullanılarak inşa edilmektedir. Köylerde evlerin dışına 
yapılan, altı direk üzerine yerleştirilen, kış hazırlıklarını ve tahılları saklamak amacıyla 
kullanılan serendilere de artık eskisi gibi ihtiyaç duyulmamaktadır.  

Görsel 3.15: Serendi Görsel 3.16: Ahşap ev Görsel 3.17: Sıvalı ev

 Şehrimizin kırsal kesimleri eğimli ve engebeli yeryüzü şekillerine sahiptir. Bu ne-
denle evleri birbirine yakın inşa etmek pek mümkün değildir. Evler genellikle birbirinden 
uzak ve dağınık vaziyettedir. Eğim ve engebe evlerin ve eklentilerinin yapılış şeklini 
yakından etkilemektedir.

 Barınma

 Yeme İçme
 Ordu mutfağı yörenin coğrafi özelliklerine yani kıyı ile yayla kültürünün iç içe 
olmasına göre şekillenmiştir. Ordu’nun sebze, meyve ve hayvancılık yönünden zengin 
bir yöre olması mutfağını da zenginleştirmiştir. Kıyı kesimlerde balık, iç kesimlerde ise 
sebze ve tahıl ön plandadır. Ordu’nun nemli iklimi meyve ve sebze kurutmaya pek 
elverişli olmadığından salamura yöntemiyle yapılan turşular, Ordu mutfağının vazgeçil-
mezidir. 



51

Görsel 3.20: Kara lastik ve pilaç

Görsel 3.19: Peştamal

 Giyim Kuşam
          Ordu’nun  yöresel giysilerinde doğal çevrenin etkisi göze çarpar. Engebeli ara-
zilerde ve bol yağışlı iklim koşullarında  su geçirmeyen, zemine iyi tutunan kara lastik 
ve pilaç adı verilen ayakkabılar kullanılır. Kadınlar başlarındaki çember, eteğin üzerine 
bağladıkları peştamal ve gömleklerinin üzerine giydikleri yeleklerle; erkekler yün çorap, 
yelek ve paçalarını çorabın içine attıkları pantolonlarla olumsuz iklim koşullarına karşı 
tedbirlerini almışlardır.  Yöresel kıyafetlerin kullanımı gittikçe azalmakla birlikte özellikle 
iç kesimlerde hâlâ kullanılmaktadır.

Görsel 3.21: Ordu eski pazar yeri



52

 İlimizin nüfusu ile ilgili verilerin bilinmesinin 
bizlere sağlayacağı faydalar neler olabilir?

ŞEHRİMİZDE NÜFUS
 Sınırları belli bir alandaki toplam insan sayısını ifade eden nüfus, bulunduğu 
yerin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı başta olmak üzere bizlere çeşitli konularda 
önemli bilgiler verir.
 Ordu ülkemizin önemli miktarda nüfus barındıran illerinden biridir. Günümüzde 
81 il arasında 30. sıradadır.
 Ordu’nun nüfusu 2018 yılı itibariyle 771.932 kişidir. Bunların % 63,9’u merkez 
dâhil kıyıdaki 5 ilçede yaşamaktadır. İl geneli nüfus yoğunluğu 130 kişi iken Altınordu 
ilçesinde yoğunluk 500 kişiyi aşmaktadır. Kıyı ilçelerin yıllara göre nüfusunun artması, 
dağlık bir yapıya sahip iç kesimlerden kıyıya doğru bir göç hareketi olduğunu göster-
mektedir. 

Ordu İlinde Nüfusun Coğrafi Dağılışı

Görsel 3.22: Ordu Nüfus Yoğunluğu Haritası
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 İstanbul, Samsun, Ankara ve Kocaeli; Ordu’dan en çok göç hareketinin gerçek-
leştiği illerdir. 
 Ordu’da  en önemli ekonomik faaliyet alanı; bitkisel üretim, hayvancılık, arıcılık, 
balıkçılık ve ormancılık faaliyetlerini kapsayan tarım sektörüdür.

Şekil 3.2

 Yüzey şekillerinin etkisi ile Ordu yöresinde kırsal nüfus ve yerleşmelerin dağılı-
şında bazı özellikler dikkati çekmektedir. Kuzeye bakan yamaçlar üzerinde bulunan ve 
birlikte bir köyü oluşturan meskenler birbirinden oldukça uzakta ve dağınık olarak yer 
almaktadır. Yaylalara çıkıldığında obalar şeklinde kısmen bir araya toplanan nüfus ve 
yerleşmeler, güneye bakan yamaçlara geçildiğinde belirgin şekilde toplu bir karakter 
gösterir.

Şekil 3.3
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Ordu Nüfusunun Yaş Aralıklarına Göre Yüzdelikleri

 İlimizin nüfus piramidini incelediğimizde 
hangi çıkarımlarda bulunabiliriz? Sınıfça tartışınız.

Şekil 3.4 Şekil 3.5

(%) (%)

(yaş) (yaş)

Görsel 3.23 : Altınordu
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Yıllara Göre Ordu Nüfusu ve Nüfus Yoğunluğu

İlçelere Göre Ordu Nüfusu
Şekil 3.6

Şekil 3.7

 İlimizin nüfus tablosu-
nu inceleyiniz. Artışın inişli 
çıkışlı olmasının sebepleri 
neler olabilir?
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 Ordu’nun göçle ilgili verilerine bakıldığında il ciddi anlamda bir yandan göç alan 
diğer yandan da göç veren bir yerdir. Ordu genelinde  eğitim, sağlık ve iş gibi sebep-
lerle daimî göçler yanında tarım, arıcılık, hayvancılık, yaylacılık ve inşaat işçiliği gibi 
nedenlerle de mevsimlik göç yaşanmaktadır. Ordu şehri, tarihin çeşitli dönemlerinde 
de göç almıştır. 

Ordu İlinin Aldığı ve Verdiği Göç

Sağlıklı ve Uzun Ömrün Sırrı
 Türkiye’nin en uzun ömürlü insanlarının yaşam sırrı araştırılıyor. Türki-
ye’nin Yaşlanma Atlası’na göre; Türkiye’nin en uzun ömürlü ve sağlıklı 10 yeri 
arasında yer alan Ordu’nun Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresinin 82 yıl 
olarak belirlenmesinin ardından bilimsel çalışmalar başlatıldı. Sağlıklı ve uzun 
yaşamın sırlarını anlatan Gölköylüler; süt, yoğurt, yumurta gibi besinlerle bes-
lendiklerini, organik doğal ürünleri tercih ettiklerini söylüyor. Sanayi tesisi olma-
yan ilçede ahşap evlerde yaşayanlar, kendi ürettikleri organik ürünleri tüketiyor.

Şekil 3.8

Görsel 3.24: Gölköy
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 İlimizin hem göç alan hem de göç veren ko-
numda olmasının sebepleri neler olabilir? Sınıfça 
tartışınız.

ETKİNLİK 3

Şehrimizde 
nüfusun 
dağılışını 
etkileyen 
etkenler 
nelerdir?

Şekil 3.9

Görsel 3.25: Ordu sahili ve teleferik
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 Çevrenizde daha önce şahit olduğunuz veya  
duyduğunuz bir doğal afet var mı? Söyleyiniz.

ŞEHRİMDE DOĞAL AFETLER 
 Ordu’da doğal afetlerin gerçekleşmesinde iklim ve coğrafi özelliklerin doğrudan 
etkisi vardır. Orta ve Doğu Karadeniz, Türkiye’nin en çok yağmur alan yeri olması do-
layısıyla buralarda, su baskınları ve heyelanlar sıkça meydana gelmektedir. Bunun so-
nucunda birçok ev yıkılmakta ve insanlar hayatlarını kaybetmektedir. Ayrıca  deprem, 
yangın ve fırtına gibi afet olaylarıyla da mücadele edilmiştir. Doğal afetlerden yalnızca 
insanlar zarar görmemiş birçok hayvan da telef olmuştur. Yine mahsullerin zarar gör-
mesiyle insanlar ekonomik sıkıntılar çekmiştir. 
  Ordu ili 3. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Bölgeye en yakın fay hattı 
Kuzey Anadolu Fay Sistemi olup 7.9 şiddetindeki 1939 Erzincan ve 7.0 şiddetindeki 
1942 Niksar - Erbaa depremleri şehirde büyük ölçüde hasara neden olmuştur.

Görsel 3.26: Ordu Depremsellik Haritası

Görsel 3.27: Türkiye Deprem Haritası
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 Erzincan’da 7,9 şiddetinde 
deprem olmuş ve aralarında Or-
du’nun da olduğu illerde deprem ne-
deniyle toplam 32 bin 962 kişi ölmüş, 
yaklaşık 100 bin kişi de yaralanmıştı. 
Resmî kayıtlara göre Ordu’da 7,0 şid-
detinde hissedilen 1939 depreminde 
4 bin 184 bina yıkıldı, 7 bin 20 bina 
ise hasar gördü. Deprem nedeniyle 
463 kişi hayatını kaybetti, 445 kişi de 
yaralandı.

 Ordu‘nun Aybastı ilçesinde 
16.05.2019 tarihinde meydana gelen 
heyelanda 61 bina, 2 cami, 1 cami loj-
manı ve 11 ahırın nakline  karar veril-
miş, bunlardan 22 bina ve 1 cami ken-
diliğinden tamamen yıkılmıştır.

 Ordu heyelan olaylarının yoğun yaşandığı illerimizden birisidir. Ulubey, Gölköy, 
Korgan ve Ünye ilçelerine bağlı yerleşim birimlerinde heyelan olayları sıklıkla görül-
mektedir. Ordu’da, 2002 - 2016 yılları arasındaki istatistiki verilere göre sel ve heyelan 
olaylarının genellikle yaz aylarında meydana geldiği görülmektedir.
 Su baskını olayları, Doğu Karadeniz havzasında, kıyı şeridinde bulunan ilçelerde 
yoğun olmak üzere Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde gözlenmektedir. Meydana gelen 
su baskını ve heyelan olayları bölgesel olarak birçok yerleşim birimini etkilemiştir.

Sel Köprüleri Yıktı
 Ordu’da 8 Ağustos 2018 tarihinde meydana 
gelen şiddetli yağış, Fatsa ve Ünye’de sele dönüştü. 
Taşkın sonucu 8 köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil Yolu 
çift taraflı ulaşıma kapandı. Kilometrelerce araç kuyru-
ğu oluştu. Metrekareye yer yer 80 kilogram yağış dü-
şen Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde çok sayıda 
heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere - ırmak 
taşması olayı yaşandı. Risk altında bulunan 8 konut 
tedbir amaçlı tahliye edildi. 30 yıldır böyle bir yağış 
görülmediği belirtildi. Felaketten 500 bin kişi direkt et-
kilendi. Bir fabrikada mahsur kalan 165 kişi botlarla 
tahliye edildi. 650 tarım işçisi kurtarıldı. 

1939 Erzincan Depremi

Aybastı’da Heyelan

Görsel 3.28: 1939 Depremi sonrası Ordu

Görsel 3.29: 2019 Aybastı Heyelanı

Görsel 3.30: 2019 Ordu’da sel 
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 Ordu, Doğu Karadeniz’in diğer illerine göre daha az çığ riski olan bir ildir. Nadi-
ren meydana gelen küçük ölçekli çığlar ya da kar akmaları da yerleşim yerleri dışında 
kalmaktadır.
  Doğal afetlerin zararlarını en aza indirebilmek için bilinç çok önemlidir. Her afet 
türü için afet öncesi ve sonrası yapılması gereken eylemler vardır. 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ORDU’NUN
 İDARİ YAPISI

 Ordu ilinin geçmiş yıllarındaki yönetim yapısı konusundaki en eski bilgilerimiz 
MÖ 3000’lere kadar gitmektedir. Milattan önceki yıllarda Ordu; Hititler, Kimmerler, 
Persler, Miletoslular, Pontus Krallığı ve Roma İmparatorluğu’nun egemenlik bölge-
sinde bulunmuştur.
 Daha sonraki yıllarda ise Roma İmparatorluğu’na bağlı Polemenyum genel 
valiliğinin alt yönetim birimi olan Ordu’nun bu yıllardaki adı Kotyora idi. MS 1204 yı-
lından itibaren de Trabzon Komnenos İmparatorluğu’na bağlı olan Ordu bölgesine bu 
yıllarda Oğuz boyları yerleşmeye başlamıştı.
 1350’lerden sonra bir Türk beyliği olan Hacıemiroğulları Beyliği’nin egemen-
liğinde olan Ordu’nun yönetim merkezi beyliğin yöneticisinin de oturduğu Eskipa-
zar’daki Ordu Bayramlı kasabasıydı. Bayramlı adı Hacıemiroğulları Beyliği’nin kuru-
cusu Bayram Bey’den gelmektedir.

Görsel 3.31: Eski yerel gazete manşeti

Öğretmeninizle birlikte 
https://www.afad.gov.tr/afa-
dem genel ağ adresini ziyaret 
ederek özellikle ilimizde sık 
görülen afetler (heyelan, sel) 
ile ilgili alınması gereken ted-
birler konusunda daha detaylı 
bilgi edininiz.

 Afetlere karşı alınacak önlemlerden bazıları şunlardır:
* Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler iskâna açılma-
malıdır. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır.
* Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, apartmanda, okulda vb.) “afete hazırlık 
planları” yapılmalıdır.
* İmar planında konuta ayrılmış alanlar dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır.
* Çevredeki yeşil alanlar korunarak artırılmalı, yerleşim yerleri içinden geçen dere ya-
takları ıslah edilmelidir.
* Deprem ve heyelanda kapalı alanda sağlam eşyaların yanında hayat üçgeni oluştu-
rarak “ÇÖK - KAPAN - TUTUN” hareketi uygulanmalıdır.
* Konutlarda da yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı 
ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.
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 Ordu, 1426 yılında Osmanlı Devleti hâkimiyetine girmişti. Osmanlı Devleti, Ordu 
bölgesini “Bayramlı vilayeti” adı altında idari olarak yeniden yapılandırmıştır. 
 1839 yılında yapılan değişiklik ile “Liva-i Ordu” adıyla Ordu sancağı oluşturuldu. 
Yeni oluşturulan Ordu sancağına on altı idari birim bağlıydı. 
 1860 yılında Ordu’nun yedi kazası vardı ve Giresun da bu kazalardan birisiydi. 
1863 yılında Giresun, Ordu’ya göre daha hızlı geliştiği için Ordu sancağının merkezi 
Giresun kazası olmuştur. Bir yıl sonra Ordu sancağının adı Giresun sancağı olarak 
değiştirilmiştir. Bu durum 1868 yılında Ordu ve Giresun’un Trabzon sancağına kaza 
olarak bağlanmasına kadar sürmüştür. 
 Ordu 1921 yılına kadar Trabzon vilayetine bağlı bir kaza iken bu tarihten itibaren 
il statüsü kazanmıştır.
 Ordu il yapıldığında üç ilçeden oluşuyordu: Ordu merkez, Fatsa ve Ünye. Şe-
binkarahisar ilinin kapanması üzerine 1933 yılında Mesudiye ilçesi Ordu’ya bağlandı. 
Daha sonra Ordu’nun çeşitli kasaba ve bucakları ilçe yapıldı. 1936’da Gölköy, 1945’te 
Perşembe, 1954’te Akkuş, 1958’de Ulubey, 1959’da Aybastı, 1960’da Korgan ve Kum-
ru, 1987’de Gülyalı ve Gürgentepe, 1990’da Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, İkizce, Ka-
badüz ve Kabataş ilçe oldu.
 2013 yılında Ordu’da Büyükşehir Belediyesinin kurulmasıyla birlikte Ordu adıyla 
geçen merkez ilçenin adı Altınordu olarak değiştirilmiştir. Bucak teşkilatları kaldırılmış, 
köyler mahalleye dönüştürülmüştür.
 Ordu ilinin toplam 19 ilçesi ve 724 mahallesi bulunmaktadır.

Görsel 3.32: Eski Ordu sahili 1875 (Ordu ilinin bilinen en eski fotoğraflarından)
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DÜNDEN BUGÜNE ORDU
 Ordu, Türklerden önce başka halkların yaşadığı önemli bir yerleşim bölgesiy-
di. Ordu’nun tarihî kaynaklardaki en eski adı Kotyora’dır. Kotyora, MÖ 800’lü yıllarda 
Karadeniz’e yeni yerleşim yerleri kurmak amacıyla gelen Yunanlar tarafından Boztepe 
eteklerinde kurulmuştur. Kotyora’nın günümüzdeki tek kalıntısı Keçiköy’de deniz kena-
rında bulunan küçük kaledir. Buraya günümüzde Bozukkale denilmektedir.

 Ordu bölgesi ve Kotyora, MÖ 300’lerde kralları İran kökenli bir devlet olan Pon-
tus Krallığı’nın egemenliğine girdi. Pontus kralı Farnak, MÖ 183 yılında Giresun’da 
Farnakya adında bir şehir kurarak Kotyora halkını buraya yerleştirdi. Bu tarihten sonra 
Kotyora tamamen boşaltıldı.
 MÖ 300’lerde kurulan Pontus Krallığı, giderek güçlendi ve Anadolu’yu egemen-
liği altına almaya başladı. Aynı dönemde Roma İmparatorluğu da Anadolu’ya girmeye 
çalışıyordu. Bu iki devlet, MÖ 80 ile MÖ 63 yılları arasında uzun süren bir savaşa tu-
tuştu. Roma’nın Anadolu’daki ilerleyişini durduramayan Pontus Kralı Büyük Mitridat, 
özellikle Karadeniz’e yakın yerlerde yetmiş beş adet savunma kalesi yaptırdı. Ordu’da 
bulunan Çaleoğlu, Cıngırt ve Kurul Kaleleri; Kral Mitridat’ın yaptırmış olduğu kaleler-
dendir. Yapılan uzun savaşlar sonucunda Pontus Krallığı yenildi. Böylece Pontus Kral-
lığı ortadan kalkmış oldu.

Görsel 3.33: Bozukkale
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Görsel 3.34: Kurul Kalesi yerleşkesi

 Roma İmparatorluğu Mitridat’ın Ordu’daki en önemli kalesi olan Kurul’u yerle 
bir ederek yaktı. Artık bölgenin yeni hâkimi Roma İmparatorluğu idi. Roma imparatoru,  
bölgenin yönetimini Polemon adındaki komutana verdi. Polemon’un idaresine giren 
yerlere de Pontus Polemonyakos denildi. Eyaletin yönetim merkezi de bugün Bolaman 
denilen yerdeydi.
 Ordu bölgesi 1200 yıl boyunca Roma ve Bizans İmparatorluğu’na bağlı yerel 
krallar tarafından yönetildi. 1204 yılında düzenlenen Haçlı Seferi sonucunda Haçlılar, 
Bizans İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u işgal ettiler. İstanbul’da bir Latin Krallığı 
kuruldu. Bunun üzerine Bizans’ın hanedan ailelerinden Komnenosların iki prensi David 
ve Aleksios, Trabzon’a giderek Trabzon Komnenos İmparatorluğu adında bir devlet kur-
dular. 

Görsel 3.35: Kurul Kalesi yerleşkesinde arkeolojik kazı
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 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra boylar hâlinde Anadolu’ya akın eden Türk-
menler Karadeniz sahillerine inmeye çalışıyorlardı. Komnenos İmparatorluğu ile 1080 
yılında Taylu Bey tarafından kurulan Danişmentliler Devleti arasında savaşlar yaşanma-
ya başlamıştı. Niksar ve Mesudiye’yi kendilerine karargâh yapan Türkler, Ordu ve Ünye 
sahillerine akınlar düzenliyordu.
 Danişmetliler Devleti yıkıldıktan sonra Ordu bölgesinde Hacıemiroğulları Beyliği 
adında bir beylik kurulmuştur. Bayram Bey tarafından kurulan bu Türk beyliği Komne-
nos İmparatorluğu ile savaşlar yaparak sınırlarını genişletmiş, 1390 yılına gelindiğinde 
Ordu bölgesinin tamamında egemenlik kurmuştu. 1397 yılında Giresun Hacıemiroğul-
ları Beyliği tarafından alınınca Komnenos İmparatorluğu sadece Trabzon civarında ege-
men olan küçük bir devlete dönüştü.
 1430 yılına gelindiğinde Komnenosların çevresinde bulunan Türk beylikleri Os-
manlı egemenliğine girmişti. Osmanlı Devleti, Komnenos İmparatorluğu’nun komşusu 
olmuştu.  Fatih Sultan Mehmet 1461’de Trabzon’u fethederek Komnenosların hâkimiye-
tine son vermiştir.  

 1700’lerin sonunda Boztepe eteklerindeki Bucak adlı yerleşim yeri gelişerek Ordu 
(Bayramlı) kasabasının yerini almıştır. Ordu’nun merkezi Eskipazar’dan Bucak’a taşın-
mıştır. Bucak kasabasında 1869 yılında bir belediye örgütü kurulmuştur. Bundan hemen 
sonra, belediye meclisinde alınan bir kararla Bucak adı Ordu olarak değiştirilmiştir. Ordu 
1920 yılına kadar Trabzon’a bağlı bir ilçe durumundadır. 
 4 Aralık 1920 tarihinde TBMM’de kabul edilen bir kanunla Ordu ili oluşturulur.

Görsel 3.36: Eskipazar Camisi
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 Yaşadığınız yerleşim yerinin isminin kökenini biliyor 
musunuz?

ORDU ADININ KÖKENİ
 Ordu şehrinin adının nereden 
geldiği sorulduğunda genellikle halk 
arasında  şöyle bir hikâye anlatılır: 
 “Eskipazar’da bulunan Bayram-
lı kasabasına kalabalık ve geniş toprak 
sahibi bazı aileler hâkimdi. Bu aileler 
birbirlerine karşı düşmanlık besliyorlar, 
adam öldürüyorlardı. Bu aileler halka 
kötülük yapıyorlar ve devlet otoritesini 
de tanımıyorlardı. Bunun üzerine padi-
şah, Samsun’da bulunan Osman Pa-
şa’ya geniş yetkiler vererek Bayram-
lı’ya gönderdi. Osman Paşa ordusunu 
Bucak köyünün kurulu olduğu Boztepe 
eteklerine yerleştirdi. Askerler her sa-
bah buradan Bayramlı’ya giderek dü-
zeni bozan ailelerin adamları ile mü-
cadele ediyor, akşam olunca da tekrar 
ordugâha dönüyorlardı. Gerek askerler 
gerekse de halk, ‘Ordugâha gidelim! 
Orduya varalım!’ şeklinde konuşunca 
karargâhın olduğu yerin adı herkes ta-
rafından Ordu adıyla anılmaya başlan-
dı.” 
 Halk arasında anlatılan bu hikâ-
ye ne   kadar doğrudur bilinmez ancak 
Ordu kelimesi eskiden beri Türkler ta-
rafından başkent, şehir ve saray an-
lamında kullanılmıştır. Ordu bölgesini 
1390 yılında Türkleştiren Hacıemiro-
ğulları Beyliği, başkentlerine yani bey-
lerinin oturduğu kasabaya Ordu ismini 
vermişlerdir. Osmanlı dönemi kayıtla-
rında Eskipazar’daki köyün adı Ordu 
olarak geçmektedir. Görsel 3.37: Boztepe’den gece manzarası
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ONEY’DEN ÜNYE’YE
 Ünye’nin eski çağlardaki adı 
Oinoe’dir. Anadolu’nun en eski dille-
rinden biri olan Luvicede Oinoe, “bağ, 
üzüm yöresi...” anlamına gelmekte-
dir. Oinoe kelimesi zamanla Oney bi-
çiminde söylenmeye başlanmıştır. 
 Eski çağlarda Ünye bölgesin-
de yaşayan Kalibler denilen halkın 
demircilikte çok ustalaştığı ve çelik 
işlemeyi Yunanlara öğrettiği bilinmek-
tedir.
 Ünye, Osmanlı Devleti toprak-
larına 1420’lerde katılmıştır. 1500’lü 
yıllarda Sivas eyaletine bağlı olan 
Ünye, 1867 yılında ise Trabzon vila-
yetine bağlı Canik sancağının bir ilçe-
si durumundadır.
 Ordu il yapıldığında Ünye, Ca-
nik sancağından (Samsun) ayrılarak 
Ordu’ya bağlandı. 

Görsel 3.39: Ünye

FATİSA’DAN FATSA’YA
 Fatsa adı çok eski kaynaklarda Fa-
disana, Fatisa, Fanizan olarak geçmekte-
dir. Fadisana, Anadolu’da Hititler’den de 
önce yaşamış olan Luvilerin dilinde “deniz 
hisarı” anlamına gelmektedir. 
 Osmanlı Devleti döneminde “Satıl-
mış” olan bölgenin adı 1800’den itibaren 
Fatsa adıyla bilinmektedir.  
 Samsun’a bağlı Fatsa 1876’da 
ilçe olmuştur. O yıllarda Fatsa’da 87 köy 
bulunmaktadır. Fatsa 1921 yılında Sam-
sun’dan ayrılarak Ordu iline bağlanmıştır.

Görsel 3.38: Fatsa
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 LALELİ’DEN İKİZCE’YE
 İkizce’nin eski adı Laleli’dir. Laleli 
ismi 1522 yılında yapılan ahşap camiden 
gelmektedir. Ahşap camiye İstanbul’dan 
lale motifli bir kapı gönderilmiştir. Cami-
nin ve köyün adı bu nedenle Laleli ol-
muştur.
 İkizce 1990 yılında Ünye’den ay-
rılarak ilçe olmuştur. İkizce sınırları içe-
risinde Genç Ağa Kalesi ve Laleli Cami 
gibi tarihî yapılar bulunmaktadır. 

MİLAS’TAN MESUDİYE’YE
 Mesudiye’nin Osmanlı döneminde-
ki adı Milas’tır. Çok eski bir Anadolu dili olan 
Luvicede “mila” sözcüğü değirmen anlamına 
gelmektedir. Milas’ın adı 1876 yılında Hamidi-
ye, 1910 tarihinde de Mesudiye olarak değiş-
tirilmiştir.
 Yapılan bilimsel araştırmalar Mesudiye 
bölgesinde insan izlerinin MÖ 5000 yılına ka-
dar gittiğini ortaya çıkarmıştır. Mesudiye böl-
genin ilk Türk yurdu hâline gelen yerlerinden 
birisidir. 1180 yılında Mesudiye, Bizans ege-
menliğinden çıkarak Selçuklu Türklerinin ege-
menliğine girmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
Şebinkarahisar’a bağlı bir ilçe olan Mesudiye, 
20 Mayıs 1933 tarihinde Ordu’ya bağlanmış-
tır. 

Görsel 3.40: İkizce

Görsel 3.41: Mesudiye

HAPSAMANA’DAN GÖLKÖY’E
 Gölköy’ün bilinen en eski adı 
Hapsamana’dır. Hapsamana, eski 
Anadolu dili Luvicede “su yerleşim ül-
kesi” anlamına gelmektedir. 1300’lü 
yıllarda Hacıemiroğulları Beyliği tara-
fından Türk yurdu hâline getirilen Göl-
köy, 1420 yılında Osmanlı Devleti’ne 
bağlanmıştı. 
 Gölköy Ordu’ya bağlı bir bucak 
merkeziyken 9 Haziran 1936 tarihinde 
ilçe yapılmıştır.

Görsel 3.42: Gölköy
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SAKARGERİŞ’TEN ÇAMAŞ’A
 Çamaş ilçemizin adı Osmanlı Dev-
leti döneminde de Çamaş olarak geçmek-
tedir. 1450’lerde Çamaş’ın merkez köyü 
Sakargeriş idi. Çamaş adı bölgenin ver-
gi toplamadan sorumlu olan beylerinden 
biri olan Mehmet Çamaş’tan gelmektedir. 
1944 yılında Fatsa’ya bağlanan Çamaş 
bucağında 1975 yılında belediye kurul-
muştur. 
 9 Mayıs 1990 tarihinde Çamaş ilçe 
olmuştur.

VONA’DAN PERŞEMBE’YE
 Perşembe’nin eski adı Vona’dır. 
Vona, Perşembe ilçemizin bugünkü 
yerinde bulunan bir limanın adı olup 
milattan önceki yıllarda yazılan kay-
naklarda adı geçmektedir. 
 Perşembe, Hacıemiroğulları 
Beyliği tarafından Türk yurdu hâline 
getirilmiştir. 
 1921 yılında Ordu il yapıldığın-
da Ordu’ya bağlı bucak merkezlerin-
den birisi de Perşembe idi. Perşembe 
bucağının merkezi Kozağzı köyüydü. 
 25 Haziran 1945’te merkezi 
Vona olmak üzere Perşembe ilçesi 
oluşturulmuştur. 

SEVDEŞLÜ’DEN ULUBEY’E
 Osmanlı döneminde Ulubey resmî ka-
yıtlarda Sevdeşlü veya Ulubeğlü olarak geç-
mektedir. 
 Ordu’nun diğer ilçeleri gibi Ulubey’in 
Türkleşmesi Hacıemiroğulları Beyliği döne-
minde tamamlanmıştır. 30 köyün bağlı olduğu 
Ulubeğlü, 1547 yılında bucak (kasaba) mer-
kezi yapılmış ve merkezi Gündüzlü köyüne 
taşınmıştır.
 Ulubey’in bugünkü merkezine taşınma-
sı 22 Nisan 1905 tarihinde gerçekleşmiştir.  
 Ulubey 1958’de ilçe yapılmıştır. 

Görsel 3.43: Çamaş

Görsel 3.44: Perşembe

Görsel 3.45: Ulubey
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KARAKUŞ’TAN AKKUŞ’A
 Eski adı Karakuş olan Akkuş il-
çesi daha önce Karakuş adıyla Ünye 
ilçesine bağlı bir bucak iken Akkuş’un 
merkezi Çaldere köyüydü. İlçe yapılır-
ken adı Akkuş olarak değiştirildi. 
 Karakuş adının kökeni hakkın-
da eski dönemlerden beri sözlü bir 
anlatım kuşaktan kuşağa aktarılmış-
tır. Oğuz Türkleri, 1100’lü yıllarda yurt 
kurmak için Karadeniz kıyısına yerleş-
meye çalışıyorlardı. Bir Oğuz beyi, bir 
adamını görevlendirerek yerleşebile-
cekleri bir yer arayıp bulmasını ister. 
Görevlendirilen kişi uzun süre yerleş-
meye uygun bir yer arar. Döndüğün-
de şöyle der: “Bir yer buldum. Issız ve 
tenha. Gökyüzünde uçan kara kuşlar-
dan başka hiçbir şey yok.” Oğuz boyu 
bu yere gelip yerleşir ve buraya Kara-
kuş adını verirler.
 Akkuş, 1 Haziran 1954’te ilçe 
yapılmıştır. Görsel 3.46: Akkuş

EBULHAYR’DAN GÜLYALI’YA
 Gülyalı’nın merkezi olan Eskisa-
yaca’nın geçmiş yıllardaki adı, Ebulhayr 
Sayaca idi. Gülyalı bölgesine uzun yıllar 
Ebulhayr veya yöresel söylenişle Abulayır 
denilmekteydi. Ebulhayr ismi, Gülyalı ve 
çevresini fetheden Türklerin başında bu-
lunan Ebulhayr Kethüda’nın adından gel-
mektedir. 1600’lü yıllarda Rumbeğlü kö-
yünün sahile yakın kısımlarında Ebulhayr 
adında yeni bir köy oluşturuldu. Eskisa-
yaca ve Alibey köyleri birleştirilerek Eski-
sayaca merkez olmak üzere 1972 yılında 
Gülyalı Belediyesi kurulmuştur. 
 Gülyalı 1987’de ilçe olmuştur.

Görsel 3.47: Gülyalı
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ÇATAK’TAN ÇATALPINAR’A
 9 Mayıs 1990 tarihinde kurulan Ça-
talpınar’ın kurulduğu yerin adı eskiden Ça-
tak’tı. Tokat ve Korgan’dan gelen kervan 
yolu ile Aybastı ve Gölköy’den gelen ker-
van yolunu Fatsa’ya bağlayan yolun birleş-
tiği yere Çatak adı verilmişti. 
 1973 yılında Çatalpınar adıyla bele-
diye kurulmuştur.

Görsel 3.49: Çatalpınar

HANYANI’NDAN GÜRGENTEPE’YE
 Gürgentepe ilçesi Mesudiye üzerin-
den 150 yıl boyunca Ordu sahiline inmeye 
çalışan Türkmenlerin geçiş bölgesindeydi. 
Hacıemiroğulları Beyliği tarafından 1350’ler-
de ele geçirilerek Türk yurdu yapıldı. 
 Gürgentepe ilçesinin merkezinde es-
kiden bir yerleşim yeri yoktu. Ordu - Gölköy 
- Mesudiye - Sivas kara yolunun açılmasın-
dan sonra buraya zaman içinde, yolculuk ya-
panların, yük taşıyanların akşam mola verip 
dinlenebileceği hanlar kurulmaya başlandı. 
 Bu yolun çok kullanılmaya başlanması 
nedeniyle giderek hanların yanına bakkallar, 
çeşitli dükkânlar ve evler kuruldu. Oluşan bu 
yeni yerleşim yerinin adı artık Hanyanı ola-
rak anılıyordu. Nüfus yoğunluğu ve ticaretin 
giderek burada artması sonucu Hanyanı, bir 
kasabaya dönüşmeye başladı.
 Hanyanı’nda Ağızlar ve Akmescit köy-
lerinin birleşmesiyle 1955 tarihinde Gölköy 
ilçesine bağlı Gürgentepe Belediyesi kurul-
muştur. 
 Gürgentepe ilçesi, 19 Haziran 1987’de 
çıkartılan bir kanunla ilçe olmuştur. Görsel 3.48: Gürgentepe
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ÇİLEDAR’DAN ÇAYBAŞI’NA
 Çaybaşı’nın eski adı Çiledar’dı. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ünye ilçesi 
Tekkiraz bucağına bağlı bir köydü. 1955 
yılında Çiledar köyü bucak yapılmış, 
1960 yılında da ismi Çaybaşı olarak de-
ğiştirilmiştir. 1972 yılında Çaybaşı ile Sa-
rıcaerik köyü birleştirilerek Çaybaşı Bele-
diyesi kurulmuştur.  
 Çaybaşı ilçemiz 9 Mayıs 1990 tari-
hinde ilçe yapılmıştır.

İBASDA’DAN AYBASTI’YA
 Aybastı ilçemizin adı daha önceki 
yıllarda İbasdı, İbasda şeklindeydi. Osmanlı 
döneminde Aybastı’nın adı Fidaverende’dir.  
Aybastı bölgesinin Türkleşmesi Danişment-
liler döneminde başlamıştır. Karadeniz sa-
hillerine Orta Anadolu üzerinden akınlar 
düzenleyen Danişmentliler, Mesudiye Ka-
leköy’deki kaleyi yaptırmış, beyleri Daniş-
ment Gazi 20.000 kişilik ordusuyla çıktığı 
Canik seferi sırasında Aybastı Perşembe 
Yaylası’nda yaralanmış ve 1104 yılında 
Niksar’da ölmüştür. Danişment Gazi’nin ko-
mutanlarından olan Emir Kümbet’in mezarı 
Perşembe Yaylası’nda bulunmaktadır.
 1936 yılına kadar Ordu’nun bir nahi-
yesi olan Aybastı, bu tarihte Gölköy ilçe hâ-
line getirilince Gölköy’e bağlanmıştır. 
 Aybastı 1 Nisan 1959 tarihinde ilçe 
olmuştur. 

SERKEŞ’TEN KUMRU’YA
 Türkler Kumru bölgesine ilk olarak 
1080’lerde kurulan Danişmentliler Devle-
ti döneminde yerleşmeye başlamışlardır.  
1800’lerden sonra Kumru bölgesinin Canik 
sancağına bağlı olduğunu görüyoruz. Kum-
ru’nun bu yıllardaki adı ise Serkeş’tir.  Cum-
huriyet döneminde ise Fatsa’ya bağlı bir bu-
cak merkezi yani kasaba hâlini alan Kumru, 
1 Nisan 1960 tarihinde ilçe olmuştur.

Görsel 3.50: Çaybaşı

Görsel 3.51: Aybastı

Görsel 3.52: Kumru
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KORUKAN’DAN KORGAN’A
 Korgan, Hacıemiroğulları Beyliği döne-
minde Türk hâkimiyetine girmiştir. Bundan son-
ra Keşderesi olarak adlandırılmıştır. 1398’de 
Osmanlı Devleti Korgan’ın içinde bulunduğu 
bölgeyi egemenliği altına almıştır. Osmanlı 
Devleti döneminde Molla Veli Ağa denilen bir 
kişinin Keşderesi bölgesine egemen olduğu 
söylenmektedir. Molla Veli Ağa, bölgede çete-
lere karşı savaş açar ve onları Keşderesi’nde 
barındırmaz. İnsanları koruduğu için bu ağaya 
Koruyan denilmiş, zamanla bu ad Korukan’a 
ve sonunda da Korgan’a dönüşmüştür. Kor-
gan 1920 yılına kadar Canik sancağı olarak 
adlandırılan Samsun’a bağlı kalmış, 1921 yı-
lında Ordu ilinin oluşturulmasıyla birlikte de 
Ordu’ya bağlanmıştır.
 1 Nisan 1960 tarihinde ilçe hâline geti-
rilmiştir.

KARAY’DAN KABATAŞ’A
 Kabataş 1990 yılına kadar tarihsel ola-
rak Aybastı ile birlikte anılmıştır. Hacıemiroğul-
ları Beyliği döneminde Türk yurdu hâline geti-
rilen Kabataş, 1420’de Osmanlı egemenliğine 
girmiştir. Kabataş’ın eski adı Karay’dır.
 Kabataş’a ilk yerleşen Türklerin izlerin-
den birisi Kargu adı verilen düşman gözetle-
me kulesiydi. Kargu aslında Türklerin en eski 
dönemlerinden yakın zamanlara kadar kullan-
dıkları bir haberleşme kurumunun adıdır.  Eski 
Uygurcada kargu “dağ doruklarında düşmanı 
ihbar için yapılan gözetleme kulesi” anlamına 
gelir. Dağ tepelerinde minare biçiminde yapı-
lan bu kulelerde düşman geldiği zaman ateş 
yakılıyordu. Böylece o bölgede yaşayanlar eş-
yalarını almak ve hazırlanmak için zaman ka-
zanıyorlardı. 
 9 Mayıs 1990’da Kabataş ilçesi kuruldu.  

Görsel 3.53: Korgan

Görsel 3.54: Kabataş
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ALİBEĞECE’DEN KABADÜZ’E
 Osmanlı Devleti dönemi arşiv bel-
gelerine göre Kabadüz bölgesi, 1455 yı-
lında  bölgeye yerleşen Türklerin lideri 
olan Alibeğece adıyla anılıyordu. Kaba-
düz bölgesinin önemli özelliklerinden birisi 
madenleriydi. Osmanlı Devleti döneminde 
işletilmeye başlayan Kabadüz madenleri 
özellikle Bakacak ve Akgüney köylerinden 
çıkarılıyordu.
 Kabadüz, 9 Mayıs 1990’da ilçe ya-
pılmıştır.

Görsel 3.55: Kabadüz

Görsel 3.56: Yason Burnu Deniz Feneri
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 Verilen harflerden yola çıkarak ilçe adlarını bulma-
caya yerleştirip şifreyi bulunuz.

ETKİNLİK 4



75

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE ORDU
BİR KAHRAMAN GEMİ: RÜSUMAT NO 4

 Bu, 1921 yılı Ağustos ayında Ordu’da yaşanan bir kahramanlık hikâyesidir. 
Hikâyenin kahramanları Rüsumat No 4 Vapuru, vapurun mürettebatı ve Ordululardır. 
 Mondros Ateşkes Anlaşması ve devamında imzalanan Sevr Anlaşması ile Türk 
donanması ortadan kaldırılmıştı. Kurtuluş Savaşı’nın denizden desteklenmesi için bir 
Millî Mücadele Donanması oluşturuldu. 
 Millî Mücadele Donanması’nın gemilerinden birisinin adı “Rüsumat No 4” idi. 
İngiltere’de bir balıkçı gemisi olarak yapılan Rüsumat, Osmanlı Devleti tarafından 
1913 yılında satın alınmıştı.
 Rüsumat’ın görevi Sovyet Rusya’dan sağlanan silah, mühimmat ve malzeme-
nin ülkeye getirilmesi ve cepheye sevk edilmesiydi. Getirilen bu malzemeler İnebo-
lu’ya çıkartılarak Batı Cephesi’ne ulaştırılıyordu.

 Gemiler fırtınalar nedeniyle Karadeniz’de güçlükle ilerliyorlardı. Bu zorluklara 
bir de Yunan ve İngiliz savaş gemilerinin limanlar arasında cirit atması eklenince işler 
daha da zorlaşıyordu. Yunan savaş gemileri yolcu ve yük gemilerini durdurup arama 
yapıyorlar, silah ve cephane taşıdıklarından kuşkulandıkları gemileri de batırıyorlardı.
 Rüsumat’ın kaptanı Yüzbaşı Mahmut Bey gözü pekliğiyle, neşesiyle ve dene-
yimli denizciliğiyle tanınıyordu.
 Batum Limanı’ndan yüklediği cephane ile yola koyulan Rüsumat, 17 Ağustos 
1921 Çarşamba günü Ordu’ya geldi. Liman görevlileri vapurun gelişini endişe içinde 
beklemekteydi. Çünkü batıdan Yunan savaş gemileri Ordu’ya doğru ilerliyordu. Vapur-
daki topların ve cephanenin kıyıya çıkartılarak bir an önce saklanması gerekiyordu. 
Vapur sığ bir yere demirledi. Ordu’da cephaneyi vapurdan alıp kıyıya çıkartacak ne 
vinç vardı ne de iskele. Liman başkanı, mürettebat ve Ordulular büyük bir fedakârlıkla 
cephaneyi gemiden çıkarmak için çalışmaya başladılar.
 Askerî malzemeler kıyıya çıkartıldıktan sonra bir saldırı karşısında Rüsumat’ı 
düşmana teslim etmemek için hazırlıklara girişildi. Rüsumat’ın su alarak batmasını 
sağlamak için valfın cıvatalarından altı tanesi gevşetildi. Vapuru yakmak üzere baş 
tarafına gaz yağıyla ateşleme düzenekleri yerleştirildi.
 19 Ağustos günü her yer sessiz, deniz sakin ve hava güneşliydi.  Düşman ge-
milerinin Vona açıklarından geçmekte olduğu haberi geldi.

Görsel 3.57: Rüsumat No 4
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 Liman çavuşu, Yunan savaş gemilerinin Bozukkale’de gözüktüğünü haber 
vermek için Rüsumat’ın olduğu yere geldi.  Bunun üzerine Yüzbaşı Mahmut “Derhâl 
gemiyi terk edin!” emrini verdi. Düşman savaş gemileri epeyce yaklaşmıştı. 
 Bunun üzerine Rüsumat’ın baş tarafında daha önce hazırlanan yangın düze-
neği ateşe verildi ve herkes kıyıya çıktı. Valfleri açılan Rüsumat, bir taraftan sulara 
gömülürken diğer yandan da alevler içinde yanmaktaydı. 
 Ordulular kıyıdan durumu izlerken Yunan savaş gemileri, Rüsumat’ın battığını 
ve yandığını düşünerek Ordu’dan uzaklaştı. Oysa bu bir savaş hilesiydi. Geminin 
yeniden yüzdürülmesi için hemen harekete geçildi. Geminin güvertesindeki yangın 
söndürüldü ve uzun uğraşlar sonucunda Rüsumat saplandığı kumluktan çıkartılarak 
yeniden yüzdürüldü. 
 Rüsumat, tamir için Batum’a götürüldü ve bir ayda tamir edilerek görevine ye-
niden başladı. Rüsumat, 1921 yılı Eylül’ünün ortalarında Batum’dan silah ve cephane 
yükleyerek yola çıktı. Ama artık onun adı “Gazi Rüsumat” idi. 
 Rüsumat’ın batmadığını ve oyuna getirildiklerini anlayan Yunanlar bunu artık 
bir onur meselesi yapmışlardı.
 Rüsumat kendisini  ısrarla arayan İngiliz ve Yunan zırhlılarına yakalanmadan 
Samsun’a vardı ve yükünü boşalttı. Geri dönerken Giresun Eynesil önünde, fırtınalı 
bir günde Rüsumat’ın karşısına yine iki Yunan savaş gemisi çıktı.
 Bu kez yakalanmışlardı. Düşman, vapuru topa tutuyordu. Vapurun düşman 
eline geçmemesi için kıyıdaki geniş kumsalda karaya oturtulmasından başka çözüm 
yoktu. Rüsumat kayalardan uzak bir yere oturtulurken ilk isabeti de aldı. 
 Yüzbaşı Mahmut, bir kez daha “Gemiyi terk edin!” emri verdi. Gizli belgeleri ve 
vapurun seyir defterini yaktılar. Rüsumat’ın sandalını suya indirirken bir yandan da 
askerlerin çoğu yüzerek karaya çıkmağa uğraşıyordu. Bu sırada yağan mermilerden 
biri vapurun sandalına isabet etti. Başka sandal da olmadığı için Rüsumat’ın subay 
ve erleri kendilerini dalgalara attılar.

Görsel 3.58: Yüzbaşı Mahmut Bey

 Yüzbaşı Mahmut, ertesi gün  Trabzon’da-
ki Deniz Komutanlığına bir telgraf çekerek va-
purun batırıldığını bildirdi. Bu telgraf alınır alın-
maz Eynesil’e bir römorkör gönderildi. Rüsumat 
yeniden yüzdürülmeye çalışıldı. Bu çaba tam 
beş gün sürdü.  Rüsumat tam yüzdürülecekken, 
düşman gemileri yeniden Eynesil açıklarında 
göründü. Rüsumat’ı ve onu yüzdürmeye çalışan 
römorkörü top ateşine tuttu. Rüsumat’ın gövde-
sine 3 top mermisi isabet etti. Artık umut yoktu. 
İşe yarayacak aygıtları söküldü ve Rüsumat Ka-
radeniz’ın serin sularına bırakıldı.

 Komutan Yüzbaşı Mahmut, vapurunun 
küpeştesini gözyaşlarıyla öperek kendisini az-
gın dalgaların koynuna bırakan son kişi oldu. 
Denize atlarken vapurdaki bayrağı beline sar-
mıştı. Azgın dalgalar arasında kıyıya ulaşmakta 
güçlük çekiyordu. Gücü tükenmek üzereyken 
Trabzonlu Osman Çavuş tarafından kurtarıldı.

Hikmet PALA
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Görsel 3.59: Rüsumat No 4 olayının kahramanları
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ATATÜRK’ÜN ORDU’YA GELİŞİ
 Yıl 1924, aylardan Eylül. Cumhuriyet ilan edileli bir yıl bile olmamış. Savaş 
yorgunu Anadolu insanı, Mustafa Kemal önderliğinde savaşın yaralarını sarmaya ça-
lışıyordu.
 Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı yenilikleri halka anlatmak ve ülkenin durumunu 
daha yakından görmek, halkıyla dertleşmek için bir yurt gezisine çıkmayı planlıyordu. 
11 Eylül 1924 Perşembe günü Hamidiye Kruvazörü Karadeniz’e hareket için hazır 
durumdadır.
 Gezinin ilk durağı olan Trabzon’a 15 Eylül 1924 Pazartesi günü varılır. 17 Eylül 
1924 Çarşamba günü Rize’ye geçen Mustafa Kemal’i burada halk coşku içerisin-
de karşılar. Hamidiye Kruvazörü Rize’den ayrılır ve 19 Eylül 1924 Cuma günü saat 
09.00’da Giresun limanına demir atar,  sırada Ordu ziyareti vardır.
 1924 yılının 19 Eylül Cuma günü Mustafa Kemal, Hamidiye Kruvazörü ile Or-
du’ya geldiğinde saat öğleden sonra üçtü. Gazi Mustafa Kemal’in Ordu ziyareti önce-
sinde Belediye tellalı Sürmeneli Hüseyin Efendi, Ordu’nun bütün mahallelerini dolaşa-
rak bu haberi halka duyurmuştu. Ordulular heyecanla Gazi’nin şehirlerine gelmesini 
bekliyor, deniz kenarlarında Hamidiye Kruvazörü’nün yolunu gözlüyordu.

 Hamidiye, Ordu açıklarında görüldüğünde irili ufaklı tekneler ve kayıklar bay-
raklarını dalgalandırarak ona doğru hareket ettiler. Tabyabaşı açıklarında demirleyen 
Hamidiye top atışlarıyla Ordu’yu selamladı. Mustafa Kemal, yanında bulunan Salih 
Bozok, Kılıç Ali, Rauf Benli ve Rusuhi Bey ile birlikte Ordu iskelesine geldi. Gazi Mus-
tafa Kemal buradan Ordu Hükümet Konağı’na (bugünkü Altınordu Kaymakamlığı) 
yürüyerek geçti. Burada Vali Rıfat Vona tarafından Ordu hakkında kendisine bilgiler 
verildi.
 Vilayet Konağı’nda Mustafa Kemal ile Müftü Ali Efendi arasında ilginç bir soh-
bet yaşandı. Uzunmusa köyünden olan Ali Efendi, Mustafa Kemal’e Ordu Müftüsü 
olarak takdim edildikten sonra, Gazi, müftünün elini sıktı ve “Siz oturun Hoca Efendi!” 
diyerek onu yanına oturttu. Kendisini tanıdığını ifade etti. Müftü Ali Efendi, Padişah 
Vahdettin’in çıkarttığı ferman ile Mustafa Kemal’in idamı istendiğinde buna ilk karşı 
çıkan müftülerden birisiydi. Ali Efendi Vona Müftüsü iken, Vahdettin’in bu fermanına 
karşılık bir fetva yayımlamış ve  “Padişahımız esirdir. Onun çıkardığı irade-i seniye 
(padişah emri) dinen uygun değildir. Biz millet olarak Millî Mücadele kumandanı Mus-
tafa Kemal Paşa’ya arz-ı ubudiyet ediyoruz (bağlılığımızı sunuyoruz)” demiştir.

Görsel 3.60: Hamidiye Kruvazörü
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 Mustafa Kemal, Müftü Ali Efendi’ye nerede eğitim gördüğünü sorar ve İstan-
bul’da dinî eğitim aldığını öğrenir. Hocasını sorar. Aldığı cevap karşısında “O hâlde 
boş değilsiniz, o muhterem zat Selanik’te benim hocamdı.” diyerek sohbete devam 
eder. Müftü, Mustafa Kemal’in soruları karşısında sıkılmaya, çekinmeye başlar. Gazi, 
sadece sohbet ettiklerini, sıkılmamaları gerektiğini söyleyerek Ali Efendi’yi rahatlatır. 
Kevser suresini okur. “İnnâ a’taynâkel-kevser”in manasını sorar. Müftü Ali Efendi, “Bu 
manayı dünyalık mı vereyim yoksa ahiretlik mi vereyim?” diye sorunca Mustafa Ke-
mal, “Dünyalık mana ver.” der. Bunun üzerine Ali Efendi şu yanıtı vermiştir: “Dünyada 
ne kadar sanat varsa hepsi bu surenin içerisindedir. Elektrik bile bunun içinde vardır.”
 Bu yanıt üzerine Mustafa Kemal ayağa kalkarak müftünün elini sıkar ve “Hura-
fata, yobazlara, taassuba asla fırsat vermeyeceğim. Bu memleket ve bu millet senin 
gibi din adamlarına çok muhtaçtır.” der.
 Valilikten çıktıktan sonra yürüyerek iskeleye doğru inen heyetin önünü Ordu İd-
man Yurdu Kulübü gençleri keser. Onu kulüp binasına davet ederler. Mustafa Kemal 
gençlerin davetini geri çevirmez. Kendisinden günün hatırası olarak kulüp defterine 
yazı yazması istenir. Mustafa Kemal kalemi eline alır ve şu önemli vecizeyi yazar:
 “Sporun bedeni olduğu kadar fikri de olmasına dikkati celbederim.”
 Mustafa Kemal  Ordu’dan ayrılmak üzere iskeleye geldiğinde bir Ordulu “Mu-
kaddes Cumhuriyetimizin Mukaddes Cumhurreisi Gazi Paşa’mıza hayırlı selâmetler, 
seyahatler dileriz.” diye seslenir. Bu dileğe karşılık olarak Mustafa Kemal kısa bir ko-
nuşma yaparak vatandaşa cevap verir:
 “Muhterem Ordu Ahalisi,
 Hakkımda gösterdiğiniz samimi tezahürat bende pek derin hissiyat bıraktı. Ma-
alesef ciddi bir sebep aranızda fazla kalmama mani oluyor. Bunun için müteessirim. 
Fakat vaat ediyorum, ilk fırsatta aranızda daha fazla kalmakla bu teessürü izale ede-
ceğim. Gönül arzu ederdi ki burada günlerce kalayım ve sevimli köylerinizi temaşa ile 
zevk alayım.
 Arkadaşlar!
 Sizin gibi şuurlu bir millete malik olan bu devlet, bütün cihana karşı iftihar et-
mek hakkına maliktir. Büyük teessürlerle sizden ayrılıyorum. Fakat vaadimi yaptığım 
zaman bu teessürlerim zail olacaktır. Allah’a ısmarladık.”

Görsel 3.61: Atatürk Ordu’da
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 Mustafa Kemal, Hamidiye Kruvazörü’ne doğru yol alırken saat 22.00’yi gös-
teriyordu. Ordulu gençler kendisini coşkun tezahüratlarla uğurluyorlardı. Yüze yakın 
kayıkla Hamidiye’nin etrafında uğurlama yapan gençlere Mustafa Kemal, kruvazö-
rün arka tarafında tek başına el sallıyordu. Ordulu gençler “Büyük Gazi çok yaşa!” 
diye bağırıyordu.  
 Gazi 1924 yılında Ordu’dan ayrılırken “İlk fırsatta aranızda daha fazla kalaca-
ğım.” diye söz vermişti. Ama büyük işleri sığdırdığı kısa ömrü onun bir daha Ordu’ya 
gelmesine engel oldu. 

Görsel 3.62: İlkadım ve Rüsumat No 4 Anıtı

Hikmet PALA
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 Komşu ve kardeş şehirlerle ilimizin benzer ve 
farklı yönlerini söyleyiniz.

BENZER VE FARKLI YÖNLERİMİZ
 Şehirler; tarihî ortak geçmiş, birbirine yakınlık uzaklık, ulaşım kolaylığı zorluğu, 
coğrafi benzerlik farklılık, iklim gibi etkenlerle birbirine benzeyen veya farklılık arz eden 
özellikler gösterirler. Hacıemiroğulları Beyliği sınırları içerisinde yer alan Ordu ve Gire-
sun illeri benzer ağız yapısına sahiptir. Yine Hıdrellez Bayramı’yla büyük benzerlikleri 
olan Mayıs Yedisi; Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde, yılın bereketli ve sağlıklı geçme-
si amacıyla kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Miladi takvime göre 20 Mayıs’a 
denk geldiğinden bu tarihte kutlanan Mayıs Yedisi’ne “Su Bayramı” ve “Deniz Bayramı” 
da denilmektedir. Ordu ili komşu olduğu illerle de nüfus alışverişi yaşamış, ve bütün 
bunların neticesi olarak kültürel çeşitliliğe ulaşmıştır.
 Göç edip gelen halk ve yerli halk arasında kendiliğinden oluşan bir kültür alış-
verişi olmuştur. Ordu kültürü, içinde bulunduğu Doğu Karadeniz’in ve komşu olduğu İç 
Anadolu‘nun kültürel özelliklerini yansıtmaktadır.
 Sahil kesiminde, horon ve kol oyunları, metelik olarak da bilinen karşılama türü 
oyunlar oynanmaktadır. İç kesimlerde düğünlerde Tokat ve Sivas’tan getirilen müzis-
yenlerin etkisiyle halay  türü oyunlar görülür.

Görsel 3.63: Halk oyunu kıyafetleri Görsel 3.64: Yöresel halk oyunları
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 Halk arasında “Mayıs 7’si” olarak adlandırılan 
Uluslararası Giresun Aksu festivalinin 41.si başladı. 
Dört bin yıldır Aksu Deresi ile Karadeniz’in buluştuğu 
yerde devam eden bir gelenek olan festivalin ilk aya-
ğında vatandaşlar dere ile denizin buluştuğu noktada 
Giresun adasını arkalarına alarak ellerine aldıkları 7 
çift bir tek taşı dilek tutarak en uzağa atmaya çalışı-
yorlar. Taş atma işinin ardından bereketi simgeleyen 
sacayaktan üç defa geçerek dileklerini yeniliyorlar. 

Giresun Aksu Şenliği

Görsel 3.66: Giresun Aksu festivali

 Ordu’nun Fatsa ilçesinde geleneksel 
olarak kutlanan “Mayıs Yedisi” etkinliklerine 
katılanlar denize girip yedi dalga üzerinden 
atlayarak dilek tutarlar.

Mayıs Yedisi

Görsel 3.65: Mayıs Yedisi

Görsel 3.67: Yayla şenlikleri

 Yayla şenlikleri temel geçim faaliyeti hayvancılık olan toplulukların, yaylada kal-
dıkları süre içinde belli bir tarihte gerçekleştirdikleri geleneksel kutlamalardır. Şenlikler, 
o yaylanın yaylacıları dışında yaylayı kullanan bütün köy ve kasabaların yaylaya çık-
mamış olan ahalisinin, hatta günümüzde başka şehirlerde ve ülkelerde yaşayan yöre 
insanının da katılımıyla gerçekleştirilir. Benzer coğrafi yapı ve kültürel özelliklere sahip 
Doğu Karadeniz illerinde her yıl birbirine çok benzeyen yayla şenlikleri yapılmaktadır. 
 Ülkemizin doğusundan batısına geniş bir dağılım gösteren yayla şenlikleri sü-
resince konserler düzenlenir, yöresel çalgılar ve müzik eşliğinde danslar icra edilir. 
Organizasyon, ulaşım ve tanıtım olanaklarının iyileşmesiyle birlikte turizm faaliyeti kap-
samında değerlendirilmeye başlanan ve yerli yabancı turistlerin katılımıyla gerçekleş-
tirilen şenliklerde, yöre mutfağına has yemekler ve el sanatı ürünleri sergilenir. Yayla 
şenliklerinin önemli bir yönünü de panayır havasında geçen renkli pazarları oluşturur.
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Soldan Sağa
1. “Sakin Şehir” unvanlı kıyı ilçemiz
2. Eski adı İbasda olan ilçemizin şimdiki 
adının ilk hecesi.
3. Çukur kap  -  Yaramaz olmayan
4. Üzerinde oluğu olan
5. Fiyat arttırma - Ut çalan müzisyen - Du-
man lekesi
6. Silisli kumun eritilmesi ile yapılan sert, 
saydam ve kırılgan cisim
7. Satrançta yenilgi  -  Dünyanın uydusu - 
Bal yapan böcek
9. Bir eylemin içinde geçmekte olduğu, 
geçtiği ya da geçeceği süre - Soylu kişi
10. Bir doğumda dünyaya gelen iki kardeş 
-  Yarışta iki bölüm arasındaki uzaklık

Yukarıdan Aşağıya
1. Fındık ve benzeri tarım ürünlerini çöp-
lerinden ayıran makine - Geçmiş zaman
2. Bir kaç rengin birleşiminden oluşan 
renk - Beyaz
3. Ordu’da bir kahraman gemi - Bir nota
4. Perde ayaklı, uzun boyunlu bir kuş
5. Ulaşılamayacak kadar erdemli, yüce
6. Eski adı Milas olan ilçemiz
7. Bir binek hayvanı
8. Tahılın öğütülerek toz hâline getirilmi-
şi - Ünye ve Perşembe arasındaki kıyı 
ilçemiz
9. Sicim
10. Perşembe Yaylası’nın olduğu ilçemiz

BULMACAETKİNLİK 5
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Görsel 3.68: Altınordu Durugöl sahili
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 Şehrimize yatırım yapmayı düşünen bir iş insanı 
olsaydınız  hangi doğal kaynağı kullanarak nasıl bir proje 
hazırlardınız?

ORDU’DA TARIM
 Ordu ili tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahiptir. 120 bini aşkın çiftçi sayısı ile Tür-
kiye’de en çok kayıtlı çiftçinin bulunduğu il Ordu’dur. Ordu il topraklarının büyük bölü-
münün engebeli olması tarımsal ürün çeşitliliğini sınırlandırmıştır. İlde tarım alanlarının 
büyük bir bölümünü fındık bahçeleri oluşturmaktadır. Fındık dışında patates, mısır, kivi, 
ceviz ve çilek önemli tarım ürünleri arasındadır. Tarım sektörü, ilin ve bölgenin ekono-
mik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesine önemli oranda katkı sağlamaktadır. Tarım 
sektörü içerisinde başta bitkisel üretim olmak üzere hayvancılık, arıcılık, balıkçılık ve 
ormancılık önemli alt sektörlerdir.

Fındık
 Ordu’da tarımsal üretim içerisinde  fındık en önemli yeri tutar. İl nüfusunun bü-
yük çoğunluğu (% 70 - % 80) fındıkla doğrudan ya da dolaylı yoldan ilişkilidir. Türkiye 
fındık üretiminin % 27 - 35’i 120.000’i aşkın üretici tarafından Ordu ilinde gerçekleştiril-
mektedir. İlimiz fındık üretiminde birinci sıradadır.
 Fındık ilimizde çok uzun yıllardan beri üretilmekte olup bölge halkının sosyal, 
ekonomik, kültürel değerleri ile iç içe geçmiştir. Fındık edebiyata, türkülere konu olmuş-
tur.

Şekil 4.1

ŞEHRİMDE EKONOMİ
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Şekil 4.2: 2014 - 2018 illere göre fındık üretimi

Şekil 4.3 Kaynak:TÜİK

 Fındık ekonomik anlamda ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biridir. Ülke-
mizde üretilen fındığın  büyük çoğunluğu ihraç edilir. Ülkemizin fındık ihraç eden en 
büyük 20 firmasından 7’si Orduludur. Dünya fındık üretiminin yaklaşık % 60’ı ülkemiz-
de yapılmaktadır. Türkiye’de fındığın 1/3’ü, dünyada ise 1/5’i Ordu’da üretilmektedir.

Kaynak :TÜİK



88

Kaynak: Karadeniz Fındık İhracatçılar Birliği (KFİB) 

Fındıkta Kalite
 
 Fındığın birçok çeşidi vardır fakat ticari anlamda 
Giresun kalite ve levant kalite fındık olmak üzere iki çeşit 
fındık vardır.
 Giresun kalite: Piraziz ve Çarşıbaşı arasındaki 
bölgede yetişen tombul fındık Giresun kalite olarak adlan-
dırılır. Yağ oranı yüksek, ince kabuklu ve yüksek oranda 
zar atma özelliğine sahiptir. 
 Levant kalite: Giresun kalitesi dışında olan diğer 
bütün çeşitleri içine alır. Levant Ordu, levant Samsun ola-
rak adlandırılır. 

 Tarımsal ürün ihracatımızda yaklaşık % 15 - 20’lik payı olan fındığın en önemli 
özelliklerinden birisi, ülkemize getirdiği döviz girdisinin tamamını millî kaynaklardan 
sağlamasıdır. Fındık yetiştiriciliği yapılan bölgelerin eğimli ve yağış alan topraklar ol-
duğu düşünüldüğünde fındık bahçeleri, erozyonla mücadelede de önemli bir unsurdur. 

Şekil 4.4: 

Türkiye’nin Fındık İhracat Miktarı ve Elde Ettiği Gelir
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Kivi
 Ordu ilinin toprak yapısı ve iklimine 
uyum gösteren kivi, il ekonomisine katkıda 
bulunan önemli tarım ürünlerinden biridir. Ülke 
genelinde 21 ilde yılda ortalama 40 bin ton kivi 
üretilmektedir. İlimiz kivi üretiminde 7 bin ton 
üretim ile Yalova’dan sonra ikinci sıradadır. 
Kivi üretimi ağırlıklı olarak Altınordu, Gülyalı, 
Perşembe, Ulubey, Fatsa, Ünye, İkizce ve Ka-
badüz ilçelerinde yapılmaktadır.

Ceviz
 Türkiye, ceviz üretiminde yıllık ortala-
ma 210 bin tonla dünyada dördüncü sıradadır. 
Buna rağmen yapılan üretim ülkenin ihtiyacını 
karşılamada yetersizdir. 
 Ordu’da fındık veriminin az olduğu yük-
sek kesimlerde yamaç arazilerinin değerlendi-
rilmesi ve toprak erozyonunun önlenmesi ama-
cıyla ceviz üretimine geçilmiş ve olumlu sonuç 
alınmıştır. Ordu’da  2018 yılında 2.759 ton ceviz 
üretimi gerçekleşmiştir.

Çilek

 Altınordu, Kabadüz, Perşembe ve Ulu-
bey ilçelerimiz başta olmak üzere, ilimiz gene-
linde toplamda 300 dekarın üzerinde bir alan-
da çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır.
 Yaylada yetişen çilekler aroması ve ta-
dıyla  halk tarafından beğenilmektedir.

Görsel 4.1: Kivi

Görsel 4.2: Ceviz

Görsel 4.3: Çilek
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Kuşburnu Mesudiye’nin Yeni Geçim Kaynağı
 Ordu’nun Mesudiye ilçesinde geçimini hayvancılık ve ormancılıktan sağlayan 
yöre halkının yeni geçim kaynağı, ormanlık ve çalılık alanlarda yetişen kuşburnu oldu.

 Dağlardan gelen lezzet olarak bili-
nen kuşburnunun Ordu’daki rekoltesi yılda 
100 tona kadar ulaştı. Yöre halkı, ormanlık 
ve çalılık alanlardan bin bir emekle topla-
dıkları kuşburnunu, yaş olarak kilogramını 
7 ile 10 liradan fabrikalara satıyor. Kış ay-
larında marmelat ve reçel olarak kahvaltı 
sofralarını süslemesinin yanı sıra çayı ve 
meyve suyu da yapılan kuşburnu, C vitami-
ni açısından zenginliğiyle dikkati çekiyor.

Şekil 4.5

Şekil 4.6

Görsel 4.4: Kuşburnu

İlimizde Yetişen Bazı Tarım Ürünleri ve Miktarları
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 Ordu’da tarıma ve hayvancılığa yatırım yapmak için 
beş neden söyleyiniz.

ORDU’DA HAYVANCILIK

 Ordu’da hayvancılık kırsal kesim ekonomisi 
için oldukça önemlidir. İlimizin  engebeli arazi ya-
pısının bir sonucu olarak, hayvancılık genellikle 
pazara yönelik modern işletmelerden ziyade, gele-
neksel yöntemle  meraya dayalı olarak aile işletme-
ciliği şeklinde yapılmaktadır. Dar ve oldukça küçük 
alanlara yerleşmiş bulunan aile işletmeleri genellik-
le kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, 3 - 4 baş 
hayvan besleyebilecek imkânlara sahiptir.

 Ordu’da son yıllarda köylerden şehir merkezlerine doğru yaşanan yoğun göç 
ve benzeri sebeplerle hayvancılıkla uğraşanların sayısında ciddi bir azalış meydana 
gelmiştir. Teşviklerle et ve süt verimi yüksek hayvan türlerinin artırılmasına çalışıl-
maktadır. İlimizde küçükbaş hayvancılık için önemli potansiyel teşkil eden mera alan-
larının varlığı  yeterince değerlendirilememektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım 
ve Orman Müdürlükleri vasıtasıyla  hayvan sayısının arttırılmasının yanında mevcut 
hayvanların veriminin arttırılması yönünde çalışmalar yürütmektedir. 

Şekil 4.7

Şekil 4.8

Görsel 4.5: Karayaka koyunları
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 Fındık ve kivi tarımının yaygın yapıldığı Ordu’da, yumurta üretiminin artırıl-
masına yönelik yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye başladı.Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yürütülen “Organik Yumurta 
Üretimi Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde 2 yıl önce üreticilere dağıtılan yarka ta-
vuklarıyla birçok ilçede tavuk çiftlikleri kuruldu. Fındık bahçelerinin içerisindeki çift-
liklerde haftada 150 bin organik yumurta üretilirken, bu yumurtalar Türkiye’nin farklı 
illerinde tüketiciyle buluşuyor.

Ordu’da Hedef  Yılda 16 Milyon Organik Yumurta
Görsel 4.7: Yumurta ve tavuklar

Dört İlçede “Süt Evi” Kuruldu

 Ordu Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DOKAP ta-
rafından yürütülen proje kapsamında bir süre önce Kabataş, Korgan, Aybastı ve 
Kumru ilçelerinde ikişer adet olmak üzere toplamda 8 adet süt toplama merkezi 
inşa edildi. Bu projeyle süt evlerinde toplanan sütlerin sağlıklı koşullarda soğutul-
duktan sonra fabrikalara nakli sağlanarak bu yolla hayvancılık teşvik edilmektedir.

Görsel 4.6: Süt evi
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 Çiçekli bitkiler ve ağaçların yüzde 80’i arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğa-
lır. Ekosistemin çeşitliliği ve hayatın devamlılığı arıların varlığına bağlıdır. Bu nedenle, 
arıların sevdiği bitkileri yetiştirip doğadaki çeşitliliğini artırmalıyız. Arıları yok eden tarım 
kimyasallarının yasaklanmasını sağlamalıyız. İklim değişikliğine olan olumsuz etkimizi 
azaltmalıyız. Sürdürülebilir ve sağlıklı arıcılık yapabilmek için bal arılarına doğal ve temiz 
su kaynağı sağlamalıyız.

Biliyor musunuz?

Şekil 4.8

TÜRKİYE’NİN EN BALLI İLİ

 Fındıktan sonra Ordu’da en çok gelir getiren tarımsal kökenli ürün baldır. Tür-
kiye kovan  varlığı incelendiğinde, 2018 yılında Türkiye kovan sayılarında % 11,5’lik 
paya sahip olan Muğla 935 bin kovan ile birinci, Ordu 568 bin kovan ile ikinci; 2018 
yılında Ordu 16,9 bin ton bal üretimi ile birinci sırada yer alırken, Muğla 14,7 bin ton 
ile ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye florasını değerlendirerek yola çıkan Ordulu 
gezgin arıcılar arıcılığı, Ordu ekonomisine fındıktan sonra ikinci sırada gelir getiren 
bir faaliyet hâline getirmişlerdir.

Görsel 4.8: Arı ve çiçek

Arı Yoksa Hayat Yok!
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 Bir sahil kenti olması ve Altınordu ilçesi ile birlikte 5 ilçesinin deniz kenarında 
bulunması nedeniyle balıkçılık, il ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ordu’da 
denizden yılda ortalama 25.000 - 35.000 ton balık avlanmaktadır. Bu rakam Türkiye 
üretiminin % 7’sine karşılık gelmektedir. Kültür balıkçılığında ise Ordu ili Trabzon’dan 
sonra Karadeniz’de yetiştiricilikte 2. sırada yer almaktadır. Ordu ilinde su ürünleri 
yetiştiriciliği yapan 30 adet işletmenin 23 adedi tatlı sularda olup toplam üretim ka-
pasiteleri yıllık 240 tondur. Denizde bulunan 7 adet işletmede ise alabalık ve levrek 
üretimi yapılmaktadır. Bu işletmelerin toplam üretim kapasitesi ise yıllık 3.250 tondur. 
Balıkçılık, avcılığı ve ticareti açısından istihdama önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

BALIKÇILIK
Görsel 4.10: Hamsi

 Türkiye  bal üretiminde Çin’den sonra dünyada 2. sırada olmasına rağmen ihra-
catta 22. sıradadır. Ülkemizin dünya bal ticaretinde daha iyi noktalara gelebilmesi için 
eğitim ve araştırma faaliyetlerine ağırlık verilmeye başlanmış ve bu amaçla Türkiye’de 
ilk ve tek Arıcılık Araştırma Enstitüsü ilimizde kurulmuştur. Bu enstitüde uluslararası 
geçerliliğe sahip bir laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca ham mum, temel petek işleme, 
bal, polen, arı sütü ve propolis işleme ve paketleme tesisleri de vardır. Bu tesislerden 
bal üreticileri de faydalanabilmektedir. Enstitü, yerli arıcıların yanında dünyanın farklı 
ülkelerinden gelen arıcılara da eğitimler vermektedir.

Görsel 4.9:  Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü
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ORDU’DA SANAYİ VE TİCARET

 İlimiz ekonomisinde sanayi sektörü, tarım ve hizmet sektörlerine oranla daha 
küçük paya sahiptir. Ordu’da sanayi sektörüne yönelik özel sektör yatırımları gıda, 
orman ürünleri ve mobilya sanayi, tekstil, madencilik ve toprağa dayalı sanayi, çimen-
to ve hazır beton imalatı sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Tekstil ürünleri imalatı ilimizde 
son dönemlerde en fazla gelişme gösteren sektördür. İlimizdeki gıda sanayisinin ya-
tırımlarının çoğu fındık kırma, işleme ve fındık mamulleri üretimine yöneliktir. Gıda 
sektöründe fındığın dışında çikolata, gofret, şekerleme, helva, süt ürünleri, yem, sıvı 
yağ, çay gibi ürünler de vardır. Taş ve toprağa dayalı sanayi, tekstil, plastikten mamul 
mallar (poşet, su boruları vb.), kauçuktan mamul mallar, gıda makineleri imalatı, demir 
çelik saç makine imalatı, PVC doğrama sistemleri, su ürünleri ve bal mumu imalatı, 
LPG dolum tesisleri gibi işletmelerle sanayi yatırımlarının arttığı görülmektedir. Sanayi 
sektörü henüz gelişme aşamasında olmakla birlikte, ilimizde ülkemizin sayılı sanayi 
kuruluşları arasında yer alan büyük işletmeler de mevcuttur.

Görsel 4.11: Sunta ve laminant parke fabrikası Görsel 4.12: Çimento fabrikası

Başlıca Sanayi Kolları
Gıda Ürünleri, Gıda Makinaları İmalatı, Ma-
den Ürünleri İşleme, Hazır Giyim, Orman 
Ürünleri ve Mobilya Sanayi

Başlıca Yeraltı Kaynakları
Bakır, Kurşun, Çinko, Altın, Bentonit, De-
mir, Gümüş, Manganez ve Mermer

Ana İhracat Kaynakları
Natürel İç Fındık, İşlenmiş Fındık Ürünleri, 
MDF, Laminant Parke, Bentonit, Sunta, Ba-
kır Cevheri, Çinko Konsantresi, Sıvı Yağ

Ana İthalat Ürünleri
Kerestelik Tomruk, Gübre, Üre, Tahıl, Bitki-
sel Ürünler, Sert Kabuklu Meyveler, İşlenmiş 
Meyveler, Petrol Ürünleri, Mermer, Kâğıt ve 
Kâğıt Hamuru, Orman Ürünleri, Makine Ye-
dek Parçaları ve Maden Kömürü
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 İlimizde Altınordu ve Fatsa’da bulunan iki OSB’mizde (Organize Sanayi Bölgesi)  
yaklaşık 8 bin kişi çalışmaktadır. 3 yeni OSB’nin (Altınordu, Fatsa, Ünye) faaliyete ge-
çirilmesi çalışmaları da hızla devam etmektedir. Ordu’da ticaret ise büyük oranda KOBİ 
(Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme) kapsamındaki işletmelerden oluşmaktadır. Ticaret 
sektörü başta fındık olmak üzere tarımsal ve hayvansal ürünler, gıda maddeleri, kon-
feksiyon ve ev araç gereçleri, inşaat malzemeleri ile diğer tüketim malzemelerinin alım 
satımı ve ihracatına dayalıdır. İlin ticari yapısında en önemli paya sahip olan fındığın 
hasat döneminde ekonomide canlanma yaşanmaktadır.

 İlimizde son yıllarda gelişme gösteren sektörlerden birisi de gemi inşa sanayi-
sidir. Altınordu ve Ünye ilçelerimizdeki tersanelerde gemi onarımının yanı sıra çeşitli 
ağırlık ve boylarda gemi inşa edilmektedir. Bu sayede ilimizin istihdam ve ekonomisi 
yanında ülke ekonomisine de katkı sağlanmaktadır.

Ordu’da Yapılıyor 
Moritanya ve Gürcistan’a Gönderiliyor

 Yaklaşık 15 yıldır tersane olarak hizmet veren işletme, bir süre önce Mori-
tanya ve Gürcistan’dan da balıkçı gemisi için sipariş almaya başladı. Tersanede 
şimdiye kadar boyları 15 ile 50 metre arasında değişen yaklaşık 200 balıkçı gemisi 
üretildi. Gemilerin bir kısmı Moritanya ve Gürcistan’a gönderildi.

Görsel 4.13: Tersane

Görsel 4.14: Ünye tersanesi

 Ünye Tersanesi’nde tamamı Türk 
mühendis ve işçiler tarafından yapımı ta-
mamlanan kuru yük gemisi (nehir tipi) 
18.05.2008 tarihinde yapılan törenle deni-
ze indirilmiştir.

Kuru Yük Gemisi Denize İndirildi
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ORDU’DA ULAŞIM

 Karayolları Genel Müdürlüğünün 2019 yılı verilerine göre Ordu ilinde 283 km 
devlet yolu, 718 km il yolu olmak üzere toplam 1.001 km yol ağı bulunmaktadır. Or-
du’daki 1.001 km uzunluğundaki yol ağımızın 136 km’si bölünmüş yoldur. İlimizin 
Giresun ve Samsun illeri ile kara yolu bağlantıları bölünmüş yollar ile sağlanmaktadır. 
214 km uzunluğundaki Tokat ili kara yolu bağlantısının 136 km’si, 284 km uzunluğun-
daki Sivas ili kara yolu bağlantısının 183 km’si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 
Ayrıca ilimiz çok geniş kırsal yol ağına sahiptir.

İlimizde Yapımı Devam Eden Yol Projeleri

Şekil 4.9

Görsel 4.15: Ordu - Bolaman Yolu
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 Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak olan, bünyesinde 28 tünelin bu-
lunduğu ve yaklaşık 600 kilometre uzunluğa sahip projede çalışmalar hız kesmeden 
devam ediyor. 6 ili direkt, 50 ili de dolaylı yollardan ilgilendiren projenin Ordu kısmın-
da 25 tünel ve 330 metre uzunluğunda viyadük bulunuyor. 
 Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve II. Ab-
dülhamid zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz - Akdeniz Yolu’nun 
Ordu etabının % 90’lık kısmı neredeyse tamamlandı. Orta Karadeniz başta olmak 
üzere tüm Anadolu’nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sa-
yesinde Karadeniz; İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı olacak. 

143 Yıllık Rüya

 Denizin doldurulması ile yapılan 
Avrupa’da tek, dünyada Japonya’dan 
sonra ikinci havalimanı olan Ordu - Gire-
sun Havalimanı’nın inşaatı 2011 yılında 
başlamış, 2015’te hizmete açılmıştır. Or-
du’ya 16 km, Giresun’a 28 km olan Ordu 
- Giresun Havalimanı, yolcu sayısını en 
fazla arttıran havalimanlarından bir tane-
sidir.
 Ordu - Giresun Havalimanı ve Ka-
radeniz Sahil Yolu, özellikle şehrin eko-
nomisini tamamen değiştirmiş ve rekabet 
gücünü arttırmıştır.

Görsel 4.16: Karadeniz - Akdeniz Otoyolu

Görsel 4.17: Ordu - Giresun Havalimanı

 Bir kıyı kenti olmasına karşın Ordu’daki denizcilik faaliyetleri neredeyse sadece 
balıkçılıkla sınırlıdır. Sanayinin yeteri kadar gelişmemiş olması, İç ve Doğu Anado-
lu’daki sanayileşmiş kentlere olan uzaklığı ve ulaşım sorunu nedeniyle Ordu’da bu-
güne kadar önemli bir ihracat limanı yapılmasına gereksinim duyulmamıştır. Ordu’da 
daha çok dökme yük gemilerinin giriş  çıkış yaptığı Fatsa İskelesi, Fatsa ve Ünye Lima-
nı olmak üzere bir iskele ile iki küçük liman bulunmaktadır. Altınordu’da bulunan liman 
ise günümüzde ticari liman özelliğini kaybetmiştir.
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ORDU’DA YER ALTI KAYNAKLARI
 Doğu Karadeniz’deki aktif maden sahalarının % 40’ı Ordu’da bulunmaktadır. 55 
aktif maden üretim bölgesinden 13 farklı maden çıkarılmaktadır. Türkiye’de üretilen ba-
zaltının % 8’i ve bentonitin % 50’si Ordu’da üretilmektedir. Sağlık alanı başta olmak üze-
re pek çok iş sahasında kullanılan bentonit, Ordu’nun Ünye ilçesinden çıkarılıp dünya 
pazarına sunulmaktadır. Türkiye’nin en büyük kapasiteli ve TSE belgeli tek kedi kumu 
üreticisi ilimizde faaliyet göstermektedir. Avrupa ülkelerinin tamamının yanı sıra Hindis-
tan, Pakistan, Arap ükeleri, Çin ve Kore’ye de bentonit ihracatı yapılmaktadır.

 Yapılan çalışmalar sonucunda 40 
adet metalik maden ve 13 adet endüstri-
yel ham  madde tespit edilmiştir. Genel-
likle volkanik kayaçların egemen olduğu 
Ordu’da Gölköy  ilçesinde bakır, kurşun, 
çinko; Çaybaşı ilçesinde gümüş; Ulu-
bey’de manganez ve kaolin; Ünye’de de-
mir yatakları bulunur. Ordu’da en önemli 
altın rezervlerin başında Fatsa ilçesinde 
bulunan Altıntepe gelmektedir. Bunların 
dışında en önemli altın rezervleri, Ulubey 
ilçesine bağlı Akoluk ile Sayaca Mahalle-
lerindedir. Topçam graniti yörenin en güzel 
mermerlerindendir.Görsel 4.18: Bentonit imalatı

 Akarsular bakımından zengin kaynağa sahip ilimiz ülke enerji üretimine de kat-
kı sunmaktadır. Ordu’nun elektrik santrali kurulu gücü 489 MW’dır. Toplam 16 adet 
hidroelektrik enerji santrali (HES) bulunan Ordu’daki elektrik santralleri yıllık yaklaşık 
1.252 GW elektrik üretimi yapmaktadır. Bu üretimle Türkiye tüketiminin % 0,49’unu 
karşılamaktadır. Ayrıca ilimizde inşa hâlinde 1 adet, lisansı alınmış 9 adet, ön lisansı 
alınmış 5 adet HES planlaması vardır. İlimizin diğer bir enerji potansiyeli de rüzgârdır. 
Akkuş başta olmak üzere yüksek rakımlı ilçelerimizde lisansı ve ön lisansı alınmış 
rüzgâr enerjisi üretim santralleri de (RES) planlanmıştır.

Ordu ve Tokat yaylalarında esen rüzgârları 
enerjiye dönüştürmesi çalışmaları kapsa-
mında 2015 yılı Haziran ayında başlayan 
ve 2016 yılı Temmuz ayında tamamlanan 
rüzgâr enerjisi üretim santralleri (RES) ve 
elektrik iletim tesisleri faaliyete girdi. Deniz 
seviyesinden 1700 metre yüksekliğe kuru-
lan 10 adet rüzgâr tribünü, yılda 40 bin evin 
elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.

Ordu Yaylalarında Rüzgârdan Enerji Üretiliyor

Görsel 4.19: Rüzgâr tribünleri

ORDU’DA ENERJİ KAYNAKLARI
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ŞEHRİMDE ZANAAT

 Zanaat kelimesinin anlamını biliyor musunuz? Zanaat 
hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Endüstri çağı öncesinde el işçiliğine dayanan her türden üretim için kullanılan 
zanaat sözcüğü, ayakkabıcılıktan taşçılığa, seramikçilikten dokumacılığa kadar her 
türlü etkinliği ifade etmektedir. 20. yüzyıla kadar güzel sanatlar dışında kalan tüm be-
ceriler “zanaat” olarak adlandırılmıştır.
 Zanaat el becerisinin yanı sıra nitelikli emeğe dayalı öğrenim gerektirir. Bu nite-
likli öğrenimi alan zanaatla uğraşan kişiye de zanaatkâr denir. 
 Çağın ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte fabrikalarda yapılan seri üretim, el 
işçiliğine duyulan ihtiyacı azaltmıştır. Bu nedenle pek çok zanaat unutulmaya yüz tut-
muştur. İlimizde de teknolojiye inat birçok zanaat, zanaatkârının elinde direnmektedir. 
Öyle ki bazı zanaat dallarında zanaatkârlarımızın ünü yurt dışına ulaşmıştır. 
 Kültür Bakanlığının el sanatları araştırmasında Ordu ilinin ağaç işçiliği ve bas-
ton yapımıyla ön plana çıktığı belirtilmektedir. Ağaç işçiliğindeki öncülüğü ilin sahip ol-
duğu zengin orman örtüsü ve yaşayış biçimiyle örtüşmektedir. İlimizde bunun dışında 
geçmişten günümüze kadar gelen başlıca zanaatlar şunlardır: bakırcılık, dokumacılık, 
kalaycılık, demircilik, süpürgecilik, kasketçilik, yorgancılık, enstrüman, körüklü çizme 
yapımı vb. 

Baston Yapımı
 Ordu ilinde baston yapımıyla ilgilenen 
çok sayıda zanaatkâr vardır. Birçok el sanat-
kârı, baston yapımında ulusal ölçütlerde yarı-
şacak düzeydedir. Bu sanatkârların en bilineni 
Tevfik Akçay, Kahraman Ceylan ve Salih Eli-
bol ustalarımızdır.

Beşikçilik
 Günümüzde turistik eşya olarak üretilen beşikler, ya-
pımında kullanılan boyalarla dikkat çeker. Bebek uyutmak 
için yapılan beşiklerin yanında daha küçük ebatlarda ya-
pılan beşiklerin oyuncak olarak da kullanıldığı görülür. Be-
şiklerin yapımında dayanıklı olmaları için kestane ve ceviz 
ağaçları tercih edilir. Beşikler ahşaptan boncuk kesilerek 
süslenir. Canlı renklerle boyanan ünitelerin birbirine çakıl-
masıyla oluşturulan beşiklerin gürgen ve kestane ağacı kul-
lanılarak yapılan halkalarla salladıkça ses çıkaran çeşitleri 
ünlüdür. Bu sanatı hâlen Gürgentepe ilçesi Akören Mahal-
le’sinde Hamdi Soylu icra etmektedir.

Görsel 4.20: Baston

Görsel 4.21: Beşik yapımı
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Çalgı Yapımı
Klarnet

 Bu sanatın Ordu’da en önemli temsilci-
si Altınordu Bayadı Mahallesi’nden Ahmet Öz-
demir’dir. Ahmet Usta’nın geleneğini torunları 
Erman ve Eren Özdemir sürdürmektedir. Ünlü 
sanatçıların klarnetleri onların; abanoz, bafon 
ve zeytin ağacına biçim ve nefes veren usta 
ellerinden çıkmaktadır. Yapmış oldukları bir-
birinden değerli klarnetler; Woody Allen, Ala-
in Damiens, Sarah Elbaz, Mustafa Kandıralı, 
Şükrü Tunar, Barbaros Erköse, Serkan Çağrı 
ve Hüsnü Şenlendirici gibi birçok ünlü müzis-
yen tarafından tercih edilmiştir.

Saz
 Saz yüzyıllardır kültürümüzün sim-
gesidir. Ordu ilinde saz yapımı en önemli el 
sanatları arasındadır. Saza en güzel sesi 
vermek için usta eller gereklidir. Ordu’da saz 
yapımında birçok ünlü sanatkâr yetişmiştir. 
Perşembeli saz yapım ustaları Ragıp Akde-
niz, Lütfü Alkan, Kazım Ceylan ve oğlu Ser-
kan Ceylan birbirinden güzel bezenmiş saz-
larını yıllardır yapmaya devam etmektedirler.

 Süpürge yapımı, süpürge darısının 
(zalıt) bahçelerden getirilmesiyle başlar. Bu 
bitkiler ilk önce kurutulur, demet hâline getirilir 
ve bunlara süpürge şekli verilir. Sap kısımları 
sıkıştırılıp bağlanır. Daha sonra çuvaldızla di-
kilerek süpürge son hâlini alır.  Süpürgelerin 
kalitesinin değişmesi dikim şekline bağlıdır. 
Özellikle Ünye’de süpürgeler, sipariş üzerine 
üretilmektedir. Bu zanaatin artık eski öneminin 
kalmadığı da görülmektedir.

Süpürgecilik

Görsel 4.22: Klarnet ustası Ahmet Özdemir

Görsel 4.23: Saz ustası Serkan Ceylan

Görsel 4.24: Süpürge yapımı
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Bakırcılık
 Bakır, kolay işlenen bir metal olduğu için 
eski çağlardan beri alet yapımında kullanılmış-
tır. Ordu ve çevre illerde bakır madenciliğinin 
tarihi çok eskidir. Osmanlı döneminde, bölge-
de 19. yüzyıla kadar işletilmeye devam eden 
bakır madenlerinden elde edilen ham madde, 
Ordu ve çevresindeki bakır işçilerinin elinde 
çeşitli ev eşyalarına dönüşmüştür. Bakırcılıkta 
üretilen başlıca ürünler; güğüm, istemi (büyük 
güğüm), ibrik, maşrapa, el leğeni, bakraç, sa-
ğacak, süzgeç, çamaşır leğeni, hamur teknesi, 
lahmi kazanı (ineklere yiyecek pişirilen büyük 
kazan), tava, tencere, pekmez tavası, sahan, 
lenger (yayvan büyük sahan), tas, sini, tepsi, 
çaydanlık ve cezvedir. Bakırcılıkta Ordu’da Ha-
rutyan Artun oldukça meşhur bir isimdir.

Sepet Örme
 Bitkisel örücülüğün hemen bütün Doğu 
Karadeniz’de olduğu gibi Ordu’da da el işçili-
ğinde önemli bir yeri vardır. Yörede yaşayan 
insanlar için fındık veya kestane çubuklarından 
örülerek yapılan sepetler gündelik hayatın vaz-
geçilmez bir parçasıdır. Bugün yöreye ait eski 
fotoğraflara baktığımızda örgü sepetleri, Doğu 
Karadeniz kadınını temsil eden bir sembol ola-
rak da görebiliriz. Sepet örücülüğü günümüzde 
hobi olarak da insanların ilgisini çeken bir meş-
galedir. Halk eğitimi merkezlerinde sepet örü-
cülüğü kursları açılmakta ve bu kurslarda örgü 
sepetlerin yanı sıra bitkisel örgü usulüyle çeşitli 
eşyalar yapılmaktadır.

Kalaycılık
 Kalaycılık, oksitlenmiş bakırın kalay 
malzemesiyle kaplanmasıdır. İlde kalaycılı-
ğın da bakırcılık işini yapanlar tarafından sür-
dürüldüğü görülmüştür. Bakırcılık sanatının 
azalmasıyla kalaycılığın da kaybolan meslek-
ler arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Görsel 4.25: Harutyan Artun

Görsel 4.26: Sepet yapımı

Görsel 4.27: Kalaycılık
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Semercilik
 At, eşek, katır gibi hayvanların üzerine 
yerleştirilerek yük ya da insan taşımaya yarayan 
ağaçtan yapılmış araçlara semer denir.  Ne ya-
zık ki bu zanaatla uğraşan ustalarımızın sayısı 
gün geçtikçe azalmaktadır. Bu bölgede sade-
ce Ünye’nin Göbü Mahallesi’nde semer imalatı 
yapılmaktadır. Gürgen ağacı dayanıklı ve kalın 
olduğu için semer malzemesi olarak seçilmek-
tedir. Semerin dayanıklılığı da kullanıma göre 
değişmektedir.

Dokumacılık
 Ağırlıklı olarak Gölköy ilçesi Kozören Ma-
hallesi’nde yapılan dokumacılık hâlen yaşatılmaya 
çalışılmaktadır. Önceden köylerimizde de kendi ih-
tiyaçlarını karşılamak amacıyla kilim, kolan, çorap, 
eldiven, gibi dokuma işleri yapılırdı. Yünden yapı-
lan kök boya ile renklendirilen heybeler, kilimler, el-
divenler, çoraplar, vb. günümüzde unutulmaya yüz 
tutmuş el sanatlarımızdandır. 
 Teknolojiye yenik düştüğünden artık bu do-
kumalar orlon ipliklerden yapılmakta ve özelliğini 
kaybetmektedir. Ancak Gölköy ilçesinde el sanat-
larının yaşatılması ve geliştirilmesi için bir dernek 
oluşturulmuş ve çalışmalar daha bilinçli yapılmaya 
başlanmıştır. Bu birbirinden güzel motiflerle bezeli 
dokumalar Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Ser-
maye İşletmeleri aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı pi-
yasalara sunulmaktadır.

 Bunların dışında gemi maketi, kuş kafesi ve kaşık gibi ağacın şekillendirilmesi ile 
yapılan Ordu motifli hediyelik eşyalar, ilimizin hem tanıtımına hem de ekonomisine katkı 
sağlamaktadır.

Görsel 4.28: Semer imalatı

Görsel 4.29: Dokumacılık

Görsel 4.30: Yerel el sanatları
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1. Zanaatlarımızın kaybolmaması için önerileriniz nelerdir?
2. Zanaatlarımızın yöremizdeki temsilcilerinden birini ziyaret 
ederek sanatı ile ilgili söyleşi düzenleyelim.
3. Aşağıda görselleri verilen zanaat ürünlerini inceleyiniz. Bu-
gün onların yerini alan ürünler ile eşleştiriniz.

ETKİNLİK 6
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ŞEHRİMDE TURİZM
 Ordu şehri, gezip dolaşmak, ta-
rihî ve doğal güzelliklerini incelemek ve 
dinlenmek için gelen turistlerin bu amaç-
larına ulaşmalarını sağlayacak önemli 
alanlara sahiptir. Yerli ve yabancı turist-
ler geçmiş yıllarda daha çok sıcak ve 
deniz kenarında bulunan bölgelere git-
meyi tercih etmekteydi. Ancak son yıllar-
da yayla, dere, çağlayan gibi doğal alan-
ları gezmek, buralarda doğa yürüyüşleri 
yapmak ve kamp kurmak biçiminde bir 
turizm anlayışı hızla yaygınlaşmaktadır.

 Ordu’nun doğa turizminde öne çıkan önemli doğal mekânları bulunmaktadır. 
Bunların en önemlileri yaylalardır. Aybastı Perşembe Yaylası, Kabadüz Çambaşı 
Yaylası geçmiş yıllardan bugüne öne çıkmakta ise de bunların dışında Akkuş Argan, 
Mesudiye Keyfalan, Korgan, Kumru Ericek ve Gölköy Uluvahta Yaylaları da güzellik-
leriyle dikkat çekmektedir.

 Ordu çevre düzenlemesi yapılmış me-
sire yerleriyle, gelen konuklarına doğayla 
baş başa kalarak zaman geçirme imkânları 
sunmaktadır. Altınordu’ya yakın mesafedeki 
Yoroz Kent Ormanı, yürüyüş ve piknik yapı-
labilecek bir alandır. Yoroz kayalıklarının zir-
vesine çıkanlar, Ordu ve Giresun’un eşsiz ta-
biatını seyretme şansını yakalamış oluyorlar. 
Ünye ve Fatsa’ya hâkim bir zirvede bulunan 
Asarkaya Millî Parkı, Ulubey Sayacabaşı ve 
Akkuş Küçükkertil mesire yeri bölgeye gelen-
lere tabiatla başbaşa kalarak dinlenme fırsatı 
veriyor. Gölköy’de bulunan Ulugöl, gezi teras-
ları, yürüyüş alanları ve konaklama imkânıyla 
ayrıcalıklı bir tabiat parkı görünümündedir.

Görsel 4.31: Altınordu sahili

Görsel 4.32: Perşembe Yaylası

Görsel 4.33: Asarkaya Millî Parkı
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 Altınordu’da iskeleden başlaya-
rak Durugöl’e kadar uzanan ve içerisin-
de Akyazı Plajı’nın da bulunduğu kıyı dü-
zenlemesi ile yürüyüş ve bisiklet yolları 
oluşturulmuştur. Aynı zamanda şehrin 
içerisinde kolaylıkla ulaşılabilen denize 
girilip kenarlarında piknik yapılabilecek 
uzun bir plaj alanı da mevcuttur.

 “Ordu’nun dereleri aksa yukarı aksa” denilerek adına türkü yakılan ırmakları; 
vadi, şelale ve kanyon oluşumlarıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Ulubey 
Küpkaya ve Çamaş Budak Kanyonları, şehrimiz Ordu’nun önemli turistik alanları ola-
rak karşımıza çıkıyor. Aybastı Çiseli, Ohtamış, Kadıncık ve Karaoluk Şelaleri de doğa 
turizmine ilgi duyanları cezbeden alanlardan.

Görsel 4.35: Sahil düzenlemesi

Görsel 4.36: Ulubey  Küpkaya Kanyonu

 Ordu’ya gelenlerin deniz turizmi 
ihtiyacına yanıt verecek tertemiz plajları 
bulunmaktadır. Bunların başında bem-
beyaz ve uzun kumsalıyla Perşembe 
Çaka Plajı gelmektedir. Tepealtı, Aktaş, 
Efirli, Bolaman, Dolunay, Uzunkum ve 
Belicesu Plajları da eşsiz güzellikleri ve 
temizlikleriyle dikkat çekmektedir.

Görsel 4.34: Çaka Plajı
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 İnsanların balık avlayabileceği, kanolarla, deniz bisikletleriyle dolaşabileceği 
Gaga Gölü, Fatsa’ya oldukça yakın bir mesafede. Yine Gölköy’deki Ulugöl ile Gök-
göl, Perşembe Yaylası ile Topçam Baraj Göletleri de bulundukları mekânları daha da 
güzelleştiriyor.

Görsel 4.37: Fatsa Gaga Gölü  

 Kabadüz ilçesi Musa Kırık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı 
Kayak Merkezi 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası’nın bütün güzelliklerine ve manza-
rasına hâkim bir konumda inşa edilmiştir. Denize ve hava limanına en yakın kayak 
tesisi olup şehir merkezine 54 km mesafededir. Kayak merkezinde uzunluğu 1.753 
metre ve 1.104 metre olmak üzere 2 adet telesiyej hattı ve toplam uzunluğu 10.195 
metre olan 8 adet kayak pisti bulunmaktadır. Kayak merkezinde konaklama, yeme 
içme vb. hizmetler sunan tesis mevcuttur.

Görsel 4.38: Çambaşı Kayak Merkezi
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 Orta Karadeniz’deki ender kaplıcalardan birisi Fatsa Ilıca Mahallesi’nde bulun-
maktadır. Geçmiş yıllardan beri romatizma, kireçlenme, mide, bağırsak gibi hastalıkları 
olanlar Ilıca’daki 470C’lik kükürtlü suya şifa amaçlı gelmektedir.

 Ordu’nun en ünlü turizm bölgesi şüphesiz Boztepe’dir. 2011 yılından itibaren 
teleferikle çıkma imkânı bulunan Boztepe, şehrin hemen kenarında yükselen 501 
metre rakımlı bir seyir terasıdır. Burada oteller ve restoranlarla ziyaretçilerin konakla-
ma ve yeme içme ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Görsel 4.39: Ordu Boztepe ve teleferik

 Ordu’da doğal güzelliklerin yanında binlerce yıl öncesinden insan eliyle oluş-
turulmuş önemli tarihi yapılar bulunmaktadır. Kurul Kalesi’nde 2010 yılından itibaren 
yürütülen kazılar sonucu ortaya çıkarılan eserler Anadolu’nun MÖ 150’lerdeki tari-
hine ışık tutmaktadır. 2016 yılında kazılarda bulunan Kibele heykeli, dünyanın her 
tarafından insanın Ordu’ya gelmesini sağlamıştır.

Görsel 4.40: Kurul Kalesi Görsel 4.41: Kibele heykeli
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 Yason Burnu hem tarihsel kalıntıları hem de doğal güzelliği ile artık Ordu’ya 
gelen herkesin mutlaka uğradığı bir yarımadadır. Denizin üstünde doğan güneş yine 
denizin üstünde batmakta, bu duruma şahit olmak isteyen birçok insan Yason’da 
kamp kurmaktadır.

 Ünye ilçemizdeki Ünye Çaleoğlu Kalesi, onarılarak önemli bir turizm bölgesi 
haline getirilmiştir. Fatsa Cıngırt Kalesi ise tarih meraklısı gezginlerin uğrak yerlerin-
den birisidir.
 Tarihi ve doğal güzelliği olan bölgelerde yapılan düzenleme çalışmaları Or-
du’ya gelen ve konaklayan turist sayısında artış sağlamaktadır. Ordu Valiliğinin resmî 
açıklamasına göre 2017 yılının ilk 8 ayında Ordu’da konaklayan yerli turist sayısı 
429.010 idi. Bu sayı 2018 yılının ilk 8 ayında % 23’lük artışla 527.241 oldu. Aynı şe-
kilde, 56.727 olan yabancı turist sayısı, % 38’lik bir artışla 78.401 oldu. Toplamda ise, 
geçen yılın aynı dönemine oranla % 25’lik bir artışla 2018 yılının ilk 8 ayında Ordu’da 
605.642 yerli ve yabancı turist konaklama yaptı.

Görsel 4.42: Yason Burnu

Görsel 4.43: Fatsa Cıngırt Kalesi 
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ŞEHRİMDE ULAŞIM VE İLETİŞİM
 Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görülen ulaşım; ekonomik ve 
sosyal yönleriyle şehirler için vazgeçilmez unsurdur. Ulaştırma sistemleri ve hizmetleri 
modern ekonomilerin ve toplumsal gelişmenin temel göstergelerinden birisidir.

İlimizde Şehirler Arası Ulaşım
 İlimizde şehirler arası  ulaşım kara ve hava yolu araçlarıyla gerçekleştirilmektedir. 

Kara Ulaşımı

 Şehrimiz Ordu’nun Karadeniz Sahil Yolu üzerinde olmasından dolayı Türkiye’nin 
çoğu iline özel araçların dışında otobüs seferleriyle ulaşım sağlamak mümkündür.

 Ordu - Giresun Havalimanı’n-
dan Ankara ve İstanbul’a haftanın her 
günü karşılıklı uçak seferleri yapıl-
maktadır. Ayrıca havalimanı olan di-
ğer şehirlere de aktarmalı olarak uç-
mak mümkündür. Havalimanına inen 
ve kalkan tüm uçuşlar için servis dü-
zenlenmektedir. Yine Ordu - Giresun 
Havalimanı’na taksi, Gülyalı ilçe mini-
büsleri ve şehirlerarası yolcu otobüs-
leriyle de ulaşım sağlanabilmektedir.

Hava Ulaşımı

Görsel 4.44: Ordu Otobüs Terminali Görsel 4.45: Yeni otobüs terminali

Görsel 4.46: Yolcu uçağı
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Altınordu’da Şehir İçi Ulaşım
 Şehir merkezinde ulaşım özel araçların dışında taksi, otobüs ve minibüslerle 
sağlanmaktadır. 2018 yılından itibaren toplu taşıma sistemine geçilmiştir. Ordumkart 
kullanılan araçlarda 65 yaş ve üstü vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler, engelliler, em-
niyet ve jandarma görevlileri  ücretsiz seyahat etme hakkına sahiptir.

Şekil 4.10
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Aloo Sana İhtiyacım Var!
 Biz insanlar farklı yerleşim birimlerinde yaşarken çabuk yardım gerektiren, ani 
gelişen ciddi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bu gibi durumlarda ülkemiz de dahil 
devletler pek çok acil yardım birimleri oluşturmuşlardır. Ülkemizde farklı acil yardım 
çağrıları için (yangın, sağlık, güvenlik) hâlihazırda farklı hizmet numaraları kullanıl-
maktadır. Birden fazla olan acil çağrı numaralarının tek numara (112) altında toplan-
masını sağlamak üzere  İçişleri Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir. 
Türkiye’nin idari yapısı göz önüne alınarak 81 ilde tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde 
112 Acil Çağrı Merkezleri kurulacaktır. Valilikler bünyesinde kurulacak olan 112 Acil 
Çağrı Merkezi’nde; sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve gerekli görülen diğer birimlerin 
aynı mekânda hizmet vermesi sağlanarak acil çağrı yapılmasını gerektirecek durum-
larda vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri yeterli 
olacaktır. Bu şekilde yaşanılan panik ile acil çağrı numaralarının karıştırılması önlen-
miş ve yardım çağrısında bulunanlara daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesi sağ-
lanmış olacaktır.
  Acil  çağrı numaralarının amacına ulaşabilmesi için gereksiz yere kullanmamak 
biz vatandaşların görevi ve sorumluluğudur.

Görsel 4.47: Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi

Şekil 4.11
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Görsel 5.1
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KÜTÜPHANELER
 Kütüphaneler belli bir sisteme göre tasnif edilen kitap ve benzeri materyallerin 
toplandığı, saklandığı, okuyucu ve araştırmacıların yararına sunulduğu yerlerdir. 
 İlimizin Altınordu, Ünye, Fatsa ve Mesudiye  ilçelerinde müdürlük diğer ilçele-
rinde memurluk düzeyinde olmak üzere 19 ilçesinde de Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı halk kütüphaneleri bulunmaktadır.
 Halk kütüphaneleri; eğitim, kültür ve bilgi aktarımı için cins, yaş, ırk, milliyet, din, 
dil, eğitim, kültür, sosyoekonomik düzey ve politik fark gözetmeden kültür ve bilgiyi 
insanlığın hizmetine ücretsiz sunan, toplumla bütünleşen, kâr amacı gütmeyen  kuru-
luşlardır. 
 Ordu’da halk kütüphanelerinin dışında, Ordu Üniversitesi Emin Çetinceviz Mer-
kez Kütüphanesi başta olmak üzere örgün eğitim kurumlarımızın kendi bünyelerinde 
kütüphaneler bulunmaktadır.

  ORDU GAZİ İL HALK KÜTÜPHANESİ
 Kütüphanede; 0 - 6 yaş ve oyuncak bölümü, çocuk kitapları bölümü (7 - 14 yaş), 
yetişkinler okuma salonu gibi birimlerin yanında yerel ve ulusal gazeteler, çeşitli konu-
larda 300’ün üzerinde derginin bulunduğu süreli yayınlar salonu bulunmaktadır. Kütüp-
hanede yaklaşık 90 bin eser vardır.

 Kütüphanede  20 adet bilgisayarla üyelere internet erişim hizmeti verilmektedir. 
Kâğıt getirmek  şartı ile 15 adet fotokopi ve çıktı ücretsizdir. Kütüphanede engelli bölü-
mü de vardır. Bölüme engelli asansörü ile ulaşılabilmektedir. 
 Kütüphanede, az gören veya görme engelli kullanıcıların hizmetine sunulmak 
üzere ekran büyütme ve ekran okuma programı, kitap okuma makinesi ve masaüstü 
büyüteç sistemi yazılım ve donanımları bulunmaktadır. Sesli kitap CD’leri, Braille (bire-
yil) alfabeli kitap ve dergiler yer almaktadır. 

Görsel 5.2: Gazi İl Halk Kütüphanesi

ŞEHRİMDE  KÜLTÜR VE SANAT
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 Kütüphanede imza günleri gibi etkinliklerin yapılabileceği sergi salonu vardır. 24 
kişilik çok amaçlı salonda projeksiyon makinesi, otomatik projeksiyon perdesi ve yazı 
tahtası ile uygulamalı bir eğitim ve öğretim imkânı sağlanmaktadır.

 Kütüphaneden üyeler bir defada 3 kitap ve kitap dışı 3 materyal olmak üzere en 
fazla 6 materyal ödünç alabilir. Ödünç alınan kitapların iade süresi 15 gündür. Süresi 
içerisinde okunamayan kitapların teslim süresi okuyucunun isteği üzerine uzatılır. Kü-
tüphane pazar ve resmî tatil  günleri  hariç pazartesi - cuma 08.30 - 17.30, cumartesi 
ise 09.00 - 17.00 saatleri arasında açıktır.

 NASIL ÜYE OLABİLİRİM?
 Kütüphaneye her yaşta üye olabilirsiniz. Üye ol-
mak için nüfus cüzdanınız ile gelmeniz yeterlidir. 16 ya-
şından küçükseniz  üyelik  için velinizle kütüphaneye 
gitmeniz gerekmektedir. 

Görsel 5.3: Gazi İl Halk Kütüphanesi Görsel 5.4: Gazi  İl Halk Kütüphanesi

Görsel 5.5: Ordu Çocuk Kütüphanesi

 1973 yılına kadar 31 valinin ko-
nut olarak kullandığı konağın restoras-
yonu 2018 yılında tamamlanmıştır. Altı-
nordu ilçesinde bulunan bu konak 2019 
yılında çocuk kütüphanesi olarak hizmet 
vermeye başlamıştır. 
 0 - 6 yaş, 7 - 14 yaş grubu çocuk-
lar ve 15 - 18 yaş aralığındaki gençlere 
hitap eden Ordu Çocuk Kütüphanesi’n-
de masal, öykü okuma gibi okumayı teş-
vik edici etkinlikler yapılmaktadır.
 Kütüphanede internet hizmeti de 
verilmektedir.  

  ORDU ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
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MÜZELER
 Müzeler tarihî eserleri tespit eden, bilimsel yöntemlerle açığa çıkaran, incele-
yen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sergileyen, eğitim programları aracılığıyla tarihî 
eserler konusunda halkı bilinçlendirerek toplumun kültür düzeyini yükseltmeyi amaçla-
yan eğitim, bilim ve sanat kurumlarıdır. 

 PAŞAOĞLU KONAĞI VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

 Paşaoğlu Konağı, 1896 yılında Paşaoğlu Hüseyin Efendi tarafından yaptırıl-
mıştır. Konağın taşları Ünye’den, ahşap malzemesi Romanya’dan getirilmiş ve yapımı 
İstanbullu bir usta tarafından gerçekleştirilmiştir. Paşaoğlu Konağı; Kültür Bakanlığı  
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 1982 yılında kamulaştırılmıştır. 1987 
yılında onarımı ve düzenlemesi tamamlanan konak “Paşaoğlu Konağı ve Etnografya 
Müzesi” olarak hizmete açılmıştır. 19. yüzyıl sivil mimarimizin en güzel örneklerin-
den biri olan Paşaoğlu Konağı, zemin dâhil olmak üzere üç katlıdır. Zemin katı idare 
olarak kullanılan binanın birinci katı, etnografik ve arkeolojik eserler bölümü olarak 
düzenlenmiştir. Müzede 645 arkeolojik eser, 1573 etnografik eser, 2076 sikke, 33 mü-
hür ve mühür baskı olmak üzere 4327 eser bulunmaktadır. Bu eserlerin 3623 teşhir 
alanı darlığı sebebiyle depoda, 702 adedi teşhirde ve 2 adedi de bahçededir. Teşhir 
bölümünde  silahlar, takılar, kadın ve erkek giysileri vb. eşyalar sergilenmektedir. İkin-
ci kat ise sofa, Paşa Nine odası, günlük oda, misafir odası, yatak odası, yüklük gibi 
düzenlemelerle yöresel 19. yüzyıl konağının özelliklerini aksettirmektedir.

Görsel 5.6: Paşaoğlu Konağı - Etnografya Müzesi Görsel 5.7: Etnografya Müzesi (İç mekân)
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 ÜNYE YAŞAYAN KÜLTÜREL MİRAS MÜZESİ
 Restorasyonu yapılan tarihî Ünye evi 16. yüzyılda Mimar Sinan’la başlayan Os-
manlı mimarisini yansıtmaktadır. Geleneksel Türk ahşap işçiliğinin tüm özelliklerini bu 
müzede görmek mümkündür. “Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi” öncelikle, mimari 
anlamda eski bir Ünye evinin iç ve dış mekânlarıyla otantik bir sunumudur. Müze, mi-
mari yapısının yanında eski el işlemeleri, mutfak eşyaları ve çeşitli gereçlerle donatılan 
günlük kullanım nesneleri ile Ünye’nin tarihini günümüze taşır.

KAHRAMAN SAĞRA KONAĞI
 Altınordu ilçesi Selimiye Ma-
hallesi’nde bulunan Kahraman Sağra 
Konağı’nın restorasyon çalışmaları ta-
mamlanmıştır. Kahraman Sağra Konağı 
“Fındığın Öyküsü Müzesi”ne dönüştürül-
müştür. Fındığın bütün hikâyesi, üreti-
minden tüketimine kadar geçirdiği bütün 
süreçler ve bu süreçlerde kullanılan bü-
tün araç gereçler bu müzede sergilen-
meye başlanmıştır.

Görsel 5.9: Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi 
(İç mekân)

Görsel 5.8: Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi

Görsel 5.10: Kahraman Sağra Konağı
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KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİ
 Şehirlerin kültürel ve sanatsal yaşamının önemli merkezlerinden biri de  kültür 
ve sanat merkezleridir. Altınordu ilçemizde Ordu Kültür Sanat Merkezi,Taşbaşı Kültür 
Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Fatsa ilçemizde Kültür Sarayı  birçok kültürel ve 
sanatsal faaliyete ev sahipliği yapmaktadır.

SİNEMA VE TİYATROLAR

 Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde 
birer adet olmak üzere toplam üç sinema 
vardır.
 Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde ayda 
iki kez devlet tiyatroları tarafından oyunlar 
sergilenmektedir. İlimizde Ordu Büyükşehir 
Belediyesi  Karadeniz Tiyatrosu da oyunlar 
sergilemektedir.

Görsel 5.11: Taşbaşı Kültür Merkezi Görsel 5.12: Ordu Kültür Sanat Merkezi

Görsel 5.15: Ordu Büyükşehir Belediyesi 
Karadeniz Tiyatrosu’ndan bir sahne

Görsel 5.14: Ordu Büyükşehir Belediyesi 
Karadeniz Tiyatrosu

Görsel 5.13: Sinema salonu
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 İlimizde önemli tarihî yapılar bulunmaktadır. Birer tarihî yapı olan kaleler, çeşme-
ler, köprüler, camiler, konaklar, kiliseler geçmişin izlerini taşımaktadır.

KALELER
 Ordu’daki kalelerin çoğu Türklerin bölgeye gelmesinden çok önce yapılmıştı. 
Bunların bazıları onarılarak kullanılmaya devam edildi. Osmanlı Devleti’nin son yılların-
da ise artık kale yapılarına gerek kalmamıştı.

  Fatsa Cıngırt Kalesi, yerin altına 
doğru uzanan basamaklı, geniş bir deh-
lize sahiptir. Pontus Krallığı’ndan sonra 
Roma İmparatorluğu tarafından da kulla-
nılan Cıngırt Kalesi’nde kayalara oyula-
rak yapılmış lahit mezarlarının kalıntıları-
nı görmek mümkündür.

 Ordu’daki kalelerden en bilineni 
Kurul Kalesi’dir. 2010 yılında Ordulu Prof. 
Dr. Yücel Şenyurt başkanlığında sürdürü-
len kazı çalışması sonucunda Kurul Kale-
si’nde birçok tarihî kalıntıya ulaşıldı.
 Ordu’daki diğer önemli kalele-
re Ünye Çaleoğlu, Fatsa Cıngırt, İkizce 
Gençağa, Gölköy, Mesudiye Milas, Per-
şembe Hoynat ve Bolaman Kalelerini ör-
nek gösterebiliriz.

 Ünye Çaleoğlu Kalesi’nin girişinde 
görkemli bir kaya mezarı vardır. Ünye Ka-
lesi milattan önce inşa edilmiş, bölgeye 
egemen olan uygarlıklar tarafından kullanıl-
mıştır. Kalenin içerisinde kayanın içerisine 
oyulmuş, basamaklarla inilen iki adet dehliz 
bulunmaktadır.

Görsel 5.16: Altınordu Kurul Kalesi  

Görsel 5.17: Ünye Çaleoğlu Kalesi  

Görsel 5.18: Fatsa Cıngırt Kalesi 

ŞEHRİMDE  TARİHÎ VE KÜLTÜREL 
MEKÂNLAR

 Yaşadığınız çevrede bildiğiniz tarihî eserler ve 
mekânlar (kale, kaya mezarı, cami, köprü vb.) var mı? Bil-
diklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
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CAMİLER
 Ordu’ya 1100’lü yıllardan sonra yerleşmeye başlayan atalarımız, İslam inancı-
nın gereği olarak namaz kılabilecekleri camiler inşa etmeye başladılar. Bu camilerden 
bazıları zaman içerisinde tamirat geçirerek günümüze kadar ulaşmıştır. Ordu’da günü-
müze ulaşan en eski camilerden birisi Eskipazar Camisi’dir.
 Eskipazar, 1390’larda Hacıemiro-
ğulları Beyliği’nin beylik merkeziydi. Ha-
cıemiroğulları Beyliği döneminde buraya 
Bayramlı adında bir cami yapılmıştı. Cami 
ilerleyen zamanlarda tamirat geçirerek 
yenilenmiştir. Caminin şimdiki minaresi 
1877 yılında eski minarenin yerine yapıl-
mıştır. Caminin kapısı ahşap oymacılığın 
güzel bir örneğidir. Bu kapı Ankara Etnog-
rafya Müzesi’nde sergilenmektedir. 

 Ordu’daki en önemli tarihî yapılar-
dan birisi de 1500’lerde yapılan İkizce La-
leli Cami’dir. Cami adını kapısındaki lale 
motiflerinden almaktadır. 
 İkizce Laleli Cami gibi ahşap kulla-
nılarak yapılan ve günümüzde de ayakta 
duran başka camilerimiz de vardır. Gölköy 
Emirler Dereçayır, Gürgentepe Bahtiyarlar, 
Perşembe Afırlı, Akkuş Ormancık Maha, 
Çaybaşı Yeni Cuma Camileri bunlardan 
bazılarıdır.

 Bunların dışında Ordu’nun her ilçe-
sinde ve bazı köylerinde tarihî camilerimiz 
bulunmaktadır. Özgün hâliyle günümüze 
ulaşan eski camilerimizden en bilineni 
Ünye Saray Cami’dir.  1710 yılında yapıl-
mıştır. Ordu’da Atik İbrahim Paşa ve Azi-
ziye Camileri de eski tarihli dinî yapılar-
dandır.

Görsel 5.19: Eskipazar Camisi

Görsel 5.20: İkizce Laleli Cami

Görsel 5.21: Altınordu Atik İbrahim Paşa Camisi 
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KAYA MEZARLARI
 Anadolu’daki eski uygarlıklardan bazıları ölen devlet yöneticilerini, krallarını, 
önemli kişileri kayaları oyarak yaptıkları mezarlara gömüyorlardı. Ordu’nun birçok 
köyünde bulunan, halkın “mağara” dediği genellikle tek odalı bu yapılar Kral Kaya 
Mezarı’dır. 
 Ünye Kalesi’nin girişinde bulunan kaya mezarı, görkemi ve kartal motifiyle dik-
kat çekmektedir. Gürgentepe Dikenlice Mahallesi Türbe Önü ve Kuzgun Kaya mevki-
lerindeki 13 kaya mezarı ise birbirine yakın ve toplu hâlde bulunmaktadır. Delikkaya 
Mahallesi’ndeki beş kaya mezarından biri oldukça yüksektedir ve önündeki sütunları 
sağlam durumdadır.

KİLİSELER
 Ordu’da 1924 yılına kadar yaşayan Ortodoks Rumlardan kalan tarihî kiliseler 
bulunmaktadır. Bunların içerisinde en dikkat çekici olanı Yason Burnu’ndaki Meryem 
Ana Kilisesi’ dir. 1868 yılında inşa edilen bu kilisenin yerinde milattan önceki tarihler-
de yapılan bir tapınak olduğu söylenmektedir. Ünye Yalı Kilisesi, Mesudiye Kilisesi, 
Ordu Taşbaşı ve Düz Mahalle Kiliseleri yenilenerek günümüzde kültürel amaçlarla 
kullanılmaktadır.

Görsel 5.22: Ünye Kalesi - Kaya Mezarı Görsel 5.23: Delikkaya Kaya Mezarı

Görsel 5.24: Yason Burnu Kilisesi Görsel 5.25: Mesudiye Kültür Merkezi
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KÖPRÜLER
 Karadeniz’in akarsu bakımından zengin coğrafyasında ulaşım sağlamak olduk-
ça zordur. Geçmiş yıllarda insanlar geçit vermeyen dereleri aşabilmek için taş ve ah-
şap malzemeden köprüler inşa etmişlerdir. Melet Irmağı üzerinde 1875 yılında kurulan 
Başkotana Deretam Köprüsü kütüklerden yapılmış ilginç bir asma köprüdür. Gülyalı  
Kestane Mahallesi Dayınlı  ve Ulubey Kızılin Deresi üzerinde yer alan Akoluk Köprüleri 
ise tamamen taş malzemeden yapılmıştır.

 AKKUŞ MELİK MEHEMMED GAZİ TÜRBESİ

 Akkuş’un Tuzak Mahallesi’nde bulunan bir 
türbe vardır. Türbe tamamen ahşap yapıda olup, 
iki kısımdan oluşmaktadır. Buradaki mezar, Daniş-
metliler Devleti Ordu sahiline inmeye çalışırken, 
Bizanslılarla yapılan savaşta şehit düşen Melik 
Mehemmed Gazi’ye aittir. 
 Şehit olduğu yere gömülen Melik Mehem-
med Gazi, türbede dört komutanı ile birlikte yat-
maktadır. Türbe, bu savaşta şehit düşen askerlerin 
gömüldüğü tarihî mezarlık alanının içerisindedir. 
 Tuzak Mahallesi’ndeki yaşlı kişiler Mehem-
med Gazi’nin gömleği ile ona ait olduğu sanılan 
asa ve sancağın türbede 1990’lara kadar durdu-
ğunu söylemişlerdir. Ne yazık ki asa ve gömlek 
daha sonra kaybolmuştur.  

Görsel 5.26: Başkotana Köprüsü ve 
Dayınlı Köprüsü

Görsel 5.27: Akoluk Köprüsü

Görsel 5.28: Melik Mehemmed Gazi Türbesi
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 TARİHÎ TAŞBAŞI VE ZAFERİMİLLÎ MAHALLESİ

 Ordu şehir merkezi, ilk olarak Zafe-
rimillî ve Taşbaşı Mahallelerinde gelişmeye 
başladı. Bu mahallelere genelde iki veya 
üç katlı, taş ve ahşap karışımı malzemeden 
evler yapıldı. Bu evlerin her biri denizi gö-
rüyordu ve biri diğerinin manzarasını kapat-
mıyordu. Bu mahalleye yerleşen Ortodoks 
Hristiyanlar tarafından kilise ve okullar inşa 
edilmişti. Taşbaşı Rum Kilisesi onarılarak 
günümüze ulaşmıştır. 2010 yılından itibaren, 
yıkılmaya yüz tutan Taşbaşı evlerinin yenile-
me çalışmaları yürütülmektedir.

 ÜNYE KADILAR YOKUŞU
 Osmanlı döneminde birçok kadı ye-
tiştiren Ünye’de zamanın kadıları kendilerine 
şimdi Kadılar Yokuşu denilen yerde konaklar 
yaptırmışlardı. Kadılar Yokuşu, taş işçiliğinin 
en güzel örneklerinin görüldüğü giriş kapıları 
ve eski Ünye evleri ile bir müze sokak gibidir. 
Sokakta en iyi korunarak günümüze ulaşan 
konak ise Osmanlı dönemi son kadılarından 
olan Hilmi Kadı’nın evidir.

Görsel 5.29: Taşbaşı Mahallesi

Görsel 5.30: Ünye Kadılar Yokuşu 

 HAZNEDAROĞLU KONAĞI

Görsel 5.31: Fatsa Haznedaroğlu Konağı 

 Antik dönemden kalan Bolaman Ka-
lesi üzerine, Osmanlı döneminde 1811’de 
bölgenin ayan ailesi Haznedaroğulları ta-
rafından bir konak yaptırılmıştır. Bolaman 
Konağı olarak adlandırılan bu yapı Hazne-
daroğlu Süleyman Paşa tarafından inşa et-
tirilmiştir. 
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OKUMA PARÇASI
ORDU’DA BİR AİLE MÜZESİ: SAATÇİ HAFIZ HÜSEYİN KONAĞI

 Altınordu ilçesi Zaferimillî Mahallesi’nde bulunan konak, 1924 yılında Müba-
dele ile Ordu’dan göç eden Rumlardan kalmıştır. 1926 yılında Hafız Hüseyin Efendi 
tarafından satın alınmıştır. Saatçilik yapan Hafız Hüseyin Efendi sekiz çocuğunu da 
bu konakta büyütür. Yıllar sonra çocuklar büyüyüp iş güç sahibi olunca başka yer-
lerde yaşamaya başlarlar. Artık konak sahipsiz kalmıştır. Konağın bu yalnızlığı çok 
uzun sürecektir.
 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümünden 1951 yılında mezun olan 
Mehmet Kemal Altınel, uzun bir meslek hayatının ardından 2001 yılında memleketi 
Ordu’ya döner. Çocukluğuna dair çok anıları vardır bu şehirde ve baba mirası o 
konakta. Konağı görmek, anılarını gözünde canlandırmak ve o günlere bir yolculuk 
yapmak isteği vardır hep içinde. Bu duygularla girer konağın kapısından içeri. 
 İçeri girdiğinde baba mirası evlerinin harabe hâlini gördüğünde, evin her ye-
rinde annesi, babası ve kardeşleriyle geçirdiği o güzel günleri hatırlar ve göğsünün 
tam ortasına saplanan bir bıçakla yüreği tarifsiz acılarla sızlar. 
 Yüreğindeki bu acıyı dindirmek isteyen Kemal Altınel, eşi Melike Hanım ile 
birlikte, şimdi bir harabeye dönen, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği baba evini 
kurtarmanın planlarını hazırlar. 
 Hafız Hüseyin Altınel’in sekizinci çocuğudur Mehmet Kemal Altınel. Altınel’in 
mutlu çocukluk yıllarının hatırası olan konak, yılların yükünü üzerinde artık taşıya-
maz hâldedir. Evi bir aile müzesine dönüştürmeye karar verir. Bunun için kardeşle-
rinden ve kardeşlerinin çocuklarından bu eve ait eşyaları toparlar ama çoğu eşya 
kaybolmuştur. Kaybolan eşyaların yerine benzerlerini yaptırır. Evin her odasının du-
varlarına, bir zamanlar bu odaların duvarlarında sesleri yankılanan annesinin, baba-
sının ve kardeşlerinin resimlerini çerçeveletip asar. Duvarlara asılmış olan onlarca 
fotoğraf ve kardeşlere ait hayat hikâyeleri konağı âdeta yeniden hayata döndürür.

 Saatçi Hafız Hüseyin Konağı’na yolu-
nuz düştüğünde hem Ordu’nun yakın tarihinin 
kokusunu içinize çekiyor hem de ailenin öykü-
süne şahitlik ediyorsunuz. Konaktan çıkarken 
bir zamanlar merdivende koşuşturan çocukla-
rın cıvıltılı sesleri ve asırlık çalar saatin melo-
disi bizi yolcu ediyor. Caddeye açılan kapıdan 
dışarıya adım attığımızda ise arkamızda yüz 
yıllık bir geçmişi bırakarak gündelik hayatın 
koşuşturmasına dalıveriyoruz.

Görsel 5.32: Saatçi Hafız Hüseyin Konağı

Hikmet PALA
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ŞEHRİMİN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ 
ŞAHSİYETLER

 Ordu’nun zengin tarihsel geçmişinin yanında ülkesine önemli hizmetleri olan 
tarihî şahsiyetleri, müzik, sanat, spor, edebiyat ve bilim insanları vardır.

  Tarihî şahsiyetlerimizden Ünyeli Mustafa Rakım Efendi dünyaca tanınmış bir 
hattattır. Diğer meşhur hattatımız da Mustafa Rakım Efendi’nin ağabeyi olan İsmail 
Zühtü Efendi’dir. İsmail Zühtü Efendi, Osmanlı sarayında hattatların reisi ünvanı al-
mıştı. Mustafa Rakım Efendi ise İstanbul’daki  birçok çeşmenin kitabesini işlemiştir.

Görsel 5.33: Mustafa Rakım Efendi’ye ait levha

“Basmasa mübârek kademin rûy-i zemine
Pak etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm”

Tarihî Şahsiyetler

 Diğer bir önemli şahsiyetimiz de Süleyman Felek’tir. 1883 
yılında çıkan yangın sonucu Ordu çarşısının büyük bir kısmı 
yanarak yok olmuştu. Yangından sonra Ordu’nun yeni bir şehir 
planı çizilmişti. Belediye başkanlığı görevini kayınpederi Katır-
cızade Mustafa Ağa’dan devralan Felekzade Süleyman Ağa bu 
planı uygulamış ve modern hâliyle Ordu kasabasının kurucusu 
unvanını almıştır. Görsel 5.34: Süleyman Felek

(1850 - 1923)

Görsel 5.35: Sıtkı Çebi
(1923 - 2006)

 Ordu tarihi araştırmaları denilince akla gelen ilk isim Sıtkı 
Çebi’dir. 1923 yılında Ordu’da doğan Sıtkı Çebi 1948 yılında Ordu 
Ticaret Odası’nda çalışmaya başlamış ve 1978 yılında Ordu Ti-
caret Odası genel sekreteriyken emekli olmuştur.
 1948 yılında Güzelordu gazetesinde yazmaya başlayan 
Sıtkı Çebi, 2006 yılında vefat edene kadar Ordu üzerine elli ci-
varında kitap yayımlamıştır. Yazmış olduğu eserlerle, yapmış 
olduğu Ordu araştırmalarıyla, Ordu tarihi çalışmalarına öncülük 
yapmıştır. 

 Hazinedarzade sülalesinden 1831 doğumlu Fitnat Hanım, divan şiirleri yazan 
kadın şairlerimizdendi. Fitnat Hanım dışında 1900 yılında Ordu müftüsü olan Tıflı 
Efendi de ülke çapında meşhur olmuş bir şairimizdi.
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ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

UMUT YILDIZ

Görsel 5.37: 
Erdal Beşikçioğlu

Görsel 5.38: 
Umut Yıldız

 1970 yılında Ankara’da doğan Erdal Beşikçioğlu’nun babası 
Ünyelidir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. 
Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Erdal Beşikçioğlu tiyatro oyun-
culuğu ve yönetmenliği yapmıştır. Oynadığı televizyon dizileri ve si-
nema filmleri sonrasında geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Behzat 
Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi oldukça beğeni toplamıştır. Oyunculuk 
kariyerine Vali, Kurtlar Vadisi - Filistin, Behzat Ç. Seni Kalbime Göm-
düm, Behzat Ç. Ankara Yanıyor ve Çiçero sinema filmlerini eklemiştir.

 1980 yılında Ordu’da doğan astrofizikçi Umut Yıldız, Amerika 
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) dört Türk çalışanından 
birisidir. NASA’da derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araş-
tırmacı olarak görev yapmaktadır. Dr. Umut Yıldız, Hersschel Uzay 
Teleskobunu kullanarak yıldız oluşum bölgelerinde su ve oksijen mo-
leküllerinin keşfini yapan takımda yer almıştır. Çalışma konuları ara-
sında derin uzay iletişimi, yıldız oluşumu ve büyük veri analizi ile bilgi 
madenciliği gelmektedir.

Moda Tasarım: Hakan Akkaya...
Bilim İnsanları: Umut Yıldız, Uğur Türe...
Spor: Recep Kara, Neşe Şensoy Yıldız, Emre Çolak, Erdoğan Arıca, Hülya Şenyurt, 
Tutya Yılmaz, Mustafa Bük, Ömer Kılıç, Salih Başköy, Kemal Yıldırım, Ali Aydın...

“Dizilmiş ufkunda sıra mor dağlar.
Yeşil atlas köyler, çiçekli bağlar...
Meleşir kuzular, dereler çağlar.
İncidir, şiirdir, güzel Ordu’muz.” 

Mehmet Rıfat Ataoğlu

 1885 yılında Ordu’da doğan Mehmet Rıfat Ata-
oğlu resim öğretmenidir. 1920’li yıllarda Ordu’da çıkan 
gazetelerin başlık ve logo tasarımlarını yapan Ataoğlu, 
aynı zamanda edebiyatla da ilgilenmiş, şiirler yazmıştır.Görsel 5.36: Mehmet Rıfat Ataoğlu

Müzik ve Ses Sanatçıları: Ümit Tokcan, Kamil Sönmez, Gaye Aksu, Seyfettin 
Tomakin, Soner Arıca, Gülşen, Coşkun Gök, Ali Rıza Gündoğdu, Tuğrul Şan, Mehmet 
Gümüş, Nil Karaibrahimgil, Muhsin Tercan, Ahmet Özdemir, Çetin Akdeniz, Avni Kay-
sal, Sami Aksu, Elif Kaya, Cem Çelebi...
Tiyatro ve Sinema Sanatçıları: Kadir İnanır, Erdem Baş, Vural Çelik, Erdal Be-
şikçioğlu, Mustafa Altıoklar, Ahmet Yenilmez...
Şair ve Yazarlar: Sıtkı Çebi, Dursun Ali Akınet, Bahaeddin Yediyıldız, Azer Yaran, 
Hamdi Koç, Gökhan Akçiçek, İlyas Tunç, Selçuk Küpçük, Aydın Hız...
Görsel Sanatlar: Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Gökhan Kırca, Salih Memecan, Uğur-
can Ataoğlu, Ayten Tiryaki, Sadık Karamustafa, Mehmet Rıfat Ataoğlu, Halil İbrahim 
Alperen…

MEHMET RIFAT ATAOĞLU
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ORDULU ÜNLÜLER

Görsel 5.39: Ordulu ünlüler
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KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ

İlimizde oynanan halk oyunlarından bildiklerimizi söyleyelim.

HALK OYUNLARIMIZ
 Ordu halk oyunları, içinde bulunduğu Doğu Karadeniz’in ve komşu olduğu İç 
Anadolu’nun özelliklerini yansıtmaktadır.
 Ordu’da yaşayan insanların genel karakterini yansıtan “horon ve karşılama” 
türü oyunlar sahil kesiminde oynanır. İç kesimlerde ise Tokat ve Sivas’ın etkisi ile 
“halay” türü oyunlara rastlanmaktadır.  
 İlimizde oynanan horon, bütün horonlarda olduğu gibi yavaş başlar, giderek 
hızlanır. Kız horonu yalnız kızlar tarafından, dik horon, laz horonu, düz horon, sık 
horon (sıksara) da yalnız erkekler tarafından oynanır. 
 Oyundan oyuna geçişte “al aşağı”, “aldanma”, “hop hop” komutları kullanılır.  
Ordu yöresinde oynanan oyunlara kemençe, davul ve zurna, 1940’lardan itibaren 
de kaval ve bağlama eşlik etmektedir.

Ordu’da Oynanan Başlıca Halk Oyunları
1. Horonlar
a) Gürcü horonu  
b) Dik horon 
c) Mısırlı (Mısırlıoğlu) horonu
d) Sallama      

2. Karşılama Türü (Kol Oyunları) Oyunlar      
a) Ordu karşılaması       
b) Ordu’nun Sokakları       
c) Su Sızıyor Sızıyor 
d) Miralay

3. Her Yerde Oynanan Oyunlar    
a) Horonlar: Mısıroğlu horonu, tulum horonu, sallama, nalcı horonu ve Melet horonu    
b) Karşılama Türü (Kol Oyunu) Oyunlar: Lazutlar, Miralay, Bahçelerde Pırasa
c) Halay Karakterinde Oynanan Oyunlar:Tamzara, Temurağa
d) Dinsel Nitelikli Oyunlar: Semahlar

Görsel 5.40: Ordu yöresi halk oyunları
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 Ordu karşılamasının figürlerini öğrenerek müzik eşli-
ğinde arkadaşlarınıza kısa bir gösteri sununuz.

GELENEKSEL GİYİM
 Halk kültürünün bir parçası olarak giyim; insanların ekonomik durumu, yöresel 
farklılıkları, iklim koşulları, coğrafi özellikleri bakımından bilgi verir. Ordu yöresine ait 
giyim kuşam geleneği ya da tarzı her ne kadar modern çağda kültürel zenginliğini 
kaybedip güncel, modern ve küresel eğilimlere kendisini teslim etmişse de kırsal ke-
simlerde tek tük örneklerine rastlanmaktadır.
 Özel günlerde ve halk oyunlarında kullanılan Ordu yöresine ait geleneksel er-
kek giysileri şal kumaş denen bir kumaş türünden imal edilir. Kumaş pantolon, pamuk 
ipliğinden dokunmuş bir içlik, hâkim yaka gömlek, ceket, avcı yeleği, aba, kabalak 
denilen başlık, yün çorap, körüklü ya da düz çizme erkek elbiselerinin temelini oluş-
turmaktadır. Aksesuar olarak diğer Karadeniz illerinde de görülen muska, hamaylı, 
köstekli saat, kama, mermilik ve tütünlük kullanılır.
 Kadın kıyafetleri ise çember, peştamal, entari, havlu, etek, mintan, basma, ka-
dife elbise, yelek, şalvar, çarık gibi unsurlardan oluşmaktadır. Kadın elbiseleri mevsim-
lere göre değişiklik göstermektedir. Kış aylarında basma, kadife, atlas, ipek ve saten 
kumaşlar kullanılmaktadır. Yaz ayları için de ince saten, ipek seçilmektedir. Aksesuar 
olarak bel bağı, bilezik, beşi bir yerde, gerdanlık ve tepelik kullanılmaktadır. 

Görsel 5.41: Ordu yöresi halk oyunları kıyafetleri
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YEMEKLERİMİZ
 Ordu mutfağı, yörenin coğrafi özelliklerine göre şekillenmiştir. Balıkçılık, fın-
dık, mısır tarımı, arıcılık ve yaylacılığa bağlı ekonomi Ordu mutfağının oluşmasında 
önemli etkendir. Kıyı kuşağı ve iç kesimlerde farklılık gösteren Ordu mutfağı, bitki 
ağırlıklı bir mutfaktır.
 Kıyı kuşağı, yağışlı ve ılıman ik-
lime sahip olduğundan bitkisel ve hay-
vansal (özellikle balık) temelli beslen-
mektedir. Özellikle Altınordu, Perşembe, 
Gülyalı, Fatsa ve Ünye ilçeleri balık, bal, 
et, köfte ve ekmeği ile ünlüdür.

 Yükseklere çıkıldıkça iklim nispe-
ten sertleştiği için yayla kültürüne geçil-
mektedir. Mesudiye, Kabadüz, Kumru, 
Gölköy, Korgan, Gürgentepe, Aybastı, 
Kabataş, Akkuş yaylalarında yapılan hay-
vancılık uzun yıllardır bölge halkının temel 
geçim kaynaklarından biridir. Bu nedenle 
etli, hamurlu ürünlerin; mısır, patates ve 
buğday ürünlerinin bu yörelerde sofraya 
gelme sıklığı fazladır. Kıyı kuşağında sığır 
eti, yaylalarda ise koyun eti tüketimi daha 
fazladır.

 Ordu mutfağı, tarihsel gelişim sü-
reci içerisinde aldığı göçlerle de zengin-
lik ve çeşitlilik kazanmıştır. Özellikle kin-
zi baharatı kullanılarak yapılan Gürcü 
yemekleri yöre mutfağını farklı tatlarla 
zenginleştirmektedir.

 Yine bölgenin vazgeçilmez yemek-
lerinden olan turşunun da bolca tüketildiği 
ve çok sayıda çeşitte özellikle evlerde imal 
edildiği bir gerçektir. Mısır ekmeği ve mı-
sır ekmeği katkılı yemekler; bölgenin çok 
bilinen pancar (karalahana), melucan, sa-
karca, pezik, çekülce (sakarca)  ve galdi-
rik gibi bitkilerden yapılan çorbalar; kavur-
malar ve kayganalar; hamsi ve hamsiden 
yapılan hamsi pilavı gibi balık yemekleri; 
kuru yufkadan yapılan börekler ve tatlılar 
bölgenin vazgeçilmez tatları arasındadır. 
Ayrıca un helvası, ceviz helvası gibi helva 
çeşitleri yöreye özgü yapılış biçimleriyle 
bölgenin önemli tatlı çeşitleri olarak öne 
çıkmaktadır.

Görsel 5.42: Akkuş fasulyesi

Görsel 5.43: Ordu pidesi

Görsel 5.44: Hamsi tava

Görsel 5.45: Yahni
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 Yöresel yemeklerimizden birinin yapılışının kısa bir 
filmini çekerek arkadaşlarımızla paylaşalım.

EL SANATLARIMIZ
 El sanatları bir şehrin kültürel kimliğinin en anlamlı belgeleridir. Günümüzde el 
sanatları her ne kadar yok olma durumunda olsa da geçmişte büyük misyon üstlene-
rek teknolojiye geçişi sağlamıştır. El sanatları olarak adlandırılan ürünler; geleneksel 
mutfak araçlarından beşiğe, geleneksel giyim kuşamdan dokuma ürünlerine, bazı ta-
rım araçlarına kadar geniş bir yelpazede yer alır.
 El sanatlarında Ordu ili öylesine büyük zanaatkâr ve sanatkârlar yetiştirmiştir 
ki yaptıkları ürünlerin alıcıları, onların isimlerinin uluslararası platformda duyulmasını 
sağlamıştır.

 Ordu ilinde baston yapımı birçok el sanatlarından daha ön plandadır. Birçok 
sanatkârımız baston yapımında ulusal ölçütlerde yarışacak düzeydedir. 
 Ölü kuş veya benzer hayvanların özel yöntem ve teknikle kurutma saklama 
olarak açıklanan tahnit konusunda büyük bir sanatkâr olarak tanınan Ekrem Akdeniz, 
maket ev ve maket gemi yapımında da kendini ispatlamıştır. Ordu ilinin birçok tarihî 
eserinin maketlerini yaparak kültürel ve tarihî mirasımızın gelecek nesillere aktarıl-
masını sağlamıştır. İlimizin diğer bir büyük ustası ise Harutyun Artun’dur. Bakır onun 
ellerinde her türlü kullanımlık ev eşyasına, dekoratif bir süs ögesine ve bakır kabartma 
tekniğiyle en güzel tablolara dönüşmektedir.

Görsel 5.46: Ekrem Akdeniz
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 Turizm Haftası nedeniyle Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafın-
dan açılan geleneksel el sanatları sergisi ilgi görüyor.

              Ordulu çeşitli el sanatları ustalarının eserlerinin sergilendiği Güzel Sanatlar 
Galerisi’nde ahşap oyma ürünler, dokuma bezler ve taş figürler bunuyor. Eserleri 
bulunan sanatkârlardan biri de 80 yaşındaki Ekrem Akdeniz. Emekli olduktan son-
ra baston, ev maketleri, tahta kaşık, maket gemi ve dolgu kuş yapmaya başlayan 
Akdeniz, 20 yıl içinde hiçbiri birbirine benzemeyen 500’ün üstünde el sanatı ürünü 
yapmış. Bu zamana kadar başta Ordu olmak üzere çeşitli Karadeniz illerinde 20’ye 
yakın sergi açan Akdeniz; ev koleksiyonunu Ordu Belediyesine, dolgu hayvan ko-
leksiyonu ise Ordu Avcılar Atıcılar Kulübüne bağışlayarak eserlerinin sürekli ser-
gilenmesini sağlamış. Akdeniz’in Güzel Sanatlar Galerisi’ndeki sergilenen eserleri 
arasında Ordu İdman Ocağının 1940’lı yıllarda Türkiye birinciliğini kazandığı, aslı 4 
metre olan bir yarış teknesinin maketi de bulunuyor. Akdeniz, gördüğü her şeyi, bir 
gülü bile ağaçtan yapabileceğini belirterek çok sabır isteyen el sanatlarında çırak 
yetişmediğini anlatıyor.

 Ordu’da ağaç işlerinde birbirinden 
maharetli eller vardır. Altınordu ilçesinin 
Öceli Mahallesi’nden Mustafa Çabuk’un, 
Perşembeli Ferhat Akgün’ün ve Abdullah 
Ay’ın ellerinde ağaç kemençeye dönüşür. 
 Celal Kaya ise teknolojiye yenik 
düşen baba mesleğini Perşembe’nin Sa-
ray Mahallesi’nde farklı bir biçimde sür-
dürmektedir. Taşlara yeni betimlemeler 
yükleyerek onları heykellere, rölyeflere 
dönüştürür. Evinin bahçesinde sergilediği 
birbirinden değerli taş yontu ve çalışma-
ları ulusal alanda da ilgi odağı olmuştur.

Görsel 5.47: Kemençe ustası Abdullah Ay

Görsel 5.48
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SÖZLÜ KÜLTÜRÜMÜZ
         Kültür, bir millet veya topluluğa özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünüdür. 
Kültür, toplumları birleştirir, bütünleştirir. Kültürün en önemli görevlerinden biri de eği-
timdir. Okul kavramının olmadığı dönemlerde eğitimin bütün çeşitleri halk kültürü ile 
yapılmaktaydı. Yani halk tecrübeleriyle kültürünü oluşturuyor, onunla nesillerini eğiti-
yordu.
           Halkın sözlü kültüründeki  ninniler, maniler, türküler, efsaneler işlevleri açısından 
her biri ayrı bir eğitim aracıdır. Örneğin ilk bakışta söylenmesi kolay gibi görünen nin-
niler anne ile bebek arasındaki iletişimi kuvvetlendiren, çocuğa kazandırılmak istenen 
birtakım değerlerle ilgili ilk mesajları içeren derin ve anlamlı sözlü kültür ürünleridir.
            İlimiz sözlü kültür ürünleri incelendiğinde özellikle mani ve efsane türü açısından 
zengin olduğu görülür. 

Maniler
 Ordu manileri bölge insanının günlük yaşantısı, sosyal ve ekonomik durumu, 
kültürel yaşamı gibi konularda ipuçları içermekle birlikte bölgenin coğrafi yapısına dair 
bilgiler de manilerden rahatça çıkarılabilmektedir.

Şu dağlarda ordu var

Ordu gitmiş yurdu var

Gözlerinden anladım 

Sende gönül derdi var

İnce giyerüm ince

Pembe yakışır gence

İnsan bir hoş oluyor da

Sevdüğünü görünce

Efsaneler
 İnsanoğlunun tarih sahnesinde göründüğü ilk devirlerden itibaren ayrı coğraf-
ya, muhit veya kavimler arasında doğup gelişen; zamanla inanç, gelenek ve görenek-
lerin oluşumunda az çok rolü olan bazı masallar vardır. Sözlü gelenekte yaşayan bu 
anonim masallara efsane adı verilmiştir.

 Bu efsane bir mekâna ad verilişiyle ilgilidir. Efsane Gölköy’ün adının “Hapsa-
mana” olduğu dönemde geçmektedir. Ordu - Sivas yolu üzerinde bugünkü Gölköy 
ile Mesudiye arasında Yemişgen Yaylası bulunmaktadır. Bu yaylanın bulunduğu 
yerde eskiden “gen” adında çok değerli ve şifalı bir meyve bulunurmuş. Bu yoldan 
geçen bütün insanlar, ormana bu meyveyi toplamak için uğrarlarmış. Zamanla bu 
meyve çok değerli ve çok ünlü olmuş ve yöre halkı meyvelere “yemiş” dediği için de 
buraya “gen yemişinin olduğu yer” anlamına gelen “Yemişgen” adını vermişlerdir.

Yemişgen Efsanesi
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ETKİNLİK 7
 İlimizdeki diğer halk kültürü unsurlarından (masallar, türküler, deyişler) bildik-
lerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.

 Arkadaşlar, “https://karadeniz.gov.tr/ordu-halk-kulturu/” 
linkinden veya ilimizdeki halk kütüphanesinden yöremize ait halk 
kültürü unsurlarını araştıralım.

ÇOCUK OYUNLARI

1. Perşembe yöresinden derlenmiş “Al kardeşim, 
bal kardeşim”  çocuk oyununu okuyunuz.

2. Siz de büyüklerinizden dinlediğiniz ya da oynadı-
ğınız yöresel bir çocuk oyununu sınıfta anlatınız.

AL KARDEŞİM, BAL KARDEŞİM
Oyunun mekânı: Açık alan
Oyuncu sayısı: 2 veya 3 kişi 
Araç gereçler: Top

 Daha çok kız çocukları tarafından oynanmaktadır. Oyuna hangi oyuncunun 
önce başlayacağı herhangi bir saymaca veya kura ile belirlenir. Sonra ilk oyuncu 
tarafından top yere vurulur ve zıplatılarak el ile oynamaya başlanır. Oyuncu ahengi 
bozmadan bir müddet topla oynadıktan veya yorulduktan sonra “Al kardeşim, bal 
kardeşim, ben yoruldum, al sen oyna kardeşim.” diyerek topu diğer oyucuya atar. 
Topun ritmini bozmadan el ile topa vuran oyuncu, top eline vurduğu kadar sayı kazan-
mış olur. Eğer oynarken topun ritmi bozulup top oyuncunun kontrolünden çıkarsa top 
karşı oyuncuya geçer. Kim düzenli biçimde topu daha çok yere vurup sayı kazanırsa 
oyunu o kazanmış olur.

(Derleyen: Necati DEMİR)
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ŞEHRİMİN DİLİ

Üşümeye buymak, bıkmaya osmak, 

Güzele haççak, uğur böceğine pillaböcük,

Alkışa cıbban, ıslanmaya hölümek,

Kurbağaya göden, merdivene badal,

Yeşile göğ, sıcağa ımık,

Düğmeye gobca, eskiye hışır,

Yaşlı kadına keyfana derler bizde.

1.  Fındığın “Derler Bizde” şiirinde kullandığı Ordu yöresine ait kelimeleri çevre-
nizde kimler kullanıyor?
2.  Kelimelerin yerel kullanımlarını bilmek önemli midir? Niçin? 

DÜŞÜNELİM

DERLER BİZDE

 İnsanlar arasında iletişimi sağlayan ve iletişimin temelini oluşturan en önemli 
unsur dildir. 
 Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli 
yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma diline ağız denir.
 Ağızlar, ait oldukları insan topluluklarının yaşayış ve inanışlarına, sosyal ve 
kültürel düzeylerine, tarihlerine ve dillerine ait verileri yalın bir şekilde bünyelerinde 
barındıran en önemli kaynaklar ve belgelerdir.

YÖRESEL AĞIZ
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ORDU AĞZI
 Ordu ağzı toplam 3 ağız bölgesinden oluşur. Sahil kesiminde bulunan yerleşim 
bölgelerindeki kullanımlar ile Mesudiye, Akkuş, Gölköy, Aybastı gibi şehir merkezin-
den uzak yerleşim birimleri arasında birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Ordu ili ve 
yöresi umumi olarak, diğer bazı Türkiye Türkçesi ağızlarına göre yazı diline daha 
yakındır denilebilir.

I. Ağız Yöresi: Altınordu, Gülyalı, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinin tamamı bu ağız yö-
resi içerisinde kalmaktadır. Perşembe ilçesinin bir bölümü de birinci ağız yöresi içeri-
sinde kalmaktadır.

 Bu yöre ağzında genelde “y” ünsüzü düşmektedir. “öyle, böyle, şöyle” kelime-
leri  “öle, böle, şöle” şeklinde kullanılmaktadır.

II. Ağız Yöresi: Fatsa, Ünye, İkizce, Çaybaşı  ilçelerinin tamamı, Perşembe ilçesinin 
bir bölümü ile Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinin kuzey kısımları bu ağız yöresi içerisinde 
kalmaktadır. 

 Bu ağız yöresinin en ayırıcı özelliği “ğ” ünsüzünün  “v” ünsüzüne dönüşmesidir. 
ağla- fiili “avla-”,  boğaz kelimesi “buvaz”,  dağ kelimesi “dav” şeklinde kullanılmasını 
örnekler arasında verebiliriz.

III. Ağız Yöresi: Mesudiye, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Korgan, Kumru, 
Akkuş ilçelerinin tamamı ile Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinin güneyinde kalan bölgeleri 
bu ağız yöresini oluşturur.

 Bu yörede geliyorum, alıyorum fiilleri “geliyom, alıyom” şeklinde kullanılır. Ge-
lecek zamanı anlatan eklerde kalınlık incelik uyumsuzluğu görülür. Geleceğim yerine 
“gelicam” ifadesinin kullanılması gibi.

 Yörede  rastlanılan diğer bir ağız özelliği ise “k” ünsüzü yerine  “h” ünsüzünün 
kullanılmasıdır. Akşam yerine “ahşam”, sakallı yerine “sahallu” kullanımlarını örnekler 
arasında  gösterebiliriz.

 Haydi Anşa Nene’nin mektubundan alınmış 
bir bölümü okuyalım.
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 Gıymetlü Baculuğum Gıymet,
 Havurdan ayrılalı böğön aşşa okarı on beş gün gada oliiy… Sizleri 
çok göresledim. Has bacım, gidekene çok ırahat gettim emme, havu Voniy-
nan Fatısa arasında dönemeçlerde araba beni azucuk duttu. Bi de araba 
biraz hışırıdı. Ne mimkin ısınmadı. Öğösker  pencerenin gısıruklarından hep 
içeri doldu. Tösberdim kaldım. Çok buydum. Dedim ya Fatsıya varana gada 
az daa istifer ediydim. Samsun’a varduğumuzda araba biraz eylendi.
 Samsun’dan soğra nagada gittik bilmiyim, otobos yine bir yerde ey-
lendi. Uyku semesiynen galktım ki şüfer: “Otobosumuz burada çayınan ihti-
yaç molası vermişdür.” dedi.
 Neyse, urdan da yollanduktan diken aşşa, diken okarı epeyi yol al-
duktan sonra ağşam çağ Angariya varduk. Havada biraz alamuk vardı. İsiyin 
beni garşılamaya gelmiş. Kese yollardan eve varduk. 

Şimdi de mektubun yazı dili ile yazılmış hâlini okuyalım.

 Kıymetli Bacılığım Kıymet,
 Buradan ayrılalı bugün aşağı yukarı on beş gün kadar oldu. Sizleri özledim. 
Güzel bacım, giderken çok rahat gittim ama o Vona (Perşembe) ile Fatsa arasın-
daki dönemeçlerde araba beni azıcık tuttu. Bir de araba biraz eskiydi. Ne müm-
kün ısınmadı. Rüzgâr pencerenin aralıklarından hep içeri doldu. Üşüdüm kaldım. 
Dondum. Dedim ya Fatsa’ya varana kadar az daha istifrağ (kusmak) ediyordum. 
Samsun’a vardığımızda araba durdu.
 Samsun’dan sonra ne kadar gittik bilmiyorum, otobüs yine durdu. Uyku ser-
semliğiyle kalktım ki şoför. “Otobüsünüz burada çay ile ihtiyaç molası vermiştir.”-
dedi.
 Neyse oradan da yollandıktan diken aşağı, diken yukarı epey yol aldıktan 
sonra akşamüzeri Ankara’ya vardık. Hava biraz rüzgârlı biraz güneşliydi. Hüseyin 
beni karşılamaya gelmiş. Kestirme yollardan eve vardık. 

Ali Öztürk
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1. Aşağıdaki yerel ifadeleri anlamları ile eşleştiriniz

ağrı

fasile

feşel

hörelenmek

gostil

mesimek

okarı

çimmek

* Üzerine yürümek saldırmak

* Fasülye

* Yukarı

* Yıkanmak

* Önem vermek, ciddiye almak

* Ele avuca sığmayan, yaramaz

* Yönünden, tarafından, -den doğru, -ya doğru, -nın boyunca

* Patates

2. Yukarıdaki kelimeleri kullanarak iki kişi arasında geçen bir konuşma metni yazınız.

ETKİNLİK 8

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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1. Gazetelerin toplum hayatındaki önemi hakkındaki dü-
şüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. Ordu’da çıkarılan bildiğiniz yerel gazetelerin isimlerini 
söyleyiniz.

 Gazetelerin toplum hayatındaki yeri ve önemi büyüktür. Ülkemizde ilk özel 
gazete  1860 yılında Şinasi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval gazetesidir. Bu ta-
rihten itibaren ulusal ve yerel gazeteler, uzun yıllar boyunca milletimizin haberleşme 
ihtiyacını karşılayan en önemli iletişim aracı olmuştur.  
 1913 yılından itibaren çıkmaya başlayan Ordu’nun yerel gazeteleri, kültürel 
ve tarihsel gelişime katkı sunarken halkın sesi olmuştur. Çıkarıldıkları döneme ayna 
tutan bu gazeteler, sosyal hayat, kültürel yapı ve tarihi gelişmeler hakkında başvura-
cağımız öncelikli kaynaklardır. 
 İlimizin tarihî ve kültürel bir mirası olan yerel gazetelerimizi kısaca tanıyalım.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
ŞEHRİMDE YAYINCILIK

 GAZETELER

Osmanlı Ajansı
 Ordu basın tarihi 1913 yılında Karnik Efendi’nin yayımladığı “Osmanlı Ajansı” 
adlı küçük boyutlu ve arkalı önlü tek sayfadan oluşan bu gazete ile başlar. Osmanlı 
Telgraf Ajansı illere haberleri gönderiyor, Karnik Efendi de bu haberleri alıp gazetesin-
de yayımlıyordu.

Güneş Gazetesi
         Osmanlı Ajansı’ndan sonra daha bü-
yük ebatta ve daha çok sayfalı Güneş adlı 
bir gazete 15 Kasım 1919 tarihinden itibaren 
yayın hayatına başlar. Haftalık çıkan bir ga-
zete olan Güneş’in sahibi Garipoğlu İsmail 
Hakkı Bey’di. Türkçe öğretmeni olan İsmail 
Hakkı Bey, ilköğretim müfettişi olarak görev 
yapmaktaydı. 
         Güneş gazetesinin ilk sayıları, Ordu’da 
bu ebatlarda bir gazeteyi basacak matbaa 
olmadığı için Giresun’da basılmıştır. İsmail 
Hakkı Bey, o tarihlerde kara yolu olmadı-
ğından Güneş’i çıkarabilmek için Giresun’a 
hayvan sırtında bir buçuk günde gidiyor, 
dönüşte de kayıkla bir günde Ordu’ya dönü-
yordu.

Görsel 5.49: Güneş gazetesi
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Güzelordu Gazetesi
 Güzelordu gazetesi,  Bilal Köyden 
tarafından 20 Temmuz 1927’de yayımlan-
maya başlanmıştır.
 Türk Ocağı Matbaası’nda basılan 
gazete 1928 yılında gerçekleştirilen Harf 
İnkılabı’na kadar 55 sayı yayımlanır. Eski 
harflerin kullanılamaması nedeniyle Bilal 
Köyden, gazeteciliğe ara vermek duru-
munda kalmıştır. Daha sonra köyü olan 
Uzunisa’da arkadaşı Hakkı Sağra’nın 
yardımıyla el yapımı bir baskı makinesi 
yaparak 25 Mart 1929’da Güzelordu’nun 
yeniden basılmasını sağlar.
 Güzelordu yayın hayatına 1951 yı-
lına kadar devam etmiştir.

Görsel 5.51: Güzelordu gazetesi

Muvaffakiyet-i Milliye Gazetesi
           Muvaffakiyet-i Milliye gazetesi 1922 
yılının Haziran’ında yayın hayatına girdi. 
Haftada iki defa çıkmaktaydı. Sahibi, o tarih-
lerde Ordu’da belediye başkanlığı yapmakta 
olan Furtunzade Yusuf Sırrı Bey’di.
             Muvaffakiyet-i Milliye, bu tarihe kadar 
Ordu’da Arap harfleri ile yayımlanan gaze-
teler arasında en uzun ömürlüsü olup yayın 
hayatı 3 yıla yakın sürmüştür. Muvaffakiyet-i 
Milliye’nin yayın hayatına girmesinden kısa 
bir zaman sonra Millî Mücadele zaferle sona 
ermiştir. Ancak memleketin ötesinde beri-
sinde yine de asayiş bozukluğundan ileri 
gelen olaylarla karşılaşılıyordu. Gazete, bu 
sebeple asayiş konusu üzerinde ısrarla du-
ruyor, vatanın her yönüyle kalkınması için el 
birliğiyle çalışılması gerektiğini vurgulayan 
yazılar yayımlıyordu. Görsel 5.50: Muvaffakiyeti Milliye gazetesi
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Hâdim-i Cumhuriyet
 Hâdim-i Cumhuriyet gazetesi, 23 
Ağustos 1926 tarihinde yayın hayatına 
atılmıştır. Hâdim-i Cumhuriyet gazetesinin 
imtiyaz sahibi Dr. Nazif Flaton, başyazarı 
ise İsmail Hakkı (Garipoğlu) Bey’dir.
 Hâdim-i Cumhuriyet gazetesi, 27 
hafta çıktıktan sonra 1927 yılı Temmuz 
ayından sonra kapanmıştır. Hadim-i Cum-
huriyet, bu tarihe kadar Ordu’da yayımla-
nan gazetelerin hacim itibarı ile en büyü-
ğü idi. 

Görsel 5.53: Hadim-i Cumhuriyet gazetesi

   Tekâmül Gazetesi
 Tekâmül gazetesi, 25 Eylül 1925 
yılında yayın hayatına girdi. Ordu’nun en 
uzun ömürlü gazetesi olarak bilinen Tekâ-
mül’ün ilk sahibi Hattatzade Şevket (Akyazı) 
Bey’dir. 1928 yılında Tekâmül el değiştirerek 
Sofuzade Ali Rıza (Gürsoy) Bey’in idaresin-
de yayınına devam etmiştir. 

 Tekâmül gazetesi birçok ilke imza at-
mıştır. Sadece Ordu’da değil yurt çapında 
da bu yeniliklerle isim yapmayı başarmıştır. 
Cumhuriyet’in onuncu yılında ön sayfasında 
renkli büyük bir klişe ile büyük boy 24 sayfa 
yayımlanan nüshası, o yıl Türk basınında en 
büyük dereceyi almış ve gazete ödüllendiril-
miştir.

 Tekâmül gazetesi, bazı tezgâhlarda dokunan pamuklu kumaşlardan 2 - 3 san-
tim ebadında birer parçayı o hafta satışa sunduğu gazeteye yapıştırarak yerli malla-
rının tanıtılmasına katkıda bulunmuş ve kullanılmasını teşvik etmiştir. Gazetenin bu 
uygulaması, yurdumuzda, İstanbul basınının da ilgisini çekmiş, gazetelerde bu konu 
üzerinde durularak birçok yazı yazılmıştır.

 Tekâmül gazetesi, 1 Ocak 1935’ten sonra ismini Gürses olarak değiştirmiş ve 
yine yayın hayatına haftalık olarak devam etmiştir.

Görsel 5.52: Tekamül gazetesi



143

          Ordu Basın Tarihindeki Diğer Gazeteler
 1950’lerde Ordu’da mizah gazeteleri de çıkıyordu. Temel Uzlu yönetimindeki Til-
ki ve Ziya Özova tarafından çıkartılan Matrak adlı gazeteler, olaylara mizahi açıdan 
bakıp insanların eğlenmelerini sağlıyordu. 
 Ordu’da bu yıllarda Şelale adlı sanat ve edebiyat gazetesi çıkartılmaktaydı. Or-
du’da iz bırakan ve arşivlerdeki yerlerini alan diğer gazeteler arasında Alev, Eser, Birlik, 
Ordu Postası, Millet ve Halkın Sesi sayılabilir. 
 Ünye ilçemizde ilk gazete 1954 yılında Mahir Kocaoğlu’nun çıkartmış olduğu 
Genç Demokrat Ünye’dir. Daha sonra Fatsa ve Ünye Postası, Şirin Ünye, Akkuş Sesi 
gazeteleri yayımlanmaya başlamıştır.
 Fatsa’da ilk çıkan gazete 1948 yılında yayımlanan Fatsa adlı gazetedir. 1949 yı-
lında da Demokrat Fatsa gazetesi çıkmaya başlamıştır. Fatsa’daki uzun soluklu gazete-
lerden birisi İsmail Hanikaz tarafından 1956’da yayımlanan Doğruluk gazetesidir. Daha 
sonra Fatsa’da Yeşil Fatsa, Güneş, Fatsa Yeni Haber gibi gazeteler çıkmaya başladı.
 Perşembe ilçemizde çıkan ilk gazete Kordontepe’dir. 1957 yılında çıkan gazete-
nin sahibi Adnan Aktürk’tü.
 Ordu’da günümüzde günlük olarak çıkan on beş yerel gazete bulunmaktadır. 
Otuz civarında da haftalık yayımlanan gazete vardır.

Görsel 5.54: Yerel gazeteler
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OKUMA PARÇASI
TÜRKİYE’NİN KÖYDE ÇIKAN İLK GAZETESİ: GÜZELORDU

  Arap harfleriyle çıkan son sa-
yıdan dört ay sonra artık Güzelordu 
yeni Türk harfleriyle, Uzunisa köyün-
de ve tahta bir baskı makinesiyle ba-
sılmaya başladığında tarihler 25 Mart 
1929’u göstermektedir. 
 Bu makineyle Güzelordu ga-
zetesi yaklaşık beş yıl basılır ve Türk 
basın tarihine “köyde çıkan ilk gaze-
te” olarak geçer.
        Köyde çıkan ilk gazetenin ba-
sıldığı tahta baskı makinesi, 1948 
yılında Ankara’daki Basın Müzesi’ne 
gönderilir.

Görsel 5.56: Altınordu Bilal Köyden Açık Hava Basın Müzesi 

 1894 yılında Uzunisa köyünde doğan Şeyhoğlu Bilal (Köyden) Bey, asker-
likten sonra basın hayatına atılır. Ordu’da çıkan Hadim-i Cumhuriyet gazetesinde 
yazılar yazmaya başlar. Gazete 1927 yılının Temmuz ayında yayınına son verince 
Bilal Bey, iyice ısındığı gazeteciliğe devam etmek ister. Hiç vakit kaybetmeksizin 20 
Temmuz 1927 tarihinde Güzelordu gazetesinin ilk sayısını Ordulularla buluşturur. 
Güzelordu, Osmanlıca harflerle Türk Ocağı Matbaası’nda basılmaktadır. Gazete, 
1928’de Latin alfabesinin kabul edilmesine kadar 55 sayı yayımlanır. Harf Devrimi 
yapıldıktan sonra Türk Ocağı Matbaası yeni harf siparişi vermez. Güzelordu’nun son 
sayısı 28 Kasım 1928’de yayımlanır.
 Gazete çıkartamayan Bilal Köy-
den, Uzunisa köyüne yerleşir. Gazete-
den ve gazetecilikten uzak kaldığı için 
üzgündür. Zamanının çoğunu okumaya 
ayırdığı hâlde aklı fikri gazetededir. Gü-
zelordu’nun okurları onu sürekli olarak 
gazeteyi yeniden çıkarması konusunda 
teşvik eder.
 “Mütevazı bir matbaa kurmaktan 
başka çarem yoktu. Hâlbuki param yok-
tu.” diyen Bilal Köyden ne olursa olsun 
Güzelordu’yu tekrar çıkarmaya karar 
verir. Uykusuz geçen geceler boyunca 
tahta bir baskı makinesi tasarlar. Akra-
bası olan Hakkı Sağra’nın 42 günlük 
çalışmasının ardından tahta baskı ma-
kinesi ortaya çıkar. Görsel 5.55: Bilal Köyden’in ağaç baskı makinesi
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Radyo ve Televizyon
 Ordu’da radyo yayıncılığı 1965 yılında Ordu Ticaret Lisesi Radyosu ile baş-
lamıştır. Ümit Tokcan’ın Yaylanın Çimeni’ne parçasıyla yayınını açan radyo, daha 
sonra arızalanınca yayınına bir süre ara vermişti. Ticaret Lisesi, Ordu sahilindeki 
yeni binasına taşındıktan sonra Japonya’dan getirilen parçalarla radyo tamir edilmiş 
ve 1973 yılında tekrar yayına başlamıştı. Okul bünyesindeki radyo yayını “Okul Yayın 
Kolu” aracılığıyla yürütülüyordu. 1975 yılında Ordu Ticaret Lisesi Radyosu’nun yayın 
hayatı sona ermişti.
 Ticaret Lisesi Radyosu’ndan sonra uzun bir süre Ordu’da yerel radyo yayını 
yapılmadı. 1992 yılında 19 Eylül Radyosu yayınına başladı. Günümüzde ise il gene-
linde on dört yerel radyo yayınına devam etmektedir.
 Yerel televizyonculuk Ordu’da 1993 tarihinde Boztepe Televizyonu (BTV) ve 
Ordu Radyo Televizyonu (ORT) ile başlamıştır. Günümüzde Ordu’da uydu üzerinden 
yayın yapan ve dünyanın her yerinden izlenme imkânı olan iki televizyon kanalı var-
dır:  Altaş TV, TV 52. Bunların dışında karasal yayın denilen ve sadece Ordu’da belirli 
bir alanda izlenme imkânı bulunan iki televizyon kanalı bulunmaktadır: ORT, BTV.

ŞEHRİMİZDE MÜZİK KÜLTÜRÜ
 Müzik, her zaman yaşantımızın en önemli gereksinimleri içinde yerini almış, 
insanoğlunun gelişmesiyle paralellik göstermiştir. Türk müziği; yeryüzünde en uzun 
tarihe sahip olmasının yanı sıra, en geniş coğrafi alana yayılmış müziklerin başında 
yer almıştır.
 Halk müziğimiz, halkın yaşayış biçimini, gelenek, görenek ve âdetlerini ifade 
eden “folklor” içinde büyük ve önemli bir yer tutar. Halkın duygularını temiz bir Türkçe 
ve samimi cümleler hâlinde ifade eden “halk müziği”, sözleri ve ezgileriyle milletin or-
tak değeridir.

 Ordu folklor bakımından zengin bir ildir. 
Yeşillikler diyarı Ordu’nun türkülerinde Ordu 
ağzı kadar mahalli özellikler de geniş yer tutar. 
Bu türküleri dinleyenler kulağa hoş gelen bağ-
lama nağmeleri arasında Ordu’nun tepelerini, 
fındık bahçelerini, derelerini, yaylalardaki ko-
yun sürülerini, sahilde dalgalanan denizin sesi-
ni hayal etmekten kendilerini alamazlar.  
 
 Ordu türkülerinde tabiat sevgisi, dost-
luk, sıla konuları; samimi bir dille anlatılmaya 
çalışılan gönül acıları, sitemler ve arzular yer 
alır. Ordulu duyguludur, içlidir ve gururludur. Di-
yeceğini  karşısındakini kırmadan, incitmeden 
ifade etmek ister. Onun için kıymetli olan şey, 
“gönül çalma” değil “gönül alma” dır.

Görsel 5.57: Şener Gök konseri
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 Ordu ilinin genel müzik yapısı incelendiği zaman, diğer yöre kültürlerinin etki-
sinde kaldığı görülmüştür. Genellikle Tokat, Sivas ve hatta Orta Anadolu’dan Yozgat ve 
Kayseri’ye kadar uzanan bir kültür alışverişinin olduğu görülmektedir. Bu nedenle Ordu 
ilinin geleneksel halk müziği açısından zengin bir yapısı olduğu görülmektedir.
 Bu zenginliklerin başında geleneksel halk müziğinde icra edilen türküler gel-
mektedir. Bu türkülerden belli başlıları efilo havaları, fingil havaları, sürmeliler, kolbastı 
havaları, zeybekler ve bozlaklardır. 
 Yapılan inceleme ve alan araştırmalarında elde edilen bilgiler sonucunda Ordu 
ilinin geleneksel halk müziği başlıca üç ana bölgeye ayrılmakta ve bu bölgeler içeri-
sinde farklı karakterlerde icra edilmektedir. Bu üç ana bölge içerisinde okunan türküler 
seyir ve makam olarak birbirine uzak mesafededir. Bu bölgelerin musiki karakterleri 
başlıca; sahil kesim, orta kesim ve iç kesim olarak üç bölgeye ayırmak mümkündür.

 Sahil kesimindeki türküler ve 
oyun havaları daha çok komşu iller-
den Giresun ve biraz da Samsun ille-
rinin sahil kesimleriyle benzerlik gös-
termektedir. Bu kesimlerde daha çok 
karşılama ve sürmeli havaları hâkim 
görünmektedir. Yüksek kesimlerin 
türküleri ise daha çok komşu illerden 
Tokat, Sivas ve Giresun’un yüksek 
kesimlerinin türküleri ile benzerlik 
göstermektedir. Buralarda da efilo 
havaları diye bilinen türküler öne çık-
maktadır. Orta kesim her iki kesimin 
bileşkesi biçimindedir. Her iki kesim-
le benzerlikler göstermektedir. Diğer-
leri yanında bu kesimde yer yer fingil 
havaları olarak da nitelenen hareketli 
ezgilere rastlanmaktadır.

TÜRKÜLER
 Türküler genellikle anonim hâle gelmiş halk edebiyatı ürünleridir. Ordu iline ait 
türkülerde rastlanan ortak özellik genellikle bir olay karşısında yakılmış ya da söylen-
miş olmasıdır. Ayrıca Ordu türkülerinde mahalli ağzın kullanılmış olmasının yanında 
yöreye ait coğrafi, kültürel, fiziki ve sosyal değerler öne çıkar. Mesela türkülerde fındık 
ürününden sıkça söz edilmesi bir tesadüf değildir. Ya da Ordu’nun Dereleri türküsünde 
olduğu gibi nehir, dere ve ırmak gibi akarsuların çok olduğu Karadeniz’de Ordu tür-
külerinin bazılarında akarsu temasının bulunması da fiziki özelliklerin türküde karşılık 
bulmasına bir örnek teşkil eder.

Yöremize ait türkülerden bildiklerinizi söyleyiniz.

Görsel 5.58: Yerel halk oyunları kıyafetleri
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 ATATÜRK’ÜN ORDU’YA GELİŞİ: 19 EYLÜL
           Ordu’nun önemli günlerinin başında şüphesiz 19 Eylül gelmektedir. Gazi Mus-
tafa Kemal 1924 yılında çıkmış olduğu yurt gezisi sırasında 19 Eylül 1924 Cuma günü 
öğleden sonra Ordu’ya gelmiştir. Bu önemli günde Ordu’da her yıl törenler ve çeşitli 
etkinlikler yapılmaktadır.

 MAYIS YEDİSİ
        Türklerin 1200’lü yıllarda Ordu’ya yerleşmelerinden bu yana kutladıkları günler-
den birisi Mayıs Yedisi’dir. Rumi takvime göre mayıs ayının yedisine denk gelen ve 
adını bu günden alan Mayıs Yedisi, miladi takvimde 20 Mayıs’tır. 
        Mayıs Yedisi’nde Ordu’da halk iç kesimlerden sahile iner, denize girer, yedi dalga-
dan su alır. Alınan su; ev, ahır ve bahçelere serpilir. Küçük çocuklar kucağa alınarak 
yedi defa dalgadan geçirilir. Denizdeki küçük adacıkların etrafında teknelerle dolaşılır, 
delikli taşların içinden geçilir. Bu sırada dilek tutulur.
       Kutlamaların ortak özelliği halkın o gün sabahın erken saatlerinden gün bitimine 
kadar türlü etkinliklerle deniz kıyısında eğlenerek vakit geçirmesidir. Yapılan etkinlik-
lerde deniz suyunun kötülükleri dağıtarak insanlara iyi geleceğine, sağlık getireceği-
ne inanılmaktadır.

 HIDIRELLEZ
 Gürgentepe ve  Fatsa Ilıca Mahallesi’nde yüz elli yıldan beri Hıdırellez şen-
likleri yapılmaktadır. Baharın gelmesiyle birlikte doğanın uyanışı Hıdırellez gününde 
çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
 Hıdırellez, Hızır ile İlyas’ın buluştuğuna inanılan, havaların iyice ısındığı 6 Ma-
yıs günüdür. Hızır ve İlyas kelimeleri birleştirilerek Hıdırellez şeklini almıştır.

ŞEHRİMİN ÖNEMLİ GÜNLERİ
 Uzun bir tarihî geçmişe sahip olan Ordu, çok eski dönemlerden itibaren farklı 
kültür ve medeniyetlerin yaşadığı bir coğrafyadır. Buna bağlı olarak kültürel birikimi 
de oldukça renklidir. Ordu’nun zaman içerisinde oluşan sosyal ve kültürel zenginlik-
leri paylaşmak, yaşatmak ve yansıtmak amaçlı çeşitli özel gün ve kutlamaları vardır. 
Bunlardan bazıları yüzyıllardan beri sürdürülen yayla şenlikleri, Mayıs Yedisi ve Hıdı-
rellez eğlenceleri ile son zamanlarda belediyeler tarafından düzenlenen festivallerdir. 
Bunların dışında kivi ve fındık gibi tarım ürünleriyle ilgili çeşitli kültür, sanat etkinlikleri 
de yapılmaktadır.
           Atatürk’ün Ordu’ya geldiği 19 Eylül 1924, Ordu’nun önemli tarihî günlerinin 
başında gelir. 
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GÜRGENTEPE’DE HIDIRELLEZ 
 Hıdırellez günü, kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapılmaksızın erkenden me-
zarlığa toplanılır. Kadınlar, mezarlığa gelirken yanlarında yiyecek içecek getirir-
ler ve burada sofra kurulur. Öncelikle mezarlar ziyaret edilir, mezar başlarında 
Kur’an okunur. Ölen kişiye bir sevgi gösterisi olarak mezar taşları öpülür. 
 Bir bayram havası içerisinde geçen Hıdırellez günü, yapılan etkinlikler ara-
sında, güreş müsabakaları ve at yarışları da bulunmaktadır. Bu gün, yöresel halk 
oyunları ve daha başka eğlencelerle bir panayır günü görünümü vermektedir. 
 Âdetlere göre Hıdırellez günü yeşil herhangi bir şey kesilmez. Süpürge 
kullanılmaz. Akşam olduğunda evin yaşlı hanımı eline aldığı bir avuç tohumu (mı-
sır, fasulye vb.) götürür bir dere kenarına eker. Buna yörede “ercek ekme” den-
mektedir. Böylece Hıdırellez uğurlanmış olur. 

Görsel 5.59: Gürgentepe Hıdırellez şenliği
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ORDU’DA SANAT ETKİNLİKLERİ VE FESTİVALLER
 Ordu’da kökleri geçmiş zamanlara uzanan yayla şenlikleri yapılmaktadır. Bun-
ların içerisinde katılımı en yüksek olan yayla şenlikleri, her yıl temmuz ayında yapılan 
Aybastı - Perşembe ve Kabadüz - Çambaşı şenlikleridir. Akkuş Argan ve Gölköy Düz-
yayla şenlikleri de geleneksel olarak düzenlenmektedir.
 Aybastı ve Kabataş ilçelerimizde 2000 yılından bugüne düzenli olarak “Aybastı 
Kabataş Kurultayı” yapılarak bölgenin sorunları ve çözüm önerileri ele alınmaktadır.
 Mesudiye Kurultayı, 1991 yılından bu yana her yıl temmuz ayında Mesudiye’de 
toplanmaktadır.

 Ordu’da düzenli yapılan ve geleneksel hâle getirilmiş şenlikler arasında en dik-
kat çekenlerden birisi Vosvos şenliğidir. Geleneksel olarak temmuz ayında yapılan 
Vosvos şenliği kapsamında çeşitli illerden Ordu’ya gelen Vosvos tutkunları, ilde çeşit-
li etkinliklerde bulunduktan sonra konvoy eşliğinde 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası’na 
çıkmaktadır.

Görsel 5.58: Aybastı Kabataş Kurultayı

Görsel 5.59: Vosvos şenliği
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İLİMİZDE ÖRGÜN VE YAYGIN  EĞİTİM  KURUMLARI
 İlimiz genelinde 2019 yılı itibarı ile  618 kurumda 9604 öğretmen ile 6456 ders-
likte  129695 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir. İlkokul ve ortaokullarda 
öğrenciler adreslerine en yakın okulda eğitim ve  öğretim hizmeti almaktadırlar. Lise 
düzeyinde eğitim veren okullarımızdan çoğuna okul türü, kontenjanı ve bulundukları 
yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul ba-
şarı puanları ve devam - devamsızlık gibi ölçütler göz önünde bulundurularak öğrenci 
yerleştirmesi yapılırken bazılarına ise merkezi sınav ve yetenek sınavı gibi sınavlarla 
öğrenci yerleştirilmektedir.

 Merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 
öğrenci tercihi doğrultusunda öğrenci alan 
liselerimiz şunlardır: Ordu Fen Lisesi, Fatsa 
Fen Lisesi, Ünye Mehmet Refik Güven Fen Li-
sesi, Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı), 
Ordu Sosyal Bilimler Lisesi,  Aybastı Fen Lisesi, 
Gölköy Fen Lisesi, Ünye Yusuf Bahri Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, Fatsa Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı), 
Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sos-
yal Bilimler Programı), Ünye  Mehmet  Necati 
Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tesi-
sat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı),  Altınor-
du Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik 
Elektronik Teknolojisi Alanı, Endüstriyel Oto-
masyon Teknolojileri Alanı), Fatsa Gazi Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik Elektronik 
Teknolojisi Alanı).

 Yetenek sınavı ile öğrenci 
alan liselerimiz ise şunlardır:
 Penpe - İzzet Şahin Güzel 
Sanatlar Lisesi ve Ulubey Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Spor Bölümü). 
 İlimizde  eğitim ve öğretim 
hizmeti veren özel okullar da bulun-
maktadır.

Görsel 5.60: Ordu Fen Lisesi

Görsel 5.61: Ulubey Anadolu İmam Hatip Lisesi

Görsel 5.62: Penpe - İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi



151

MESLEKİ EĞİTİM  MERKEZLERİ
 Çıraklık eğitimi, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve mesleki eğitim 
merkezleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Çıraklık eğiti-
minin örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınması ile ekonomimizin temel yapı taşı 
olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerimizin ahilik kültü-
ründen gelen usta çırak ilişkisiyle meslekleri işbaşında öğrenmeleri amaçlanmıştır. 
Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 
12. sınıfın sonunda ise ustalık belgesi verilmektedir. Çırak öğrencilere açık öğretim 
liselerine kayıt olup fark derslerini tamamlamaları durumunda, lise diploması da ala-
bilmenin yolu açılmıştır. 
 Çıraklık eğitimi; okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eği-
timin bir bütünlük içerisinde uygulandığı, bireyleri bir mesleğe hazırlayan ve mes-
leklerinde gelişmelerine olanak sağlayan bir eğitimdir. Usta öğretici gözetiminde iş-
yerlerinde çıraklar haftada bir veya iki gün okulda teorik eğitim, dört veya beş gün 
işletmelerde pratik eğitim alırlar. 27 alan ve 142 dalda eğitim verilmektedir.
 İlimizde Altınordu, Fatsa, Ünye ilçelerimizde mesleki eğitim merkezi bulun-
maktadır.

MESLEĞİNİZİ EDİNİN, GELECEĞİNİZİ GARANTİ ALTINA ALIN

Neden Mesleki Eğitim? 
Açıköğretim okullarında okurken aynı zamanda meslek sahibi olmak ister 
misiniz?   
Mesleki eğitim merkezlerinin ustalık programlarına kayıt olursanız 
 • Meslek öğrenirken ücret alırsınız.
• İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanırsınız.
•Açıköğretimde aldığınız dersleri saydırarak meslek lisesi diploması alırsı-
nız ve teknisyen unvanına sahip olursunuz.
• 4 yılın sonunda ustalık belgesi alarak kendi iş yerinizi açabilirsiniz.
• İş yerinizi açarken KOSGEB’den hibe ve faizsiz kredi desteği alabilirsiniz.   

Görsel 5.63: Mesleki eğitim
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ORDU ÜNİVERSİTESİ

 2006 yılında kurulan Ordu Üniversitesi; Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakülte-
si, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 
İlahiyat Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ünye 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Bilimler Enstitü-
sü, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Devlet Konservatuarı, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Akkuş Meslek Yüksekokulu, Fatsa Meslek Yüksekokulu, 
İkizce Meslek Yüksekokulu, Mesudiye Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ulubey Meslek Yüksekokulu, Ünye 
Meslek Yüksekokulu gibi okullarda çok sayıda  ön lisans ve  lisans programında yak-
laşık 20 binin üzerinde öğrenciyle eğitime devam etmektedir. Eğitim programları ile 
insanlığa ve ülkesine yararlı, araştıran, sorgulayan, eleştiren, sorumluluk sahibi, inisi-
yatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Görsel 5.65: Ordu Üniversitesi Kampüsü

Görsel 5.64: Ordu Üniversitesi
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HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ
 Halk eğitimi merkezleri örgün eğitim sistemi dışına çıkmış veya devam eden her 
yaştan vatandaşa ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları her alanda 
eğitim vermek için kurulmuş yaygın eğitim kuruluşlardır. İlimizin tüm ilçelerinde halk eği-
timi merkezleri mevcuttur. Halk eğitimi merkezlerinde imkânlar ölçüsünde yeterli başvuru 
olması hâlinde kursiyerlere en yakın merkez bina, okullar, kamu ve özel mekânlarda pek 
çok alanda kurslar açılmaktadır. Okuma yazma, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, en-
gelli kursları kişi sayısına bakılmaksızın açılmaktadır. Ücretsiz olan bu kursların günü ve 
saati,  talebe ve şartlara göre belirlenmektedir. 

ORMEK
 Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), büyük-
şehir sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirme-
lerine, ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetler yürütmektedir. Mesleki 
ve teknik, kültürel ve beceri kurslarıyla genel eğitim ihtiyacına cevap veren ve örgün 
eğitimi tamamlayıcı faaliyetler yapan ORMEK, kursiyerlere ve halka yönelik seminer-
ler ve sergi çalışmaları da gerçekleştirmektedir. ORMEK’te eğitime açılan branşlar ile 
kurs saatleri ve günleri, oluşan talebe göre şekillenmektedir. Eğitime alınacak kişiler-
de 16 yaş üstü olma dışında herhangi bir şart aranmamaktadır. ORMEK bünyesinde 
verilen kurslar, seminerler ve sergilerin tamamı ücretsizdir. ORMEK’te eğitim gören 
kursiyerler, eğitimini aldıkları branş sınavlarında  başarılı oldukları taktirde Millî Eğitim 
Bakanlığı onaylı ve yurt içinde her yerde geçerli olan bir sertifika almaya hak kazanır-
lar. ORMEK  Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde eğitim vermektedir. Verilen kurslar-
dan bazıları şunlardır:

Görsel 5.66: Ordu Altınordu Halk Eğitimi Merkezi
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İLİMİZDE SPOR
 Spor; bireylerin topluma uyum sağlamalarını kolaylaştıran, aynı zamanda ru-
hen ve bedenen sağlıklı bir gelişim göstermelerine de yardımcı olan bir faaliyettir. Bi-
reylerde kendine güven, grup bilinci, toplumsal dayanışma, paylaşma gibi özelliklerin 
gelişmesi ve yerleşmesini sağlayan spor, sosyalleşmeye ve toplumun kültür seviyesi-
nin yükselmesine de aracılık etmektedir. Sporun gelişmesi sağlanan imkânlarla doğru 
orantılıdır. Bazı sportif faaliyetleri her türlü mekânda yapabileceğimiz gibi bazı sporlar 
için ona özel mekânlara ihtiyaç vardır. Şehirlerin gelişmişlik göstergelerinden biri de 
spora sağladıkları imkân ve mekânlardır.

 İlimiz genelinde 4 adet stadyum ve ilçe stadı, 13 adet spor salonu, 1 adet yüz-
me havuzu, 4 adet açık tenis kortu, 2 adet doğal çim saha, 15 adet sentetik zeminli 
saha, 4 adet toprak saha, 1 adet kamp eğitim merkezi ve 3 adet gençlik merkezi bu-
lunmaktadır. Bunların dışında belediyelere ve eğitim kurumlarına ait spor tesisleri de 
vardır.

Görsel 5.67: Ordu Stadyumu

Görsel 5.68 
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 İlimizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idaresinde 51 ayrı branşta spor faaliyeti 
yürütülmektedir. 2018 yılında 51’i il düzeyinde, 7’si federasyon düzeyinde 58 sportif 
faaliyet yapılmış ve bu faaliyetlere 9865 sporcu katılmıştır.

 İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen spor kursları ücretsizdir. Yalnız-
ca yüzme havuzundan belirli bir ücret karşılığında yararlanılmaktadır.

 İlimizde 200 dolayında çeşitli spor alanlarında faaliyet gösteren kayıtlı spor ku-
lübü vardır. Okul sporları kapsamında ise 2019 yılı itibariyle 19 bin dolayında sporcu-
muz çeşitli spor dallarında faaliyette bulunmaktadır.

Görsel 5.69: Karşıyaka Spor Tesisleri Görsel 5.70: Fatsa Stadyumu

Görsel 5.71: Ordu Olimpik Yüzme Havuzu

Şekil 5.1
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 Türkiye Bedensel Engelliler Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden 
Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 
14.10.2019 tarihinde kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı Şanlıurfa Büyükşe-
hir Belediye Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını 85 - 69’luk  skorla yenerek 
ligin ikinci galibiyetini aldı. 

Görsel 5.72 : Bedensel engelliler basketbol maçı

Görsel 5.72: Ordu’da kış mevsimi
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Görsel 5.73: Boztepe yamaç paraşütü
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	 “Ordu	 İdman	 Yurdu’nu	 teşkil	 eden	 gençlerin	 hemen	
mevcudiyetini	izhar	ve	ihsas	eden	gençlerden	mürekkep	ol-
duğunu	gördüm,	memnunum.	Sporun	bedeni	olduğu	kadar	
fikri	de	olmasına	dikkati	celbederim.”

 “Ordu İdman Yurdu’nu oluşturan gençlerin hepsinin varlıklarını hissettiren 
atak gençler olduğunu gördüm, bu yüzden memnunum. Sporun bedenle olduğu ka-
dar fikir ile de yapıldığı hususunu dikkatinize sunarım.’’
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Eski Ordu’dan Görünümler

Tansel Eribol arşivinden
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4.11 Çamsan / camsan.com.tr - 4.19 tuba.gov.tr / yel değirmeni
4.12 Ünye Çimento / unyecimento.com.tr
4.16 Ulusal Basın (https://www.ensonhaber.com/karadeniz-akdeniz-otoyolunda-sona-gelindi.
html)
4.21, 4.24 Anadolu Ajansı / aa.com.tr
4.27,4.29, 4.30,  4.31, 4.32, kultur.gov.tr
4.28 trthaber.com / Semercilik unutuluyor
4.33, 4.35, 4.40, 4.43 karadeniz.gov.tr
4.37 ordu.bel.tr / Sahil Bisiklet Yolu, 4.17 ordugiresun.dhmi.gov.tr
4.36, 4.37, 4.42 kulturportali.gov.tr
4.41 testsite.ktb.gov.tr, 4.9 tarimorman.gov.tr
4.35, 4.45 ordu.bel.tr
4.25 Recep Köroğlu

ÜNİTE 5
Kapak: shutterstock.com (258559739)
5.1, 5.72 Erhan Deveci, 5.46 Ahmet Bayrak
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.12, 5.16, 5.29, 5.32, 5.34, 5.35, 5.36, 5.45, 5.48, 5.49, 
5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.65, 5.66, 5.68 Kitap Yazma Komisyonu
5.13 (440621488) shutterstock.com
5.8 unye.bel.tr, 5.40, 5.41,5.58 Bilgen Meydan Çebi, 5.57 Şener Gök, 5.60 Turgay Türkmen
5.11, 5.14, 5.17, 5.18, 5.24, 5.26, 5.31, 5.47 ordu.ktb.gov.tr, 5.67 Anadolu Ajansı
5.15, 5.42, 5.43, 5.58, 5.59, 5.69 ordu.bel.tr
5.19, 5.23, 5.27, 5.30 karadeniz.gov.tr
5.73 Erhan Deveci
5.20, 5.21, 5.22, 5.25 kulturportali.gov.tr
5.28 akkus.bel.tr - 5.33 islamansiklopedisi.org / Mustafa Rakım Efendi - 5.38 Sosyal Medya / 
Umut Yıldız
5.59 gurgentepe.bel.tr - 5.61 ulubeyimamhatiplisesi.meb.k12.tr - 5.62 ordugsl.meb.k12.tr
5.63 meb.gov.tr - 5.64 odu.edu.tr - 5.70 fatsa.meb.gov.tr - 5.71 ordu.gsb.gov.tr, 
5.72 Erhan Deveci, Eski Ordu Fotoğrafları - Tansel Elibol
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