
ÇAMAŞ 

COĞRAFİ KONUM 

Çamaş Karadeniz’e yaklaşık 20 km. uzaklıkta, yeşillikler arasında bir ilçedir. Çamaş, 44 derece 55 dakika kuzey paraleli ve 37 derece 31 
dakika doğu meridyenleri arasında yer alır. Arazi yapısı oldukça engebeli olan Çamaş’ın kuzeyinde ve doğusunda Fatsa, batısında Çatalpınar, 
güneyinde ise Gürgentepe bulunmaktadır. Çamaş ve çevresi oldukça engebelidir. Akarsu kıyılarında çok sınırlı düzlükler bulunur. 

İlçenin denizden yüksekliği 50 metreden başlar ve 1000 metrelere dek ulaşır. İlçe Merkezi, nin denizden ortalama yüksekliği 600 metre 
civarındadır. 

ULAŞIM 

Çamaş, Fatsa’ya 20 kilometre uzaklıktadır. Düzgün bir asfalt yolla Fatsa ve diğer ilçelere bağlanmıştır. Çamaş’a Fatsa-Aybastı devlet yolunun 
12’inci kilometresinden ayrılan yol ile ulaşmak olanaklıdır. Yol üzerinde nefes kesen manzaralar görülür. Çamaş, Ordu’ya 44 kilometre 
uzaklıktadır. 

İKLİM 

Çamaş’ta da tipik Karadeniz iklimi gözlenir. Bölge kış mevsiminde ılık ve yağışlıdır. Yaz ayları ise sıcak geçer. Kış aylarında yüksek kesimlerde 
yağış kar biçimindedir.  

AKARSULAR/GÖLLER 

Bolaman Irmağı, Çamaş İlçesi’nin batı sınırını çizer, Doğu sınırını ise, Bolaman Irmağı’nın kollarından olan Şahsen Deresi oluşturur. Her iki 
akarsuyun oluşturduğu vadiler bir çok doğal güzelliği içinde saklar. Vadilerde küçük küçük göller, şelaleler yer alır. Bu iki akarsuya bağlanan 
Akköy, Çavuşbaşı, Kestane Yokuşu ve Kışlacık dereleri bulunur. Bu derelerde doğal olarak yetişmiş, kırmızı benekli alabalıklar bulunur. 

YER ALTI SULARI /TERMAL KAYNAKLAR 

FLORA / FAUNA 

İlçenin bitki örtüsü tipik Karadeniz bitki örtüsüdür. Ormanlarda, akasya, kestane, gürgen, meşe, çetir, taraklık, karaağaç, ıhlamur, çınar, 
meşe, gibi ağaçlar vardır. Ormanaltı bitki örtüsü oldukça zengindir. Yer yer büyük alanlar halinde sarıağı ve püren (yılgın) gibi bitkilere de 
rastlanır. 

İDARİ BÖLÜMLENME 

Çamaş 7 köy ve 16 mahalleden oluşur.  

TİCARET-SANAYİ, TARIM-HAYVANCILIK 

Tüm bölgede olduğu gibi Çamaş’ın da ekonomisi ağırlıklı olarak fındık tarımına bağlıdır. Çamaş hızlı göç veren ilçelerden biridir. Bölge 
halkının önemli bir kısmı yurt içi ve yurt dışında inşaat sektöründe çalışarak yaşamlarını kazanmaktadır. 

Bölgedeki tüm ilçelerde olduğu gibi Çamaş’ta da en önemli tarım bitkisi fındıktır. Fındık dışında arazinin uygun olduğu terlerde mısır ve 
patates yetiştirilir. Son yıllarda ilçenin alçak kesimlerinde kivi üretimi başlamış ve seralar kurulmuştur. 

Çamaş’ta eskiden beri tarımsal üretim yapılmaktadır. Yediyıldız, Ordu Kazası Sosyal Tarihi adlı kitabında  “…1613’te ise…bostancılık daha 
çok , Bolaman, Çamaş, satılmış gibi batı nahiyeleri ile Alibeğece, Kesbil ve Habsamana’ya kaymıştır…” der. 

KISA TARİH 

Çamaş adı, 1485'lerden evvel Tımar Beyliği yaptığı bilinen Mehmet ÇAMAŞ Bey'in adından gelmektedir.  

Çamaş çevresinde bugüne dek herhangi bir arkeolojik çalışma yapılmamıştır ancak, bulunan kaya mezarlarının M.Ö. üçüncü yüzyıl eseri 
oldukları düşünülmektedir. Bölge, M.Ö. 3. Yüzyılda Tokat’tan Amasya’ya dek uzanan bölgeye hâkim olan Pontus egemenliği altındaydı. M.Ö. 
1. yüzyılda ise bugünkü Bolaman yakınlarında kurulan Pont Polemenyum dükalığı zaman içinde hâkim olduğu toprakları genişleterek 
bugünkü Çamaş’ın da içinde bulunduğu bir alana yayıldı ve bu dükalık Kelkit Vadisi’ne dek ulaştı. 

Selçuklu İmparatorluğu’nun zayıflaması ve bölgedeki Moğol hâkimiyetinin sona ermesinden sonra Anadolu’da birçok beylikler kurulmuştu. 
Bunlardan biri de Danişmend Oğulları’ydı. Bölge 14. Yüzyıldan başlayarak Danişmendelilerin egemenliği altına girmeye başladı.  

Çamaş Osmanlılar döneminde 1455 – 1613 yılları arasında bir nahiye idi. Daha sonra Bolaman’a dahil olmuştur. Çamaş bu suretle 
Bolaman’la birlikte 1881 yılına kadar "Çamaş Bolaman Nahiyesi" adıyla bir merkezden idare edilmiştir. 

Bahaeddin Yediyıldız; “ …XVI. Asırda bu yöreyi fetheden Türkmen bölüklerinden her biri söz konusu vadilerden birinin içine yerleşmişlerdir. 
Kıyı şeridinde, batıdan doğuya doğru gidilecek olursa, Canik-i Bayram Kazasının batıda tabii sınırını meydana getiren Bolaman Irmağı 
Vadisi’nde Bölük-i Niyâbet-i Çamaş’la karşılaşılıyor…” der.  



KUTU: “Canik-i Bayram kazasının batı sınırında Bolaman deresi vâdisinde bulunan Çamaş, 1455-1613 yılları arasında önceleri Bölük-i 
Niyâbet-i Çamaş, sonraları Nahiye-i Çamaş olarak bütünlüğünü muhafaza etmiştir. “ 

1930 yılında ise Çamaş ayrı bir bucak haline gelmiş ve Ordu Merkez İlçesine bağlanmıştır. 1944 yılında ise köyleriyle birlikte Fatsa ilçesine 
bağlanarak bucak olmuştur. Bugünkü Çamaş ilçesi sınırları içinde kalan bölgede, 1971 yılında Sarıyakup Belediyesi, 14 Şubat 1975 tarihinde 
Çamaş Belediyesi kurulmuştur. 17 Mart 1985 yılında her iki belediye "ÇAMAŞ BELEDİYESİ" adı altında birleştirilmiş, sonrasında 20 Mayıs 
1990 tarih ve 20423 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 Sayılı Kanunla Çamaş İlçesi adıyla ilçe olmuştur. 

KUTU: Gelin Kayası 

Çamaş İlçe merkezinde bölgeye hâkim bir tepenin üzerinde Gelin Kayası adı verilen bir yükselti bulunur. Güzel havalarda Gelin Kayası 
mevkiinden 18 kilometre uzaklıktaki Karadeniz mükemmel biçimde görülür. Gelin kayası çevresinde belediye tarafından sosyal 
etkinlikler için bir amfi tiyatro yaptırılmıştır. 

Gelin Kayası’nın bulunduğu tepenin yamacında yapay bir şelale oluşturulmuştur. 

Gelin Kayası ile ilgili olarak Çamaş’ta bir söylence anlatılır.  

Söylence şöyledir: 

Bir zamanlar bölgede yaşayan oldukça güzel bir kız varmış. Kızın ailesi çok fakirmiş. Geçim kaynakları da sadece annesinin yapıp sattığı 
ekmeklermiş. Kadın yaptığı ekmekleri bir sac üzerinde pişirirmiş.  

Bu kız büyümüş ve gelinlik çağa girmiş. Kızın birçok isteyeni varmış. Günlerden bir gün kız evlenmiş ve baba evinden ayrılma zamanı 
gelmiş. Ancak evden ayrılırken annesinin üzerinde ekmek pişirdiği sacı ve sacayağını da çeyizi arasına katmış. Annesi sacı almamasını 
istemiş ama kızına söz geçirememiş. Gelen gelin alayıyla da yola koyulmuş. Annesi kızının bu davranışına çok üzülmüş ve ayrılırken; “ sen 
benim ekmek sacımı alıp gittin, Allah da seni taş yapsın” diye beddua etmiş. 

Gelin alayı Gelin Kayası mevkiinden geçerken kızın annesinin bedduası tutmuş ve kız taş kesilmiş.  

Bugün kayaya uzaktan bakıldığı zaman duvağıyla gelin ve ayaklarının dibinde sacayağına benzer biçim görülür.   

FESTİVALLER / ŞENLİKLER 

İlçede her yıl Temmuz ayında Gelinkaya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali düzenlenmektedir. 

 

EĞİTİM 

İlçede bir lise, 11 İlköğretim okulu bir adet Yatılı Bölge Okulu bulunmaktadır.  

SPOR 

İlçenin futbol takımı Çamaş Spor 3. Amatör Kümede mücadele etmektedir. İlçede 1 stadyum, bir halı saha tesisi bulunur.  

GEZİ, ÖREN YERLERİ, MESİRE YERLERİ, YAYLALAR 

Kazmacı Evliyası ziyaret mekanlarından biridir. Bunun yanında Sarıçiçek Yaylası ve Kuşkaya görülmeye değer mesire yerleridir.  

 


