
KORGAN 

Korgan Adı 

Korgan adının buraya, Hazar Denizi’nin güneyinde Horasan’da yer alan ve Korgan olarak adlandırılan bölgeden bu bölgeye göçüp gelenler 
tarafından verildiği düşünülmektedir. 

COĞRAFİ KONUM ve NÜFUS 

Korgan İlçesi, Fatsa’nın güneyinde yer alır. Güneydoğusunda Aybastı, güneybatısında Tokat İli, Niksar İlçesi, Kuzeybatında Kumru 
bulunmaktadır. İlçe merkezi denizden yaklaşık 760 metre yüksekliktedir. Merkeze bağlı 9 mahalle ve 17 köy bulunmaktadır. Tüm bölgede 
olduğu gibi Korgan’da da dağlık bir arazide yer alır. Korgan’ın yüzölçümü 206 km² ’dir. Dağların yükseklikleri 1000- 2000 metre arasında 
değişir. Düz araziler yaylalarda ve akarsu kıyılarında yer alır. İlçe merkezi, Fizme Deresinin dar vadisinde yer alır. Fizme Deresi Elekçi 
Irmağıyla birleşerek Fatsa’nın batısından denize dökülür. Yükseklerdeki küçük dereler ise birleşerek Bolaman Irmağı’na dökülür ve Fatsa’nın 
doğusunda Karadeniz’le buluşur. Bolaman Irmağı’na dökülen bu derelerin önemlilerinden biri de ilçenin doğusunda yer alan Keş Deresi’dir. 

İlçe merkezinin nüfusu yaklaşık 16000 kişidir. Belde ve köyleriyle birlikte bu sayı yaklaşık 41600’e ulaşır. 

ULAŞIM 

Korgan ilçesine Fatsa’dan kolaylıkla ulaşılabilinmekte ve her iki ilçe arasında sürekli araç bulmak mümkündür. Korgan’ın Fatsa’ya uzaklığı 35 
km’dir. Köy yolları ıslah edilmiştir. Tüm köy ve mahallelerde telefon bulunur. 

 

İKLİM 

Korgan ve çevresine Karadeniz iklimi hâkimdir Yazlar serin, kışlar ılıman geçer. Her mevsim yağış görülür. Yağış, kış aylarında yüksek 
yerlerde kar biçimindedir. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreyi bulur. Kış aylarında yükseklerdeki köy ve yayla yolları kapanır. Sıcaklık 
yaz aylarında 14°-17° derece arasında değişir. Kış aylarında en düşük sıcaklıklar – 8°C, -6°C olarak değişir. Korgan’da en yüksek sıcaklın 34°C 
olarak ölçülmüştür. 

AKARSULAR/GÖLLER 

Fizme ve Keşderesi Korgan İlçesi’nin hemen yanı başından geçer. Bu dereler yüzeyin de şekillenmesini sağlamıştır. Merkez Yukarıpazar’a 
yakın toprak kayması sonucu oluşmuş Sülükgölü adında küçük bir göl bulunur. 

YER ALTI SULARI / TERMAL KAYNAKLAR 

Sadece Korgan’da değil, tüm bölgede şifalı olduğuna inanılan ve bir takım hastalıklara iyi geldiği düşünülen su kaynakları bulunmaktadır. 
Korgan civarında iki farklı şifalı su kaynağı bulunur. Bunlardan ilki Eliktamı Acısuyu olarak bilinir. Eliktamı Suyu Korgan’a 15 km. uzaklıkta 
bulunan Belalan Köyü sınırları içinde olup, Romatizmal hastalıklara iyi geldiği düşünülür. Bir diğer şifalı su kaynağı ise Uludere Acısuyu olarak 
bilinir. Korgan’a 8 kilometre uzaklıkta olup, 1971 yılında hayvan otlatan çobanlar tarafından bulunmuştur. Suyun, mide ve safra kesesi, cilt 
hastalıkları ve romatizmal hastalıklara iyi geldiği düşünülür. 

TİCARET-SANAYİ-TARIM-HAYVANCILIK 

Korgan ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlıdır. Korgan ve çevresi yoğun ormanlarla kaplıdır. Gürgen, kestane, kayın, kızılağaç gibi türler bu 
ormanları oluşturur. Bu yüzden gelişmekte olan orman endüstrisinden de söz edilebilir. İlçe genelinde büyük ve küçükbaş hayvancılık 
önemli bir geçim kaynağıdır. Korgan’ın et, süt ve yumurtası çevre pazarlarda tercih edilir. Son yıllarda arıcılık önemli bir gelişme 
göstermiştir. Beldede el halı dokumacılığı da önemlidir. Birçok evde halı dokunur. İlçede süt ürünleri tesisleri bulunmaktadır.  

Korgan’da seracılık, alabalık yetiştiriciliği de gelişmektedir. 

MADENCİLİK 

İlçe sınırları içinde demir, çinko, kurşun ve manganez madenlerinin varlığı bilinmektedir. Ancak söz konusu madenlerle ilgili bir çalışma 
yapılmamaktadır. Kömür madeni tespit edilmiştir ancak yeterli analizler yapılmamıştır. İlçe sınırları içinde zengin bentonit ve granit yatakları 
da vardır. 

İDARİ BÖLÜMLENME 

Korgan İlçesi’ne bağlı dört belde bulunmaktadır. Bunlar Tepealan, Çiftlik, Çamlı ve Çayırkenttir. 



Tepealan Beldesi’nin çok eski bir geçmişe sahip olduğu düşünülmektedir. Belde, Korgan ilçe merkezinin güneyinde Bolaman Irmağının iki 
kolunun birleştiği noktada yer alır.Temel kazılarında ve yüzey araştırmalarında eski mezarlar bulunmuştur. Geçmişte bu beldenin bulunduğu 
yerde “Gülistan” adında bir pazar kurulduğu ve bölgede bir kent olduğu rivayet edilir. Beldenin merkezi Güllü’dür. Bölgenin tümünde 
olduğu gibi, Korgan ve çevresinde de ayrıntılı arkeolojik çalışmalar yapılmamıştır. Tepealan 1973 yılında belde olmuştur. 

ÇAMLI BELDESİ 

Beldenin daha önceki adı “Geçi” dir. İlçenin en eski köyü olduğu düşünülür. Beldenin tarihi hakkında detaylı bilgi yoktur. 

 

ÇAYIRKENT BELDESİ 

Eski adı Çayıralan Köyü’dür. 1993 yılında belde olmuştur. Çayıralan’a ilk yerleşimlerin 1630-1650 yılları arasında olduğu düşünülmektedir. İlk 
gelen sekiz ailenin Sivas’ın Yıldızeli bölgesinden bir kan davasından kaçarak burada bir köy kurmuşlar, daha sonra bölgenin göçlerle nüfusu 
artmıştır. 

ÇİFTLİK BELDESİ 

Belde Korgan ilçesinin kuzeydoğusunda yer alır. Tokat, Ordu ve Trabzon’un Kürtünlü bölgesinden ve Şebinkarahisar’dan gelenlerce 
1750’lerde kurulduğu düşünülmektedir. Çiftlik 1994 yılında belde olmuştur. Çiftlik’in eski adı Hoyköy’dür. Bu ad 1960 yılında Budak olarak 
değiştirilmiştir. 

Korgan’ın 9 mahallesi ve 17 köyü bulunur. 

KISA TARİH 

Korgan, bölgenin en eski yerleşimlerinden biri olma özelliğini taşır. Bölgede İlk Çağ’da Khalip, Kolh ve Kokurların yaşadığı 
düşünülmektedir. Bölge halkının İlk Çağ’daki geçimi demircilikti ve demir madenleri işletiyorlardı. Korgan İlçesi, Tatarcık Köyü 
yakınlarında maden ormanı olarak adlandırılan bölgede ve Yalman civarında, Korgan yaylalarında bu dönemden kalan maden ocaklarının 
ve maden işlemede kullanılan fırınların cüruf artıkları hala izlenebilmektedir. 

M.Ö. 584-555 yılları arasında Pesler bölgeye hakim olmuşlar. Korgan ve çevresi Pont Kapadokyası olarak adlandırılan satraplığın sınırları 
içinde kalmıştı. 

Roma ve Pontus egemenliklerinden sonra, Danişment Gazi orduları 1083’de bölgeyi ele geçirmiş, Oğuz boylarının bir bölümü Korgan ve 
Kumru çevresine yerleşmişlerdir. II. Kılıçarslan zamanında Korgan toprakları Anadolu Selçuklularının egemenliği altına girmiştir. 

Kösedağ Savaşı’ndan (1243) sonra Korgan ve çevresi Kadı Burhaneddin’in idaresine geçmiş, 1380’lerde ise Hacı Emir Oğulları çevreyi 
egemenlikleri altına almıştır. 

Ordu ve Samsun bölgeleri Yıldırım Beyazıt zamanında (1398) Osmanlı topraklarına dahil olmuş, bölge Keşdere olarak adlandırılmaya 
başlanmıştır. Bölge 1642 yılına kadar Satılmış Kazası (Fatsa) na bağlı kalmıştır. 

Korgan ve çevresi 1856 yılına dek Canik Sancağı’na bağlı bir kaza olmuştur.1882 yılında Fatsa kazasına bağlı nahiye, 1928 yılında yine 
Fatsa’ya bağlı bir köy olarak karşımıza çıkar. 

Korgan, 1 Haziran 1958 tarihinde belediye, 1 Nisan 1960 tarihinde ise ilçe merkezi haline gelmiştir. 

SPOR 

Korgan’da yaygın spor futboldur. İlçede bir stadyum, bir adet halı saha ve YİBO bünyesinde bir kapalı spor salonu bulunmaktadır. 

 

EĞİTİM 

Okuryazarlık oranı %90’dır. İlçede 5 adet lise, 36 adet ilköğretim okulu, 1 yatılı İlk Öğretim Bölge Okulu bulunmaktadır. 

GEZİLECEK GÖRÜLECEK YERLER 



Bölgede çok sayıda kutsal olduğu düşünülen türbe ve yatır vardır. Bunların bir kısmı, Akıncı Yatırı, Anaç Evliyası, Aşar Evliyası, Bozbeleni 
Evliyası, Emir Yakup Evliyası, Gala Evliyası, Güllü Evliyası, İnek Taşı, Kümbet Evliyası, Mehteran Evliyası, Tepe Mahalle Yatırı, Turut 
Evliyası’dır. Kutsal günlerde yöre halkı bu türbelere ziyaretler yapar. 

Turnalık Yaylası’nda  eski demir ocaklarının izleri görülebilir. 

 

ÖREN YERLERİ 

Taşkesik Yaylası, tarihi yaylalardan biri olup yaylanın orta kısımlarında “Kilise tepesi” olarak adlandırılan ve Roma Döneminden kaldığı 
düşünülen kilise, su kuyusu, dehlizler veya eski bir kentin kalıntıları bulunmaktadır. 

MESİRE YERLERİ / YAYLALAR 

Korgan ilçesi sınırları içinde çok sayıda yayla bulunur. Bunlar; Korgan Yaylası, Armutalan Yaylası, Çayıralan Yaylası (Gökçebel Yaylası), 
Çobantepe Yaylası (Karacaoğlu Obası), Düzdağ Yaylası, Eğricesu Yaylası, Göltepesi Yaylası, Karucuk Yaylası, Kürtünlü Yaylası, Osmankolu 
Yaylası, Taşkesik Yaylası, Tepealan Yaylası (Boğmalık Yaylası), Turnalık Yaylası’dır (1670 m.). 

Korgan Yaylası en büyük olanlardan biridir. Yaylada 120 civarında ev bulunur. Denizden yüksekliği 1400 metredir. Her Çarşamba günü Pazar 
kurulur. 

Göltepesi Yaylası’nda güzel bir göl bulunur. Göl çevresinde tarihi belirlenememiş 40 civarında mezar bulunur. 

Kürtünlü Yaylası’nda İteniçi Ormanları ve A tipi mesire alanı bulunur. 

PİKNİK ALANLARI MESİRE YERLERİ 

Apsut Suyu 

Korgan Obası yolunda yer alır. İlçeye 17 kilometre uzaklıktadır ve sürekli rüzgârlıdır. 

İteniçi Ormanları 

Korgan İlçesinin güneyinde yer alan İteniçi Ormanları gürgen ağaçlarıyla kaplı, doğanın tüm cömertliğini sunduğu bir mesire yeridir. Mesire 
yerinde bulunan çeşmenin suyu, kaynak suyu olup yaz kış oldukça soğuktur. 

FESTİVALLER / ŞENLİKLER 

Her yıl Korgan Yaylası oba şenlikleri yapılır. 

Şenlikler kapsamında at yarışları ve yağlı güreşler yapılır. 

KIRKKIZLAR EFSANESİ 

Korgan-Kumru sınırında yer alan Fırınönü Yaylası’nda bölgenin birçok yerinde olduğu gibi “Orman Gülü” veya “Sarı Agu”  çiçeği bulunur. 
Saru Agu tüm bölgede çok yaygındır ve ilkbahardan başlayarak yazın ilk günlerine kadar agu çiçeğinin kokusu tüm yaylaları sarar. Bir de 
daha sınırlı bölgede yetişen ve daha az bulunan “mor agu”lar vardır. 

Fırınönü yaylasında bir alanda mor agular sarı agularla çevrilmiştir. Bu alan Kırkkızlar olarak bilinir ve buranın bir efsanesi vardır. Çok 
ama çok yıllar önce Türklerin bölgeye yerleşmeye başladıkları dönemde bölgede savaşlar, çatışmalar eksik olmuyordu. Bir gün Türklerin 
yaşadığı bu bölgeye düşmanları saldırır. Hazırlıksız yakalanan bölgedeki Türk erkeklerinin hepsi kılıçtan geçirilir. Köyde bulunan kırk tane 
güzel kız, düşmanlarından kaçarak sarı aguların içine saklanır. Kızların kaçtığını fark eden düşman askerleri kızları aramaya başlar ve çok 
geçmeden onları sarı çiçeklerin arasında bulurlar. Kızların çevresini kuşatırlar. Düşman askerlerinin niyeti genç kızlara tecavüz etmek ve 
onları köle olarak götürmektir. Kırk genç kız teslim olmaktansa ölmeyi tercih ederler. Yanlarında taşıdıkları hançerlerle birbirlerini 
öldürürler. Kızların kanları toprağa karışır. Daha sonraki yıllarda sarı aguların arasından mor agular çıkmaya başlar. Bölge o zamandan 
sonra Kırk Kızlar olarak adlandırılır. 

ANAÇ (BATARI) CAMİİ 

Batarı Camii, Aşağı Yaylacık Mahallesindedir. Bugün var olan cami 1960 yılında yapılmıştır. Daha önceki camiin 1200’lerde yapıldığı 
düşünülmektedir. 1960 yılında Selçuklu Ahşap Mimarisinin güzel örneklerinden olan Batarı Camii yenisi yapılmak üzere yakılmıştır. Anaç 
veya Batarı Camii ile ilgili bir söylence vardır. 



1200’lerde bir cami yapmak isteyen bölge halkı, camiin yapımı için gereken ağaçları kesip kereste haline getirir ve Anaç Düzü olarak 
bilinen bölgede Kel Tepe olarak anılan yere yığarlar. İnşaat başlar ve camiin bir kısmı yapılır. Ustalar bir sabah geldiklerinde yapılmış 
olan camiin hiç bozulmadan malzemesiyle birlikte 150-200 metre kadar aşağıya taşınmış olduğunu görürler. Şaşırırlar, malzemeleri 
sökerek tekrar eski yerine camiyi inşa etmeye başlarlar. Ertesi sabah camiin tekrar taşınmış olduğunu görürler. Bu birçok kez tekrarlanır. 
Nasıl olduğuna akıl erdiremedikleri bu işi çözmek üzere bir nöbetçi bırakırlar. Nöbetçi gecenin ilerleyen saatlerinde bir geyik sürüsünün 
gelerek camiyi söktüğünü ve aşağıdaki yere inşa ettiğini görürü ve şaşkınlıktan konuşamaz hale gelir. Ertesi sabah gelen ustalar 
nöbetçiyi korkmuş ve şaşkın halde bulur. Nöbetçi kendine geldikten sonra olanları anlatır. Olayı dinleyen yaşlılar bunun bir işaret 
olduğunu kabul ederler ve camiin geyiklerin uygun gördüğü yere inşa edilmesinin kararlaştırırlar. 

KUTU 

KORGAN’IN KOYUNLARI 

Danişmendlilerin Korgan ve çevresine hâkim olmaları 1100’lü yıllarda olmuştur. Korgan ve çevresinin Türklerin egemenliğine girmesi 
şöyle anlatılır: Danişmend Bey, komutanlarından İltekin Gazi’yi yaklaşık 40 kişilik bir kuvvetle Korgan bölgesine gönderir. Amaçları ön 
araştırma yapmak, eğer kırk kişiyle becerebilirlerse Korgan topraklarının bir kısmını Danişmendlilerin egemenliği altına sokmaktır. 
İltekin Bey, Niksar’dan çıkarak Korgan civarına gelir. O yıllarda bölgeye hâkim olan Bizanslılar, tedbir olması için geçitleri tutmuşlar ve 
tepelere gözcülerini yerleştirmişlerdir. 

İltekin bey kırk kişilik birliğiyle kalabalık bir orduya karşı bir şey yapamayacağını fark eder. Bir hile düşünür. Ele geçirdiği bir koyun 
sürüsünü yamaçlardan birinin arkasına saklar. Koyunların boynuzlarına mumlar bağlatır ve hava kararınca o mumları yakarak yamaçtan 
aşağı koyun sürüsünü hareket ettirir. Danişmendlileri bekleyen muhafız ve gözcüler kalabalık bir ordunun üzerlerine geldiği zannına 
kapılarak hızla yerleşimleri boşaltır ve sahile doğru kaçmaya başlar. Bölgedeki Rum köylüleri askerlerin kaçtığını görünce Korgan 
topraklarını boşaltarak askerlerle birlikte kaçarlar ve bir savaş hilesiyle Korgan Danişmendlilerin eline geçer. 

 

KUTU: 

FALTAŞ 

Korgan yaylasına giden yol üzerinde bölge halkının “Faltaş” olarak adlandırdığı, insana benzer bir taş bulunur. Bu taş ile ilgili iki farklı 
söylence vardır. 

Türklerin bölgeye ilk yerleşmeye başladığı zamanlarda Rumlar ve Türkler arasında sık sık savaşlar olmuştur. Söylenceye göre, bu 
savaşlardan birinde Türkler yenik düşer ve bölge Rumların eline geçer. Rumlar bölgede yaşayan Türklere çok zorluklar çıkartır. 
Yakaladıklarını angarya işlere koşarlar, istediklerini yapmayanlar işkenceler yaparlar. Elleri kolları bağlı olan Türk ahali bu zulümlere 
karşı koyamaz. 

Bir gün bölgeye bir ermiş gelir. Yapılan işkencelere ve zulümlere tanık olur. Rum beyinin yanına gider ve “yaptığın zulümler yanına 
kalmaz…bir an önce işkence yaptığın insanları serbest bırak, zulümü kes…” der. Rum beyi ihtiyarı dinlemez… Onunla alay eder. “Söyle 
koca ihtiyar işkenceyi kesmezsen ne olur bana?” der. İhtiyar; “taşa dönersin…”der. 

Rum Beyi: “Söyle bunak ihtiyar… Nasıl olacakmış bu iş? Senin gibi eli ayağı tutmayan bir ihtiyar mı beni taşa çevirecek? “ der. 
Kahkahalarla güler. “Söyle bana ihtiyar, ne dersem taş olurum? “ diye sorar. İhtiyar, hafifçe gülümseyerek; “Üç kere ‘faltaş’ de…ne 
olacağını görürsün…” der. 

Rum Beyi kahkahalarla gülerek; “bunak ihtiyar, lafla nasıl taş olunuyormuş görelim…faltaş, faltaş, faltaş..” der ve anında taşa dönüşür. 
Bu olaydan sonra Türkler bölgede tekrar güçlenirler ve bölgeye hâkim olurlar. 

Faltaş’la ilgili diğer bir söylence de şöyledir: 

Taşın olduğu yerde keçilerini güden yaşlı bir kadın, keçilerini sağar. Sağılacak son bir keçi kalmıştır. Keçi inat eder. Yaşlı kadın sağmaya 
çalışır, keçi kaçar… Bu bir süre böyle devam eder. Yaşlı kadın keçiyle uğraşmaktan yorulur. Bir ağacın altına oturur keçiye beddua eder. 
“Avcılara av olasın… Avcı okuyla ölesin…” der. Bu sırada oradan geçmekte olan bir avcı, onun yaban keçisi olduğunu düşünerek yayını 
kaldırır, okunu atar ve keçiyi vurur…Yaşlı kadın keçinin vurulduğunu görür ve “A…Avcı…sen de benim lafımı mı dinlerdin?…Oralarda hazır 
mıydın? A taş olasıca avcı…” der. Avcı taşa dönüşür. 

Söylenceye göre Faltaş zaman zaman inlermiş… Bunu duyan insanlar varmış. Kimilerine göre bu Rum beyinin inlemesiymiş, kimilerine 
göreyse avcının inlemesi… Rum beyi ihtiyara inanmadığı için inlermiş…Avcı da kendisini taşa çeviren kötü talihine… 

 


