
AYBASTI 

İLÇENİN ADI 

İlçenin adı Fatih dönemi 1455 tarihli Tahrir Defteri’nde Aybasda olarak geçmektedir. Bu ad 1900’lere dek İbasdı, İbasda veya İbassa olarak 
da telaffuz edilmiştir. İlçenin adının Aybastı olmasıyla ilgili olarak birçok söylence vardır. Bunlardan ilki bölgenin fethi sırasında gerçekleşen 
bir olayla ilgilidir. Karanlık bir gecede savaş yapılırken dolunay bulutların arasından sıyrılır ve birden bire ortalığı aydınlatır. Savaşanların 
işleri kolaylaşır ve bölge zapt edilir. Fatihler konuyu anlatırken “Aybastı” olarak söz ederler ve bölge bu olaydan sonra Aybastı olarak 
anılmaya başlar. 

Bir diğer söylenceye göreyse; Bir bey belden aşağısı tutmayan çocuğunu şifa bulması için bölgeye getirir. Temiz hava, bol oksijen çocuğun 
iyileşmesini sağlar ve yürümeye başlar. Bunun üzerine çocuğun çevresinde bulunanlar ve bey “Ay bastı!” diye bağırır ve bölge bu adla anılır.  

Bölge bazı kaynaklarda yukarıda da sözü edildiği gibi, İbasda, İbastı, Espadia veya İpsadi olarak geçmiştir. Aybastı adı muhtemelen zaman 
içinde bu adların değişime uğraması olarak düşünülebilir.   

COĞRAFİ KONUM 

Maviden yeşile doğru yolculuğumuzun son durağı Aybastı İlçesidir. Fatsa’nın güneyinde ve Karadeniz kıyılarından 52 km. 
içeridedir. Kuzeyinde Karadeniz’e kadar sırasıyla Kabataş, Çatalpınar ve Fatsa, doğusunda Gölköy, batısında Korgan, güneyinde 
Tokat ilinin Reşadiye İlçesi yer alır. Aybastı Canik Dağları’nın Kuzey yamaçlarındadır. Yerel adı “Ağuderya” olan Bolaman 
Irmağı’nın sol kolu üzerinde bulunur. Aybastı’nın denizden yüksekliği 730 metredir. Yerleşim diğer ilçelerde de olduğu gibi dar bir 
vadinin yamaçlarındadır. Vadinin derinliği 27 km., genişliği ise 14 km’dir. Yerleşim Karadeniz bölgesinin tipik özelliklerini taşır. 
Aybastı yeşildir, Aybastı bol oksijendir, Aybastı yayladır, Aybastı sağlıktır. Tüm Karadeniz’in belki de en güzel yaylalarından biri 
olan Perşembe Yaylası Aybastı’ya 18 kilometre uzaklıktadır. Perşembe yaylasında karga tepesinden eşsiz güzellikteki mendereslere 
özellikle bakılması, izlenmesi gerekir. 
ULAŞIM 

Fatsa’dan Kabataş’a üzerinde Çatalpınar ve Kabataş ilçelerinin de yer aldığı 52 kilometrelik bir yol ile ulaşılmaktadır. Aybastı 
Fatsa-Aybastı- Reşadiye yolu üzerinde olup Aybastı’ya Tokat’ın Niksar ve Reşadiye ilçelerinden de ulaşmak mümkündür. Yol bir 
vadi içinden geçmekte olup manzarası güzeldir. Aybastı-Reşadiye arasındaki yol 57 km. ve Aybastı- Başçiftlik-Niksar arasındaki yol 
78 km olup, yol göreceli olarak düzgündür. Ancak kış aylarında yolda zaman zaman kapanmalar olabilmektedir. 

Bolaman vadisini izleyen yol güzergâhı tam bir doğal müzedir. Birçok jeolojik oluşumu, yer şeklini, bitki ve hayvan türünü, yerleşim 
türlerini bu yol üzerinde görmek mümkündür. Mevcut haliyle adrenalin meraklılarının daha fazla rağbet edeceği son derece virajlı 
yolda yapım çalışmaları hızla devam etmektedir ve yetkililerin belirttiklerine göre 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 
İKLİM 

Aybastı Orta Karadeniz iklimiyle İç Anadolu Bölgesi iklimlerinin geçiş noktasındadır. Yazları sıcak, kışları soğuk geçer. Yüksek kesimlerde 
karasal iklim hissedilir. Kıyı kesimlerdeki nem Aybastı’da fazla hissedilmez. En soğuk ay ortalaması 6-7 derece, en sıcak ay ortalaması ise 23 
derecedir. Yaz aylarında sıcaklık 35 derecelere dek yükselebilir. Kış aylarında ise kar yağışlıdır. İlkbaharda bol yağmur yağar. Perşembe 
Yaylası’nda kar kalınlığı 1.5-2 metreye kadar ulaşabilmektedir. 

AKARSULAR/GÖLLER 

Aybastı’da Armutlu ve Aybastı çayları bulunur. Bunların yanı sıra eski adı “Ağuderya” yeni adı Bolaman Çayı olan akarsu da Aybastı’dadır. 
İlkbahar mevsiminde yağmur ve yaylalarda eriyen kar suları ila kabaran bu akarsuların suları yaz mevsiminde çekilir. Akarsularımız üzerinde 
HES yapımı için ön verimlilik çalışmaları devam etmektedir. 
İlçede göl bulunmamaktadır. Ancak Perşembe Yaylası’nda bir gölet bulunur. Yaz aylarında bu gölette su sporları yapılmaktadır. 

YER ALTI SULARI /TERMAL KAYNAKLAR 

Yer altı suları ve termal kaynakları bulunmamaktadır.  

FLORA / FAUNA 

Aybastı ve çevresinde çok zengin bir bitki örtüsü ve orman alanları vardır. Bitki örtüsü Orta Karadeniz bitki örtüsüyle aynıdır. Daha çok 
gürgen ve meşe yaygın olarak bulunmaktadır. Çam doğal olarak yetişmemekte ancak dikildiğinde bölgede yetiştiği de görülmektedir. 

Yaylalarda yaygın olarak orman gülü (ağu) bodur bitkisi bulunmaktadır. Bu bitki zehirli olup,  mayıs ayı ortasından başlayarak Temmuz ayına 
kadar süren bir süre içinde sarı çiçek açar. Çok hoş bir koku yaylaları sarar. Arılar bu çiçekten bal yaparlar. Halk arasında deli bal olarak 
bilinen bal bu çiçeklerden yapılan baldır. Dikkatli tüketilmesi gerekir. Az tüketildiğinde yararlı olan bu bal bilinçsizce çok yenildiğinde 
tehlikeli olabilmektedir. Özellikle çocukların ulaşamayacağı yerde tutulmasında yarar vardır. 

Canik dağları eteğindeki ilçede bulunan ormanları;  Küçükyaka Mahallesinde Kurtini, Sefalık bölgesinde Tösmen, Hisarcık bölgesinde 
Karaorman, Zaferimilli köyünde Sele, Uzunderede köyünde  Ağudervent , Pelitözü beldesi’nde, Killik ve Danalıtepe, Çakırlı’da Kuyudibi, 
Ortaköy’de Üçağaç, Koyunculu’da Sivri’dir. 

Aybastı’dan Perşembe Yaylasına gidilirken Canik dağlarının içinden geçilir. Bu görülmeye değer bir hoş bir manzara oluşturur. 

KUTU: 



1867 Trabzon Vilayeti Salnamesi’nde Aybastı Ormanları 

 “ Aybastı Nahiyesinde tul ve arzları birer buçuk saat mesafeli beş altı adet orman olup bu ormanlarda yalnız gürgen ağaçları vardır. 
Hasıl olan kereste yalnız derun- i nahiye ebnasına sarf olunarak yolları gayet sa’b el- mürur olduğundan ahir mahalle nakil 
edilememektedir.” 

TİCARET-SANAYİ, TARIM-HAYVANCILIK 

İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve küçük ticarete dayalıdır. Aybastı’da KOBİ niteliğindeki süt mamulleri üretimi alanında faaliyet gösteren 
fabrika ve mandıra bulunmaktadır. Sanayi gelişmiş değildir.  

İlçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. İlçede arıcılık da yapılmaktadır. Ailelerin besi ahırlarında yaptığı hayvancılık, son 
yıllara gerilemiştir. Ancak süt üretimi teşvik edilmektedir.  

Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler fındık, patates ve mısır, fasulye, kara lahana gelmektedir. Bunun yanında meyve ve sebze de 
yetiştirilmektedir.  

İlçede halı dokumacılığı ve el sanatları gelişmiş bir durumda iken, son yıllardaki göç nedeniyle oldukça gerilemiş gerilemiştir. İlçenin önemli 
bir sayıda nüfusu göç etmiştir. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan önemli bir nüfus vardır. 

İlçe yayla ve eko-turizm açısından bir değerlendirilebilecek potansiyel taşımaktadır. Özellikle yayladaki menderesleri ile eşsiz güzellik 
sunmaktadır. Turizm açısından cazibe merkezi olmaya aday bir yerdir. 

İDARİ BÖLÜMLENME 

Aybastı’nın üç beldesi vardır. Bunlar, Alacalar Beldesi, Çakırlı Beldesi ve Pelitözü Beldesi’dir 
ALACALAR BELDESİ 
Aybastı’nın doğusunda yer alan Alacalar Beldesi’nin eski adının Şevdeşlü Köyü olduğu bilinmektedir. Alacalar çok eski bir 
yerleşimdir. 1455 yılı kayıtlarında burasının 24 haneli bir köy olduğu belirtilmektedir. 1613 yılında ise köy 61 haneye ulaşmıştı. 
Alacalar 1999 yılında belediye olmuştur.  
1991 yılında yapılan yüzey araştırmalarında Tepecik Mahallesi'nde Bizans Dönemi’nden kaldığı düşünülen ve muhtemelen bir 
kiliseye ait kalıntılara rastlanmıştır. Yerleşimde bir de kervansaray olduğu düşünülmektedir. 
Belde halkı,  tarım ve hayvancılıkla geçinir. Fındık, patates ve mısır önemli tarım ürünleridir. Ayrıca besi hayvancılığı da 
yapılmaktadır. 
ÇAKIRLI BELDESİ 
Aybastı İlçesi’nin güneyinde yer alır. Çakırlı Beldesi de eski bir yerleşimdir 1613 yılı kayıtlarında burası 38 haneli bir köy olarak 
görünmektedir. Çakırlı 1999 yılında belediye olmuştur.  
Belde halkı tarım ve hayvancılıkla geçinir. Çok sayıda modern ahır bulunmaktadır. 
 
PELİTÖZÜ BELDESİ 
Aybastı ilçesinin güneyinde yer almaktadır. Çok eski bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Ağırlıklı olarak fındık, mısır ve bahçe 
tarımı yapılmaktadır. 1989 yılında belediye kurulmuştur. Beldenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.  
KISA TARİH 

Antik kaynaklar Khalipler, Kolklar, Kokanlar ve Tibarenler gibi Anadolu’nun yerli halklarını Aybastı ve çevresinde ilk yerleşimleri kuranlar 
olarak gösterir. Aybastı İlçesi’nin hemen içinde, bahçeler arasında İlk Çağ’dan kaldıkları düşünülen mağaralar ve kaya mezarları 
bulunmaktadır. Aybastı’nın antik dönemdeki adlarından Espadia’nın Pontos İmparatorluğu döneminde verildiği düşünülmektedir. 

Aybastı ve Perşembe Yaylası tarihin tüm dönemlerinde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan ticari 
yollar muhtemelen bu bölgeden geçmekteydi.  

Bölgenin M.S 70’lerde Peçenek ve Uz gibi Türk boylarının öncülleri tarafından işgal edildiği ve bu kavimlerin yerli halkla bütünleştiği 
düşünülmektedir.  

Bölgede bir süre Roma İmparatorluğu egemen olmuş, M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla bölge toprakları daha 
sonra Bizans olarak adlandırılacak Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalmıştır. 

1071 yılından sonra tüm Anadolu’ya hakim olmaya başlayan Türk beyliklerinden biri olan Danişmendliler, Melik Emir Gazi döneminde 
Aybastı ve çevresine hakim olmuşlar (1115-1134).  Bu dönemde Bizans’la yapılan savaşlarda başta Perşembe yaylasında olmak üzere pek 
çok şehit düşmüştür. Bu şehitlerin kabirlerine Aybastı ve çevresinde rastlamak olanaklıdır.  

Bölgede Kösedağ Savaşı’ndan sonra Kadı Burhaneddin Beyliği’nin hâkimiyeti başlamıştır. (Kösedağ Muharebesi, Anadolu Selçuklularının, 
Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 1 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaştır.) 

Bu bölge her ne kadar Danişmendlilerin ve Kadı Burhaneddin’in nüfuz alanına girse de esas itibariyle, sahile kadar inen ve Giresun’a kadar 
uzanan bölgelerle birlikte Hacı Emiroğulları Beyliği tarafından fetih ve iskân edilmiştir.  

Aybastı, İç Anadolu’yu, Tokat, Niksar, Sivas gibi önemli yerleşimleri Karadeniz’de Fatsa limanına bağlayan en kısa ve güvenli yol olması 
dolayısıyla hep önemli olmuştur. Bu önemi fark eden Osmanlılar 1427-1428 Canik seferini düzenlemiş ve Canik seferi sonrasında bölge 
Osmanlıya bağlanmıştır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Sel%C3%A7uklular%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%9Follar
http://tr.wikipedia.org/wiki/1_Temmuz
http://tr.wikipedia.org/wiki/1243
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sava%C5%9F


Aybastı 1871 yılında Ordu’ya bağlı bir nahiyedir. 1874 yılında ise Aybastı Kaza olmuştur. 1872 yılı Salnamesinde Perşembe Yaylası 
panayırından söz edilir. Aybastı Cumhuriyetin ilanından sonra Ordu merkez kazasına bağlanmış, 1945 yılında Gölköy’e bağlanmış, 1959 
yılındaysa İlçe olmuştur. 

KUTU: 
Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ’ın Ordu Kazası Sosyal Tarihi adlı kitabında Aybastı: 
Tahrir Defterleri’ne göre, bu şeritte, batıdan doğuya doğru, Bolaman ırmağının yukarı vadilerinde Bölük-i Fidâverende (bugün Aybastı 
İlçesi) ve Niyâbet_i Habsamana (Gölköy ilçesi)…bulunmaktaydı… 
Gölköy’ün batısında Bolaman çayının diğer kolu üzerinde yer alan Aybastı İlçesinin eski adı Bölük-i Fidâverende’dir. 1547-1613yılları 
arasında Nâhiye-i Habsamana ile bütünleşmiş, XIX. Asırda İbasdı, İbasda veya Aybasdı nahiyesi olarak yeniden ortaya çıkmıştır. Merkezi 
1455’ te Nefs-i Fidaverende’dir. Yeri kesin olarak belli olmamakla birlikte, asıl Fidâverende divanını oluşturan köyler nazarı dikkate 
alınınca, bugünkü El-beğ köyünün olma ihtimali büyüktür. Bu divanı oluşturan bütün köyler, Hafsamana kalesi dizdarı Çoban Beğ’in 
tımarıdır. 
Aybastı tahrir defterleri döneminde İbasda köyü olarak geçmektedir. Köy, 1455’te Yörgüç Paşa’nın gulâmı Toğan’ın timarıdır. Toğan 
Habsamana Kal’ası mülazımı ve hem Kal’a kethüdasıdır. Köyde cami ve zaviye vardır. Seydi Ali Fakih imamlık, Derviş v. Akdoğan 
zaviyedârlık yapmaktadır. Bunlar ve diğer yardımcıları “Kadimlik yurdlarına muaflardır”. 1547’den itibaren köydeki muaflıkların yani 
dervişlerin kaybolduğu görülüyor. 1613’te köyde, Kızılot karyesinde görevli, üç derbentçi vardır. XIX. asırdan itibaren Ibastı veya Aybastı 
Fidâverende’nin yerini alıyor. 
 

EĞİTİM 

İlçede, bir tane Çok Programlı Lise, bir İmam Hatip Lisesi, bir Anadolu Lisesi, bir Anadolu Öğretmen Lisesi, 15 İlköğretim Okulu, bir adet 
Anaokulu bulunmaktadır. 

AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI  

Aybastı ve Kabataş ilçelerinin beraber olduğu bir sivil toplum oluşumudur. 10 yıldan bu yana düzenlenmektedir. Aybastı şenlikleri 
kapsamında, şenliklerin ikinci günü Perşembe Yaylasında düzenlenmektedir. Bilimsel etkinlik ve serbest kürsü olarak iki oturum olarak 
yapılır. Bilimsel etkinlik oturumunda bilim insanları yörenin sosyo-ekonomik gelişimi açısından önemli ve gerekli bulunan konuda görüş ve 
önerileri belirtiler. Serbest kürsü oturumunda katılımcılar,  halk yöre ile ilgili sorunlarını dile getirir ve çözüm önerileri tartışılır. Her yıl 
kurultay çalışmaları kitap olarak yayınlanır. 

SPOR 

İlçede bir tane kapalı spor salonu ve özel spor merkezleri bulunmaktadır. Aybastı Spor 1. Amatör Küme’de yer almaktadır. Bunu dışında 
voleybol, basketbol, atletizm ve güreş takımları vardır. Temmuz ayı içindeki Aybastı Perşembe yaylası şenlikleri kapsamında Geleneksel 
Perşembe Yaylası Güreşleri ve At Yarışları yapılır. 

GEZİ 

Perşembe Yaylası, Kümbet Menderesleri, Uzundere şelalesi (Türkiye’nin 3. Yüksek şelalesidir), Çiseli şelalesi, Armutlu şelaşesi ve Çokarman 
Gezi yerleri bulunmaktadır 

ÖREN YERLERİ 

Kümbet, Kutludoğmuş, Pelitözü (Hanyanı), Perşembe Yayları ve Killik Ormanları’nda ören yerleri vardır.  

MESİRE YERLERİ / YAYLALAR 

Mesire Yerleri 

Perşembe yaylası ve çevresi, Sıla Çeşmesi, Kanlıpınar Çeşmesi, Kabaktepe, Çokharman, Belendüzü’nde mesire yerleri vardır. Özellikle hafta 
sonları yöre halkı bu mesire yerlerine gider. 

NEREDE NE YENİR? 

Perşembe Yaylası’nda sekiz adet et lokantası vardır. Ayrıca tandır kebabı yapan iki fırın bulunur. Bunun dışında yöresel yemekler yapan 
lokantalar da mevcuttur. Bu lokantalarda, mevsimine göre,  karalâhana çorbası, karalâhana sarması, karalâhana kavurması, mısır çorbası, 
keşkek, un helvası, sac ekmeği, mısır ekmeği, mısır yağlacı, ısırgan yağlacı, kaldirik kavurması, patates haşlaması, fasulye turşusu, yufka 
böreği, un helvası gibi yöresel yemekleri tatma imkanı vardır.  

Aybastı Lokantalar 

Merkez Lokanta  Tel: 

Çolakoğlu Lokanta   Tel 

Çalıkuşu    Tel: 

……… 



Perşembe Yaylası  

Alkollü:  

Gölet Restaurant,   Tel: 

Paşa Restaurant,   Tel: 

Çobanoğlu Restaurant  Tel: 

Alkolsüz:   

Koçalan Izgara,  Tel: 

 Koçkaya Izgara,   Tel: 

Üçyol Izgara,    Tel: 

Yayla Izgara,    Tel: 

Güleç Izgara   Tel: 

 

 

FESTİVALLER / ŞENLİKLER 

Şenlikler: Perşembe Yaylası Şenlikleri, Kızılot Yaylası Şenlikleri, Sevdeş Obası Şenlikleri 

PERŞEMBE YAYLASI ŞENLİKLERİ 

Perşembe Yaylası, Aybastı’ya 17 kilometre uzaklıkta, denizden yüksekliği 1200 metre civarında olan, tüm Karadeniz’in en el değmemiş 
alanlarından biridir. Yayla yüzyıllar boyunca Aybastı ve Korganlılar tarafından ortak kullanılmıştır. Olağanüstü temiz havası, göz 
alabildiğince uzanan zümrüt yeşili meraları, menderesleri, şelalesiyle tam bir doğa harikasıdır. Bölgedeki diğer yaylalardan farklı olarak, 
özellikle yaz aylarında yaylada oturan nüfus yoğunlaşır. Yayla, küçük bir çarşısı, bakkalları, kasapları, lokantaları ve her hafta Perşembe 
günü kurulan pazarıyla bölgedeki ilçeleri aratmaz. Özellikle pazarına çevre köy ve ilçelerden büyük rağbet olur.  

Perşembe Yaylası’na göç ilkbaharın ilk günlerinde başlar ve yaylaya kar yağana dek yaylacılar burada kalırlar. Çevre il ve ilçelerden de 
yaylaya gelerek çadırlarında ve karavanlarında kalan ailelere rastlanır. 

Her yıl Temmuz ayının üçüncü haftasında Perşembe Yaylası’nda geleneksek şenlikler olur. Bu şenliklerin kökenlerinin Türklerin bölgeye 
hâkim olduğu zamanlardan beri süregeldiği düşünülür. Geçmişte bu şenliklerin bölgede yaşayan gayri Müslimlerle birlikte, bir çeşit 
atışma biçiminde geçtiği de anlatılır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde, Perşembe Yaylası şenliklerine değinir. 1876 tarihli Trabzon 
Vilayeti Salnamesi’nde de Perşembe Yaylası şenliklerinden söz edilmektedir. 

Şenliklere farklı bölgelerden gelen satıcılar, çadır tiyatroları, cambazlar vb. katılır.  

Şenlikler sırasında rahvan at yarışları, yağlı güreşler ve değişik spor karşılaşmaları ve jip şenliği yapılır. Özellikle yağlı güreşlere 
Kırkpınar’a katılmış olan pehlivanlar da katılır. Bu yaylada yapılan güreşlerin Kırkpınar’ın rövanşı olduğu düşünülür. 

Yaşlıların anlatımlarına göre, Perşembe Yaylası şenlikleri ve panayırı eski tarihlerde daha eğlenceli geçermiş. Panayır yaklaşık bir ay 
sürermiş ve ip cambazları, falcılar, çadır tiyatroları, satıcılar bu sürede Perşembe Yaylası ve diğer yayla halklarını eğlendirirmiş.  

KONAKLAMA 

Aybastı Grand Otel   Tel: 

………. 

TAKSİ DURAKLARI 

………. Taksi   Tel 

……..    Tel: 

…………    Tel: 

KUTU: 



Emmim Kızı Fatma 

Söylence bu ya…. 

Vaktin zamanın birinde Aybastı’nın yaylalarında yaşayan iki kardeş varmış. Yer yayla yeri…Yaylanın bir ucunda kardeşlerden birinin 
obası, diğerin ucunda bir başkasının obası varmış…Yaylada yaşayan herkesin olduğu gibi bu kardeşlerin de bir çok koyunu 
varmış…Sürüleri kardeşlerden birinin çocuğu Ahmet, diğerini de çocuklardan Mehmet güdermiş…Aslında Mehmet, kardeşlerden birinin 
kızıymış. Kızın asıl adı da Fatma’ymış.  Kardeşin oğlu olmadığı için kızı Fatma’yı erkek gibi yetiştirmiş. Sedef ya da erkek adıyla Mehmet, 
ok atan, kılıç oynayan, at binen, erkek gibi biriymiş. 

Bu kardeş çocukları her gün beraber koyun güder, beraber kaval çalar, günü geçirirlermiş…kavalla birbirlerine haberler 
gönderirlermiş…Bir gün Ahmet bir ağacın altına yatmış ve Mehmet’e; “Mehmet kardeş, emmim oğlu Ahmet…Ben yorgunum…Hava 
soğuk…Akşama odun yar…Bir ateş yakalım..Üşümeyelim demiş… 

Mehmet odunu yarmaya başlamış, o sırada gömleği açılmış, emmi oğlu Ahmet onun kız olduğunu fark etmiş…Bayağı da şaşırmış…Birden 
Mehmet’e dönüp: “Sen kızsın…” demiş. Fatma, yıllardır sakladığı gizinin ortaya çıkmasından çok utanmış ve sürüyü önüne katıp obasına 
dönmüş. Dünyaya da küsmüş ve bir kız olarak yaşamını sürdürmeye başlamış. Ev işi, el işi uğraşıp gitmiş… 

Aradan bir vakit geçmiş, günlerden bir gün yaylayı haramiler basmış…Ahmet’in tüm sürüyü güdüp koruyan ala köpeğini öldürüp , 
Ahmet’i de esir almışlar…niyetleri Ahmet’i öldürüp sürüyü götürmektir… 

Haramiler Ahmet’i de önlerine katıp sürüyü götürmeye başlar. O sırada Fatma’nın obası yakınına gelmişlerdir…Ahmet haramilerin 
başına döner ve der ki: “Ey…Harami başı..Sen beni alıp götürüp şu karşıdaki yardan aşağı atacaksın…Sürümü alıp gideceksin…Müsaade 
et de köyüme karşı bir kaval çalayım…ben öldükten sonra kavalımın sesi köyüm üstünde dolaşıp dursun…Müsaade et bana..” 

Ahmet senelerce dağlarda beraber koyun güttükleri Fatma’nın sesi duyacağını düşünmekteymiş.  

Haramilerin başı: “Çal ulan…ne istersen çal…Zaten birazdan ruhun obanın üzerinde uçacak…” demiş. 

Haramiler bastı bizi 

Vurdular Ak köpeğimi 

Alıp götürürler beni 

Eli kanlı haramiler 

 

Elli kişi haramiler 

Mehmet, yalnız buna neyler 

Merhametsiz haramiye… 

Can bir ders vermek ister… 

 

Harami sürüyü almasın.. 

Yuvayı baykuş almasın.. 

Hasret mahşere kalmasın… 

Yetiş ey emmim kızı… 

Fatma kavaldan gelen sesi duyar, hemen dışarı çıkar ve bağırmaya başlar: “Obayı harami bastı…Obayı harami bastı…”Köyün gençleri 
başta Fatma olmak üzere kılıç kuşanır. Obanın gençleriyle haraminin üzerine saldırılar. Obanın gençleri sürüyü ve Ahmet’i kurtarırlar, 
haramiyi kılıçtan geçiririler…Çok uzun bir süre, harami, eşkıya yaylalara uğramaz… 

 

KUTU: 

Kız Kayası Efsanesi 

Söylence bu ya….  

Aybastı’nın yaylalarından kız Kayasına adını veren bir efsanedir bu… 



Vaktin zamanın birinde güzeller güzeli bir kız ve yakışıklı bir delikanlı vardır. Ancak bunlar birbirlerine kavuşamazla. Kavuşmaları için bir 
şart vardır. Şart, Ağudervent denilen yerden yüklenecekleri iki büyük kaya kütlesi ile yarışmalarıdır. Eğer delikanlı kızı geçer ise kız ile 
evlenebilecek, geçemezse evlenemeyecektir. Yarışma zamanı belirlenir, kız ve oğlan eşit büyüklükte birer kaya kütlelerini alırlar sırtlarına 
ve yarışma başlar. Gidilecek mesafe uzak ve yokuştur. Bir azimle çıkarlar yokuşu ve düzlüğe ulaşırlar. Her ikisi de yarışmanın galibi olmak 
için çok isteklidir. Ancak olanlar olur ve oğlan yallarda bulunan ve ağu (orman gülü) denilen maki bitkilere takılır ve düşer. Kız oğlanı 
geçer ve oğlan yarışmayı kaybeder. Oğlanın evlilik hayali gerçekleşmez ve çok üzgündür. Maki bitkiler için bir bedduada bulunur ve 
derki; “Bundan böyle boyunuz diz boyunu aşmasın”. Ve bu ağuların boyu söylenceye göre bundan hep diz boyunda kalmıştır. Asıl önemli 
olan ise kayaların bugün hala varlığıdır. O geniş yayla düzlüğünde bu iki kaya durmaktadır. İlginç olan bu iki kayadan başka kayanın o 
çevrede olmamasıdır. Denir ki; oğlan kızla evlenemediği için sinirinden oğlan kayasının sinirden bir parçasının her yıl düştüğü ve kayanın 
yok olmaya doğru gittiği söylenir. Kız kayası ise öylece durmakta ve hiç parçalanmamaktadır. Uzaktan bakıldığında kızkayasında kızın 
siluetini görme, kayanın kızın sırtına gelen kısmını, sırtına alırken kullandığı zincir veya benzer bir aletin izlerinin kayanın üzerinde net bir 
şekilde görmek mümkündür. Aynı zamanda Kızkayası Yaylası da ismini buradan almıştır. Bu iki kaya, kız kayası ve oğlan kayası, 
Kızkayası Yaylası düzlüğünde hala görülebilmektedir.   

 

 


