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GİRİŞ
Görece bakir doğası ve zengin kültürel-tarihi mirasıyla Türkiye, kültür 
ve doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Turistin bir 
yere bağlı kalması yerine, ilgisini çekecek pek çok seçeneğin birlikte 
sunulması sonucu daha fazla zaman ve para harcamasını sağlayan 
‘kültür turizmi’ ile fiziksel aktivitenin ön plana çıktığı ‘doğa turizmi’, 
son yıllarda dünya turizm sektörünün lokomotifi konumundadır. 
2014 verilerine göre dünyada 1,2 trilyon dolarlık turizm harcamaları 
pastasının içinde doğa turizminin payının 400 milyar dolar olduğunu 
belirtirsek konunun önemini vurgulamış oluruz. 

Ne yazık ki genelde Samsun özelde ise Bafra, Karadeniz kültür 
turizminin gerisinde kalmış durumdadır. Oysa Bafra ilçemiz Kızılırmak 
Deltası, İkiztepe Ören Yeri, Asarkale ve Tepen Deliği tarihi mekanları, 
Altınkaya ve Derbent baraj gölleri, Karadeniz yaylalarıyla yarışacak 
dağ köyleri, Aparı takım şelaleleri, yamaç paraşütü pistleri, yöresel 
lezzetleri vb değerleriyle bir turizm marka değeri taşımaktadır. 

Bafra Belediyesi olarak var olan tüm turizm potansiyelimizi 
değerlendirmek adına, antik dönemde Vezirköprü İlçesi Oymaağaç

Bafra İlçe Merkezi
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Köyü’ndeki kutsal Nerik Kenti’nden İkiztepe’ye bakır madeni 
getirilen eski tarihi ve kervan güzergahlarını kullanarak İkiztepe-
Nerik Tematik Kültür Yolu’nu oluşturduk. Kültürel bir tema üzerine 
kurgulanmış ve tarihte belirli bir amaç adına kullanılmış eski yolların 
turizme kazandırılması anlayışla ortaya çıkardığımız İkiztepe-Nerik 
Kültür Yolu, Bafra’mızı cazip bir destinasyon olarak turizm vitrinine 
taşıyacaktır. Bölgeye gelen misafirler daha çok zaman geçirirken 
oksijen deposu orman içi patikaları adımlayabilecek, envai kokuların 
yayıldığı çiçeklerle bezenmiş tepelerde yürüyecek, yemyeşil 
çayırlıklarda hayranlık duyacakları manzaraların içinden geçecek ve 
geleneksel yaylaların keyfini doyasıya yaşayabilecekler. Böylelikle 
bölgemizin doğa, tarih, yerel kültür ve geleneksel özgünlüğü koruma 
bilinci gelişecek, kırsal bölgeye ekonomik katkı sağlanacak, yeni iş 
sahaları yaratılırken Bafra’mızın etkin tanıtımı yapılacaktır. 

Kitabın hazırlanması için özveriyle çalışan ekibimiz başta olmak 
üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

      Zihni ŞAHİN
         Bafra Belediye Başkanı
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Denizin mavisiyle yalçın sıradağların 
yeşilinin buluştuğu Karadeniz 
coğrafyasının armağanıdır Samsun’un 
Bafra İlçesi. Etkileyici doğal 
güzelliklerinin yanı sıra sayısız kültürel 
eser hediye etmiştir insanlık tarihine. 
Yöreye özgü tütünüyle hafızalara 
kazınmış olan Bafra, verimli toprakların 
filizler verdiği kendi ismiyle anılan 
ovaya kurulmuştur. Yerleşime hayat 
veren göl, akarsu ve deniz üçlemesinin 
oluşturduğu suyun bereketiyle beslenen 
bu zengin coğrafya, asla Kızılırmak’tan 
ayrı düşünülemez.

Türkiye sınırları içerisinde denize dökülen en uzun akarsuyumuz 
olan Kızılırmak, Orta Anadolu platolarında kıvrımlar yaparak sırasıyla 
Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, 
Çorum, Sinop illerinden geçer ve Samsun İli Bafra İlçesi sınırlarında 
Karadeniz’e dökülür. İzlediği 1355 kilometrelik kıyı şeridinde M.Ö. 
3 binli yıllara tarihlenen prehistorik çağ kalıntılarına rastlayacağınız 
nehir havzası, devasa bir doğa-tarih ansiklopedisi niteliğindedir. 
Bir zamanlar Hititlerin ana ülkesinin batı sınırını, daha sonra ise 
Perslerle Lidyalılar arasındaki sınırı oluşturan Kızılırmak, antikçağda 
‘tuz/la’ anlamında Halyas adıyla anılırdı.

Kızılırmak’ın Bereketlendirdiği Topraklar: Bafra

Bafra sahilleri, Yeşilyazı 

Bafra Limanı ve Deniz Feneri
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Hitit dilindeki ismi ‘Marassantiya’ olan bu debisi yüksek akarsu, 
Samsun sınırlarına girdiğinde Altınkaya ve Derbent baraj göllerini 
meydana getirir. Yaklaşık 70 kilometre uzunluğa sahip Altınkaya 
Barajı’nın 20 kilometresi Bafra sınırlarında kalmaktadır. Baraj 
gövdesinden çıkarak Asarkale yakınlarında dar bir boğazda ilerleyen 
Kızılırmak, Derbent Baraj Gölü’nde yeniden sakinleşir. Kıyı bandında 
derin kıvrımlar yapan küçük koy ve körfezlerin yer aldığı baraj gölleri, 
Akdeniz sahillerini aratmayacak manzaralar sergiler. Yemyeşil 
gür ormanlar, göl manzaralı yamaçlara serpişen köyler, sulara dik 
inen yalçın tepeler, vadi yataklarından akan minik derecikler, gün 
içerisinde mavi-yeşil renklere bürünen göl yüzeyi müthiş fotoğraf 
kareleri sunar. Derbent Baraj Gölü’yle birlikte genişleyen vadi 
yatağı, ülkemizin en verimli düzlüklerinden biri olan Bafra Ovası’na 
açılır. Yolculuğunun sonuna gelirken subasar ormanlarıyla birlikte 
Türkiye’nin önemli kuş yaşam alanlarından biri olan Kızılırmak 
Deltası’na ulaşan nehir, önce tarihi Çetinkaya Köprüsü’nün altından 
hızla geçer. Ardından Bafra Burnu’nda Karadeniz’in tuzlu sularına 
karışarak binlerce yıldan beri hayat verdiği Anadolu coğrafyasıyla 
vedalaşır.
Karadeniz sahilindeki doğal özelliklerini koruyabilmiş en büyük 
sulak alan olan Kızılırmak Deltası; büyük oranda Bafra sınırlarına 
yayılmasının yanı sıra Alaçam ve Ondokuzmayıs ilçe sınırlarına 
taşar. Kızılırmak’ın binlerce yıldır yatağından sürükleyip getirdiği 
sedimenlerle (kum, çakıl ve çamurun tabakalar halinde yayılması ve 
kayaç formuna dönüşmesi) oluşturduğu bereketli deltası, biyolojik 
çeşitlilik açısından son derece zengindir. Ülkemizin uluslararası 
öneme sahip ender sulak alanlarından biri olan bu havza özellikle 
kuş varlığı, kumullardaki bitki örtüsü ve sazlıklarıyla canlılar için 
vazgeçilmez bir ekosistemdir. 

Çetinkaya Köprüsü
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Kuşkusuz Kızılırmak havzasının 
yarattığı bu ekosistemin bir diğer 
unsuru bazısının birbirleriyle doğ-
rudan veya yeraltından bağlantılı 
olduğu göl ve gölcüklerdir. Etrafı 
sazlıklarla çevrili bu göllerin en 
önemlileri Kızılırmak’ın doğusun-
da yer alan Cernek, Ulu (Balık), 
Gıcı, Tatlı, Liman, Altınlı, Paralı, 
Uzun ile batısına konumlanan 
Karaboğaz ve Mülk gölleridir. 
Tümü Balık Gölleri olarak anılan 
bu sucul mekanlardan Ulu Göl’ün 
büyük bir kısmı ile Uzun Göl, 
Ondokuzmayıs İlçesi sınırların-
da kalır. Kıyısında kuş gözlem 
kulelerinin bulunduğu Cernek, 
derin kollarla denize açılan Li-
man Gölü, bahar aylarında yeşil 
kamışlar içerisinde mavi mavi 
parıldayan Tatlı Göl, içlerinde 
en büyüğü olduğundan olta 
balıkçılığının gözdesi Ulu Göl, 
Emenli ve Sahilkent yerleşim-
lerinden ulaşılabilen Karaboğaz 
gölleri Bafra İlçesi’nin mutlaka 
görülmesi gereken doğal güzel-
likleri listesinin başında gelmek-
tedir.
Bafra yerleşiminde yukarıda 
sıralanan doğal göllerinin yanı 

sıra ilçe merkezine 35 kilomet-
re uzaklıkta yer alan ve 1988 
yılında su tutan Altınkaya Baraj 
Gölü, sulama ve taşkın önleme 
amacıyla 1990 yılında inşa edilen 
Derbent Baraj Gölü ve yine sula-
ma için kullanılan İkizpınar Göleti 
bulunmaktadır. İlçenin Kızılır-
mak dışındaki diğer akarsuları, 
İlyaslı ve Esen (Çağşur) çay-
larıdır. Alaçam İlçesindeki Dürt-
men Dağından doğan ve geçtiği 
alanlarda Karanlık, Değirmen, 
Büyükdere, Kanlıgüney, Gavur 
isimleriyle de anılan İlyaslı; pey-
zaj görsellikler sergileyen derin 
bir vadi içinde küçük şelaleler 
ve göletler yaratarak, Çayağzı 
mevkisinde Kızılırmak Nehri’ne 
katılır. Yundağlı Tepesi’nden Gey-
mene, Yundağı doruklarından 
Dövenli, Başaran mevkisinden 
Konara ve Havza İlçesi Şeyhler 
bölgesinden Sıklıkalı derelerinin 
birleşimiyle oluşan Esen Çayı ise 
İnözükoşaca Köyü sınırlarında 
Derbent Baraj Gölü’ne karışır. 
Bafra akarsuları üzerindeki kay-
da değer en önemli şelale, Aka-
lan ile Kapıkaya köyleri arasın-
daki Aparı takım şelaleleridir. 

 Çatak Koyu-Altınkaya Baraj Gölü, Bengü İlyaslı Çayı Hasan Göleti, Kanlıgüney
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Kuşbükü Tepesi’nden gelen 
derenin oluşturduğu takım 
şelalelerine eski değirmen yo-
lundan ulaşılabilir. Ayrıca İlyaslı 
Çayı üzerinde irili ufaklı pek 
çok çağlayan görülebilir. Bunlar 
arasında özellikle yemyeşil or-
man dokusu içinde bembeyaz 
köpükler yaratarak düşen Kan-
lıgüney Körpınar ve Yanıkdam 
Pıtpıtın şelaleleri görenlerde 
hayranlık uyandıracak mükem-
melliktedir. Bafra İlçesi’nin 
doğal güzellikleri arasında ayrı-
ca Başaran Köyü yakınlarında 
geçtiğimiz yıllarda bulunan Ha-
yat mağarasından bahsetmek 
gerekir. Korunma açısından 
stratejik bir sığınak olması ne-
deniyle çok eski çağlardan beri 
yerleşim yeri olarak kullanıldığı 
düşünülen Tepen Deliği mevkisi 
yakınlarındaki bu doğal oluşum, 
Samsun il sınırlarındaki en büyük 
mağara olma özelliğini taşıyor. 
İçinde sarkıtlar ve küçük bir 
derenin yer aldığı yaklaşık 1 kilo-
metre uzunluğundaki mağaranın 
turizme kazandırılma çalışmaları 
halen sürmektedir.

Kızılırmak havzasını kaplayan 
Bafra Ovası kuzey tarafta Kara-
deniz, güney kesimde ise Canik 
Dağları’nın uzantısı olan tepelerle 
çevrilidir. Küçükdürtmen (1346), 
Nebiyan (1292), Çaltepe (1283), 
Fındıklı (1227), Killik (1194), Gür-
genciyurt (1187), Hacıosman-
boğazı (1174), Kocakaluk (1130), 
Gaziömer (1128), Yundağı Eğer-
kaya (1112), Karabaş Çökelekte-
pe (1117), Feyzullahtepe (1109), 
Asartepe (1094),  Maltepe (1094), 
Taşlıtepe (1091), Yundağı Kel-
tepe (1076) söz konusu dağların 
en yüksek doruklarını oluşturur-
lar. 1346 metreyle Bafra’nın en 
yüksek noktası olan Bengü Köyü 
sınırlarındaki Küçükdürtmen, zir-
vesindeki düzlüklerin kamp ve 
mesire alanı olarak kullanıldığı 
Yundağı ile batı etekleri Bafra ilçe 
sınırlarında kalan Nebiyan Tu-
rizm Merkezi benzerleri arasında 
bir adım öne çıkarlar.
İlçenin bitki örtüsü yükseklik ska-
lasına göre değişkenlik gösterir. 
Genel olarak güneye yayılan or-
man dokusu, yerleşimin % 40’ını 
kapsamaktadır.

Körpınar Şelalesi, 
Kanlıgüney

İlyaslı Çayı Hasan Göleti, Kanlıgüney İlyaslı Çayı, Başkaya
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Hakim ağaç türleri çam, kayın, 
köknar, ve meşedir. Baraj gölü 
kıyı ve yamaçlarında sandal 
ağaçları yaygındır. Kuzeydeki 
ovalık bölgede meyve ağaçları 
boy gösterirken Kızılırmak 
havzası göller alanında sazlık ve 
fundalıklara rastlanır. Bafra’nın 
kıyı kesiminde tipik Karadeniz 
iklimi egemendir. Ancak iç 
bölgelere gidildikçe karasal 
iklimin etkileri görülmeye 
başlanır. Sahil kesimi ve göller 
bölgesinin bulunduğu delta 
da kışlar ılık, ilkbahar sisli ve 
serin, yaz mevsimi ise kuraktır. 
Yağışlar genelde yağmur 
şeklindedir. 
Kızılırmak Nehri’nin taşıdığı 
verimli alüvyon topraklar üzerine 
kurulan yerleşimin başlıca geçim 
kaynakları tarım, hayvancılık, 
balıkçılık ve sazcılıktan 
oluşmaktadır. Yapılan kanallarla 
görece çorak olan kuzey 
kısımların sulanması tarımda 
sebze, şeker pancarı, tütün ve 
çeltik üretimini arttırmaktadır. 
Kızılırmak havzası sulak alanına 
yayılan ve ülkemizin en yoğun 
popülasyonunu oluşturan 8000 
mandadan elde edilen süt ve süt 
ürünleri ile deltadaki göllerden 
toplanan sazlar bir başka 
ekonomik gelir kaynağıdır. 
Deniz balıkçılığının yanı sıra tatlı 
su balıkçılığı ve son yıllarda hızla 
artan kerevit, ilçeyi balıkçılık 
konusunda ihracat noktasına 
taşımıştır.

Başkaya Köyü

Liman Gölü, Yeşilyazı
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Aparı Takım Şelaleleri, Akalan
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Samsun, Maden, Canik, Evkaf, Bafra, Alaçam, Çarşamba, Sinop, 
Gerze tütünlerinden oluşan Samsun-Bafra tütün grubu; çok düşük 
oranda nikotin ihtiva etmesi, küçük boyutlu ve ince damarlı olması, 
kırmızı veya açık kızıl tonlardaki rengi, tatlı aromatik kokusu gibi 
özellikleriyle benzerlerinden ayrılır. Dünyanın en yüksek evsaflı 
sigara tütünlerinden sayılan Bafra grubu; sigara harmanlarını ıslah 
etmek, aromatik özelliklerinden dolayı kalitelerini yükseltmek, lüks 
harmanların çekiciliğini artırmak gibi amaçlarla özellikle yabancı 
sigara üreticileri tarafından tercih edilmektedir. Bafra günlük 
yaşamının bir parçası olan tütünü, filizlendiği tarlalarda ve bahçeler 
yayılan kurutma tezgahlarında görebilrisiniz.

Bafra Tütünü

Tütün Kırma, Küçükkavakpınar 

Tütün Dizme Makinesi, Küçükkavakpınar
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Tütün Kurutma, Gökçeağaç

Tütün Hevengi, GökçeağaçTütün Dizimi, Balıklar
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Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı1
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‘Leylek Ormanı’, Doğanca
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Doğa ve insanın binlerce yıldır uyumlu yaşadığı Kızılırmak Deltası, 
kısacık bir gezintide bile insanlara belgesel tadı yaşatır. Delta, burada 
yaşayan halka her yıl dolu dolu mahsul sunmaya devam eder. 
Çoğunluğu çeltikle uğraşan halkın bir kısmı da manda yetiştiriciliği, 
balıkçılık ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. 56 bin hektarı kaplayan, 
yaklaşık 12 bin hektarı sulak alan olan deltada bir yandan insan 
faaliyetleri, diğer yandan yaban hayatı iç içe geçmiş durumdadır. 
Özellikle ilkbahar-sonbahar aralığında, deltada serbest bırakılmış 
binlerce manda, uzak yollardan gelmiş büyük göç sürüleri, bir yanda 
koşturan yılkı atlarıyla iç içe muhteşem bir manzara sunmaktadır. 

Suyla toprağın adeta iç içe geçtiği bu yeşil mücevher; barındırdığı 
canlı türlerinin çeşitliliği, söz konusu canlılar için zengin yaşam 
alanları bulundurması ve henüz bozulmamış doğal yapısıyla 
ülkemizin önemli ekosistemlerinden biridir. Kuş varlığı açısından 
uluslararası ornitolojik öneme sahip Kızılırmak Deltası, Samsun il 
merkezine 64, Bafra ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıktadır. 
Bafra İlçesi’nden Doğanca Beldesi, Ondokuzmayıs İlçesi’nden ise 
Yörükler Köyü yoluyla ulaşılabilmektedir.
Kızılırmak Deltası’nın Genel Özellikleri
Kızılırmak Deltası’nda çeşitli büyüklüklerde ve birbirine bağlı pek 
çok göl bulunmaktadır. Kızılırmak’ın güney-kuzey doğrultusunu 
baz aldığımızda, batı yakasında Karaboğaz ve Mülk gölleri, doğu 
yakasında ise Balık, Uzun, Gıcı, Tatlı, Cernek ve Liman gölleri en 
fazla alan kaplayan gölleri oluşturur
Kızılırmak Deltası’nın Koruma Statüleri
Bölgede, 1., 2. ve 3. derece Doğal Sit Alanı (yaklaşık 23.600 
hektar), Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (5.174 hektar) statüleri 
bulunmaktadır. Delta, uluslararası değeri nedeniyle Önemli Kuş 
Alanı, Önemli Bitki Alanı ve Önemli Doğa Alanı olarak tanımlanmıştır. 
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Kızılırmak Deltası 1994 yılında taraf olduğumuz uluslararası Ramsar 
kriterlerinin 8’ini birden sağlamaktadır. Bu nedenle 21.700 hektarlık 
bir alan, 1998 yılında Ramsar Alanı ilan edilmiştir. 

Kızılırmak Deltası Saz Üretimi

Kızılırmak Deltası Kuş Gözlem Kulesi

Cernek Gölü/Ayça GÜNAYDIN Gıcı Gölü
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Kriter 1. Kızılırmak Deltası, iyi derecede korunmuş kıyısal sulak 
alan örneklerindendir. Bu tip bir ekosistem, Karadeniz biyocoğrafik 
bölgesi habitatları için iyi bir temsilci olarak kabul edilebilir. 
Kriter 2. Delta, nesli tehlike altında olan birçok bitki türü (Kilyos 
moru-Jurinea kilaeae, Gölsoğanı - Leucojum aestivum, Kum 
zambağı-Pancratium maritimum, Koca kekre-Rhaponticum 
serratuloides, Karakız eğreltisi-Thelypteris palustris, Kurbağakaşığı-
Alisma lanceolatum, Çobandüdüğü-Alisma plantago-aquatica) ve 
hayvan türüne (Dikkuyruk-Oxyura leucocephala, Turna-Grus grus, 
Kaşıkçı-Platalea leucorodia) ve yine bunları barındıran, tehlike 
altındaki habitat tiplerine ev sahipliği yapmaktadır. 
Kriter 3. Birçok canlı türünün Karadeniz’deki en önemli yaşam 
alanıdır. Bölgenin yaklaşık 11.600 hektarını sulak alan sistemi 
oluşturmaktadır. 3.100 hektarı orman, 2.340 hektarı kumuldur. 
Önemli türleri içeren ana habitat tipleri 10 sınıfta tanımlanmıştır.

1-Deniz
2-Tuzlu su: Balık, Uzun, Cernek, Liman, Karaboğaz ve Mülk gölleri 
tuzludur. Genel olarak Characeae familyasına ait algler yaygın 
olarak bulunur.
3-Tatlı su: Tatlı ve Gıcı Gölleri bu habitat sınıfındadır. Deltanın doğu 
kesimindeki bu göllerde Susümbülügiller familyasına ait bitki türleri 
ve nadir türler görülür. Göl kıyılarında, Kamış (Phragmites australis), 
Saz (Thypa sp.) veya Kofa (Juncus acutus) türleri görülebilir.
4-Akarsu: Kızılırmak nehir yatağını ve ırmağın geçtiği bitki koridorunu 
içine alır.
5-Islak çayırlar: Yılın belirli dönemlerinde, göl kıyılarındaki suya 
doymuş topraklarda yayılım gösteren Yalan darısı (Paspalum 
paspalodes) çayırlarıdır. Önemli otlaklardır.
6-Sazlık alanlar: Kamış (Phragmites australis), Saz (Thypa sp.) ve 
Semerotu (Schoenoplectus lacustris) topluluklarını barındırır.
7-Tuzlu bataklıklar: Balıksazı (Juncus littoralis), Deniz yavşanı 
(Artemisia santonicum), Ilgın (Tamarix sp.), Hayıt (Vitex agnus-castus) 
ve daha tuzlu alanlarda Deniz börülcesi (Salicornia europaea) türü 
baskındır.
8-Karışık geniş yapraklı ormanlar: Saplı meşe (Quercus robur) ve 
Gürgen (Carpinus betulus), dağınık alanlarda küçük topluluklar 
halindedir.
9-Karışık geniş yapraklı subasar orman: Galeriç Ormanı’nda Sivri 
dişbudak (Fraxinus angustifolia), Barutağacı (Frangula alnus), Saplı 
meşe (Quercus robur) ve Dikenucu (Smilax excelsa) bulunur.

Ramsar Kriterleri
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10-Kıyı kumulları: Sütleğen (Euphorbia sp.), Kum zambağı 
(Pancratium maritimum), Sığırkuyruğu (Verbascum sp.) ve Şehvetotu 
(Cyperus capitatus) türleri baskındır. 

Kriter 4. Kızılırmak Deltası, birçok kuş ve balık türünün, hayatlarının 
en az bir bölümünde; kışlama, beslenme, dinlenme, yumurtlama, 
üreme vs. amacıyla kullandıkları bir alandır. 
Kriter 5. Delta her yıl 20.000 bireyden fazla su kuşuna ev sahipliği 
yapmaktadır. 
Kriter 6. Delta, belli kriterleri sağlayan birçok önemli kuş türünün 
bölgesel veya dünya popülasyonlarının %1’inden fazlasına ev 
sahipliği yapmaktadır (Sakarmeke-Fulica atra, Çamurcun-Anas 
crecca, Elmabaş patka-Aythya ferina, Macar ördeği-Netta rufina). 
Alan, bu türler için kışlama alanıdır.
Kriter 7. Tehlike altındaki bazı balık türleri (Mersin balıkları-Acipenser 
nudiventris, A. stellatus), deltada bulunmaktadır.
Kriter 8. Nesli tehlike altındaki balık türleri, yaşam döngülerinin 
kritik dönemlerinde deltada bulunurlar. Mersin balıkları-(Acipenser 
gueldenstaedtii, A. nudiventris, A. stellatus, A. sturio) ve Mersin 
morinası (Huso huso) türleri için 3 önemli yumurtlama alanından biridir. 

Tatlı Göl

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Yörükler
Ondokuzmayıs
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Kızılırmak Deltası Florası
Deltadaki yaklaşık 400 bitki türünden 
9’u nesli tehlike altında olan öncelikli 
türlerdir. Koca kekre (Rhaponticum 
serratuloides), delta dışında ülkemizde 
sadece Sakarya Nehri Vadisi’nde 
bulunmaktadır ve nesli “tehlike 
altında”dır (EN). Kum zambağı 
(Pancratium maritimum) da nesli tehlike 
altında (EN) olan türlerdendir. Deltada 
bulunan Kilyos moru (Jurinea kilaea) ve 
Göl soğanı (Leucojum aestivum) türleri 
de “hassas” (VU) kategorisindedir.

Kızılırmak Deltası’nın Kuşları
Dünya üzerinde en uzak noktalara bile 
göç etmeyi başarabilen kuşları dikkate 
aldığımızda Kızılırmak Deltası’nın önemi 
bir kez daha ortaya çıkar. Batı Palearktik 
bölgenin en önemli 4 ana göç yolundan 
ikisi Türkiye’den geçer. Bu göç 
yollarındaki önemli bir uğrak nokta olan 
delta, her göç mevsiminde, hatırı sayılır 
sayıda ziyaretçi ağırlamaya devam 
etmektedir. Binlerce hektarlık sulak 
alanda, on binlerce kuş beslenmek, 
barınmak, dinlenmek ve üremek için 
bölgeyi kullanır. 

Türkiye’de tespit edilebilmiş 481 kuş türü bulunmaktadır. Kızılırmak 
Deltası ise 2015 verilerine göre bu türlerin 350’sine ev sahipliği yapar. 
Türkiye için bir alanda tespit edilen en yüksek kuş türü sayısıdır. 
Yapılan araştırmalarla bu sayı her geçen gün daha da artmakta ve 
deltaya, ulusal ve uluslararası anlamda değer kazandırmaktadır. 
350 türün yaklaşık 140’ı ise alanda üremektedir.

Kızılırmak Deltası, ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde olduğu 
kadar, kış aylarında da su kuşlarına ev sahipliği yapmaktadır. Her 
yıl ülke genelinde yapılan “Kış ortası su kuşu sayımlarında (KOSKS) 
sukuşu sayısı 100 bini geçmektedir. 

Kum Zambağı/Özden SAĞLAM

Telli Turna/Nizamettin YAVUZ
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Deltadaki bazı türler; sürülerinin büyüklüğü, dünya genelindeki 
nadirliği, deltayı kullanma durumuna bağlı olarak Kızılırmak 
Deltası’nı ÖDA kategorisine taşımıştır. Turna, Ötücü kuğu, Erguvani 
balıkçıl, Büyük akbalıkçıl, Küçük akbalıkçıl, Alacabalıkçıl, Saz 
delicesi, Küçük orman kartalı, Puhu, Bıyıklı kamışçın, Yalıçapkını, 
Çamurcun, Kır incirkuşu, Kır baykuşu, Elmabaş patka, Pasbaş 
patka, Balaban, Kocagöz, Bozkır toygarı, Çobanaldatan, Akça 
cılıbıt, Leylek, Kara leylek, Gökkuzgun, Ortanca ağaçkakan, Alaca 
ağaçkakan, Sakarmeke, Bataklık kırlangıcı, Uzunbacak, Küçük 
balaban, Kızılsırtlı örümcekkuşu, Karaalınlı örümcekkuşu, Küçük 
martı, Kadife ördek, Macar ördeği, Dikkuyruk, Küçük karabatak, 
Kaşıkçı, Çeltikçi, Sazhorozu, Kılıçgaga, Küçük sumru, Sumru, 
Çizgili ötleğen, Küçük batağan, Kızılırmak Deltası’na “Önemli Doğa 
Alanı” niteliği kazandıran türlerdir. 

Deltadaki türlerden Tepeli pelikan, Sibirya kazı, Şah kartal, Küçük 
kerkenez, Dikkuyruk, Toy, Gökkuzgun, Sarı kamışçın, Küçük 
akbaba, Yaz ördeği, Sürmeli kızkuşu küresel ölçekte nesli tehlike 
altında olan türleridir. 

Bu türlerin dışında Kızkuşu, Arıkuşu, Boyunçeviren, Sarıasma, 
İbibik, Guguk, Kızılgerdan gibi toplam 350 ilgi çekici tür, yılın farklı 
dönemlerinde deltaya, sırayla ev sahipliği yapmaktadır. 

Bunlardan özellikle turna, leylek ve balıkçıl sürülerinin gelişi her 
yıl bölge halkı tarafından büyük bir heyecanla beklenmekte ve 
bulundukları süre boyunca gözlenmektedir. Alanı kullandıkları 
dönem boyunca gerek yuvalarını gerek kullandıkları beslenme 
alanlarını adım adım takip eden ve kuşları sahiplenen, kollayan 
bölge halkı, her geçen yıl daha da bilinçlenmekte ve delta için 
büyük bir şans oluşturmaktadır. Alanın en sürpriz türlerinden birisi 
ise ülkemizde birçok hikayeye, birçok şarkıya konu olmuş Telli 
Turna’dır. Doğa gezginleri ve fotoğraf meraklıları nadiren de olsa bu 
güzel türe deltada rastlama şansı bulur. 

Kızılırmak Deltası’nda yaklaşık 900 leylek yuvası bulunmaktadır. 
Bunların 800’ü aktif olarak kullanılmaktadır. Tüm deltada 
dağınık halde bulunan leylek yuvalarının dışında, Doğanca Köyü 
yakınlarındaki “Leylek Ormanı” ilginç bir noktadır. Yaklaşık 40 
yuvanın kullanıldığı bu “orman”da aynı ağaçta üst üste yerleşmiş 
yuvalar bile görmeniz mümkündür. İnsan baskısı olmadığı ve gelen 
ziyaretçiler özenli davrandığı sürece, “orman” her yıl kullanılmaya 
devam edecektir.

“Önemli Doğa Alanı” bilgileri
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‘Leylek Ormanı’, Doğanca
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2002 yılından bu yana Cernek Kuş Halkalama İstasyonu’nda 
yapılan akademik çalışmalar sayesinde, kuş göçleri hakkında daha 
fazla bilgi toplanmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji 
Araştırma Merkezi tarafından yapılan halkalama çalışmaları her yıl 
ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde devam etmektedir. Lisanslı 
kişiler tarafından belirli zararsız tekniklerle yakalanan kuşlar, bazı 
verilerle kayıt altına alınarak serbest bırakılır. Her yıl binlerce kuşun 
kaydedildiği istasyondan serbest bırakılan ve daha başka ülkelerde 
tekrar yakalanan kuşlar olmaktadır. Bu da kuşların göç davranışlarıyla 
ilgili, dünya genelinde bir veri ağı oluşmasını sağlamaktadır. 

Her yıl binlerce kuşun halkalandığı ve kayıt altına alındığı istasyonda, 
ülkemize ait yeni türler de eklenmektedir. Örneğin Küçük sarıbacak 
(Tringa flavipes) ve Kuzey çıvgını (Phylloscopus borealis) türleri 
ülkemizde sadece deltada tespit edilmiştir. Kızılırmak Deltası’nda 
kuş araştırmalarının yapıldığı istasyon dışında, delta hakkında 
bilgi alınabilecek bir ziyaretçi merkezi ve ayrıca gözlem kuleleri de 
bulunmaktadır. 
Kızılırmak Deltası’nın Memeli 
Türleri
Türkiye faunasına ait 160’dan 
fazla tür bulunmaktadır. 
Kızılırmak Deltası bunların 33 
türüne ev sahipliği yapar. Bu 
rakam, Türkiye türlerinin %20
’sini oluşturmaktadır. Deltada, 
Tilki, Sansar, Gelincik, Sincap, 
Cüce avurtlak, Su samuru, 
Kirpi gibi türlere rastlamak 
mümkündür. Ayrıca rastlanması 
oldukça zor olan Yaban Kedisi de 
bu bölgenin ev sahiplerindendir.

Kızılırmak Deltası Balık türleri
Kızılırmak Deltası’nda 29 balık türü bulunmaktadır. Bu türlerden 
Dişli sazancık (Aphanius danfordii) ülkemize endemik bir türdür. Rus 
mersini (Acipenser gueldenstaedtii), Kolan balığı (A. sturio), Sivrişka 
(A. stellatus), Mersin morinası (Huso huso) türleri, küresel ölçekte 
nadir türlerdir. Deltadaki diğer balık türleri, Acıbalık, Ringa, 

Cernek Kuş Halkalama İstasyonu

Tilki/Hakan AKTÜRK
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Şip balığı, Yılan balığı, Bıyıklı balık, Siraz, İsrail sazanı, Tatlısu 
kolyozu, Sazan, Kızılkanat, Eğrez, Gambusya, İğnebalığı, Dikence, 
Kayabalıkları, Tatlısu levreği, Sudak, Kefal’dir.

Kızılırmak Deltası İkiyaşamlı ve Sürüngenleri
Şeritli semender, pürtüklü semender, siğilli kurbağa, yeşil 
karakurbağası, ağaç kurbağası, toprak kurbağası, ova kurbağası, 
çevik kurbağa, Uludağ kurbağası, Kızılırmak Deltası’nın 9 farklı 
ikiyaşamlı türüdür. Tosbağa, Benekli su kaplumbağası, Kaya 
kertenkelesi, Yeşilkertenkele, İri yeşilkertenkele, Yılan kertenkele, 
Oluklu kertenkele, Kedigözlü yılan, Hazer yılanı, Su yılanı, Küpeli 
yılan, Boynuzlu engerek ise deltada tespit edilmiş sürüngen türleridir. 

1Bu bölüm Biyolog Ayça GÜNAYDIN tarafından kaleme alınmıştır.

Kuş Cenneti Ziyaretçi Merkezi/Ayça GÜNAYDIN

Yılkı Atı/ Ayça GÜNAYDIN
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Bafra İlçesi’ne 14 kilometre uzaklıktaki Doğanca Köyü’nden giriş 
yapacağınız Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yürüyüş, bisiklet, kuş 
gözlem ve foto safari etkinliğine katılabilirsiniz. Doğanca-Yörükler 
arasında geniş bir yay çizen yaklaşık 24 kilometrelik güzergahın 
ilk bölümünde Leylek Ormanı yer alıyor. Aynı ağaç üzerinde birkaç 
kuş yuvası gözlemleyeceğiniz alan, yolun sol tarafında kalıyor. Kuş 
Cenneti giriş kapısından geçtikten sonra solunuzdaki kanal boyunca 
ya da sağınızda yer alan tarlalar üzerinde çeşitli kuşları görebilirsiniz. 
Giriş kapısından yaklaşık 1 kilometre sonra bilgilendirme ofisi ve 
kantin olarak hizmet veren Ziyaretçi Merkezine ulaşacaksınız. 
Buradaki kısa molanın ardından geziye devam ettiğinizde önünüze 
bir kavşak noktası çıkacak. Sola dönerseniz Liman Gölü’ne doğru 
yol alırsınız. Siz sağa dönerek Kuş Cenneti’nin diğer güzelliklerini 
keşfetmeye devam edin. Birazdan sağınızdaki çayırlık alan, yerini 
Cernek Gölü’ne bırakacak. Yılkı atları ve manda sürülerini fotoğraf 
makinenizin kadrajına sığdırdıktan sonra yürüyüşünüzü toprak yol 
boyunca sürdürün. Cernek Gölü kıyısında yer alan iki kuş gözlem 
kulesine çıkarak daha geniş bir perspektiften alanı seyredebilirsiniz. 
Yolun solunda yer alan saz kümeleri, göl kıyılarından elde edilen 
ve Bafra ekonomisine katkı sağlayan sazlıklardır. İlerdeki Balıkçı 
Kooperatifi binasının ardından Cernek Kuş Halkalama İstasyonu’na 
ulaşacaksınız. Yürüdüğünüz 7 kilometrelik güzergahı, ilkbahar veya 
sonbahar aylarında denemenizi öneririz. Çıplak ve düz bir arazi 
olması açısından söz konusu rota, sıcak yaz aylarında sıkıntılı olabilir. 
İstasyondan sonra araçla devam edildiğinde sağdaki ilk sapaktan 
Ulu ve Uzun göllere ulaşmanız mümkün. Tekrar geri dönüp asfalta 
dönüşen rota izlendiğinde Yörükler Köyü yakınlarında Galeriç 
Subasar Ormanı’nı göreceksiniz. Yalnız Mayıs ayından sonraki yaz 
döneminde, subasar ormanının kuruduğunu hatırlatalım. Tatlı ve 
Gıcı göllerini görmek isteyenler ise Üçpınar-Sarıköy yolunu takip 
etmeleri gerekiyor. Tabela olmadığı için köylerden tarif alabilirsiniz. 
Göllerin renginin mavi gökyüzüne karıştığı, kuşların sevinçle kanat 
çırptığı bu doğa harikasında çevreye duyarlı olmanızı, kuşları 
ürkütmemek adına gereksiz gürültü yapmamanızı, çöplerinizi 
yanınızda götürmenizi, yaban hayat döngüsüne saygılı olmanızı ve 
onları rahatsız etmemenizi tavsiye ederiz. 

Kızılırmak Deltası Gezi Turu
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Tarihçe
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Asarkale Kaya Mezarları ve Kapıkaya
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İnsanlık tarihine yön veren dönüşümlere tanıklık etmiş, benzersiz 
coğrafyanın zengin mirasına sahip Bafra’nın (Paura) geçmişi M.Ö. 
5000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Kızılırmak havzasının bereket 
dağıttığı Pontus Karadeniz Kapadokyası ile Paflagonya sınırındaki 
bu topraklarda bir zamanlar Kaşka, Hitit, Paflagon, Lidya, Pers, 
Helen, Pontus, Roma, Bizans, Beylikler, Selçuklu, Osmanlı kavimleri 
hüküm sürmüştü. Osmanlı döneminde Canik Sancağına bağlı bir 
kaza olan Bafra İlçesi’nin parlayan yıldızı hiç kuşkusuz İkiztepe 
arkeolojik alanıdır. 
Hattuşa antik kentinde (Çorum/Boğazkale) bulunan Kaneş Kraliçesi 
tabletinden öğrendiğimiz ‘Kraliçenin doğurduğu 30 erkek çocuğun 
Zalpuwa Ülkesi’nden Kültepe’ye (Neşa) doğru yola çıkması’ 
söylencesi, antik dönemde Anadolu yerleşkeleri arasında Zalpa’nın 
(Zalpuwa/Zalpah) ismini vurgulayan ayrıntılardan biridir. Söz konusu 
tablette yer alan efsanede adı geçen Zalpa, Karadeniz’in denize 
döküldüğü yere yani bugünkü Bafra İlçesi sınırlarına tekabül ediyor. 
Gerek Asur Koloni Çağı’na ait en eski kaynaklarda gerek Kültepe’de 
yapılan kazılarda ortaya çıkarılan tabletlerde adı zikredilen Zalpa, 
şimdilik bir efsane niteliği taşımaktadır. İkiztepe ile antik Zalpa 
şehrinin aynı yer olup olmadığı ya da Asarkale yakınlarındaki 
Yundağ (Yuntdağı) bölgesinde bulunduğu sorusu, günümüzde bilim 
adamları tarafından hala araştırılmaktadır.  
İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki İkiztepe, ilk kurulduğu 
dönemde deniz kenarına konumlanmasına karşın Kızılırmak’ın 
taşıdığı alüvyonlar sonucu günümüzde, ırmağın döküldüğü yerin 
yaklaşık 7 kilometre güneybatısında yer almaktadır. İsmini uzaktan 
bakıldığında birbirine çok yakın iki farklı tepeden alan ören yerinde 
yapılan yüzey araştırma ve kazılarda, Geç Kalkolitik Çağ’dan Erken 
Hitit Devleti’nin kuruluşuna (M.Ö.4000-1700) kadar yerleşim izine 
rastlanmıştır. Erken Hitit dönemi sonrası bir süre terk edilen ören 

İkiztepe Ören Yeri
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yerinde Genç Demir Çağı’ndan Helenistik Çağ’a dek  (M.Ö. 600-30) 
kültür katmanı örnekleri bulunmuştur.
Avcılık, hayvancılık, balıkçılıkla geçinen İkiztepe halkının 
dokumacılıkta aşama kaydettiği belgelenmiştir. Ortaya çıkarılan 
kalıntıların çoğunluğunu; ölü gömme ritüelleri sırasında ölünün 
özel eşyası veya hediye olarak mezarlara bırakılan silah, takı, 
sembol, çıngırak, biley taşı, mızrak ucu, kemik iğne, kadeh, gaga 
ağızlı testi, küp, pişmiş topraktan kase, seramik kap gibi eserler 
oluşturmaktadır. Söz konusu alet ve eşyaların varlığı, bölgede 
yaşayan halkın madencilik sanatında ustalıklarının göstergesidir. 
Bafra yakınlarında antik bakır ocaklarının bulunmasına karşın 
bölgeye Merzifon/Vezirköprü arasındaki Tavşan Dağı’ndan bakır, 
Gümüşhacıköy ve Durağan’dan ise arsenik getirildiği sanılmaktadır. 
İkiztepe Ören Yeri’nde bugüne kadar gün ışığına çıkmış en önemli 
buluntu, Dramoslu (koridorlu) Anıt Mezar’dır. Antik Anadolu 
coğrafyasında bulunan en büyük mezarlardan biri olan Tümülüs 
içerisinde, altı yüz elliden fazla mezar tespit edilmiştir. Kesme taştan 
inşa edilen anıt mezar, 10 metrelik koridorla ulaşılan iki odadan 
meydana gelmektedir. Kazılar esnasında ele geçirilen Trakya Kralı 
Lysimakhas adına basılmış altın bir sikke, anıt mezarın Helenistik 
Çağa’ ait olduğunun kanıtı. Arkeolojik kazılar sırasında beyin ameliyatı 
yapıldığına dair izler bulunan kafataslarına rastlanması, İkiztepe 
ve çevresinin çok gelişmiş bir medeniyet bölgesi olduğuna işaret 
etmektedir. İskeletler üzerinde yapılan incelemelerde bazılarının 
operasyondan hemen sonra öldükleri bazılarının ise birkaç yıl kadar 
yaşadıkları tespit edilmiştir. İkiztepe Ören Yeri’nden elde edilen 
pişmiş toprak, kemik, boynuz, taş ve madenden yapılma on binden 
fazla buluntu Samsun Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. 

Asarkale
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Bafra İlçesi’ndeki en önemli kale kalıntısı, yerleşime 30 kilometre 
uzaklıktaki Asarkale’dir. Kızılırmak Vadisi’ne hakim bir noktadaki 
dev bir kaya kütlesine inşa edilen Asarkale, muhtemelen eski ticaret 
yolunu gözlemek amacıyla kurulmuştu. Karadeniz Bölgesi’ndeki 
Mithridates dönemi kalelerinin tipik özelliklerinden biri olan gizli 
tünel içindeki merdivenlerle ulaşım sağlanan Asarkale, Helenistik 
döneme tarihlenmektedir. Kızılırmak vadisine karşı vakur bir kütle 
olarak yükselen kaleden günümüze sadece yığma taştan yapılan 
surlar ve kemerli giriş kapısı kalmıştır. 
Asarkale bölgesinde ayrıca Paflagonya döneme ait 3 adet Kaya 
Mezarı bulunmaktadır. M.Ö. 300 yılına tarihlenen kaya mezarlarının 
en önemli özelliği, sütunlu pencereleriyle Frig etkisi mimari 
stilleridir. Mezarlardan ikisi Kızılırmak’ın batı tarafındaki Asarkale 
yamaçlarında, diğeri ise akarsuyun doğu yakasında Kapıkaya 
Köyü sınırlarında ve ırmakla aynı seviyededir. Mezarlardan biri beş 
sütun pencereli ve üçgen alınlıklı, diğer ikisi ise dörder sütunludur. 
Asarkale’nin hemen karşısındaki Kapıkaya Köyü üzerindeki aynı 
isimli kayalık tepede bulunan dikdörtgen formunda kaya pencere 

Asarkale Kaya Mezarları
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ile kayalığın kuzey yüzündeki vadi tabanında içinde merdivenler 
bulunan bir mağara yer almaktadır.
Bafra sınırları içerisindeki diğer tarihi mekanları Boğazkaya köyünde 
Helenistik döneme ait harabe halindeki Martı Kalesi, Başaran 
Köyünde M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim yeri olarak kullanılan ve 
mağara girişinden kaya merdivenlerle inilen Tepen Deliği, Esençay 
Köyü Kabaçukur Mahallesi’ndeki Bakacak Kaya üzerinde kilise 
kalıntısı ve yerleşke olarak kullanılan mağara, yine Eşençay Köyü 
Boztarla mevkisinde demir çağ kybele açık hava tapınım alanı ile 
Yeniköy ve Asar köylerinde kilise kalıntıları olarak sayabiliriz. 

Asarkale Kaya Mezarları

Tepen Deliği, Başaran Köyü
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Antik dönemden Bizans’a, 
Osmanlı’dan günümüze kadar 
tarihi mirasını yaşatan Bafra İlçe 
Merkezi’ndeki eski eserler, ziyaret 
edenleri şaşırtacak zenginliktedir. 
İsfendiyaroğulları’ndan Emir Mirza 
emriyle yapılan daha sonra Köprülü 
Mehmet Paşa’nın kızı Ayşe Hatun 
tarafından 1670 yılında yeniden 
inşa edilen Büyük Cami (Cami-i 
Kebir), 1216 yılına tarihlenen 
Tayyar Paşa Cami, Cumhuriyet 
Meydanı’nda Kaymakamlık Binası 
bahçesinin yanındaki 1751 yılında 
yapılan Ali Bey Çeşmesi, 1778 
yılında Kadı Ali Efendi tarafından 
yaptırılan Kadı Çeşmesi, altıgen 
mimari tarzıyla dikkat çeken 
Hüseyin Bey Çeşmesi, Tekel 
Caddesi’ndeki 17. yüzyıldan 
kalma Bedesten, uzun yıllardır ilçe 
sakinlerine hizmet veren Şifa-Paşa 
ve Uzun Hamamlar, 1937 yılında 
Samsun-Sinop yoluna 7 kemerli 
olarak yapılan ve günümüzde yeni 
evlenen çiftlerin ‘uğurlu olsun’ diye 
geçtikleri Çetinkaya Köprüsü, 
Emir Mirza Bey-Emir Efendi ve 
Hızır Bey Türbeleri görülebilecek 
başlıca tarihi eserlerdir. 
Samsun turizminin yıldızı olmaya 
aday Bafra İlçe Merkezi tarih 
turunu, arkeolojik ve kültürel 
eserlerin sergilendiği 1858 yılında 
inşa edilmiş Efraim Ağa Konağı 
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 
ile Gazipaşa ve Büyük Cami 
semtlerindeki sokaklara dağınık bir 
şekilde yayılan eski evler gezisiyle 
taçlandırabilirsiniz.  

Büyük Cami

Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Ali Bey Çeşmesi

Çetinkaya Hamamı ve Hızır Bey Türbesi
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Roma döneminde Andrapa/Neoclaudipolis, Bizanslılar zamanında 
ise Fezimon/Teokliopolis isimleriyle anılan Vezirköprü İlçesi, en 
eski ticaret yollarından biri olan Asur-Kültepe-Hattuşa-Merzifon-
Havza-Vezirköprü-Nerik-İkiztepe ile Vezirköprü-Durağan-Boyabat-
Taşköprü (Pompeipolis) güzergahları üzerindedir. Bir zamanlar 
sahip olduğu ticari ve tarihi canlılığın izlerini saat kulesi, arasta, 
cami, hamam, kaya mezarları, ören yerleri vb mekanlarla taşıyan 
Vezirköprü’nün geçmişini en iyi yansıtan tarihsel bellek, kuşkusuz 
Oymaağaç Köyü’ndeki Nerik Kutsal Alanı’dır.
‘Nerik’in hava tanrısı dokuz dağlardan gel, Marassantiya nehrinden 
gel ve senin çok sevdiğin Nerik çeşmesinden çık” ibresinin yer aldığı 
tablette adı geçen Nerik Antik Kenti, Hititlerin dinsel merkezlerinden 
biriydi. İlluyanka efsanesinde ismi geçen ve Hitit kavmi açısından çok 
önemli olan Purulliyaş Şenliği’nin düzenlendiği ören yerinde, Fırtına 
Tanrısı Teşup adına kurulmuş bir tapınak bulunuyor. Hattuşa, Arinna 
ve Ziplanda ile birlikte Hitit devlet yapısında vergi ödemeyen dört 
kentten biri olan Nerik’te ortaya çıkarılan tabletlerdeki bilgilere göre, 
Hitit kralları şehre gelerek fırtına tanrısına adına törenler düzenler 
ve adaklar adarlardı. Kızılırmak’ın bereket saçtığı topraklara kurulan 
kent, Asur’dan yola çıkıp Anadolu’yu geçen ve Karadeniz’e ulaşan 
eski ticaret kervanlarının durak noktalarından biriydi.

Nerik (Oymaağaç)

Nerik Kutsal Alanı, Vezirköprü/
Bunyemin KIVRAK İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi

Adatepe Çamaşırlığı, Vezirköprü/
Bünyemin KIVRAK

Mezarlar, Nerik Ören Yeri/İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
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III. Hattuşili ile II. Ramses arasında imzalanan dünyanın ilk barış 
antlaşmasında (Kadeş); Arinna Kenti’ndeki güneş tanrısı, Nerik 
Kenti’ndeki gök tanrısı ve Şamuha Kenti’ndeki İştar’ın gözdesi 
ibaresi görülmektedir. Kral III. Hattuşili’nin Kraliçe Puduhepa’dan 
olan oğlu Nerikkaili, isminden anlaşılacağı üzere kutsal Nerik 
Kenti’nde doğmuştur. 2005 yılından bu yana arkeolojik kazıların 
devam ettiği ören yerinde surlar, sur kapısı, mabet temel duvarları, 
kuyu, tünel, çivi yazılı toprak tabletler, Fırtına Tanrısı Teşup’un 
sembolü olan boğa figürlü kaplar, mühürler, obsidyen bıçak vb 
kalıntılar bulunmuştur. Söz konusu eserleri Samsun Arkeoloji 
Müzesi’nde görebilirsiniz.

Saat Kulesi, Vezirköprü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Beyin Ameliyatlı Kafatası Buluntusu/
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi

Çivi yazılı Tablet/
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
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Kendilerini ‘Neşalılar’ olarak adlandıran Hitit kavmi, Anadolu’nun 
en eski uygarlıklarından biri. Anadolu coğrafyasının yazı ile 
tanıştığı Asur ticaret kolonileri zamanında ortaya çıkan Hititlerin ilk 
siyasi birliği, bazı kaynaklara göre M.Ö. 1750 yılında kral Labarna 
tarafından kurulmuş. Süreç içerisinde büyüyen topluluk, merkezi 
Kızılırmak yayı içerisindeki Hattuşa olmak üzere, Konya Karaman’da 
Tarhuntaşşa ve Gaziantep Nizip yakınlarındaki Kargamış’ı içeren 
3 coğrafi bölgeye yayılıyordu. Kuzeyden gelen akınlar karşısında 
dört bir yana savrulan Hitit boyları, bir zamanlar baskın çıkarak 
üzerlerinde egemenlik kurdukları halklar ve kültürler arasında eriyip 
tarih sahnesinden silindiler. Eski, Orta ve Büyük İmparatorluk devri 
olarak üç döneme ayrılan Hitit tarihinden geriye sayısız kent, kaya 
kabartması ve arkeolojik buluntularla zengin bir birikim kaldı.
Hint-Avrupa kökenli bir topluluk olan Hititler, kil tabletlere yazılmış 
çivi ve hiyeroglif yazı kullanıyorlardı. Sanatta ileri boyutta eserler 
bırakan uygarlığın bir diğer özelliği, federatif bir yapıda olmasıydı. 
Şehir devletleri örgütlenmesinin ana temelini, yerli halklara tanınan 
hassas denge politikası oluşturuyordu. Teokratik monarşi biçimiyle 
yönetilen ülkedeki siyasi kararlar, kral ve kraliyet ailesi mensuplarının 
oluşturduğu ‘panku’ adı verilen mecliste alınıyordu. Dünyanın ilk 
yazılı anayasası, toplum düzenini sağlayan zamanının ileri ceza 
yasası, dönemin korkunç silahı hafif savaş arabaları ve strateji 
uzmanı kralları bu imparatorluğun diğer öne çıkan öğeleriydi.

Hititler

Kendilerini ‘bin tanrılı’ sıfatıyla 
tanımlayan bu uygarlık, yendikleri 
düşmanların tanrılarını kızdırıp 
gazaplarına uğramaktansa, onları 
benimseyip kendi tanrıları arasına 
katmayı gelenek haline getirmişlerdi. 
Hitit İmparatorluğu geniş bir coğrafyaya 
yayılmış farklı etnik kökenlere mensup 
bir tebaaya hükmediyordu. Bu nedenle 
farklı toplumlar resmi bir panteonda 
birleştiriliyordu. Çok tanrılı bir din 
inanışına sahip Hitit panteonunun en 
önemli öğesi, yerin göğün hakimi, 
dünyada düzenin sağlayıcısı Fırtına 
Tanrısı Teşup idi. Anadolu coğrafyasına 
yayılan Hitit kentleri arasından 
günümüzde Hattuşa, Alacahöyük, 
Şapinuva, Nerik, Kültepe, Karatepe-
Aslantaş, Kargamış ören yerleri ziyaret 
edilebilir.

Hattuşa Aslanlı Kapı, Çorum
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Yazılıkaya Kutsal Alanı, Çorum



42
İkiztepe-Nerik Kültür Yolu Yürüyüş Parkurları
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İkiztepe-Nerik Kültür Yolu Yürüyüş Parkurları Başkaya Köyü’nden Altınkaya Baraj Gölü
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Köklü bir tarihi geleneği ve her mevsim güzelliğini gözlerden 
esirgemeyen doğası ile mutlaka görülmesi gereken yerler arasındaki 
Bafra İlçesi, doğa sporlarına uygun coğrafyasıyla dikkat çekiyor. 
Özellikle Kızılırmak Deltası, Altınkaya ve Derbent baraj gölleri, İlyaslı 
ve Esen çay vadileri, ormanlarla renklenmiş yüksek tepelere yayılan 
köy ve yaylalardaki eski göç yolları, yürüyüş severleri fazlasıyla 
tatmin edecek manzaralara sahip. Bafra ve Samsun’un turizm 
hareketliliğini canlandırmayı amaçlayan İkiztepe-Nerik Yolu, özünde 
bir ekoturizm çalışması. 
Kültepe, Hattuşa vb arkeolojik alanlarda bulunan tabletlere 
göre Anadolu’nun kadim uygarlıklarından Hitit devletinin kuzey 
bölgesindeki kutsal Nerik ile üzerine hikayeler anlatılan ancak bilim 
adamlarınca hala yeri tespit edilememiş Zalpa, dönemlerinin en 
büyük yerleşimleriydi. Aynı bölgede bulunan İkiztepe ise Hititlerin 
kutsal kenti Nerik yakınlarındaki Tavşan Dağı’ndan getirttikleri bakır 
madenini işleyerek bronz ve silah haline getiren çağının gelişmiş 
kavimlerinden biriydi. Sahip olduğu zengin kaynaklardan dolayı aynı 
zamanda bakır ticareti merkezi olan Nerik ile Karadeniz kıyısındaki 
yerleşimlere giden ticaret yolu üzerindeki liman yerleşimi İkiztepe, 
antik çağın kuzeydeki önemli durak noktaları arasındaydılar.
Gerek Asur Ticaret Kolonileri gerekse Hititler döneminde, başkent 
Hattuşa başta olmak üzere belli başlı şehirleri birbirine bağlayan bir 
yol ağı ve bu yolları korumak adına inşa edilen kale ve gözetleme 
kuleleri bulunuyordu. En eski ticaret yollarından biri olan Asur-
Kaniş (Kültepe)-Nerik ile Çorum Boğazkale (Hattuşa)-Amasya 
(Amaseia)-Havza (Thermae)-Samsun Vezirköprü (Neoklaudiopolis)-
Kızılırmak (Halys)-Kastamonu Taşköprü (Pompeiopolis) (veya 
Dranas Geçidi’nden Sinop) rotaları, insanoğlu tarafından binlerce 
yıldan beri kullanılmaktadır. Günümüzde inşa edilen modern yolların 
büyük bir bölümü; söz konusu antik rotalar ile eski Roma yollarının 
geçtiği güzergahlarla örtüşmektedir. 
Anadolu’daki Roma yolları konusunda uzman Danimarkalı Doç. Dr. 
Tönnes Bekker Nielsen’e göre Vezirköprü’den Karadeniz’e (kuzeye) 
uzanan yol ağı, iki farklı rotadan geçiyordu. Batıda Avdan doğuda 
ise Adatepe-Oymaağaç-Kızılırmak-Kuruçay güzergahını kullanan 
insanlar, Alaçam (Zalekos/Leontopolis) ve Bafra ilçelerine ulaşıyordu. 
Kaldı ki 50-60 yıl öncesine kadar Vezirköprülüler; Alaçam’a gitmek 
için Kuruçay-Pelitbükü-Kızlan, Bafra içinse Kuruçay-Pelitbükü-
Bengü-Uluavlu-Çulhakoca-Müstecep-Gökçeağaç rotasını 
kullanıyorlardı. Gerek Sinop Durağan gerekse Vezirköprü’den gelen 
eski kervan yol ağı, Alaçam Pelitbükü Köyü’nde ikiye ayrılarak 
Karadeniz kıyısına varıyordu. 
Bölgede yaşayan yaşlı insanlardan edindiğimiz bilgiye göre 
Vezirköprü’den götürülen kireç, tahıl vb metaların, Bafra’da 
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tuz ve gazyağı ile mübadele edildiği bu ticaret yolunun bir diğer 
ayağı, Vezirköprü Alancık Köyü’nden sallarla karşı kıyıdaki Bengü 
Köyü Çatak mevkisine taşınıyordu.  Akabinde Fatmasukaçtı Sırtı-
Ekinbükü Tepesi-Kapıkayası Sırtı-Halkagerişi Sırtı-Kesercik (Kisecik) 
Boğazı-Karabaş mevkisine (patika şimdilerde orman yangın yoluna 
dönüşmüş durumda) erişiyordu. Bu noktada ikiye ayrılan eski yol; 
kuzeye doğru Geceninağzı mevkisi-Elmaçukuru Çeşmesi-İlyaslı 
Çayı’nı geçerek Uluavlu Köyü’nde Pelitbükü’nden gelen yolla 
birleşiyordu. Kesercik Boğazı Karabaş mevkisinde doğuya devam 
eden diğer göç yolu ise Tepetarla-Başkaya-Feyzullah Tepesi-
Gökçekaya Boğazı-Göynücek-Kelikbeleni-İkisu mevkisine ulaşarak 
tekrar ikiye ayrılıyordu. Biri Yiğitalan üzerinden Kızılırmak nehri 
kıyısına inerek Kolay Beldesi’ne, diğeri ise Karacameco Boğazı-
Sapakonak Çeşmesi-Karaaşık-Kamberli rotasından Kuşluğan 
Karakolu’na varıyordu. Her iki güzergah, Çayağzı’nda birleşerek 
Bafra’ya ulaşmaktaydı. Ayrıntılarını aktardığımız bu rotalar; hem 
köy ve yaylaların Bafra’daki haftalık pazara gitmek hem de 
Vezirköprü’den köylere incik, boncuk, at nalı, çeşitli hayvan postları 
(Bafra köylüleri karşılığında süt ve süt ürünleri veriyordu) getirmek 
için kullanılan, eski kervan yollarıydı. Bu arada eski zamanlardan 
beri Kızılırmak suyolu üzerinde taşımacılık ve ticaret yapıldığını 
belirtelim. Vezirköprü’den Bafra’ya giden kayık ve sallar, dönüş 
yolunda akıntıya karşı yelken veya yedekleme (kıyıdan iplerle 
tekneyi çekmek) yöntemini kullanarak yol alıyorlardı.
Kızılırmak nehrinin güneyindeki eski kervan yolu rotası ise Vezirköprü-
Çalköy-Güldere-Kabalı-Kaplancık-Özyörük-Yolpınar-Gökalan-
Akalan-Yundağı-Kapıkaya üzerinden Bafra’ya gitmekteydi. İkiztepe 
kazılarını gerçekleştiren arkeolog Prof. Dr Ömer Bilgi’ye göre söz 
konusu rota, antik dönemde bakır rezervinin Nerik’ten İkiztepe’ye 
taşınmasında önemli rol üstleniyordu. Yüzyıllardır nice kervanın yol 
aldığı bu güzergahda, pek çok benzeri gibi zamanla toprak köy 
yolları altında kaybolmuş durumda. Uzun süredir kullanılmayan 
orijinal patikanın izine ise sadece belli bölgelerde rastlanmaktadır. 
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız tüm bu antik yol verileri ile eski 
kervan ve göç güzergahları ışığında İkiztepe-Nerik Kültür Yolu 
oluşturulmaya çalışıldı. Günümüzde modern yol ağlarının ülke 
geneline yayılması nedeniyle antik yolların pek çoğu yok olmuş 
durumda. Eski göç yollarının bir kısmı ise hayvanlar ve insanlar 
tarafından kullanılmadığından, her geçen gün diken, çalı ve ağaçlar 
tarafından kapanıyor. Rota çalışması esnasında olabildiğince eski 
göç yollarına sadık kalmaya çalışırken bir yandan da halen işleyen 
ve görece iyi durumdaki patikaları kullanmaya çabaladık. 
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Bölgedeki coğrafi şartları gözlemleyerek risk derecesi düşük ve 
doğaseverlere keyif verecek yürüyüş rotaları tespit ettik.
Neredeyse beş bin yıllık geçmişin soluğunu duyumsatacak İkiztepe-
Nerik Kültür Yolu çalışması, yürüyüş ve bisiklet/araç rotaları 
seçenekleriyle belirlendi. Her iki rotayı planlayanlar, Kızılırmak’ın 
karşı kıyısına geçmek için Kuruçay ile Oymaağaç arasında işleyen 
tekneleri kullanmak zorunda olduklarını hatırlatalım. Söz konusu 
tekneler, araç taşıyabildikleri için aynı zamanda feribot vazifesi 
görmektedirler.
Yürüyüş rotamızın başlangıç noktası İkiztepe’ye 8 kilometre 
mesafedeki Küçükkavakpınar Köyü. Arazi şartlarının elverişsizliği 
ve doğaseverleri heyecanlandıracak herhangi bir cazibe 
noktası bulunmaması nedeniyle İkiztepe-Küçükkavakpınar ile 
Müstecep-İlyaslı köyleri arasındaki bölüm projeye dahil edilmedi. 
Küçükkavakpınar-Eldavut-Gökçeağaç-Müstecep güzergahından 
sonra İlyaslı yakınlarındaki Tonyalılar Mahallesi’nden başlayan 
yürüyüş rotası, Sakızcı-Hacıyaylası-Ağanınköyü-Deretarla-Kaluk-
Göynücek-Başkaya-Karabaş Seyir Terası-Geynegözü Boğazı-
Hacıağaçboğazı mevkilerinden geçerek Kuruçay’a ulaşıyor. Önce 
tekneyle Şahinkaya Kanyonu geziliyor. Ardından teknenin karşı 
sahile bıraktığı noktadan, Ömür Hasan Deresi-Oymaağaç (Nerik) 
parkuru yürünerek Kültür Yolu tamamlanıyor.
İkiztepe-Nerik Kültür Yolu’nun sadece Bafra bölümünü yürümek 
isteyenler Sakızcı-Hacıyaylası-Ağanınköyü-Deretarla-Kaluk-
Göynücek-Başkaya-Karabaş Seyir Terası-Çatak Koyu-Çömezin 
Koyu-İğdir Koyu-Altınkaya Barajı-Asarkale-Kapıkaya’dan oluşan 
parkuru planlayabilirler. Bu rotanın Altınkaya-Kapıkaya arası, 
asfalt yol olmasından dolayı yürümenizi tavsiye etmiyoruz. Ancak 
söz konusu bölümde yer alan Asarkale ve kaya mezarları, Kültür 
Yolu’nun en önemli tarihi mekanları arasında. Rotalar içerisinde 
ayrıca isteğe bağlı yürünebilecek 5 alternatif yürüyüş parkuru 
bulunduğunu belirtelim. 
İkiztepe-Nerik Kültür Yolu yürüyüş rotalarının uzunluğu, alternatif 
güzergahlarla birlikte toplam 209 kilometre. Coğrafi Pozisyon 
Sistemi (GPS) verilerinin saptanarak haritaların oluşturulduğu 
yürüyüş rotalarının datalarına www.ikiztepe-nerik.com sitesinden 
ulaşabilir, ikiztepe-nerik@hotmail.com adresinden ise bilgi 
edinebilirsiniz. Kavşak noktalarında yönlendirme tabelalarının yer 
aldığı parkurları yürümek isteyenler, ‘Bilgi ve Rehberlik’ bölümündeki 
isimlerle iletişim kurmak suretiyle güzergah hakkında detaylı bilgi 
alabilir ve rehber sağlayabilirler. 
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 Yürüyüş etkinliği sırasında yola yalnız çıkmayın. Yanınıza 
mutlaka çevreyi bilen bir rehber alın.

 Seçtiğiniz parkuru yürümeden önce performansınıza uygun 
olup olmadığını kontrol edin. Risk almayın, rotayı belirlerken mutlaka 
bölgeyi bilen kişilere danışın.

 İlyaslı Tonya mahallesi-Sakızcı rotasında sık sık dere 
geçişleri yapmak durumundasınız. O nedenle bu ıslak parkuru, 
akarsuyun debisinin yüksek olduğu kış aylarında denemeyin. 

 Altınkaya Baraj Gölü kıyısı, İlyaslı vadisi ve yüksek kesimlerde 
cep telefonu çekmeyebilir. Yola çıkmadan önce seyahatinizle ilgili 
detaylı araştırma yapın.

 Altınkaya Baraj Gölü İğdir Koyu sahilindeki yolun 30 metrelik 
bölümü, bahar aylarında baraj seviyesinin yükselmesinden ötürü su 
altında kalmaktadır, dikkat.

 Yanınızda mutlaka pusula, GPS, harita, bir çift baton ve 
panço bulundurun.

 Bölgede hayvancılığın yaygın olması nedeniyle özellikle 
sürülerin otladığı alanlarda çoban köpeklerine karşı dikkatli olun.

 Yanınızda mutlaka çöp poşeti taşıyın ve kesinlikle bütün 
çöplerinizi geri götürün. Unutmayın ki, doğaya ne kadar saygılı olur 
ve onun ritmini bozmazsak, bize cömertçe sunduğu nimetler o denli 
çoğalacaktır.

Zorluk Derecesi (1) : Yürüyüş eğimi, çıkış ve yükselti çok azdır. 
Geniş patikalar. 2 saatlik bir etkinliği içerir. Yeni başlayanlar için 
uygundur.

Zorluk Derecesi (2) : Yürüyüş eğimi azdır. Toplamda 300 metreyi 
geçmeyen çıkışları içerir. Farkı süresidir. 3,5 saati geçmez. Hafif 
yürüyüşe katılmış herkese önerilir.

Yürüyüşçüler İçin Önemli Uyarılar

Yürüyüş Zorluk Dereceleri
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Zorluk Derecesi (3) : Yürüyüş eğimi artmaktadır. 500 metreyi 
geçmeyen çıkışlar söz konusudur. Daha dar patikalardan, bazen sık 
ormanlık alanlardan ve çarşak bölgelerden geçmek gerekebilir. Islak 
geçişler yoğunlaşmaktadır. Toplam yürüyüş 5 saat civarındadır. 
Yüksek kondisyonu ve yürüyüş deneyimi olan herkese uygundur.

Zorluk Derecesi (4) : Yürüyüş eğimi fazlalaşmaya başlar. Çıkışlar 
700 metreyi bulmaktadır. Patikalar iyice bozuktur, bazı yerlerde 
yoktur. Daha kayalık ve çarşak arazide yol alınmaktadır. Yürüyüşün 
süresi 6,5 saati bulur. Sportif ve kondisyonu iyi olan kişilere 
uygundur.

Zorluk Derecesi (5) : Yürüyüş eğimi artık zorlu ve fazladır. Çıkışlar 
1000 metreyi de geçmeye başlar. Sert yapılı, kayalık ve patikasız 
alanlardan gidilmektedir. Ormanlık alanlar oldukça zorludur. Islak 
geçişler de mevcuttur. Rehberin deneyimli olması gerekir. Yürüyüş 
süresi 8 saate ulaşır. Teknik çıkışlar içermemesine rağmen, bu 
zorluk derecesi yüksek yürüyüş, sportif, tecrübeli ve kondisyonu iyi 
ve deneyimli yürüyüşçüler için uygundur.

Zorluk Derecesi (6) : Bol eğimli, çıkışları ve inişleri fazla olan, 1500 
metreyi bulabilen, uzun süreli rota takibi gerektiren, zorlu arazi 
şartlarında ilerleyen yürüyüşlerdir. Kamp ve konaklama yapılabilir. 
8 saat ve üzeri sürelerdedir. Deneyim, dikkat, kondisyon, bilgi ve 
disiplin gerektirir.

Kaya Mezarı, Kapıkaya 
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Çömezin Koyu, Başkaya
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Parkur 1: Küçükkavakpınar-Gökçeağaç (8 km): 
Mardar ormanları yakınlarından geçen rota, Küçükkavakpınar 
ile Eldavut köyleri arasındaki eski patikayı takip ediyor. Ancak 
güzergahın Kizirler deresi kıyısından geçen bölümünün çalılarla 
kapanması nedeniyle yeni açılan toprak yoldan devam ediyor. Köy 
çıkışında yer alan Tepecik Mahallesi, rotanın başlangıç noktası. 
Sol tarafında Mardar ormanının bulunduğu toprak yol, Çınarlık 
mevkisindeki tarlalık alanda biterek yerini patikaya bırakıyor. Güneye 
doğru ilerleyen parkur, Kizirler deresinden karşıya geçerek geniş bir 
çayırlığa çıkıyor.
Rotanın dere boyunca ilerleyen bölümlerinde saldırgan sivrisineklerle 
karşılaşacağınızı ve önlem almanız gerektiğini özellikle belirtelim. 
Önünüze çıkan çayırlığı geçerek traktör yoluna girin. 200 metre 
sonra eriştiğiniz Çifteköprü mevkisinde, geniş toprak yolla kesişen 
güzergah, güneybatı istikametinde yükselmeye başlayacak. Kizirler 
vadisinden ayrılan rota, tütün tarlaları manzarası eşliğinde Keçiönü 
ve Papazındüzü mevkilerini aşarak Eldavut Köyü’ne ulaşacaktır.
Kizirler ve  Kocaosman vadilerini seyreden Eldavut yerleşimi, bir 
sırtta yer alıyor. Önce asfalt yolu izleyerek köyden çıkın. Yaklaşık 
500 metre sonra sağa yani batıya dönen traktör yoluna girin. Yokuş 
aşağı uzanan eski göç yolu, tütün ve buğday tarlalarının arasından 
geçmektedir. Dere yatağından sonra tarla sınırına çıkan rota, tekrar 
yükselmeye başlanıyor. Katır Salağı mevkisinden Kelikler yoluna 
erişen rota, Gökçeağaç Köyü sınırlarında sona eriyor.
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Yürüyüş Parkurları

Küçükkavakpınar
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Parkur 2: Gökçeağaç-Müstecep (7 km) 
(Zorluk Derecesi 1)  
Köy Derneği (Gökder) tarafından düzenlenen Etnografya müzesi ve 
eski evleri gezebileceğiniz Gökçeağaç Köyü, Bafra’nın en önemli 
tütün üreticisi konumunda. Her evin bahçesinde yeşilden sarıya 
dönen renkleriyle tütün sergilerini mutlaka fotoğraflamalısınız. 
Yürüyüşün başlangıç noktası, Sıtmapınarı Kavşağı’nda batıya 
yönelen traktör yolu. Değirmentepe mevkisinde bir süre tarlalar 
arasında ilerledikten sonra hedefiniz köyün batısında kalan Çömez 
dere yatağı olacak. Müstecep Köyü’nde Kazanlık ve Çamlık 
çaylarıyla birleşen Abiçayı, Göçük Deresi’ne katılarak Çömez Deresi 
ismini alıyor. Bu küçük akarsu, Gökçeağaç sınırlarını terk ettikten 
sonra geçtiği bölgelerde Göldere ve Bedes adlarıyla anılıyor. 
Akarsuyun kısa macerası, Sinop-Samsun yolunun altından geçerek 
sulama kanalında sona eriyor.
Dere yatağına indiğinizde, eski göç yolunun dikenlerle kaplı 
olduğuna tanık olacaksınız. Bu nedenle bir süre tütün tarlaları 
sınırlarından yürüyeceğiz. Yaklaşık 3 kilometre sonra ulaşacağınız 
ağaçların sarmaladığı yeşil bir tünel içine girerek derenin sağ 
tarafına geçin. Birazdan bir çit kapısına ulaşan rota, yeniden traktör 
yoluna dönüşecek. 300 metre sonra Gökçeağaç-Kapaklı yoluna 
çıkacaksınız. Solunuzda dere yatağı ve yamaçları kuşatan tarlalar 
eşliğinde Kapaklı Köyü’ne doğru yürüyün. Köy çıkışında yeniden 
belirginleşen eski göç yolu, sizi ağaçlar arasından yavaş yavaş 
yükseltecek. Açıklık bir alana eriştiğinizde, otlarla kaplı çayırlıkta 
belli belirsiz eski patikayı dikkatle izleyin. Bahar aylarında çamur 
olan çayırlık bitiminde hayvanların bölgeden ayrılmasını engelleyen 
bir başka tahta çit kapısına varacaksınız. Bu noktada tekrar eski 
yola kavuşarak yürüyüşünüzü sürdürün. Kısa bir süre sonra 
Karapınar mevkisindeki kavşaktan sola dönerek Müstecep Köyü’ne 
giriş yapacaksınız.
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Gözleme, Sürmeli Köyü
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Parkur 3: İlyaslı-Sakızcı (11 km) 
Zorluk Derecesi 3) 
Alaçam İlçesi’nden doğan İlyaslı Çayı, 45 kilometrelik yolculuğu 
boyunca geçtiği bölgelerde farklı isimlerle anılıyor. Yaklaşık 40-50 yıl 
öncesine kadar yatağındaki eski göç ve değirmen yollarını kullanıldığı 
akarsu, İlyaslı Köyü’nde Paşaşeyh Deresi’yle birleşerek Kızılırmak’a 
karışıyor. Vadi yatağında eski değirmenler, şelaleler, göletler yer alan 
İlyaslı, bazı bölümlerde sert coğrafi yapısı nedeniyle geçit vermiyor.
Su seviyesinin görece yüksek olacağı kış aylarında denenmemesini 
önereceğimiz rota, İlyaslı Köyü Tonyalılar Mahallesi’nden 
başlıyor. Çayın sol tarafındaki traktör yolunu kullanarak etkinliğe 
başlayabilirsiniz. Birazdan dere yatağının sol tarafı, tarlalarla kaplı 
olması nedeniyle eski bir değirmenin yanından karşıya geçmek 
durumundasınız. Botlarınızı çıkarıp batonlar yardımıyla sudan 
kolaylıkla geçebilirsiniz. Kimi kez sıkıcı kimi kez keyifli dere geçişlerini, 
9-10 kez yapmak zorunda kalacağınızı hatırlatalım. Yaklaşık 1 
kilometre sonra yeniden derenin karşısına geçerek Karayoğunlu 
Değirmeni’nin yanına varacaksınız. Kaluk mevkisine kadar üç kez 
daha dere geçişi yaptıktan sonra, vadinin sol tarafı geçit vermezken, 
sağ tarafta ekili tarlalar göreceksiniz. Bu noktada önünüze çıkacak 
traktör yolunu izlemek ve Çukurtarla yerleşimine kadar 50 metre 
yükselmek zorundasınız. 
Birkaç evin bulunduğu Çukurtarla sonrası rota, yeniden dere 
yatağına inecek. Bu bölümde menderesler yapan İlyaslı Deresi, 
kayalık ve sarp bir alan içerisinden geçiyor. Eski yolu saran diken 
ve fundalıklar geçit vermediğinden, kısa bir süre dere içinden 
yürüyeceksiniz. Başka bir değirmenin yanından geçtikten sonra 
ulaştığınız Üzümlük mevkisinde patika, vadinin sağından devam 
edecek. Karşı sahildeki dik yamaç yerini tarlalık alana terk ettiği 
bölümde göreceğiniz belirgin patika, Eğnegazi Köyü’ne gitmektedir. 
Siz sağ tarafta kalarak kah patika kah traktör yolu karışımı rotanızı 
izlemeye devam edin.
Yürüyüşün 8. Kilometresinde varacağınız tarlalık alanda, başka bir 
traktör yoluna kavuşacaksınız. Boyalı Mahallesi’ne giden yola itibar 
etmeyin ve patika boyunca ilerleyin. Vadinin derinleştiği Aslanoğlu 
mevkisinde, önce geniş bir çayırlıktan geçeceksiniz. Ardından kısa 
bir süre yükseldikten sonra önünüzü kesen traktör yolundan sola 
dönerek tekrar dere kıyısına yönelin. Çoturköy Mahallesi’nin Sakızcı 
köyüyle ulaşımını sağlayan traktör yolu, rotanızın son bölümünü 
oluşturacak. Önce dereden karşıya geçin. Giderek sarplaşan vadiden 
ayrılarak Kozdere mevkisinden itibaren yükselmeye başlayın. 
Yaklaşık 2 kilometre yürüyerek Sakızcı Köyü’ne ulaşabilirsiniz. Son 
etabın yokuş olduğunu göz önüne alanlar, bu rotayı Sakızcı-İlyaslı 
şeklinde tersinden yürüyebilirler.Pa
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Parkur 4: Sakızcı-Hacıyaylası-Ağanınköyu-Deretarla (11 km) 
(Zorluk derecesi 3) 
Kanlıgüney Köyü’nün bir mahallesi olan Sakızcı Köyü, İlyaslı 
vadisini tepeden seyreden manzaralı bir yamaca kurulmuş. Yöre 
halkının başlıca geçim kaynağı, teraslanmış tarlalara ektikleri 
tütün ve buğday ürünleridir. İzleyeceğimiz rota, Deretarla-Sakızcı-
Eğnegazi üzerinden Bafra’ya giden eski göç yolu. Sakızcı Köyü 
Hebildere Mahallesi’nden başlayan etkinlik, Hacıyaylası-Kanlıgüney 
kavşağından sağa dönerek toprak yolu izliyor. Yaklaşık 200 metre 
sonra sol tarafınızda göreceğiniz patika, parkurun bundan sonraki 
bölümünü oluşturuyor. Öncelikle ağaçlar arasından geçip tarlalık 
bir alana çıkıyorsunuz. Patikanın yeniden ormanlık alana girmesinin 
ardından küçük bir yay çizerek Bektaş Deresi’ne ulaşacaksınız. 
Tadı damağınızda kalacak duruluktaki kaynak suyunu içtikten 
sonra tekrar yola koyulabilirsiniz. Baharda çiçeklenen çayırlık bir 
alana çıkan patika, kavşak noktasına ulaşacak. Sağdaki yol İlyaslı 
Çayı’na inerek Ağanınköyü’ne devam etmektedir. Siz düz ilerleyerek 
yeniden orman dokusunun gölgelendirdiği patikayı seçin. Bir miktar 
yükselen parkur, telefon vericisinin olduğu mevkide tekrar açıklık bir 
alana ulaşacaktır.
Hemen solunuzda Hacıyaylası’nın ilk evini göreceksiniz. Mola 
vermek isteyenler, konuksever ev sahibi Mustafa Deniz’in kapısını 
çalabilir ve hazırladığı çay eşliğinde keyifli bir sohbet yapabilirler. 
Yeniden yürümeye başladığınızda yerleşimin içinden geçen köy 
yolunu kullanarak batıya doğru yönelin. Hacıyaylası çıkışında 
yükselmeye başlayan toprak yol, bir süre sonra orman yoluna 
dönüşecek. 
Ağaçların sıklaştığı noktada, sağdaki patikaya girmek 
durumundasınız. Yer yer ağaç dallarının kapattığı patika, Kocadağ 
tepesi eteklerindeki yamaç boyunca ilerleyecektir. Sol tarafınızda 
yükselen kayalıklara erişen patikanın heyelandan dolayı bir 
hayli bozulmuş olduğunu göreceksiniz. Bu noktadan dikkatli bir 
şekilde ilerlemenizi tavsiye ederiz. Ardından yeniden ormanlık 
alana girip küçük bir dere yatağını geçtikten sonra rotanız, çitlerle 
çevrilmiş tarlalık alana çıkacak. Burada rastlayacağınız çeşmede 
soluklanabilirsiniz.
Artık Ağanınköyü girişine ulaştınız. Patikanın ikiye ayrıldığı kavşakta 
sağa dönün. Başka bir dere yatağını geçtikten sonra çıktığınız 
düzlükte, sol tarafınıza konumlanan kırmızı çatılılarıyla Ağanınköyü 
evleri görüş alanınıza girecek. Kısa bir süre sonra önünüzü kesen 
kuzey istikametindeki traktör yoluna yönelin. Yeniden bir tarlalık 
alana ulaştığınızda bu kez sola (batıya) dönerek ormanlık alana 
girin. İnişe geçen parkur, Kozakgerişi Deresi’ni aşarak Hacının 
Değirmeni’ne çıkacak. Bir zamanlar köylüler tarafından kullanılan Pa
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eski değirmen, virane durumdadır. Geçtiğiniz her açıklık alanın bir 
dönem tarla olarak kullanıldığını ve yakınlarında evler bulunduğunu 
hayal edin. Ne yazık ki yıllar önce terk edilmiş bu bölge, doğanın 
dinginliğine bırakılmış şimdilerde. İnsanların kullanmaması ve 
hayvanların geçmemesi nedeniyle patikanın yer yer bitkilerle 
kaplandığını belirtelim.
Şimdi sola dönerek yükselmeye başlayın. Uzuntarla mevkisini 
geçtikten sonra, patika genişleyerek ormanlık alan içinden yol 
alacak. Sizi biraz terletecek çıkışın ardından Ağanınköyü-Deretarla 
yoluna kavuşacaksınız. Sağa yönelerek batı yönünde toprak 
yolda ilerleyen. Sağ çaprazınızda, İlyaslı Deresi üstündeki Pıtpıtın 
Şelalesi’nin beyaz siluetini uzaktan seçebilirsiniz. Yaklaşık iki 
kilometre yürüdükten sonra bir virajın ardından Deretarla yerleşimi 
karşınıza çıkacaktır. Az ilerde yol ikiye ayrılacaktır. Şimdi sağdaki 
traktör yoluna girerek Tarla Deresi’nden geçin ve köy merkezinde 
aktivitenizi tamamlayın.
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Parkur 5: Deretarla-Uluavlu Köprüsü-Başkaya (7 km) 
(Zorluk derecesi 2) 
Büyük bölümü toprak bir yolu takip eden rota, İlyaslı vadisinin 
sarplaştığı bölgede akarsu havzasından ayrılarak orman dokusu 
içerisinde yükseliyor. Daha sonra yeşilliklerle süslenmiş bir traktör 
yolu aracılığıyla yeniden İlyaslı Çayı ile buluşuyor.
Deretarla’dan Yanıkdam yerleşimine giden bozuk toprak yol, 
rotamızın başlangıç noktası. Virajlar yardımıyla yükselen rota kavşak 
noktasına eriştiğinde, sağa ayrılan yolu seçmelisiniz. Soldaki yol, 
Yanıkdam üzerinden Başkaya-Bafra yoluna çıkmaktadır. Artık 
yoğun oksijen yayan bitki örtüsünün ferahlattığı bir ortamda, hoş 
bir yolculuk yapacaksınız. Rota, kuzey istikametinde bayır aşağı 
inmektedir. Keskin bir dönemecin ardından, orman yangın şeridi 
bölgesini geçerek Kırmacı Deresi’ne ulaşacaksınız. Bu noktadan 
sonra eğimi artan yokuş, yolcularını hızlı bir şekilde İlyaslı Çayı 
yatağına indirecek. 
Şimdi ayakkabılarınızı çıkararak dereden karşıya geçmeye 
hazırlanın. Vadi yatağının genişlediği bu mevkide derenin her iki 
yakası çayırlıklarla kuşatılmış durumda. Arkanızda kalan yani doğu 
tarafına akan İlyaslı, daralan ve sarplaşan vadiye girerek Pıtpıtın 
Şelalesi’ni oluşturmaktadır. Siz geniş vadi yatağında, sakin akan 
dereyi takip edin. Köşkerkalığı mevkisinde üçüncü kez dereden 
geçen ve yükselmeye başlayan rota, eski bir değirmene uğrayacak. 
Virajlarla yükselen yolun ulaştığı ayrım noktasında sola yani batıya 
yönelin. 
Sağdaki yol, Kanlıgüney Köyü Türk Mahallesi’ne gitmektedir. 
Velioğlukıracı mevkisinde Başkaya-Uluavlu yoluna erişen rota, sola 
dönerek aşağıda yer alan köprüye yönelecek. Siz akarsu kenarına 
inerek Uluhavlu Deresi’nin İlyaslı Çayı’na karıştığı yerde, eski 
patikayı bulun. 
Patika sizi bir süre derenin sağ kıyısından götürecek. Ancak 
kayalıkların izin vermediği Söngürt mevkisinde, son kez dereden 
geçmek zorunda kalacağınızı hatırlatalım. Şimdi yükselmeye 
başlayın ve Elmaçukuru Çeşmesi’nde soluklanın. Patika burada 
dört kola ayrılacaktır. Kuzeybatıya giden, eski Başkaya Değirmeni 
ve Bengü Köyü Değirmenyanı Mahallesi’ne yol almaktadır. Batıya 
doğru yükselen patika ise Keserecik Boğazı’ndaki Karabaş 
Seyir Terası’na çıkmaktadır. Siz güneydoğuya dönün ve evlerini 
gördüğünüz Başkaya’ya doğru yürüyün. Köyün emekli sakinlerinin 
sizi, muhabbetle karşılayıp konuk edeceklerinden emin olabilirsiniz.

Pa
rk

ur
 5

 



59

BAŞKAYA

İĞDİR

ULUAVLU

Göynücek

Uluavlu Köprüsü
İlyaslı Çayı

Deretarla

Başkaya

İlyaslı Vadisi, Başkaya

Mesafe

7 km928 m

719 m

742 m

Yü
ks

ek
lik



60

Parkur 6: Deretarla-Kaluk-Göynücek-Başkaya (8 km) 
(Zorluk derecesi 3) 
İkiztepe-Nerik Kültür Yolu’nun en güzel manzaralı rotalarından birini 
oluşturan bu parkuru, yokuş çıkmak istemeyenler Başkaya’dan 
başlayarak tersinden yürüyebilirler. 
Köy çıkışına yönelerek toprak yolun geniş bir yay çizdiği kavşak 
noktasına yürüyün. Sağınızda göreceğiniz traktör yoluna yönelin 
ve 300 metre sonra yolun bittiği mevkide başlayan patikaya 
girin. Güneyden gelen Tarla Deresi’ni izleyen patika, tatlı bir 
eğimle yükselecektir. Gerek dere kenarından gerekse vadiye 
paralel uzanan işlek patikalardan herhangi birini kullanabilirsiniz. 
Kabatuzla Tepesi’nin eteklerinden yükselen patika, İğdir Köyü Kaluk 
Mezarlığında traktör yoluna ulaşıyor. 200 metre sonra ise Başkaya-
Bafra-İğdir üç yol kavşağına erişeceksiniz. 
Altınkaya Baraj Gölü manzaralı kavşakta yoldan ayrılın ve batıya 
doğru meşeliklere yönelin. Önünüzü kesen traktör yolu, Kelikbeleni 
ve Çukurağıl yaylalarına gitmektedir. Yolu diklemesine geçin ve 
meşeliklere girerek patikanın başlangıcını bulun. 20 metre kadar 
batıya yönelen patika, keskin bir dönüşün ardından kuzeye yani 
sağa dönecektir. Artık meşe ağaçlarının egemenliğindeki koruluk 
içerisinde uzanan belirgin patikayı izleyebilirsiniz. Kelikbeleni 
Yaylası’ndan gelen başka bir patikayla birleşen rota, bu kez sola 
dönerek tekrar batıya yönelecek ve inişe geçecektir. Ağaçların 
bitiminde tarlalık alana çıktığınızda, Göynücek yerleşiminin evlerini 
görebilirsiniz. Yeniden sağa dönen patikayı izleyerek batıya doğru 
inişinizi sürdürün. Eski bir tahıl ambarının yanından toprak yola 
kavuştuğunuzda artık Göynücek Köyü’ne ulaştınız demektir. 
Altınkaya Baraj Gölü’nü seyreden Göynücek’te kısa bir mola verdikten 
sonra kuzeye doğru yükselen toprak yolda yürüyün. Köy çıkışında 
sona eren yol, yerini patikaya bırakacaktır. İsmi gibi minik Küçük 
Dere’yi geçtikten sonra manzaranın giderek insanın aklını aldığı 
keyifli yolculuğunuza devam edin. Göynücek Boğazı’nda Başkaya-
Bafra yoluna yaklaşan rota, batıya dönecektir. Solunuzda kalan 
manzarayı sık sık fotoğraflayarak kısa bir süre yokuş aşağı yürüyün. 
Geniş bir düzlük alanda yer alan eski ev harabesini geçtikten sonra 
rota, yeniden ormana girecek ve son kez yükselmeye başlayacaktır. 
Tepesalak mevkisinden gelen dere yatağına ulaşıldığında patika, 
ikiye ayrılacaktır. Yukarı devam ederseniz Bafra yoluna çıkarsınız. 
Batıya yani sola dönün ve yerel halkın Buluğtepe, haritada ise 
Kısıkkaya ismiyle anılan tepenin eteklerinden yürüyün. Başkaya 
Boğazı’na ulaştığınız düzlükte, bir orman yoluna kavuşacaksınız. 
Şimdi solunuz sarp bir uçurum, altınızda İğdir Koyu ve Altınkaya 
Baraj Gölü, karşı kıyıda ise Akalan Köyü’nü içeren soluk kesici bir 
tablo karşısındasınız. 
Bir süre anın tadını çıkarın. Sonra az ilerde çayırlığın ortasında Pa
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bir başına yükselen kuşburnu ağacının yanından, kuzeye uzanan 
traktör yoluna girin. On dakika sonra varacağınız Başkaya Köyü’nde, 
etkinliğiniz sona erecektir.
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Parkur 7: Başkaya-Karabaş Seyir Terası (4 km) 
(Zorluk derecesi 2) 
Bafra’nın en güzel yayla köylerinden biri olan Başkaya, dinginlik 
arayanların tam aradığı mekan. Özellikle ilkbahar aylarında doğal 
çiçek bahçesine dönüşen köy çevresinde, unutulmaz doğa 
yürüyüşlerine katılabilirsiniz. 
Önereceğimiz rota, köyün kuzeybatı çıkışındaki dere yatağını 
izleyen patikadan başlıyor. Elmaçukuru Çeşmesi’nde dört yola 
ayrılan parkur, batıya yönelen güzergahı takip ediyor. Geceninağzı 
mevkisinde güneye dönen rota, önce açıklık bir alanda yükseliyor. 
Ardından orman içine girerek inişe geçiyor. Patika, Kesercik 
Deresi’nden karşıya geçerek yeniden yükselmeye başlıyor. Kesercik 
Boğazı’na vardığınızda bir traktör yoluyla karşılaşacaksınız.. Önce 
sağa dönerek batı istikametinde yürüyün. Rotanın ağaçlık alana 
girdiği noktada, izlediğiniz patikayı terk ederek güneye doğru 
yükselin. Başkaya-Bengü yoluna ulaştığınızda tekrar sağa dönerek 
yürüyüşünüzü sürdürün. İki tarafı meşelerle çevrili toprak yol, tepeyi 
aşarak sol tarafta beliren çayırlık alana paralel ilerleyecek. Otlar 
üzerindeki lastik izlerini takip ederek yoldan ayrılın ve güneybatı 
yönündeki Karabaş Seyir Terası’na doğru adımlarınızı sıklaştırın. 
Birazdan tanımsız güzellikteki bir manzarayı seyreden ahşap bir 
kamelya göreceksiniz. Türkiye’de bilinmeyen pek çok güzellikten 
biri olan Karabaş Seyir Terası’nda, dilediğiniz kadar manzaranın 
keyfini çıkarabilirsiniz. Eğer çadırınız yanınızdaysa fırsatı kaçırmayın 
ve bir gece kamp yaparak kendinizi ödüllendirin.
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Parkur 8: Karabaş Seyir Terası-Hacıağaçboğazı (8 km) 
(Zorluk derecesi 3) 
Uzun soluklu Kültür Yolu yürüyüş rotamızın, hafızanızdan silinmeyecek 
manzaralı parkurlarından biri daha! Etkinlik için öncelikle Karabaş Seyir 
Terası’ndaki kulübenin arkasından başlayan patikayı bulmalısınız. 
Kuzeye 20 metre kadar devam eden patika, bir su deposu yanında 
orman yoluna kavuşacak. 150 metre sonra ise Bengü-Başkaya 
yoluyla birleşecektir. Şimdi sola dönerek batıya doğru toprak yolda 
ilerleyin. Kısa bir inişin ardından ulaşacağınız Geynegözü Boğazı’nda, 
Altınkaya Baraj Gölü manzarası eşliğinde yürüyüşünüzü sürdürün. 
Küçük bir rampa çıkışı ardından yolun sol tarafındaki tarlada, yalnız 
bir kulübe ve yine fotoğraf makinenize poz veren göl manzarası sizi 
karşılayacaktır. 
Mola sonrası izlediğiniz toprak yol, yaklaşık bir kilometre sonra kavşak 
noktasına erişecek. Sağdaki yol Bengü Köyü ile Alaçam İlçesi Pelitbükü 
Köyü’ne gitmektedir. Siz soldaki toprak yolu seçerek, sağ tarafınızda 
ekili tarlalar eşliğinde kısa bir süre yürüyün. Yaklaşık 500 metre sonra 
izlediğiniz yol güneye inerken,  sağ tarafa yani kuzeybatıya uzanan 
bir traktör yoluyla karşılaşacaksınız. Traktör yoluna girerek, önünüzde 
beliren Hayat Tepesi sırtlarını hedefleyin. Sağ tarafınız orman yeşilli, sol 
tarafınız ise Çatak Koyu, yumuşak bir eğimle yükseleceksiniz. Orman 
yolunun biterek patikayla buluştuğu açıklık alanda dikkatli olmanız 
gerekiyor. Sağınızda kalan patika, Ambaryanı Köyü’nden gelmektedir. 
Siz sola yatay bir şekilde uzanan iki patikadan, kuzeybatıya doğru 
tırmanan güzergahı seçin. Şimdi nispeten açıklık bir alanda yokuş 
yukarı yürüyerek, 1162 metrelik Dedem Tepe zirvesine tırmanacaksınız. 
Doruk noktasına ulaşmadan hemen önce, Ambaryanı yerleşiminden 
gelen başka bir patikayla birleşeceksiniz. 
Bulunduğunuz alandan olağanüstü manzarayı seyretmek için kısa 
bir mola verebilirsiniz. Yolculuğunuz sürece size eşlik eden Altınkaya 
Baraj Gölü, karşı kıyıda Vezirköprü köyleri, batı yönünde Şahinkaya 
Kanyonu, arkanızda ise Alaçam köyleriyle Bafra sınırını oluşturan 
Bengü Köyü, daha geride Bafra İlçesi’nin en yüksek noktası olan 
1346 metrelik Küçükdürtmen Tepesi’ni kapsayan geniş manzarayı 
izleyebilirsiniz. Dinlendikten sonra sırt boyu, güneybatıya doğru 
yol alın. Artık önünüzde beliren Bengü-Pelitbükü-Kuruçay yolunu 
ve Hacıağaçboğazı Tarlaları’nı görebiliyorsunuz. Bir yanı uçurum 
olan sırttaki patikadan, tarla sınırlarını izleyerek yürüyün. Hızla irtifa 
kaybederek indiğiniz düzlükte, tarlalar yerini geniş bir çayırlığa 
bırakacak. Batıya dönerek yamaç boyu bir miktar yükselin. Hemen 
altınızda yer alan üç yol kavşağındaki Bengü-Kuruçay yolu, rotanızın 
son durağıdır. Kamp yapmak isteyenlerin, Hacıağaçboğazı evlerinin 
bulunduğu batıya uzanan bozuk yolu, 300 metre kadar takip etmeleri 
yeterli olacaktır.Pa
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Parkur 9: Hacıağaçboğazı-Kuruçay (11 km) 
(Zorluk derecesi 3) 
İkiztepe-Nerik Kültür Yolu’nun Alaçam İlçe sınırlarından başlayan 
bu etabı, güneybatı doğrultusunda bir sırttan ilerliyor. Manzaralı 
bir yolculuk sonrası Kuruçay yerleşimine ulaşan rota, 900 metre 
irtifa kaybederek uzun bir iniş içeriyor. Çıplak bir alanda ilerleyen 
parkuru, yaz sıcaklarında yürümekten kaçınmanızı öneririz.
Hacıağaçboğazı Tarlaları mevkisindeki evlerin yanından başlayan 
etkinlik, bahar aylarında bel hizasına gelen başaklar arasından 
geçen traktör yolunu izliyor. Solunuzdaki Ambartepe’yi geçtikten 
sonra Kırantarla Sırtı’nda yeni açılan orman yolunda ilerleyerek 
inişinizi sürdürün. Solunuzda Kırtepe’si geride kalırken, önünüzde 
muhteşem güzelliğiyle uzanan Altınkaya Baraj Gölü ve Şahinkaya 
Kanyonu manzarası size yoldaşlık edecektir. Yıllar önce kullanılan 
ama artık orman yoluna dönüşen eski yolu, aşağılarda güneydoğu 
doğrultusunda uzanan Alaçamyolu Sırtı üzerinde görebilirsiniz. 
Uzun süre yürüdükten sonra sağınızda yer alan Yanıksalak Sırtı ve 
Küleme Deresi ile solunuzda uzanan Uzunomuz Sırtı ve Kavaklı 
Deresi vadilerinin birleştiği Uzuntarla Deresi’ne ineceksiniz. Rotanız 
artık toprak bir yolda ilerleyecektir. Sağınızda yükselen Öküzahmet 
Tepesi’ni geçtikten sonra Kuruçay Köyü Kabagöz Mahallesi’ne 
erişeceksiniz. Baraj gölünün derin bir körfez yaptığı alana kurulan 
yerleşimin göl kıyısındaki sokaklarına yönelin ve teknelerin yanaştığı 
iskelede yürüyüşünüzü bitirin.
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Parkur 10: Şahinkaya Kanyonu-Ömer Hasan Deresi-Oymaağaç 
(Nerik) (11 km) 
(Zorluk derecesi 2) 
Tamamı Vezirköprü sınırlarında yer alan rotanın başlangıç noktasına, 
Kuruçay Köyü’nden ayarlayacağınız bir tekneyle ulaşabilirsiniz. 
Kuruçay’dan hareketle Şahinkaya Kanyonu’nu baştan sona geçen 
tekne, vadi bitiminde sola dönerek Ömür Hasan Koyu’na dümen 
kıracaktır. Koy girişinin sol tarafında göreceğiniz orman yoluna 
ulaşmak için, teknenin yanaşabileceği uygun bir yerde karaya 
çıkabilirsiniz.
Nispeten düz bir hatta ilerleyen rota, antik dönemde kutsal Nerik 
Kenti’nin Kızılırmak sahiline ulaşmak için kullanıldığı güzergahı 
takip ediyor. Önce Kepez ve Karakaya mevkilerini geçen toprak 
yol, kıvrımlar yaparak ilerleyecek ve körfez bitiminde bir kavşak 
noktasına ulaşacak. Soldaki yol, Türkmen Köyü’ne gitmektedir. Siz 
Pazar, Kışla, Kuzbağlar ve Sancak dereciklerinin oluşturduğu Ömür 
Hasan Deresi’nin bahar aylarında bataklığa dönüştürdüğe düzlüğe 
yönelin. Önünüze çıkacak traktör yolu, güneye doğru uzanmaktadır. 
Rastlayacağınız ilk sapaktan sola devam edin. Sağdaki yol Tekçırak 
Mahallesi’ne gitmektedir. Karşıtarla mevkisine geçtikten sonra 
solunuzda Oymaağaç Köyü’nün ilk evleri belirecektir. Yerleşim 
girişindeki ayrımdan sağa dönerek Şörlenhöyüğü Tepesi’ne yayılan 
Nerik Kutsal Kenti kalıntılarına ulaşabilirsiniz. Köy içerisindeki salaş 
lokantalarda, yörenin ünlü ‘Vezir Kebabı’nı tatmanızı öneririz.
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Parkur 11: Karabaş Seyir Terası-Çatak (14 km) 
(Zorluk derecesi 3) 
Kültür Yolu rotasının sadece Bafra bölümünü yürümek isteyenler, 
Başkaya-Çatak Koyu-İğdir Koyu-Altınkaya Baraj Gövdesi-Kapıkaya 
parkurunu planlayabilirler. Önereceğimiz rota, Karabaş Seyir 
Terası’ndan start alıyor. Eskiden Vezirköprü İlçesi Alancık Köyü’nden 
sallarla karşıya geçerek Bafra’ya ve civar köylere uğrayan eski yolu 
izleyen güzergah, günümüzde tamamen orman yoluna dönüşmüş 
durumda. 
Tanımsız güzellikteki manzarasından fazlasıyla etkileneceğiniz 
parkur, seyir terasından Başkaya-Bengü yoluna çıkarak doğuya 
yöneliyor. Yaklaşık 1 kilometre sonra Kesercik Boğazı’nda sağa 
ayrılan ve güney yönünde devam eden orman yoluna giriyorsunuz. 
1100 metre yükseklikten 180 metre rakımdaki Çatak Koyu’na kadar 
sıkı bir bayır aşağı yürüyüş, konuklarını bekliyor. Şaşırtıcı bir şekilde 
yoğun sandal ağaçlarına rastlayacağınız rota boyunca, Altınkaya 
Baraj Gölü’nü gözden yitirmeyeceksiniz. Halkageriş Sırtı ve 
Kapıkaya Boğazı’nı geçtikten sonra rota, Çambükü Tepesi’nde dik 
bir şekilde inişe geçiyor. Daha sonra dönemeçlerle eğimi nispeten 
azalan parkur, sık sık fotoğraf makinenize sarılacağınız manzara 
noktalarına uğruyor.
Ekinbükü Tepesi’nde sert bir dönüş yaparak kuzeye yönelen parkur, 
Gözle Deresi Koyu’na inerek Baraj Gölü’yle buluşuluyor. Yaklaşık 
3 kilometrelik kıyı şeridindeki yürüyüşün ardından Çatak Koyu’na 
varılıyor.
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Parkur 12: Çatak-İğdir Koyu (16 km) (Zorluk derecesi 3) 
Yaklaşık 70 kilometre uzunluğa sahip Altınkaya Baraj Gölü’nün 20 
kilometrelik bölümü, Bafra İlçe sınırlarında yer almaktadır. Girintili 
çıkıntılı coğrafi yapısıyla birçok küçük koy ve körfeze ev sahipliği 
yapan gölün kuzey kısmı, manzaralı kıvrımlar içeriyor. Baraj 
gövdesiyle Alaçam sınırında yer alan Çatak Koyu arasındaki 34 
kilometrelik kıyı şeridi, Bafra turizminin gözde mekanları arasında. 
Baraj gölü yapılmadan önce Kızılırmak kıyısına konumlanan 
Bengü Köyü, eski yerleşim bölgesi sular altında kalınca yüksek 
kesimlere taşınmış. Sebze-meyve üretimi ve arıcılığın sürdürüldüğü 
Çatak Koyu’ndan başlayan rota, göl sahili boyunca düz bir hatta 
ilerlemektedir. Her burunda farklı bir manzarayla karşılaşacağınız 
yeşil-mavi serüven, yolcularını ziyadesiyle tatmin edecektir. Hozan 
Sırtı, Gözle Koyu, Fatmusukaçtı Sırtı, Çömezin Koyu, Sarıkavak 
Koyu, Akdişlik Sırtı mevkilerini geçtikten sonra İğdir Koyu’na 
ulaşılıyor. Büyükdere ve Gebeşin derelerinin aktığı derin bir vadinin 
sonuna konumlanan İğdir Koyu’nda, yaz ayları süresince arıcılıkla 
uğraşan yöre insanına rastlayabilir ve kamp kurabilirsiniz.
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Parkur 13: İğdir Koyu-Altınkaya Baraj Gövdesi-(18 km) 
(Zorluk derecesi 3) 
Altınkaya Baraj Gölü kıyı şeridi yürüyüş rotasının ikinci bölümünü 
oluşturan bu etap, oldukça uzun sayılabilecek bir doğa etkinliği. 
Neredeyse kıyıya paralel ilerleyen güzergah, son bölümde yaklaşık 
150 metrelik bir irtifa kazanarak yükselmekte ve tekrar göl seviyesine 
inmektedir.
İğdir Koyu’ndan başlayan aktivite; Tepetarla Sırtı, Elma Deresi Koyu, 
Keçilioluk Koyu, Karacaağaç mevkisi, Ziyaçukuru Koyu, Cevizli 
Koyu, Yeniay Koyu, Yeldere Koyu, Taşkesen Boğazı, Çatalpelit Koyu 
ve Sakarkaya bölgelerini kat ederek baraj gövdesine ulaşıyor. Aynı 
zamanda kamp alanı olan savak, Asarkale tarihi alanına 3 kilometre 
mesafededir.
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Parkur 14: Kapıkaya-Boğazkaya-
Taşbaşı-Kapıkaya (6 km) 
(Zorluk derecesi 2) 
Asarkale arkeolojik alanının tam 
karşısına konumlanan Kapıkaya, 
tepe noktasındaki ilginç dikdörtgen 
formundaki kaya bloğuyla tanınıyor. 
Dağcılar ve yamaç paraşütçüleri için bir 
dağ evi bulunan köyün hemen üstündeki 
697 metrelik Kapıkaya Taşbaşı Seyir 
Terası, aynı zamanda yamaç paraşütü 
uçuş pisti olarak kullanılmaktadır.
Köy merkezindeki su deposunun 
arkasındaki toprak yoldan başlayan 
yürüyüş, yumuşak bir eğimle kuzeybatı 
istikametinde tırmanıyor. Aynı zamanda 
eski kervan güzergahı olan rotanın bu 
bölümü, ağaçlar arasından geçiyor. 
Yükseldikçe arkanızda Derbent Baraj 
Gölü manzarasının belireceği rota, 
Kapıkaya Boğazı’ndaki çeşmeye ulaşıyor. 
Bu noktada rota ikiye ayrılmaktadır. 
Önce kuzeydoğu ardından güneye 
yönelen toprak yolu izleyerek Taşbaşı 
Seyir Terası’na çıkmanızı öneririz. Hem 
Altınkaya hem de Derbent baraj göllerini 
birlikte seyredebileceğiniz bu muhteşem 
fırsatı kaçırmamalısınız.
Manzaranın tadını çıkardıktan sonra 
tekrar Kapıkaya Boğazı’na geri dönün. 
Köyden geliş yönünüze göre, sağa 
ayrılan patikanın çalılıklarla kaplı zahmetli 
bir yürüyüş sonrası Kapıkaya zirvesine 
ulaşacağını hatırlatalım. Solunuzdaki 
patika ise altınızda gördüğünüz yemyeşil 
bir düzlüğe inmektedir. Patikayı 
kullanarak çayırlığa yürüyün. Düzlüğün 
bittiği Kızılot mevkisinde patikanın 
üçe ayrıldığını göreceksiniz. Soldaki 
Orta Yayla’ya, sağdaki ise Kapıkaya 
yamaçlarına gitmektedir. Pa
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Siz düz devam ederek tarlalar arasından inişe geçin. Derece Deresi 
yatağına ulaştığınızda akarsuyun karşı kıyısına geçin. Az ilerde 
bir zamanlar ekilen ama şimdilerde çayırlığa dönüşen yamaca 
ulaştığınızda, sağ tarafınıza konumlanan Kapıkaya zirvesindeki 
dikdörtgen formunda kaya bloğunu görebilirsiniz. Rota, bu noktadan 
sonra derenin sağ kıyısını izleyerek sık bir orman örtüsü altında 
devam edecektir. Küçük dönemeçler çizen patika, ormandan çıkarak 
tarlalık alana erişiyor. Ekili bölgeyi çevreleyen çitleri aşarak toprak 
yola kavuştuğunuzda, Kızılırmak Nehri’nin karşısına konumlanan 
Asarkale kalıntılarını görebilirsiniz. 400 metre ilerde ulaşacağınız 
Bafra-Kapıkaya yolu, aktivitenizin sona erdiğinin habercisidir.
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Havza Yolu

Asar 

Anayol
Kapıkaya Köyü

Mesafe

6 km

507 m

72 m

280 m

Yü
ks

ek
lik



80

Parkur 15: Kapıkaya-Taşbaşı-Çingenpınarı-Yundağı (10 km) 
(Zorluk derecesi 3) 
Yundağı’ndan geçen eski kervan yolunu kullandığımız bu rotayı 
yokuş çıkmak istemeyenler, tersinden başlayarak yaklaşık 1000 
metrelik bir rakımdan 250 metre yükseklikteki Kapıkaya Köyü’ne 
sürekli iniş şeklinde gerçekleştirebilirler. Taşbaşı Seyir Terası’na 
kadar ‘Parkur 14’ ile aynı güzergahı izleyen rota, orman içi toprak bir 
yoldan yükseliyor. Mandagölü mevkisinde patikaya dönüşerek çam, 
meşe ve kayın ağaçlarının gölgelendirdiği bir ortamda tırmanmaya 
devam ediyor. Kimi zaman ağaç kesimi için açılan orman yoluna 
dönüşen orijinal patika, Kamil’in Boğazı ve Delinin Boğazı 
mevkilerinden geçerek yükseliyor. Mandıra Boğazı bölgesinde 
Yundağı-Kapıkaya orman yoluna kavuşan güzergah, sağa dönerek 
güneye doğru yol alıyor. Son bölümde Armuttarla mevkisinde artık 
kullanılmayan orman tesislerini geçerek Hacıosman Boğazı’ndaki 
Çingenpınarı Çeşmesi’nde sona eriyor.

Pa
rk

ur
 15

 

Yundağı Ormanları, Kapıkaya



81

Kapıkaya

Asarkale

Aparı

Yundağı

Derbent Barajı

Kızılırmak

AKALAN
ESENÇAY

ASAR

KUZALAN

Çingenpınarı

Mesafe

10 km

1165 m

637 m

637 m

Yü
ks

ek
lik



82

Parkur 16: Sakızcı-Çayboyu-
Ağanınköyü (9 km) 
(Zorluk derecesi 3) 
İkiztepe-Nerik Kültür Yolu’nun 
alternatif güzergahlarından biri 
olan rota, İlyaslı Çayı vadisinin 
doğal güzellikleri arasında yol 
alıyor. İsteyenler bu güzergahı, 
Sakızcı-Hacıyaylası-Ağanınköyü-
Deretarla parkurunun seçeneği 
olarak değerlendirebilirler.  
Sakızcı Köyü Hebildere Mahal-
lesi’nden başlayan etkinlik, Ha-
cıyaylası-Kanlıgüney kavşağından 
sağa dönerek toprak yolu izliyor. 
İlyaslı dere yatağına inen rota, 
batıya dönerek çay boyu devam 
ediyor. Hacıderesi mevkisinde ikiye 
ayrılan toprak yolda, sola yönelmek 
durumundasınız. Sağdaki yol de-
reden karşıya geçerek Kanlıgüney 
Köyü’ne çıkmaktadır. Çok az 
kullanılmasından dolayı dize 
kadar uzanan otlara bürünmüş 
orman yolu, olağanüstü man-
zaralar eşliğinde devam ediyor. 
Solunuzda sarp kayalık yamaç, 
sağınızda ise İlyaslı Deresi’nin 
dingin şırıltısı, keyifli bir yol-
culuk sürdürüyorsunuz. 6. kilo-
metreye yaklaşırken derenin kar-
şısında Doğandüzü (Ovadüzü) 
Mahallesi’ni göreceksiniz. Yerleşim 
yerini geçtikten sonra yol ikiye 
ayrılacak. Eğer sağa yönelirseniz, 
yol bitiminde Körpınar Şelalesi 
karşınıza çıkacaktır. İlkbahar mev-
siminde yürüyenler, kayalık bir 
alandan düşüş yapan şelalenin 
soğuk sularında serinleyebilirler.
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Tekrar yola devam ettiğinizde, derenin birçok küçük çağlayan ve 
gölet oluşturduğuna tanık olacaksınız. Hasan Göledi’ni geçtikten 
sonra sağınızdaki ulu çınarın altında buz gibi sularıyla bir çeşmeye 
rastlayacaksınız. Dere yatağı kıyısındaki yürüyüşün 5. kilometresine 
yaklaşırken, solunuzda dik bir traktör yolu belirecek. Şimdi orman 
yolundan ayrılarak yükselmeye başlayın. Hayli yorucu rampa sizi 
Ağanınköyü-Hacıyaylası yoluna çıkaracaktır. 
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Parkur 17: Haciyaylası-Çayboyu-Ağanınköyü (8 km) 
(Zorluk derecesi 3) 
Bafra yakınlarındaki günübirlik parkurlardan biri olan bu rota, ilk 
etapta eski göç yolunu izleyerek İlyaslı Çayı’na iniyor. Daha sonra 
İlyaslı vadisinin sürprizleri eşliğinde harika bir yolculuğa dönüşüyor. 
Hacıyaylası girişindeki telefon vericisi yakınlarında başlayan rota, 
doğuya doğru orman içine yöneliyor. Adımlarınızın ezdiği kurumuş 
yaprakların çıkardığı ritmik seslerden başka hiçbir şeyin duyulmadığı 
dingin bir ortamda yürüyorsunuz. Yaklaşık 1 kilometre sonra açıklık 
bir alana eriştiğiniz Bektaş Deresi kavşağında, sola dönerek inişe 
geçiyorsunuz. Solunuzda İlyaslı vadisi, sağınızda Sakızcı yerleşimi 
manzarasını seyrederek, yöre halkının Yazlıkgerişi olarak adlandırdığı 
sırttan yürüyüşü sürdürün. Birazdan izlediğiniz patika, eski bir su 
kanalının içinden devam edecek. Yaklaşık 400 metre sonra patika, 
Sakızcı-Kanlıgüney yoluna kavuşacaktır. Rotanın bundan sonraki 
bölümü ‘Parkur 17’ ile aynı güzergahı takip etmektedir.
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Parkur 18: Uluhavlu-Değirmenyanı-Bengü (8 km) 
(Zorluk derecesi 2) 
Çok eski zamanlardan beri kullanılan Vezirköprü-Oymaağaç-
Kuruçay-Pelitbükü-Bengü-Uluavlu-Bafra yolunun önemli bir 
parçası olan güzergah, Bengü ile Uluavlu köylerini birbirine bağlıyor.
Uluavlu Köyü’nden başlayan rotamız, güney istikametinde 
ilerliyor. Uluavlu Deresi’ni geçip ormanlık alana giren rota, bir süre 
yükseliyor. Kazancı mevkisinde ormanlık bölgeden çıkan güzergah, 
Başkaya Köyü ve İlyaslı Vadisi manzarası eşliğinde devam ediyor. 
Kazancı Çayı’ndan karşıya geçen yürüyüş yolumuz, yamaç boyu 
ilerleyerek Kurucaoluk, Boylaca, Kızgınkayalar mevkilerini geçerek 
İlyaslı Deresi’ne iniyor. Artık Değirmenyanı Mahallesi’nin ilk evlerine 
yaklaştınız. Derenin sağından yürüyün ve yerleşim girişindeki 
çeşmede bir süre soluklanın. Rotanın son etabı, Değirmenyanı-
Bengü Ambaryanı arasındaki toprak köy yolu. Eski evleri ve 
ambarlarıyla dikkat çeken Bengü, İlyaslı Vadisi’nin başlangıç 
noktasına konumlanmaktadır.
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Parkur 19- Bengü-Kuruçay (15 km) 
(Zorluk derecesi 3) 
Rotayı yürümek isteyenlerin öncelikle köy içindeki köprüden 
geçerek, Bengü-Pelitbükü yoluna çıkmaları gerekiyor. İlk bölümü 
yorucu bir yokuş içeren rota için, anayolun solunda kalan patikaya 
girmelisiniz. Meşelerin hakim olduğu Büyüksivri Tepesi’ne çıkan 
sırt boyunca yükseleceksiniz. Arkanızda kalan Bengü Köyü, 
Küçükdürtmen Tepesi ve İlyaslı Vadisi manzarası, her adımda değişik 
pozlar verecektir. Büyüksivri Tepesi doruklarında nispeten eğimi 
azalan güzergah, etrafı meşelerle kuşatılmış çayırlıklar arasından 
ilerlemektedir. Artık hedefiniz güneybatı yönündeki 1162 metre 
yüksekliğindeki Dedem Tepe zirvesi. Alaçam İlçe sınırlarında kalan 
tepeye varmadan hemen önce, Karabaş Seyir Terası’ndan gelen 
başka bir patikayla birleşeceğinizi hatırlatalım. Doruk noktasında 
yokuş sona erecek ve Kuruçay Köy’üne kadar neredeyse iniş 
temposunda yürüyeceksiniz. Şimdi kısa bir süre soluklanın ve 
gökyüzünün mavisini kıskandıran güzellikteki Altınkaya Baraj 
Gölü, yemyeşil ormanlar, tarlalar arasına öbek öbek yayılan köyleri 
kapsayan 360 derecelik manzaranın keyfini çıkarın. 
Daha sonra güneybatı istikametinde gördüğünüz Hacıağaçboğazı 
Tarlaları mevkisine doğru inmeye başlayın. Rotanın bundan sonraki 
bölümü, ‘Parkur 10’ Hacıağaçboğazı-Kuruçay etabıyla aynı 
güzergahı izlemektedir.
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Parkur 20: Başkaya-Çömezin Koyu-İğdir Koyu (11 km) 
(Zorluk derecesi 3) 
Önereceğimiz rota, eskiden Başkaya sakinleri tarafından Kızılırmak 
kıyısına balık tutmak, hayvan otlatmak ve ırmak kenarındaki 
tarlalara gitmek için kullanılıyordu. Köy merkezinden başlayan 
yürüyüş, Boğazkaya mevkisine kadar kısa bir rampa içeriyor. 
Önünüze çıkan Altınkaya Baraj Gölü manzara noktasında, yeni 
açılan orman yolundan sağa dönmelisiniz. Çamboğazı mevkisinde 
kayalık bir alandan geçen orman yolu, kısa bir süre sonra yerini 
patikaya bırakacak. Şimdi sağa dönerek yamaç boyu ilerlemeniz 
gerekmektedir. Çünkü soldaki patika, döne kıvrıla İğdir Koyu’na 
kadar inmektedir.
Artık sık ağaç dallarının varlığından dolayı neredeyse güneş 
ışınlarının erişmediği ormanlık alanda yürüyeceksiniz. Güney 
yönünde ilerleyen rota, Kızılot mevkisini geçtikten sonra, Kızılöbek 
Sırtı boyunca yokuş aşağı devam edecektir. Kısa bir süreliğine 
çıktığınız açıklık alanda, hem Altınkaya Baraj Gölü’nü hem de 
Karabaş Seyir Terası’nı görebilirsiniz. Yeniden ormanlık alana 
dalan patika, kurumuş yaprakların yumuşak bir doku oluşturduğu 
zeminde ilerleyecek. Kilisegeriş Sırtı’na ulaşıldığında, önünüze 
çıkan sapaktan sağa giden patikayı seçmelisiniz. Soldaki izlek, İğdir 
Koyu’na inen alternatif güzergahlardan biridir. Horazon Tepesi’nin 
kuzeyinden dolaşan patika, kısa süreliğine batı yönünde devam 
edecek. Tepeyi geçtikten sonra ise yeniden güneye yönelecek ve 
sırt boyu inişini sürdürecektir. 
Orman dokusunun izin verdiği açıklık alanlarda, sağ tarafınızda 
ineceğiniz vadi yatağını görme şansınız olacak. Bakkalpınar ve 
Ağcasu derelerinin aktığı iki vadi birleşiminde tarlalık alana inerken, 
patikanın son bölümü diken ve fundalıklardan dolayı kapanmış 
olabilir. Dikkatli bir şekilde kapalı alandan geçin ve sağınızdaki 
vadi tabanında önünüzü kesecek traktör yoluna çıkın. Kısa bir 
mola verdikten sonra tekrar yola koyulduğunuzda sola dönerek 
güneye istikametinde yürüyüşünüzü sürdürün. Solunuzdan gelen 
Körpınar Deresi’nin aktığı küçük vadiyi geçtikten sonra Altınkaya 
Baraj Gövdesi-Çatak sahil yoluna erişmiş olacaksınız. Çömezin 
Koyu olarak anılan bu mevkiden sola dönerek, İğdir koyuna kadar 
göl manzaralı rotayı yürüyebilirsiniz. İğdir Koyu’nda su ve kamp 
yapma olanağı mevcut. Eğer bu rotayı iki günlük bir etkinlik şeklinde 
düşünürseniz bir sonraki gün, İğdir Koyu-Göynücek-Başkaya 
parkurunu yürüyerek başlangıç noktanız olan Başkaya Köyü’ne 
dönebilirsiniz. 
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Parkur 21: Başkaya-Göynücek-İğdir Koyu (8 km) 
(Zorluk derecesi 2) 
Yine Başkaya’dan başlayıp Altınkaya Baraj Gölü sahiline inen ve 
harika manzaralarla bezenmiş eski göç yollarından biri. Başkaya 
merkezinden Boğazkaya mevkisine doğru yürüyün. Uçurumun 
kenarından seyredeceğiniz göl manzarası eminiz ki belleğinizden 
silinmeyecek izler bırakacaktır. 
Şimdi kuzeydoğu istikametinde yürüyerek Kısıkkaya Tepesi’nin 
yamaçlarından geçen patikaya yönelin. Tepesulak mevkisine doğru 
yaklaşırken önünüzü kesen Beylicek Deresi’nden karşıya geçin ve bu 
kez güneydoğu yönünde yürüyün. Ormanlık alana giren rota, virane 
bir ev kalıntısını geçtikten sonra yeniden kuzeydoğuya dönecek ve 
yükselmeye başlayacak. Gökçekaya Boğazı’nda Başkaya-Bafra 
anayoluna yaklaşan parkur, bu noktadan itibaren yönünü tekrar 
güneydoğuya çevirecek ve Fildistan Tepesi’nin güney eteklerinden 
devam edecektir. Bir zamanlar katırların kullandığı oldukça geniş 
göç yolu, Küçük Dere’yi geçerek sizi Göynücek Mahallesi’ne 
ulaştıracaktır.
Köy içinde ikiye ayrılan toprak yoldan sağdakine yönelerek 
mezarlığa doğru ilerleyin. Son evin önündeki çeşmeden kana kana 
su içip, kısa bir süre mola verin. Daha sonra tarlalara gitmek için 
kullanılan traktör yolunda tekrar yürümeye başlayın. 
Güneye doğru ilerleyen rota, bir dere yatağından geçerek geniş 
bir düzlüğe çıkacak. Tarlalar arasında uzanan belirgin patikayı 
bulduktan sonra, güney yönündeki ilerleyişinizi sürdürün. Kısa bir 
süre sonra başka bir minik dere yatağını geçerek yükselecek ve 
sırt noktasına erişeceksiniz. Artık ağaçların çevrelediği sırt boyunca 
uzanan patikanın kılavuzluğunda ilerleyin. İğdir Koyu’na kadar 
yumuşak bir eğimle alçalan patika, sizi gölle kucaklaşan yemyeşil 
sahile indirecektir.
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Göynücek Mahallesi, İğdir
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İkiztepe-Nerik Kültür Yolu (Araç veya Bisiklet)
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İkiztepe-Nerik Kültür Yolu (Araç veya Bisiklet) Çetinkaya Köprüsü



96

Doğaseverler için hazırladığımız İkiztepe-Nerik Kültür Yolu, yürüyüş 
ve araç/bisiklet rotası olarak farklı iki seçenekte oluşturuldu. 
İsteyenler, eski kervan ve göç yollarını kullanarak belirlediğimiz 
parkuru, araç veya bisiklet vasıtalarıyla geçebilirler. ‘Manzaralı 
Araç Yolu’ konseptindeki rota boyunca büyüleyici doğal güzellikler 
arasından geçerek Bafra İlçesi İkiztepe Ören Yeri ile Vezirköprü İlçesi 
Nerik Arkeolojik Alanı gibi tarihi mekanları ziyaret edebilirsiniz. Her 
iki rotanın haritaları, Coğrafi Pozisyon Sistemiyle (GPS) belirlenmiş 
ve rehber kitabın arkasında sunulmuştur. 

Parkur 1: İkiztepe-Harız-Küçükkavakpınar-Kelikler-Eldavut-Gök-
çeağaç-Müstecep-Çulhakoca-Değirmenyanı-Bengü-Kuruçay-
Oymaağaç-Adatepe-Vezirköprü-Çalköy-Güldere-Kabadere-Öz-
yörük-Yolpınar-Gökalan-Akalan-Kapıkaya-Asar-Kolay-Kuşçu-
lar-İkiztepe (188 km)
İlk etapta, İkiztepe’den çıkarak Alaçam sınırı boyunca uzanan bir 
sırtta ilerleyen eski kervan yolunu izliyorsunuz. Rota, Vezirköprü 
ilçesi Kuruçay Köyü’nde Kızılırmak kıyısına ulaşıyor ve tekneyle 
karşıya geçiliyor. Oymaağaç Köyü’ndeki Nerik Ören Yeri ziyareti 
sonrası Vezirköprü-Bafra arasında binlerce yıl önce bakır madeni 
taşınan ve yüzyıllarca kervan yolu olarak kullanılan bölge geçiliyor. 
Bir bölümü inişli çıkışlı köy yollarını içeren rota, Yundağı üzerinden 
Bafra’nın en önemli arkeolojik bölgelerinden biri olan Asarkale’ye 
iniyor. Son bölümde Kızılırmak kıyısını izleyerek başlangıç noktası 
olan İkiztepe’ye dönülüyor.Pa
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Göynücek Boğazı’ndan Altınkaya Baraj Gölü
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Parkur 2: İkiztepe-Kuşçular-Kolay-Asar-Asarkale-Altınkaya Ba-
rajı-Çatak-Kuruçay-Oymaağaç-Adatepe-Vezirköprü-Çalköy-Gül-
dere-Kabadere-Özyörük-Yolpınar-Gökalan-Akalan-Kapıkaya-
Yeniköy-Düzköy-Boğazkaya-Derbent-Bafra (176 km)
Bu rotanın bir önceki parkurdan en önemli farkı, Altınkaya Baraj 
Gölü ile Çatak Koyu arasında 34 kilometre boyunca Kızılırmak 
sahil şeridini izlemesi. Görsel açıdan gezginleri ziyadesiyle tatmin 
edecek güzergahın Kuruçay Köyü’nden sonraki etabı, ‘Rota 1’ ile 
aynı parkuru izliyor.
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İkiztepe Ören Yeri
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Bafra bisiklet rotaları, şehir ve dağ bisikleti olmak üzere iki bölümde 
tespit edildi. Genel olarak Bafra Ovası’nı kat eden tüm parkurları, 
şehir bisikletiyle geçebilirsiniz. Toprak köy yollarını kapsayan dağ 
bisikleti parkurlarını ise deneyimli ve kondisyonu iyi olan bisikletçilere 
öneriyoruz. 80-125 kilometre arasındaki söz konusu dağ rotaları, 
tüm günü kapsayan uzun ve zorlu maratonlardır. Bisiklet rotalarının 
Gps verilerini www.ikiztepe-nerik.com adresinden ücretsiz temin 
edebilirsiniz. 

Bisiklet Parkurları



99
Bisiklet Parkurları Kızılırmak Nehri
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Parkur 1: Kapıkaya-Asarkale-Aparı-Akalan-Yundağı-Çingenpınarı-
Mandagölü-Taşbaşı Seyir Terası-Kapıkaya (36 km) 
Asarkale ile Kapıkaya gibi Bafra tarihi mekanları arasında öne çıkan 
arkeolojik bölgeleri kapsayan bisiklet rotamız, 76 metre rakımdan 
başlayarak 1060 metre yükseklikteki Yundağı doruklarına tırmanıyor. 
İlk etabı bir hayli yorucu yokuş, ikinci bölümü ise sürekli inişi içeren 
rota, 275 metre rakımdaki Kapıkaya Köyü’nde sona eriyor. Büyük 
bir bölümü ormanlık alan içerisinde seyreden güzergahta, bol su 
kaynaklarına rastlayacaksınız. Kapıkaya-Asarkale-Altınkaya Barajı 
arasındaki 5 kilometrelik etabın dışında rotanın tamamı toprak yol.

Parkur 2: Bafra-Bakırpınar-Üçpınar-Yörükler-Ondokuzmayıs Sahil 
Şeridi-Atakum Sahili-Samsun (43 km) 
Samsun-Bafra arasını sahilden geçen rota, Bafra bisiklet rotaları 
içerisinde herkesin deneyebileceği ideal parkurlardan biri. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenlenen Atakum-Ondokuzmayıs sahili, 
Karadeniz kıyı şeridi boyunca kesintisiz bisiklet sürme keyfi 
yaşatıyor. Rota, sadece Bafra-Yörükler-Ondokuzmayıs Balıkçı 
Barınağı etabında sahilden uzaklaşıyor. Deniz sezonunun açıldığı 
yaz aylarında, sahilin aşırı kalabalık olduğunu hatırlatalım.
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Parkur 3: Bafra-Ağıllar-Türbe-Karıncak-Koşuköy-Kumtepe-Koşuköy-
Yeşilyazı-Altınova-Şeyhören-Balıklar-Bafra (44 km) 
Kızılırmak Nehri’nin sol kıyı şeridini takip eden rotanın neredeyse 
tamamı deniz seviyesinde ilerliyor. Kızılırmak’ın Karadeniz’e 
döküldüğü delta ağzındaki liman ile Koşuköy arasını, geri dönüşte 
bir kez daha geçmek durumundasınız. Balıkçı teknelerinin barınağı 
olan limandan karşı kıyıdaki Bafra deniz fenerini fotoğraflayabilirsiniz. 
Koşuköy’den sonra Yeşilyazı üzerinden Bafra’ya geri dönen rota, 
köy yerleşimlerinin yanı sıra çeltik ve tütün tarlaları arasından 
geçiyor. Tamamı asfalt köy yoludur.

Parkur 4: Bafra-Bakırpınar-Sarıkaya-Doğanca-Kızılırmak Deltası-
Yörükler-Üçpınar-Bengüler-Bakırpınar-Bafra (55 km) Türkiye’nin 
göz bebeği doğal alanlarımızdan biri olan Kızılırmak Deltası’nı 
bir baştan diğer başa kat eden parkur, göller ve köy yerleşimleri 
arasından geçiyor. Parkurun Doğanca-Kızılırmak Deltası Kuş 
Cenneti çıkışı arasındaki bölüm toprak, geri kalanı ise asfalt yoldan 
geçiyor. Rotanın 95 metreye tırmanan tek yokuşu, Bengüler-
Bakırpınar arasında. 
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Parkur 5: Bafra-Tütüncüler-Evrenuşağı-Sürmeli-Uluağaç-Kuşkayası-
Aydınpınar-Nebiyan-Yeşilyurt-Dikencik-Darboğaz-İkizpınar-Dededağ-
Bafra (65 km) 
Turizm merkezi ilan edilen ve büyük bir bölümü Ondokuzmayıs 
İlçesi sınırlarında kalan Nebiyan Dağı zirvesine tırmanan rota, 
oldukça zor bir etap. Neredeyse deniz seviyesinden 950 metreye 
yükselen parkurun Kuşkayası-Nebiyan bölümü, virajlı rampalardan 
oluşmakta. Aydınpınar-Nebiyan ile Yeşilyurt-Dikencik arası toprak 
yol. 
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Parkur 6: Bafra-Kolay-Asar-Kapıkaya-Yeniköy-Düzköy-Boğazkaya-
Derbent-Sanayi-Bafra (67 km) 
Derbent Baraj Gölü etrafını geniş bir daire çizerek dolanan rota, 
asfalt köy yollarından geçmekte. Bafra-Asar Köy arasında yoğun 
bir trafik akışı mevcut, dikkat. Kayda değer herhangi bir rampası 
bulunmayan güzergah, göl manzarası eşliğinde hoş bir yolculuk 
vaat ediyor. Boğazkaya mevkisindeki salaş balık lokantaları, mola 
vermek ve dinlenmek için ideal. 

Parkur 7: Bafra-Azay-Müstecep-Çulhakoca-Uluhavlu-Başkaya-
Eğnegazi-İlyaslı-Bafra (86 km) 
Bafra sınırlarındaki İlyaslı Çayı vadisinin her iki yakasında pedal 
çevireceğiniz rota, zor bir dağ bisikleti parkuru. Bafra-İlyaslı-
Çulhakoca arası asfalt geri kalan bölümü toprak dağ yollarından 
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geçen parkur, deniz seviyesinden 1152 metreye tırmanıyor. Daha 
sonra Uluavlu üzerinden 742 metre rakımdaki İlyaslı Çayı’na kadar 
inişe geçiliyor. Ardından 1042 metre yüksekliğe çıkarak, Altınkaya 
Baraj Gölü manzarası eşliğinde bir süre düz hatta ilerliyor. Yiğitalan 
Dörtyol mevkisinde yeniden inişe geçen güzergahda, İlyaslı Köyü’ne 
kadar neredeyse pedal basmadan bisiklet sürüyorsunuz. Ormanlık 
alanda yol alan ve pek çok çeşmeden sularınızı tazeleyeceğiniz 
etabın son bölümü, İlyaslı-Bafra arasındaki asfalt düz yol. Kendine 
güvenenlere önerimiz, ekstradan 15 kilometrelik Başkaya-Karabaş 
Seyir Terası etabını seyahatlerine eklemeleri. Seyir Terası’nda 
karşınıza çıkacak manzara, döktüğünüz tere ve kaslarınızın 
yorgunluğuna değecektir.

Parkur 8: Bafra-Tütüncüler-Evrenuşağı-Sürmeli-Uluağaç-Kuşkayası-
Nebiyan-Esençay-İnözükoşaca-Kapıkaya (96 km) 
Başlangıç bölümünden Nebiyan doruğuna kadar ‘Parkur 5’ ile 
aynı güzergahı izleyen rotamızın zorluk derecesi oldukça yüksek. 
Özellikle tatlı bir eğimle çıkılan Nebiyan rampası, etabın en zor 
ve yorucu bölümünü oluşturuyor. Nebiyan Turizm Merkezi’ndeki 
tesislerden birinde, uzun süre dinlenebilirsiniz. Sonrasında 
Aydınpınar Köyü’nden itibaren Esençay vadisine inişe geçiliyor. Son 
bölümde düz asfalt yol üzerinden, Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki 
Kapıkaya Köyü’ne ulaşılıyor. 
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Parkur 9: İkiztepe-Gökçeağaç-Değirmenyanı-Bengü-Başkaya-
Eğnegazi-İlyaslı-Çayağzı-Bafra (107 km) İkiztepe arkeolojik 
alanından başlayıp geniş bir daire çizerek başlangıç noktasına 
geri dönen rota, Bafra sınırları içerisindeki uzun bisiklet turlarından 
biri. İlk etapta İkiztepe-Bengü ayrımına dek rampa çıkılıyor. Deniz 
seviyesinden 1100 metrelere tırmanan parkur, bisiklet severleri 
bir hayli terletecek zorlukta. Ormanın gölgelendirdiği bu bölümün 
alabildiğine dingin ve yoğun araç trafiğinden uzak olduğunu 
özellikle vurgulayalım. Doruk noktasından sonra deniz seviyesinden 
866 metre yükseklikteki Bengü’ye kadar, pedal çevirmek zorunda 
kalmıyorsunuz. Ancak her inişin bir çıkışı olduğunu unutmayın! 
Bengü Köyü’nden Yiğitalan Dörtyol Kavşağı’na dek yeniden 1100 
metrelere tırmanmak zorundasınız. Altınkaya Baraj Gölü manzarası, 
Başkaya Köyü girişindeki küçük iniş ile Başkaya-İğdir arasındaki 
nispeten düz toprak yol bu bölümü kolaylaştıran etmenler arasında. 
Son bölümde İlyaslı Köyü’ne kadar yokuş aşağı sallanıp asfalt 
yola kavuşuyorsunuz. İsteyenler rotayı iki günlük bir aktivite olarak 
planlayabilir ve Karabaş Seyir Terası’nda kamp kurabilirler.
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Parkur 10: Bafra-Kolay-Asarkale-Altınkaya Baraj Gölü-Çatak 
Koyu-Bengü-Değirmenyanı-Çulhakoca-Müstecep-Azay-Bafra 
(122 km) 
Bafra sınırlarındaki tarihi ve doğal güzellikleri turlayan rota, uzun 
olmasına karşın müthiş keyifli bir parkur. Bafra-Çatak Koyu arasında 
bisikletçileri üzecek fazla zorlukta yokuş bulunmuyor. Sadece baraj 
gövdesi sonrası kısa bir rampa çıkmak durumundasınız. Solunuzda 
uzanan göl manzarası ve uğrayacağınız sayısız koy, sizi motive 
edecektir. Çatak Koyu’ndan sonra tırmanışa geçen rota, 205 
metreden 1050 metre rakıma çıkmaktadır. Sık sık mola vermek 
zorunda kalacağınız bu etap, sizi oldukça yoracaktır. Ulaştığınız 
doruk noktasından bu kez Bengü Köyü’ne inip yeniden kısa bir 
süre tırmanan parkur, Azay Köyü’ne kadar yokuş aşağı inmektedir. 
Altınkaya Baraj Gövdesi ile Çulhakoca arasındaki hayli uzun etap 
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toprak, geri kalan bölüm ise asfalt yoldur. Rotayı iki gün düşünenler, 
Çatak Koyu’nu kamp kurmak için kullanabilirler.
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İlyaslı ve Esençay vadileri ile Altınkaya Baraj Gölü sahilindeki toprak 
köy yollarının bir bölümünü,  jiple gezebilirsiniz. Yüksek kesimlerdeki 
rotaların kış aylarında kar, bahar aylarında ise çamur nedeniyle 
geçilmesi zor olabilir. 

Parkur 1: İkiztepe-Gökçeağaç-Müstecep-Çulhakoca-Değir-
menyanı-Bengü-Karabaş Seyir Terası-Başkaya-İğdir-Eğnegazi-
İlyaslı-Çayağzı-Bafra (107 km) 
İkiztepe-Çulhakoca ve İlyaslı-Bafra arası asfalt, geri kalan bölüm 
toprak yol. 

Parkur 2: Bafra-Kolay-Asarkale-Altınkaya Baraj Gölü-Çatak 
Koyu-Bengü-Karabaş Seyir Terası-Başkaya-Yanıkdam-
Deretarla-Ağanınköyü-Hacıyaylası-Sakızcı-Eğnegazi-İlyaslı-
Çayağzı-Bafra (117 km) 
Altınkaya Baraj Gölü’nün Bafra sınırlarında kalan tüm sahil şeridini 
turlayan rota, daha sonra İlyaslı Çayı vadisini takip ediyor. 

Parkur 3: Bafra-Kolay-Asarkale-Altınkaya Baraj Gölü-Çatak-
Bengü-Değirmenyanı-Müstecep-Azay-Bafra (122 km)

Jip Safari Parkurları
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Jip Safari Parkurları

Bir önceki rotayla Bengü Köyü’ne kadar aynı güzergahı izleyen gezi, 
son bölümde eski kervan yolunu takip ederek Bafra’ya geri dönüyor.

Parkur 4: Bafra-Tütüncüler-Evrenuşağı-Sürmeli-Uluağaç-Kuşkayası-
Nebiyan-Aydınpınar-Esençay-Karakütük-Sarpın-Yundağı-Kapıkaya-
AsarkaleYiğitalan-İğdir-Başkaya-Bengü-Değirmenyanı-Kocaçul-
ha-Müstecep-Azay-Bafra (126 km) 
Nebiyan ve Yundağı zirvelerine tırmanan jip safari rotamız, neredeyse 
tüm Bafra’yı gezerek ilçe merkezine dönüyor.

Parkur 5: İkiztepe-Harız-Asar-Küçükkavakpınar-Kelikler-Elda-
vut-Gökçeağaç-Müstecep-Çulhakoca-Değirmenyanı-Bengü-
Kuruçay-Oymaağaç-Adatepe-Vezirköprü-Çalköy-Gül-dere-
Kabadere-Özyörük-Yolpınar-Gökalan-Akalan-Kapıkaya-
Asarkale-Kolay-Kuşçular-İkiztepe (188 km) 
Altınkaya Baraj Gölü çevresini turlayan önereceğimiz rota, Alaçam 
ve Vezirköprü ilçe sınırlarından geçerek başlangıç noktası olan 
İkiztepe sit alanında sona eriyor.

Kızılırmak Nehri Geçişi, Kuruçay/Samsun Offroad Kulübü Arşivi
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Dağlarını süsleyen yemyeşil orman dokusu ve baraj göllerinin maviliği 
eşliğinde yol alan İkiztepe-Nerik Kültür Yolu araç/bisiklet güzergahını, 
Manzaralı Araç Rotası konseptinde değerlendirebilirsiniz. Bazı 
bisiklet ve jip safari rotalarının yanı sıra Bafra-Kolay-Asarkale-
İnözükoşça-Esençay-Çakıralan-Havza ve Bafra-Kolay-Asarkale-
İnözükoşça-Esençay-Çakıralan-Kavak-Çakallı Han güzergahları, 
önereceğimiz diğer Manzaralı Araç Rotaları arasında.

Manzaralı Araç Rotaları
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Manzaralı Araç Rotaları Derbent Baraj Gölü



110
Yamaç Paraşütü
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Yamaç Paraşütü Taşbaşı Seyir Terası Yamaç Paraşütü Pisti, Kapıkaya
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Bafra İlçe’sindeki hava sporları aktivitelerinin geçmişi, 1986 yılına 
kadar dayanır. Türk Hava Kurumu (THK) Bafra Şube Başkanlığı’nın 
girişimiyle, şimdiki Turizm Fakültesi’nin bulunduğu alanda sportif 
hava alanı oluşturulur ve Karadeniz Bölgesi gençlerine “Planör 
pilotaj” ve “Paraşütçülük” eğitimleri verilmeye başlanır. Bu kurslar 
sayesinde Samsun ve Bafra genelinde pek çok pilot ve paraşütçü 
yetişir. 
  
Bafra ilçe sınırlarında, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alındığı 
yamaç paraşütüne uygun beş adet uçuş pisti mevcuttur. Bu kalkış 
alanları; kuzey rüzgarlarıyla yamaç paraşütü başlangıç seviyesine 
elverişli Derbent Barajı kıyısındaki Derbent Tepesi (200), doğu 
rüzgarlarının hakim olduğu ve acemi dahil her seviyedeki pilotlar için 
Örencik Köyü Elmacık Tepesi (385), kuzey/kuzeydoğu rüzgarlarına 
açık ve deneyimli pilotların tercih ettiği Kolay Beldesi İnözü Tepesi 
(420), eğitim uçuşları için ideal Sürmeli Köyü Keltepe (170) ve son 
olarak kuzey rüzgarlarının egemen olduğu Kapıkaya Köyü Taşbaşı 
Seyir Terası’dır (625). Özellikle kalkış ve iniş alanının genişliği, ulaşım 
kolaylığı, konaklama olanağı bulunan dağ evi, Altınkaya ve Derbent 
baraj gölleri manzarası, Asarkale ve kaya mezarları görselliğiyle 
Kapıkaya Taşbaşı, ulusal uçuşlar ve turistik faaliyetler açısından 
tercih edilmektedir.
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Taşbaşı Seyir Terası Yamaç Paraşütü Pisti, Kapıkaya
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Diğer Aktiviteler Olta Balıkçılığı
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Diğer Aktiviteler

Gerek Altınkaya gerekse Derbent baraj göllerinde olta balıkçılığı, 
yelken, kürek, su bisikleti, durgunsu kanosu gibi su sporları 
yapılabilir. Özellikle Başkaya-İğdir-Bengü bölgesi at biniciliği için 
uygundur. Kapıkaya Taşbaşı Seyir Terası, Altınkaya Baraj Gövdesi, 
Karabaş Seyir Terası, İğdir Koyu, Çatak Koyu, Yundağı Çingenpınar 
mevkileri kamp ve karavancılık açısından ideal alanlardır.

Tepen Deliği, Başaran/Şükrü GÜN

Taşbaşı Seyir Terası’nda Kamping
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Karadeniz mutfağının belli başlı özelliklerini taşıyan Bafra mutfağında 
pide, keşkek, mıhlama, herse, tirit, gelinaşı, tandır, Bafra tuzlusu, 
yağlı yanıç, lahana sarması, mısır çorbası, ıslama, nokul, kaymaklı 
lokum, yufka tatlısı öne çıkan lezzetlerdir. Karadeniz pide çeşitleri 
arasında özel bir yeri olan Bafra Pidesi, normal pide hamurundan 
farklı yapılmasıyla benzerlerinden ayrılır. Açık ve kapalı olmak üzere 
iki çeşidi bulunan pideler peynirli, kıymalı, kuşbaşılı, pastırmalı, 
yumurtalı, karışık gibi türlere ayrılır. Bu arada Sürmeli Ekoloji 
Derneği’nin katkılarıyla oluşturulan ve her hafta Pazar günleri kurulan 
Sürmeli Organik Ürünler Pazarı’nda, kadın satıcıların kotardığı 
yöreye özgü yiyecekleri ve ev yapımı birçok lezzeti bulabilirsiniz.

BAFRA NOKULU: Çok eski tarihlerden beri özellikle dini 
bayramlarımızda her evin olmazsa olmazı yöresel bir lezzettir. Bir 
hamur tatlısı olan nokul malzemesi olarak un, maya, su, sıvıyağ, 
yoğurt, ceviz, üzüm, şeker kullanılır. Un, maya, yoğurt ve yağ, suyla 
karıştırılarak hamur tutulur. Bir süre dinlendirilir. Ardından hazırlanan 
hamur eşit parçalara bölünür ve oklava yardımıyla büyültülerek 
açılır. Tezgah üzerine serilen hamurun içine ceviz, üzüm ve şekerden 
oluşan karışım bolca dökülerek sarılır. El alışkanlığına göre 7 veya 
8 santimetre boyunda kesilerek tepsilere dizilir. 160-180 dereceye 
getirilen fırın ısısında pişirilirdikten sonra servise hazır hale getirilir.

MANDA KAYMAKLI  LOKUM: Yaklaşık yüzyılı aşkın süredir Bafra 
lezzet listesine ismini yazdıran manda kaymaklı lokum, ilk şekerci 
Faris YÜKSEL tarafından bulunmuştur. Lokumun içine konulan 
kaymak, Kızılırmak Deltası’nda yetiştirilen mandalardan temin edilir. 
Manda sütünden elde edilen kaymak, kalsiyum açısından zengin 
kolestrol seviyesi bakımından ise oldukça düşüktür. Saf kaymak, 
lokumla birleştiğinde eşsiz bir lezzet oluşturur.  

Yapılışında nişasta, su, limontuzu, şeker, manda kaymağı 
malzemelerinin kullanıldığı lokumun hazırlanışı şöyledir. Önce su, 
şeker ve nişasta birlikte kaynatılır, sonra üzerine limon tuzu ilave 
edilir. Kıvamına gelince kalıplara dökülür ve dinlendirilir. Hazırlanan 
karışım 10 santimetre genişliğinde kesilerek parçalara ayrılır. İçine 
saf manda kaymağı konur ve açık kenarlar birbiriyle yapıştırılarak 
yuvarlanır. Makas yardımıyla kesilerek sunuma hazır hale getirilir. 
Kaymaklı lokum özellikle sıcak havalarda çabuk bozulduğundan 
hızla tüketilmelidir.

Yerel Lezzetler
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Nokul Yapımı Nokul, Kaymaklı Lokum ve Yufka Tatlısı

Yöreye Özgü Kuzu Kebabı

Sürmeli Köyü Organik Pazarı

Bafra Pidesi Çeşitleri
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Modern teknolojinin hayatımızın her alanına müdahale ettiği 
zamanımızda, el emeği göz nuru el sanatları giderek yok oluyor ne 
yazık ki. Kapitalist sistemin ve reklamın tercihlerimizi yönlendirdiği 
günümüzde, fabrikasyon veya yüksek teknolojiyle hazırlanmış 
metalar ata yadigarı birçok el sanatı değerinin yerini alıyor. 
Kültürüne sahip çıkan Bafra sakinleri halen kilim dokumacılığı, hasır 
ve zembil örücülüğü, göz nuru işleme ve oyalar, çorap örücülüğü, 
bez dokumacılığı geleneğini sürdürmektedirler.  

ZEMBİL: Bitkisel örücülük olarak da adlandırabileceğimiz Zembil 
sanatında kullanılan ana malzemeleri Kızılırmak Deltası’ndan elde 
edilen saz bitkisi, mısır yeleği (mısır koçanı yaprakaltı), kındıra, 
çuvaldız, kumaş boyası, su püskürtme şişesi olarak sayabiliriz. 
Bu arada soğan veya yeşil ceviz kabuklarının kaynatılmasıyla elde 
edilen doğal boya renklendirmede kullanılabilir.

El Sanatları

Mayıs ve Haziran ayları arasında 
Kızılırmak Deltası’ndan kesilen 
kındıra, yaz boyunca çok iyi 
kurutulur ve nemli olmayan bir 
ortamda saklanır. Mısır yelekleri 
ise tarlada kuruyan mısırların 
temiz iç yapraklarından toplanır ve 
kurutulmaya bırakır. Kındıra işleme 
konulmadan ıslatılır, daha sonra 
bir havluya sarılarak yumuşatılır. 
Avuç içinde birbirleri eksenlerinde 
çevrilerek bükülür. Mısır yeleği 
ise 2 santimetre genişliğinde 
bölünür, yumuşaması için ıslatılır. 
Kındıra, çuvaldız yardımıyla mısır 
yelekleriyle düğümler atılarak 
soldan sağa sarılır. Koçan bittiği 
yerde iğne ile dolanır ve çanta, 
ekmek sepeti, vazo, pano, tepsi 
vb gibi çeşitli objeler üretilir. 
İsteğe göre boyanmış mısır koçan 
yapraklarından aralara desen 
konulur. 

Zembil Yapımı
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TEL KIRMA: Namazlık, masa örtüsü, çanta, pano vb materyallerin 
üretildiği Tel Kırma işlemelerinde; tel iğnesi, özel tel kırma kasnağı, 
bakır tel, ipek veya tül gibi malzemelerin kullanılır.
 
Desenleri nakışçının kendisi tarafından tasarlanan Kurdele Nakış 
işlemelerinde ise malzeme olarak mozaik ipek, kurdele ve kumaş 
(fay, ipek, keten, tül) kullanılmaktadır.

Zembil Ürünleri

Tel Kırma
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1.  Gün: Büyük Cami (Cami-i Kebir), Ali Bey Çeşmesi, Kadı Çeşmesi, 
Hüseyin Bey Çeşmesi, Bedesten, Çetinkaya Köprüsü, Efraim Ağa 
Konağı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nden oluşan ilçe merkezi 
gezisi. Öğlen yemeğinde Bafra Pidesi. Öğleden sonra Kızılırmak 
Deltası Kuş Cenneti turu (Leylek Ormanı, Kuş Gözlem Ziyaretçi 
Merkezi, Cernek Gölü, Ulu Göl, Galeriç Subasar Ormanı).
2. Gün: Sabah İlyaslı Çayı vadisi, Başkaya Köyü ve Karabaş 
Seyir Terası, öğleden sonra İkiztepe-Nerik Kültür Yolu Başkaya-
Göynücek-Kaluk-Deretarla parkur yürüyüşü.
3.  Gün: Sabah İkiztepe Ören Yeri, Bafra deniz feneri, Karaboğaz 
Gölü; Boğazkaya’da öğle yemeği, öğleden sonra Asarkale ve kaya 
mezarları, Kapıkaya Taşbaşı Seyir Terası’ndan Derbent Baraj Gölü 
manzarası. 
4.  Gün: Altınkaya Baraj Gölü sahil şeridi araç gezisi, Kuruçay kalkışlı 
Şahinkaya Kanyon tekne turu.
5. Gün: Sürmeli Köyü Organik Pazarı (sadece Pazar günleri 
kurulduğunu hatırlatalım), Osman Ağa Korusu Mesire Alanı, 
Kavaktepe Rum Çeşmesi, Nebiyan Turizm merkezi gezisi.
6.  Gün: Yeşilyazı veya Sahilkent sahillerinde yüzmek ve güneşlen-
mek, Yakakent Balıkçı lokantalarında akşam yemeği
7.  Gün: Samsun merkezde Atakum sahili, Amissos tepesi, Bandırma 
Vapuru, İlk Adım Anıtı, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi gezisi.

Bafra Gezi Rehberi

Taşbaşı Seyir Terası’ndan Derbent Baraj Gölü, Kapıkaya
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Eski Konak, Gazibeyli
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Şahinkaya Kanyonu, Vezirköprü Bafra Deniz Feneri

Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
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Başkaya Boğazı’ndan Altınkaya Baraj Gölü

Kuruçay, Vezirköprü
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Bengü Karakucak Güreşleri: Bafra İlçesi’nin Bengü Köyü’nde 
1994 yılından beri organize edilen güreşler, her yıl 10 Temmuz 
tarihinde yapılmaktadır.
Karadede Panayırı: 100 yıllık bir geçmişi olan ve her yıl Ağustos 
ayının son pazar günü Bafra’nın Gökçeağaç Köyü’nde kurulan 
tarihi panayırda konserler, değişik etkinlikler, çeşitli gösteriler 
düzenlenmekte ve yöresel lezzetler satılmaktadır. 
Karpuz Festivali: 1987 yılından beri her yıl Ağustos ayının son 
haftasında düzenlenmektedir. Bafra karpuzunu tanıtmaya yönelik 
iki günlük festival boyunca çeşitli eğlence, folklor gösterileri ve 
müsabakalar düzenlenmektedir.
Neyzen Tevfik Kültür Şenlikleri: Felsefi derinlikteki kişiliği üzerine 
kitaplar yazılan Bafra’nın ünlü simalarından Neyzen Tevfik adına 
düzenlenen şenlikler, her yıl Ağustos ayının son haftasında Kolay 
Beldesi’nde kutlanıyor. Seminer, müzik ve folklor gösterileri, tiyatro 
faaliyetleri, halk ozanlarından deyişler, sergiler gibi etkinlikleri 
kapsayan şenlik üç gün sürmektedir.
Sele-Sepet Top Kandil Şenlikleri: Ramazan ayının 15. gecesinde 
düzenlenen eğlenceli şenlik, içine kandil konulan renkli kağıt 
kandillerle yapılmaktadır.

Bafra Festival ve Şenlikler

Sürmeli Köyü Folklor Ekibi
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Neyzen Tevfik ismiyle tanınan Tevfik Kolaylı (24/03/1879-
28/01/1953), Muğla İli Bodrum İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. 
Babası Hasan Fehmi Kolaylı, soyadını aldığı Bafra İlçesi’nin 
Kolay Beldesi’nde doğmuştur. Her daim muhalif tutumuyla 
dikkat çeken Neyzen Tevfik aynı zamanda hiciv ustası, iyi 
bir neyzen, şair, çeşitli taksim ve saz semailerinin bestecisi 
olarak da bilinir. Kuralları pek umursamadan sürdürdüğü 
yaşamında bir dönem Bektaşi tekkesine mensup olmuş, 
hayatının büyük bölümünü İstanbul’da çeşitli hanlarda 
geçirmiş, yaşamının hiçbir evresinde asla mala-mülke 
ve paraya önem vermemiştir. Felsefi düşüncelere etki 
edecek deyişleri bulunan üstadın haksızlığa, yolsuzluğa 
ve yozlaşmışlığa karşı şiirleri Hiç ve Azâb-ı Mukaddes 
kitaplarında toplanmıştır. Aynı zamanda besteleri ve 
fıkraları bulunan Neyzen Tevfik’in kardeşi Şefik Bey, ünlü bir 
bakteriyologdur.

Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer, 
İçsen de tükenir içmesen de, 

Bu yüzden hayattan tat almaya bak, 
Çünkü yaşasan da bitecek yaşamasan da.

Bafra’da İlkbahar, Uluavlu
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Bafra İlçesi Samsun İl Merkezi’ne 50, Ankara’ya 441, İstanbul’a 
744, Sinop’a ise 108 kilometre uzaklıktadır. Günün her saatinde il 
merkezine dolmuş bulabilirsiniz. Şehirlerarası otogarından kalkan 
pek çok firma ile Türkiye’deki her noktaya seyahat edebilirsiniz.
87 kilometre uzaklıktaki Çarşamba Havaalanı’ndan ise çeşitli 
firmalar Ankara ve İstanbul’a seferler düzenlemektedirler. Yaz 
aylarında ayrıca İzmir ve Antalya kentlerine uçuş yapılmaktadır.

 

Bafra Öğretmenevi
Mevlana Mah. Bakırpınar Yolu No:18, Bafra/Samsun
Tel : (0362) 537 2938

Sevgi Otel            
Alaçam Cad. Akbank Karşısı No:6, Bafra, Samsun, 55410
Tel : (0362) 543 1481

 

Polis  155
Jandarma 156
Acil Servis 112
Orman Yangın 177

 

Ulaşım

Konaklama

Önemli Telefonlar
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Bafra Belediyesi    
Tel    : 0362 5432320

Ersin DEMİREL    
Tel     : 0535 2199326  
Web  : www.ersindemirel.blogspot.com

Şükrü GÜN (Tüm rotalar) 
Tel    : 0555 2554324

Ali Osman KARADENİZ (İlyaslı) 
Tel    : 0532 7321022

Ali ŞİMŞEK (Başkaya)  
Tel    : 0542 3660974

Bahri BOZOK (Kapıkaya) 
Tel    : 0542 2777469

Bünyemin KIVRAK (Vezirköprü) 
Tel    : 0532 5927829

Mustafa DENİZ (Hacıyaylası)  
Tel    : 0535 2320005 

Selami SAYIM (Sakızcı Köyü) 
Tel    : 0536 742 2626

Samet HAS (Bisiklet)  
Tel    : 0545 5384422

Hasan Alp ŞAHİN  (Bisiklet)  
0543 5621127

Muhammed Ali YILMAZ (Bisiklet) 
Tel    : 0541 8866853

Burhan APAYDIN (Yamaç Paraşütü) 
Tel    : 0537 9359111

Bilgi ve Rehberlik



128

1.  Samsun Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Samsun İl Özel 
İdaresi, 2012

2.  Kızılırmak Deltası/Bitkiler, Yrd. Doç. Hasan KORKMAZ/Özden 
SAĞLAM, Doğal Hayatı Koruma Derneği, 2010

3. Kızılırmak Deltası/Kuşlar, Prof. Dr. Sancar BARIŞ/Özden 
SAĞLAM/Kiraz ERCİYAS/Nizamettin YAVUZ/A. Cemal ÖZSEMİR, 
Doğal Hayatı Koruma Derneği, 2010

4.  3. Sulak Alanlar Kongresi, Prof. Dr Ali Kemal Ayan, 19 Mayıs 
Üniversitesi-T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013

5.  Geçmişten Günümüze Vezirköprü, Necdet İĞCİ/ Bünyemin 
KIVRAK, 2008
6.    Hitit Yolu, Ersin DEMİREL, Çorum Valiliği, 2011

7.    Vezirköprü ve Havza ilçesinde Yüzey Araştırma Raporu, Doç. 
Dr. Tönnes Bekker Nielsen/Doç. Dr. Kristina Winther-Jacobsen, 
Ekim 2013

8.     http://www.ramsar.org/wetland/turkey

9.     http://ornitolojiarmer.omu.edu.tr/

Ferda DEMİR (Zalpa Kaymaklı Lokumları)
Kiraz ERCİYAS (Ondokuzmayıs Üniversitesi)
Mesut YÖNGEVİZ (Dağcı)
Mümin BEKGÖK (Araç Sorumlusu)
Nuran GÜNGÖR  (Zalpa Kaymaklı Lokumları)
Samsun Dağcılık Kulübü (SAMDAK)
Samsun Offroad Kulübü (SAMOFF)
Hava Sporları Kulübü

Kaynakça

Teşekkürler


