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Bu mezuniyet calismasi, Yakin Dogu Universitesi Fen-Edebiyat Fakultesi Turk
Dili ve Edebiyati Bolumu Yeni Turk Edebiyati dersi kapsamrnda hazirlanrmsur.

Bu mezuniyet cahsmam, Giresun'un, tarihi, kulturel ve ekonomik faktorleri basta
olmak uzere tum yonleriyle tamtilmasinr amaclamaktadir.

Yakm Dogu Universitesi'nde okudugum sure icerisinde destek ve tavsiyelerini
benden esirgemeyen ve bu cahsmayi hazirlama noktasmda bana yardirnci olan degerli
hocam ve bolum dekanmuz Do9. Dr. Bulent YORULMAZ'a da tesekuru bir bore
bilirim.

••

•

•

GIRi~
Giresun, dogal guzclligi baknmndan Turkiye 'nin sayih
sehirlerinden biridir. Dag, tarih ve deniz yesil Giresun' da bulusrnus ve
dahili ile sahili ile gorulmeye ve ovulmeye deger bir kent olmustur.
Giresun, ekonomik potansiyel olarak dunya fmdik uretiminin
baskentidir, Yaklasik dunya findignun % 70'i iilkemizde iiretilir, genel
mudurlugii ve onemli sanayi tesisleri ilimizde bulunmaktadir.
Dogu Karadeniz Bolgesi'nin canh yasayan tek adasi Giresun Ili'nde
bulunmaktadir.
Karadeniz Bolgesi'nde daglar denize dik oldugu icin gecit veren
giizergah simrhdir. Bu nedenle ilimiz cesitli medeniyetlere besiklik etmistir.
Turizm Bakanhgi'nm Giresun ili'nde 1990-1991 yillannda ilan ettigi
turizm alanlan Kiimbet, Yavuz Kemal, Bektas yaylalan 2000 yilmdan sonra
ilimizin cazibe bolgeleri olacaktrr. 1997 yilmda Turizm Bakanhgi SinopArtvin arasmda Yesiltur adiyla bir tamtim cahsmasi baslatnustir. Bu da
ilimize olan ragbeti arttmmsur. Giresun'da turizm sezonunda otel doluluk
oram % 100 civanndadir.
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MiLLi MUCADELE YILLARINDA GiRESUN VE (:EVRESiNDE
RUM FAALiYETLERi VE ALINAN TEDBiRLER

PONTUS

30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mutarekesi'nin 7. maddesi, muttefiklere,
cikarlanmn tehlikede oldugu her yerde duruma mudahale ve dolayisryla isgal hakki
veriyordu. Bu hukum, bir yandan muttefiklerin mudahale etmelerini saglamak icin
Hristiyan nufusa harekete gecme imkani verirken, diger yandan da boyle bir mudahaleyi
onlemesi icin musluman nufusun harekete gecmesini onluyordu.

Imparatorlugun teslim olmasi anlamma gelen mutarekenin hemen sonrasmda,
asker kacaklanyla ilgili olarak cikanlan bir af ulke genelinde pek etkili olmazken,
teslimiyet karan nedeniyle Turk nufus buyuk bir moral cokuntusu icinde bulunuyordu.
Rumlar ise, gelecegin kendilerine ait oldu- guna kapilmis ve Rum kilisesinin
onculugunde orgutlenmislerdi. Bagimsiz bir devlet kurmayi amac edinen bu aynhkci
Rumlann faaliyet alanlan icinde, Trabzon, Giresun, Ordu, Canik, Sinop, Gumushane,
Karahisar-1 Sarki, Tokat, Amasya ve Yozgat sancaklan bulunuyordu. Kisacasi Rumlar
bolgede Pontus Rum devletini yeniden canlandirmak istiyorlardi.

Bu amaca yonelik Rum faaliyetlerinin ozellikle Samsun ve cevresinde
yogunlasmasi ve buna karsi Turk silahh guclerinin olusmasi, bu bolgenin muttefikler
tarafmdan mutarekenin 7. maddesi geregince isgalini hakh gosterebilirdi. Muhtemel bir
isgali onlemek isteyen Osmanh Hukumeti Mustafa Kemal Pasa'yi asayisi saglamak
uzere 9. Ordu mufettisligi goreviyle Samsun'a gonderdi. Mustafa Kemal'in Samsun'a
gelmeleri Yunanhlar'm 16 Mayis'ta izmir'e cikmalanndan sonraya rastlar. Mustafa
Kemal'in bolgede bulunmasi, hem Pontus bolgesini ilgi odagi haline getiriyor hem de
O'na Ulusal Kurtulus Hareketi'ni baslatmak icin buyuk bir firsat veriyordu. 1919 yih
bahar aylanna rastlayan bu gunler hakkmda, ayrmtih bir bicimde degerlendirme
yapmarmza kolayhk saglayan en carpici kaynak, bizzat Mustafa Kemal tarafmdan
istanbul'a gonderilen raporlardir. Sadaret'e gonderilen bu raporlarda bolgenin icinde
bulundugu durum, genel hatlanyla aciklanmaktaydt. Raporlara gore, bolgede faaliyette
bulunan Rum ceteleri siyasi amac gutmektedir. Buna karsihk musluman ceteler adi
capulculuk faaliyetlerinde bulunmaktadirlar. Asayissizligin ana nedeni olarak gosterilen
Rum silahh cetelerinin sayisi 40, musluman cetelerinin sayisi 13 'tur.

Bolgede faaliyet gosteren bu aynhkci Rumlar'a dogrudan destek saglayan
Yunanistan'm yarusira, Amerikahlar da gerek ekonomik, gerekse misyonerlik faaliyetleri

nedeniyle bolgeyle ilgilenmekteydiler. Yuksek Amiral komiser Mark Bristol, Karadeniz
bolgesinde yaptigi bir incelemede Rum eylemlerinden duydugu rahatsizhgi dile
getirmekteydi. Buna ragmen, Amerikahlar'm bolgede Rumlar'a destek saglayan Ingiliz
ajanlanna goz yumduklanm rahathkla soyleyebiliriz. Yine Amerikah Komiser, "Samsun
ve cevresinde faaliyet gosteren bazi Rum cetelerinin Ingiliz ajanlan tarafmdan
olusturulduklanni,
onlar tarafmdan beslendiklerini"
dusunmekteydi.muttefikler
tarafmdan mutarekenin 7. maddesi geregince isgalini hakh gosterebilirdi. Muhtemel bir
isgali onlemek isteyen Osmanh Hukumeti Mustafa Kemal Pasa'yi asayisi saglamak
uzere 9. Ordu mufettisligi goreviyle Samsun'a gonderdi. Mustafa Kemal'in Samsun'a
gelmeleri Yunanhlar'm 16 Mayis'ta Izmir'e cikmalanndan sonraya rastlar. Mustafa
Kemal'in bolgede bulunmasi, hem Pontus bolgesini ilgi odagi haline getii-iyor hem de
O'na Ulusal Kuirtulus Hareketi'ni baslatmak icin buyuk bir firsat vei-iyordu. 1919 yih
bahar aylanna rastlayan bu gunler hakkmda, aynntih bir bicimde degerlendiune
yapmarmza kolayhk saglayan en 9a1p1c1 kaynak, bizzat Mustafa Kemal tarafmdan
istanbul'a gonderilen raporlardir. Sadaret'e gonderilen bu raporlarda bolgenin icinde
bulundugu durum, genel hatlanyla aciklanmaktaydi. Raporlara gore, bolgede faaliyette
bulunan Rum ceteleri siyasi amac gutmektedir. Buna karsihk musluman ceteler adi
capul- culuk faaliyetlerinde bulunmaktadirlar. Asayissizligin ana nedeni olarak gosterilen Rum silahh cetelerinin sayisi 40, musluman cetelerinin sayisi 13'tiir.

Bolgede faaliyet gosteren bu aynhkci Rumlar'a dogrudan destek saglayan
Yunanistan'm yamsira, Amei-ikalilar da gerek ekonomik, gerekse misyonerlik
faaliyetleri nedeniyle bolgeyle ilgilenmekteydiler. Yuksek Amiral komiser Mark Bristol,
Karadeniz bolgesinde yaptigi bir incelemede Rum eylemlerinden duydugu rahatsizhgi
dile getirmekteydi. Buna ragmen Amerikahlar'm, bolgede Rumlar'a destek saglayan
Ingiliz ajanlarma goz yumduklanru rahathkla soyleyebiliriz. Yine Amerikah Komiser,
"Samsun ve cevresinde faaliyet gosteren bazi Rum cetelerinin Ingiliz ajanlan tarafmdan
olusturulduklanm, onlar tarafmdan beslendiklerini"6 dusunmekteydi

Bolgedeki Rum ceteleri ayru siyasi amac etrafmda birlesmis gorunmelerine
ragmen, disardaki durumlan pek parlak gorunmuyordu. Yunanistan ve muttefiklerinin
elde etmis oldugu basanlar, onlan bir takim hayali emeUere yoneltmisti, Her gecen gun
utopik emel ve aciklamalan giderek artmaktaydi. Buna karsihk Ingiliz Foreign Office'in
4 Arahk, "Istatistikler ve sirurlar gercek disidir. Pontus Ermeni devletine baglanacak
boylece Pontuslu Rumlar, tatminkar bir ulusal odak bulabileceklerdir" seklindeki
aciklamasi, Pontus Rumlan'nm bagimsiz bir devlet kurmak istemeleri tezinin
dayanaktan yoksun oldugu gorusunu teyid eder mahiyettedir.

.

Ingilizler'in bu gorusunu, Paris Konferansi'na katilan muttefikler de paylasrnakta
ve Ingiliz hukumetinin 7 Subat aciklamasi, Giresun-Sivas- Mersin hattmm dogusunda
kalan topraklar Eimenistan'a vermekteydi.

Muttefiklerin bu niyetlerini ogrenen Trabzon metropoliti Hrisantos Trabzon
Turkleriyle temasa gecerek Buyuk Ermenistan onerisine karsi ortak mucadele.onerdi.
Hrisantos, arulannda siyasi gelismelerin kendisini bu dusunceye yonelttigini, 31 Eylul'de
Trabzon Turkleri'nden bir telgraf aldigmi ve onlann Ataturk'u desteklemediklerini;
Rumlar'la bir uzlasma istediklerini'ifade etmektedir. Rumlar icinde Buyuk Ermenistan
onerisine karsi Turkler'le Rumlar arasmda bir uzlasma saglanrnasi cozumune en yatkm
kisi, Rumlar arasmda buyuk saygmhgi olan ve aym zamanda Giresun'da ikamet eden
Gumushane metropoliti Lavrentious'tur.

Bu arada, Trabzon'da Jon Turk Partisi'nin kadrolan tarafmdan olusturulan ve
daha Milli Mucadele'yi yuruten kadronun cekirdegini olusturacak olan Mudafaa-i Hukuk
Cemiyetleri'nin bir benzeri kuruldu.12 Trabzon Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti ilk
kongresini 28 Subat'ta yapti ve Paris'e bir delegasyon gonderme hazirhklanna katilmak
amaciyla istanbul'a bir komisyon gondeime karan aldi. 28 Mayis'ta toplanan ikinci
kongrede ise Dogu illerini temsil edecek olan yeni bir kongrenin toplanmasi karan
almdi. 23 Temmuz 1919 gunu, mutevazi bir okul salonunda 54 delegenin katilirmyla
toplanan bu kongre, Milli Mucadele hareketinin temelini olusturan Erzurum
Kongresi'dir.
Milli Mucadele'nin kendini iyice hissettirmeye basladigi 1919 yih sonu,
Pontus'un bagnnsizhgim isteyen Rumlar icin pek de iyi gecmedi. Amerikan yonetiminin
Dogu Anadolu'ya gondermis oldugu King Crane komisyonu 18 Agustos'ta hazirladigi
raporda, bolgenin Ermenistan'a dahil edilecegine gore, daha batida kalan 200.000 kisi
olarak tahmin edilen azmligm ozerk bir yonetimi hakh gostermeyecek kadar kucuk
oldugu sonucuna vanyordu.
Bir yandan Amerikan yonetirm bolgeyle ilgili diplomatik cabalanru
surdururken, diger yandan Londra'da toplanan Bans Konferansi, Ermeni sorunu ile ilgili
bir komisyon olusturmaya karar vermisti. Yine ayru konferansta, Trabzon, kurulmasi
dusunulen Ermeni devletinin smirlan dismda birakildi, En son olarak Trabzon
metropoliti Hrisantos 4 Mart'ta War Office'i ziyaret ederek, Yunan mandasi altmda ve
Yunan ordusu tarafmdan koiunacak, yalmz Trabzon ve Giresun bolgelerini iceren kucuk
bir Pontus devletinin kurulmasmi ongoren bir memorandum verdi. War Office kendisine
"bu konunun artik War Office'in sorumlulugunda oldugunu" bildirdi.

Diplomatik cabalardan umduklanm elde edemeyen Pontus Rumlan ve onlan
destekleyen Yunanistan, faaliyetlerini diplomatik alandan askeri alana kaydirmaya karar
verdiler. Yunanistan Pontus'un gelecegine ha.la guvenle bakmaktaydt.Zf Ona gore,
Yunan birliklerinin Anadolu'nun iclerine dogru ileri harekatlan sorunun cozumunu
kolaylastiracakti. Yine Mustafa Kemal Pasa'nm Anadolu'daki calismalan, Itilaf
devletlerini tahrik edecek ve boylece daha fazla yardim saglanacakn. Bu arada
Germanos Yunan Basbakaru'nm destekleyecegini umdugu Giresun'a surpriz bir saldm
planlanru duzenlemekle mesgul olmaktaydi.Zl Ancak, 30 Eylul'de, Yunan krah
Alexandios'un bir maymun tarafmdan ismlmasi ve 2 Ekim'de olmesi uzerine, yapilan
secimleri Venizelos kaybedince, Germanos'un Giresun cikarmasi da gerceklesmedi.

Yasanan bu gelismelerden sonra, 1920 yihrun bir bekleyis icinde gectigini
soyleyebiliriz. Silahh Rum ceteleri bir yandan disardan mudahale beklentisi icindeyken,
diger yandan Rum koylerini denetim altmda tutabilmek icin mucadele etmektedirler.

Ankara Hukumeti'nin ise ii; ayaklanmalarla basi dertte oldugu icin yore halkma
silah dagitmaktan baska yapabilecegi pek fazla bir seyi yoktur. Ankara hukumetinin bu
caresizliginin temelinde, bati cephesinde Yunan birliklerinin ilerlemesi yatmaktadir.

Dogu Karadeniz bolgesinde Rum cetelerinin giderek ciddi bir tehdit olusturmasi
uzerine, TBMM Hukumeti 1920 yih baslanndan itibaren ciddi tedbirler almaya
basladi.Zd Mustafa Kemal Pasa, 24 Nisan l 920'de TBMM'inde yaptigi bir konusmada
Pontus meselesini cozmekle gorevlendirilen kuvvetlerin buyuk bir komuta altmda
birlestirilmesi geregini vurguladi. Bu cercevede duzenli bir ordunun kurulmasma paralel
olarak Pontus Rum faaliyetlerini onlemek amacryla 9 Arahk l 920'de Merkez Ordusu
kurularak komutanligma da Nurettiii Pasa tayin edildi.25 Ancak genis bir bolgeye
dagilmis bulunan Pontus cetelerine sadece askeri tedbirlerle karsi koymak yeterli
gorunmuyordu. Bu nedenle TBMM askeri tedbirlere paralel olarak, idari ve adli tedbirler
de alma yoluna gitti.

TBMM, ilk i~ olarak bir beyanname yaymlayarak yasitlan silah altmda bulunan
Rumlan da silah altma cagirdr ve kan dokulmesine sebebiyet verilmemesi icin
daglardaki cetelerin silahlan ile birlikte teslim olmalanm istedi.Bu beyannamede teslim
olmalan ve silahlanm da teslim etmeleri icin Pontus cetelerine tanman bir haftalik
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surenin dolmasmdan sonra, bolgede aramalara baslandi, Sadece Samsun ve Amasya
bolgesinde iki binden fazla silah ve bir milyon 200 menni toplandi.

Gerek hukumetin cagnsina uymayan, gerekse aramalar sirasmda silahlanm
teslim etmeyen Rumlar'm cogu daglara kacarak cetelere katildi. Merkez ordusu teslim
olanlann affedileceklerini ilan edip, belli bir sure tammasma ragmen, buna pek uyan
olmadi. Nurettin Pasa, bu iyi niyetli girisimlerden sonra artik askeri kuvvet kullanmaya
mecbur kaldigmi yazmaktadir. Bolgede yapilan genel silah aramasi yamsira, Pontus
teskilatmm merkezleri olarak bilinen Samsun ve Trabzon metropolitleri ile Merzifon
Amerikan Koleji'nde aramalar yapildi. Bu aramalar sonunda Pontus gizli teskilat
sebekeleri hakkmda cok onemli bilgi ve belgeler elde edildi.29 Bu bilgi ve belgelere
gore, Trabzon ve Samsun'un yanisira Giresun, Merzifon ve Batum da gizli cemiyetin en
hareketli merkezleri arasmda yer almaktaydi.

Bolgede Pontus cetelerinin etkisiz hale getirilememesi ve Yunan ordusunun
Samsun'a cikanlacagi yolunda gelistirilen savas stratejileri iizerine, daha radikal
tedbirlerin almmasi giindeme geldi. Bir Yunan kruvazorunun Ankara Hukumeti'nin
bashca giris limam olan inebolu'yu bombalamasi iizerine, Merkez ordusu komutam
Nurettin Pasa aym gun eli silah tutan Rumlann siiriilmelerini talep etti. Bunun iizerine,
Dahiliye Vekaleti TBMM Hukumeti'ne basvurarak tek care olarak Karadeniz sahilindeki
eli silah tutan Rumlar'm ic kisimlara nakillerinin Genel Kurmay Baskanligi ve Merkez
ordusu tarafmdan zaruri goruldugunu, Giresun ve Sinop mutasarnfliklannca da yapilan
miiracaatlarda, Yunanhlai'm sehre saldirmalan veya topa tutmalan halinde hie kimsenin
sag kurtulamayacagirn, bu nedenle halkm ic kesimlere cekilmesine miisaade edilmesinin
istendigi belirtilmekteydi.

12 Haziran 1921 'de toplanan TBMM Hukumeti 15 yasmdan 50 yasma kadar eli
silah tutabilen Rumlar'm ic kisimlara nakline karar verdi. 13 Haziran'da da Genel
Kurmay Baskaru Fevzi Pasa, Merkez ordusu komutam Nurettin Pasa'ya su talimati
gonderdi: "Bakanlar Kurulu eli silah tutan Rumlarm Karadeniz kiyilanndan
uzaklastmlmalanna karar vermistir. Bu karar uygulamaya konulmak iizere size hemen
bildirilecektir. .. " Ancak, bu konuda resmi karar 16 Haziran'da almdi.

Dahiliye Vekaleti, TBMM Hukumeti'ne 2 Temmuz'da yaptigi miiracaatta daha once
alman nakil karannm genisletilmesini istedi. TBMM, aldigi yeni bir kararla daha once
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alman kararm butun Karadeniz sahili icin uygulanmasim kabul etti ve 12 Haziran 1921
tarihinden gecerli olmak uzere Karadeniz kiyilanm savas alani ilan etti.

Bir yandan Rum kafilelerinin ic bolgelere guvenli sekilde nakledilmeleri devam
ederken, diger yandan yakalanan Rum ceteleri Amasya'da TBMM secilmis uyelerinden
olusan Samsun bolgesi Istiklal Mahkemesi'ne gonderildi. Pontus bolgesinden sorumlu
ilk Istiklal Mahkemesi
aralannda Rumlai'm da bulundugu
494 davaya bakmasma
ragmen sonucta sadece 12 olum cezast verdi. ikinci asamada kurulan Istiklal
Mahkemesi, 21 Eylul'de Amasya'da 174'ii Rum olmak uzere 177 kisiyi olume mahkum
etti. Aralannda Trabzon metropoliti Hrisantos ile Giresun metropoliti Lavrentious'un
bulundugu 74 kisi giyaben idama mahkum edildi, 10 kisi kurek, 2 kisi de hapis cezasma
carptmldi.

Pontus cetelerine karsi alman bu idari ve askeri tedbirler ile bazi onemli kisilerin
Istiklal Mahkemeleri'nde
yargilanmalan
uzerine patrikhane
Yunanistan
ve itilaf
devletleri nezdinde girisimlerde bulundu. Pontuslulara mezalim yapildigi propagandasi
Amerika'ya
kadar yayildi. Sonucta itilaf devletleri
TBMM Hukumeti
nezdinde
girisimlerde bulundu.

Hi9 bir dis baskiya boyun egmeyen TBMM Hukumeti Pontus cetelerine karsi
kararh bir sekilde mucadeleye devam etti ve 1923 yilmm ilk aylannda Pontus cetelerinin
isyamru tamameii bastirdi. Bu olaylarda, Turk Genel Kurmayi'nin yayimladigi raporlara
gore, Rum ceteleri bin 81 7 Turk'u oldurmus, 3 bin 723 ev yakmis ve bin 800 civannda
gasp ve soygun gerceklestinnistir.
Buna karsihk bu mucadele sirasmda oldurulen Rum
sayrsi 11 bin ll 8'dir.

Yukanda ifade etmeye calrsngmuz Pontus Rum faal'iyetleri icin, Giresun ilimizin
onemli bir merkez olusturdugunii, Merkez Ordusu'nun kurulrnasiyla birlikte yapilan
genel aramalarda elde edilen bilgi ve belgelerin bu durumu 90k acik bir sekilde oitaya
koydugunu daha once aciklarmstik. Samsun metropoliti Hrisantos'un bir cikarma
harekati icin Giresim'u secmis olmasi, bu ilin konumuz bakimmdan onemini daha da
artirmaktadir.

Hrisantos'un Giresun metropolitine gondermis oldugu mektuplar,39 Yunanhlan bu
topraklara sokmak icin, Amerikan mandasi gorusunun siyasi bir manevra olarak ileri
surulmesi gerektigi ile ilgilidir. Yine, 23 Subat 1919 ile Ocak 1920 tarihli ve

Giresun'dan Trabzon metropolitine gonderilen Teofidos ve Neokonyus 'imzah iki
mektup mahalli durumla ilgili istihbarat bilgileri icermektedir. Teofidos ve
Neokonyus'un Fransa, Ingiltere ve Yunanistan hukumetlerini yurt icindeki olaylardan
haberdar etmek uzere Giresun'da ozel hirer gorevli seklinde cahstiklan bu belgelerden
anlasilmaktadir.

Amasya'da, Istiklal Mahkemesi tarafindan yargilanan ve Pontus ' isyanmdan
sorumlu tutiilarak idama mahkum edilen ust duzey kisilerden 5'inin Giresun'da ikamet
etmesi, Lavrentious 'isimli kisinin nufuzlu bir metropolit olmasi, Giresun'uii Pontus
isyanmda onemli bir merkez oldugunu, burada oturan Rumlar'm da ciddi gorevler
ustlendiklerini gostermektedir.

Pontus Rumlan'mn Giresun ve cevresindeki faaliyetleri, calismanm basmda da
smirlanm anahatlanyla cizdigimiz bolgeyle bir paralellik arzetrnektedir. Disardan
gocmen getiimek suretiyle bolgenin demografik yapisuu degistirmeye cahsan Rumlar,
bir yandan Yunanistan ve muttefiklerinin yardimlarim saglamaya cahsrrlarken, diger
yandan mahallelere kadar yayilrms bulunan siyasi teskilatlanmaya buyuk bir onem
vermislerdir. Disardan aldiklan yardimlar ve siyasi orgutlerden sagladiklan uyelerle
silahh ceteler olnsturan Rumlar'm askeri alandaki faaliyetleri; mahkeme kararlanndan
askeri ve mulki amirlerin yazismalanndan da acikca anlasilacagi uzere; silahh komiteler
kurma, tedhis, yaralama ve oldurme, gasp, talan ve devlet aleyhinde bnlunmak
istemeyen Rumlar uzerinde baski kurmak seklinde ozetlenebilir.

Giresun ve cevresinin bir baska onernli yam, Rumlar'a karsi verilen mucadelenin
en guclu oldugu yer olmasidir. Uzun sure Ankara
Hukumeti'nden ciddi bir yardun alamayan Giresun halki, Osman Aga'run ya da tarihe
mal olmus ismiyle Topal Osman m etrafinda kenetlenerek hem
Giresun da hem de cevre yerlerde mucadeleyi surdurmustur. Topal Osman m bu
mucadele sirasmda Rum koylerinde katliam yaptigi ban ve ozellikle Yunan
kaynaklannda ifade edilmekte ise de buna katilmak mumkun degildir. Topal Osman'm
Rum cetelerinin, gerisindeki guclerle irtibatlanni kesmek icni koylere saldirmasi ve bu
durumda saldmlann acisrm daha 90k 9ey mensubu olmayanlann cekmesi dogaldir.
Ancak bu, Yunan kaynaklannda yer aldigi sekilde, Topal Osman'm kadm ve cocuklan
katlettigi gorusunu hakh cikarmaz, Katliam yaptldigr iddia edilen tarihlerde Topal
Osman'm Kocgiri isyamm bastirmakla mesgul olmasi, bu iddialann maksath oldugunu
acikca ortaya koymaktadi.

CUMHURBASKANI

MUSTAFA KEMAL ATATURK'UN

ztvARETLERi

GiRESUN'U

Atatiirk, Kurtulus Savasi'ndan once cesitli gorevlerle, aym zamanda da Kurtulus
Savasi yillannda ve yeni bir bagimsiz Turk Devleti kurduktan sonra yaptigi yurt
gezilerinde 52 ilimizi ziyaret etmis, cogu il ve ilcelerimize de birkac kez gelmistir.

Hemen ifade edelim ki Ataturk'un yurt gezileri deyince sadece O'nun protokole
dayah gezilerine degil, hangi nedenlerle olursa olsun ayak bastigi ve her yurt kosesine
yapilan seyahatlerini dikkate almahyrz,

Yukanda belirtilen 52 ilimizi ziyaretleri de hem Cumhuriyetten once ve hem de
Cumhuriyetten sonra gerceklesmis olan yurt gezileridir.

Ataturk'un bilhassa Cumhurbaskaru olmasmdan sonra yaptigi yurt gezileri
mutlaka bir amaca hizmet icin duzenlenmistir. Bu gezilerin en onemli maksadi,
Anadolu'da baslatilan Milli Mucadele'yi ve Ataturk devrimlerinin yapismi anlatmak aym
zamanda da yeni kurulan Cumhuriyetin kurucusuyla halkm butunlesmesini temin
etmektir. Ataturk'un yurt gezilerinin temel amaclanndan biri de devrimler konusunda
halkla fikir alisverisinde bulunmak ve halkm nabziru yoklamaktir.

Bu baglamda, zaferlerini oldugu kadar inkilaplanru da yurt gezileri icinde
degerlendirmek dogru olur. Atatiirk savaslarda Ordunun basmda on safta yer tutmus.
Canakkale ve diger muhtelif cephelerde zafer tacim yerinde ve kendi elleriyle ormustur.
Bu durum, devrimleri icin de gecerlidir. Muhtelif inkilaplannda oldugu gibi mesela
Sapka Inkilabi icin de o gune kadar kendisini hie gormemis olan Cankm, Kastamonu ve
Inebolu'ya elinde sapkasiyla gitmistir.

Gerceklestirdigi her inkilaplanndan once 91kt1g1 yurt gezilerinde
ilkelerini anlatmis, milletin nabzini yoklarrus ve onayim alrmstir.

inkilabm

Ugradigi koy, kasaba ve sehirlerde milletini cevresinde yekviicud olarak gormus,
kendisine gosterilen sevgi ve baghhgr sahsrna maletmeden milletin bir temsilcisi olarak

yine milletine bahsetmistir, Hemen hemen her geziye cikismda Cumhurbaskanligi Genel
Sekreterligi, ugrayacagi illere "karsilama torenlerinin yaprlmamasi''m duyurdugu halde,
halk O'nun gececegi yollara dokulmus hele gencler asla pesini birakmarruslardir.
Ataturk'u gormek her Turk icin bir mutluluk olmus. O'nu gorenler gormeyenlere yillarca
anlatrruslardir.

29 Ekim 1923'te Cuinhuriyet idaresinin kabulu ve ilaru ile Mustafa Kemal Pasa
"Cumhurbaskani" secilmisdi. Cumhuriyetin ilaruudan 10 ay gecmek uzere iken
Cumhurbaskaru Gazi Mustafa Kemal Pasa esleri Latife Hammefendi ile birlikte 29
Agustos-l S Ekim 1924 tarihleri arasmda 50 gun suren ve karadan da 3000 km.lik bir yol
tutan ve gayet yorucu olan bir yurt gezisine cikmislardrr.

Dumlupmar 29-30 Agiistos'ta, Bursa 31 Agustos-l l Eylul'de ziyaret edildikten
sonra, Mudanya'dan Hamidiye zirhhsi (Kruvazor) ile Istanbul'a ugramadan Bogaz'i ve
Karadeniz'i 11-14 Eylul'de, Trabzon'u 15-17 Eylul'de, Rize'yi 17-18 Eylul'de, Giresun ve
Ordu'yu 19 Eylul'de Samsun'u 20-24 Eylul'de, Amasya'yi 24 Eylul'de, Tokat'i 25-26
Eylul'de Sivas'i 27-28 Eylul'de, Susehri'ni 28 Eylul'de, Refahiye'yi 29 Eylul'de
Erzincan'i 29-30 Eylul'de, Erzumm'u 30 Eylul ve 1 Ekim'de, Hasankale, Akkopru,
Yapan, Emrekom, Mindivau, Komasor ve Dollet koylerini 2 Ekim'de, Erzurum'u tekrar
3-4 Ekim'de, Sankarrus'i 4-5 Ekim'de, Kars'i 6 Ekim'de tekrar Sankamis'i (gidis donus
trenle olmak uzere) 7-8 Ekim'de, tekrar Erzurum'u 8-10 Ekim'de, Tercan'i 10 Ekim'de,
Erzincan'i 10-11 Ekim'de Sarki Karahisar'i (Sebinkarahisar) 11-12 Ekim'de ve SusehriZara- Ge~ yoluyla Kayseri'yi 13-14 Ekim'de, Yozgat'i 15-16 Ekim'de, Kirsehir'i 17
Ekim'de ziyaret etmisler, 18 Ekim'de Ankara'ya vasil olmuslardirz.

Cumhurbaskani Ataturk'un bu gezilerine Latife Harum'm yam sira Y ozgat
Mebusu Salih Bozok, istanbul mebusu ve Turk Ocaklan Genel Baskanligi yapmis olan
Hamdullah Suphi (Tannover), Gaziantep Mebusu K1h9 Ali (K1h9), Rize Mebusu Rauf
(Benli), Cumhurbaskanligi Baskatibi Tevfik (Biyikhoglu), Basyaver Rusuhi, Muhafiz
Birligi Komutam Binbasi Ismail Hakki (Tekce), Yuzbasi Muzaffer (K1h9), Ozel Kalem
Kati bi Memduh (Atasev) ile Anadolu Ajansi ve Basm Mumessilleri ve diger
gorevliler katilrmslardir.
50 gun gibi uzun ve yorucu suren bu gezi aslmda iki onemli amaca
hizmet ediyordu. Birincisi daha ilk yih dolmayan Cumhuriyetin benimsenip
koklesmesini temin etmek, ikincisi de esleri Latife Hammefendinin sahsinda
kadmlanmiz icin yeni bir timsal yaratmaktir. Bu seyahat esnasmda Latife Harum'm yuzu

acik olarak ve hep Cumhurbaskaru'nm yamnda ve yururken onunde bulunmasi, yapilan
merasimlere Turk kadmlarmm da kanhmmi saglarmstir.

Kurtulus Savasi'nda zaferin belli ogelerinden birini olusturan Turk kadim bu
vesileyle bir ululuk, agirbashhk kazanrrustir.

Bu baglamda, Karadeniz sahil ve sehirlerini de ziyaret eden Ataturk, ilk iskele
olarak Trabzon'u secmis, 15-17 Eylul'de bu sehri ve hemen ardmdan da 17-18 Eylul'de
Rize'yi ziyaret etmis, 18 Eylul'u 19 Eylul'e baglayan gece Rize'den aynlmis ve nihayet
Giresun'a dogru yola 91km1~t1. 19 Eylul 1924 Cuma gunu saat 9:00 da meshur Hamidiye

Zirhhsi ile deniz ufkunda gorunmustu, Buyuk kurtanciyi karsilamak icin gunlerden beri
hazirhklar yapan binlerce Giresun'lu bayraklarla donatilrms yuzlerce kayiklara binerek
harekete gecmislerdi. Bunlar arasmda Ataturk ve beraberindekiler icin aynlan kayik,
diger kayiklardan daha guzel suslenmis, siyah sapkah ve beyaz gomlekli sekiz gene
kurekleri cekmek icin gorevlendirilmisti, Saat 9:30 da iskelenin tam karsisina
demirleyen Hamidiye Zrrhhsi'run cevresi kayiklarla sanlrmsti. "Yasa, Varol Gazimiz"
sesleri goklere yukselmisti. Ataturk ve hemen ardmdan oteki konuklar top atislan
sirasmda Hamidiye Zirhlisr'ndan aynlarak saat tam 1 O:OO'da, Giresunlular'm alkislan
arasmda iskeleye cikrmslar, Vali Rifat Bey ve Belediye Baskani Hasan Vehbi Bey il ve
sehir halki adma Ataturk'e "Hos Geldiniz" demislerdir.

Sabahm ilk saatlerinden itibaren iskeleye akm akm gelen halki ve ogrencileri
selamlayan Ataturk coskun alkislar altmda Halk Partisini ziyaret etmis, hemen
arkasmdan da Belediye'yi teftis ve ziyaret etmislerdir. Hukumet Konagi'na gitmek uzere
Bilgi Yurdu onunden gecerken Tabib Dr. Necdet Bey tarafmdan Cumhurbaskaru
Ataturk'e Giresun gencligi namma su nutku irad edilmisti:

"Hos geldiniz, Pasa, Ka9 gundur sizi bekliyoruz, Karadeniz'e 91kttgn:1.1~dan bu
yana, gozleiiriiiz ufuklarda kaldi. Engmlenn goklerle birlestigi yerlerde hep srzi aradik.
Dognj'Dumlupmar'dan mt geliyorsunuz? Yaptigm tarihi yeniden yasatmak_19in. mi oraya
gittin? Senin irade ve gucun altmda olan ve olen sehjtleri ziyaret ettirimi? S1md1,
onlennde denn bir gonul a91khgtve saygi duydugum gozlerin onlan gordu mu? Dunku
silah arkadaslann sen ve raliathk icinde uyuyorlar degil mi?

Iclerinde bizim yesil Giresun'dan da kimse var rmydi? Kim soyleyebilir ki,
temelini guclu ve ugurlu ellerinle attigm "Mechul Asker Arntt" bizim Giresun

usaklanndan
birinin degildir ... Onlara, isteklerinin yerine getirildigini
Soylu ve temiz kanlannm topraklara aktigr gun dusmarun da Akdeniz'de
anlattm mi?

soyledin mi?
boguldugunu

Demek ki kazandiklan zafer, urunlerini vermistir. Bir mucize yalniz dusmam
degil, sarayi, padisahi, halifeyi de bogmustur. Sen olmasaydm, ey buyuk kurtanci, Turk
tarihi bugunu goremeyecekti. Olsa bile sayfalan artik zafer; ozgurluk ve mutluluk degil,
alcakhk, tutsaklik ve hakaret yazacakti. Padisah, halife dedigimiz hainler bizi satrmslar,
dusmanlarla birlesmislerdi. Saniyorlardr ki, Turk bir usaktir.

Turk tarihi sonsuza akip giden bir kitaptir. Bilmiyorlar ki, Turk tarihinin
temsilcileri yalcm kayalar uzerinde ve Turk ulusunun yuregindedir. Bilmiyorlar miydi ki
sen, o yureklerin birlestigi ortak bir yureksin ... Bilmiyorlar rmydi ki Inonu Liyej'den,
Sakarya Verdun'den ve sen hepsinden daha guclusun ... Bilmiyorlar miydi ki, dunyada
Turk kalbinden yapilmis kalelerden daha berkitilmis hie bir sey, hie bir sey yoktur ...
Onun icin durmadan saldtrdilar. Baslanm kimi kez guzel' Izmir kiyrlanndaki celikten
goguslerle, kimi kez Sakarya kiyilarmda demirden govdelere carptilar. Oysa biz, onlann
bir ayda gecemedikleri Sakarya'yi bir gunde gectik, astik, Bin bir ulusun yardim ettikleri
Elen cocuklann, Afyon'dan bir saatte attik. iki yilda kan ve ates yangmma cevirerek
yurudukleri yolu, biz bir haftada aldik. Tarihe, onlar tarafmdan tanikhk edecek bir kimse
bile kalmadi. Gunahlanm once Sakarya'da, sonra da Akdeniz'de yikadilar. Onlar gidince
padisah da gitti. Tannnm ozgur yarattigi Turk tutsak olmadi. Tannnm kendi elleriyle
sancagimiza taktigi ay ile yildiz yerlere dusmedi. Bizi, yanlanndan geldigin Dumlupmar
sehitleriyle sen kurtardm.

Artik, baska bir yonetime baghyiz. Kurtulus Savasmda sehit olanlar, yalmz
dusmandan degil, Saraydan da oclerini aldilar. Yuzyillardir kahtcihk yoluyla basmuza
bela olanlardan bizi kurtardm. Artik yazgirmz, Afrikah bir dadmm buyuttugu cahil bir
sultanm elinde degildir. Simdi Baskarnrmz siz ve Buyuk Millet Meclisidir.

Cumhuriyet
bir taht ise, biz gencler onun ayaklanyiz, Biz kinlmadikca
o
dusmeyecektir. Ve u_z(?nnde her zaman Iay1k: olan oturacaktir. Turk tanhmde artik kimse
asalak yasayamaz. Sizin yammzda butun gencler yemm eder kl, vatanm aleyhme, ulusal
egemenlik ve Cumhuriyetin
zaranna hangi bas kalkarsa koparacagiz, lsterse o bas,
vata~1 ve. ulusal egemenligi bize verenlejden
biri olsun, Bireysel saltanann mezan,
Buyuk Millet Meclisi yapismm altmdadir. Dirilmesinin ve hortlajnasmm olanagi yoktur,
kalkmak isterse, ulusu butun agirhg1 ile ustunde, bizi silahlanmizla
karsismda
bulacaktir''.

Ataturk, Giresun halkmm ve genclerinin
bu ictenlik dolu karsilamalanndan
ve Cumhuriyete baghlik dolu gosterilerinden
son derece memnun olmus ve genclik
adma konusan Tabib Dr. Necdet Bey'in nutkuna cevaben:

" - Ey gene] Buron memleketin gencligine tercuman olan kiyrnettar sozlerinden
fevkalade memnun oldum ... Hakikatm ifadesi olan Giresun gencligini tebrik ederim.

Afyonkarahisar, Dumlupmarda sizin usaklar da vardi. Bundan dolayi musterih ve
memnun olabilirsiniz. Memleket bu sozler soyleyen genclikle iftihar edecektir.
Bu memleketin
gencligi, hakkimda pek buyuk teveccuh
oldugumu bilmiyordum. (Layiksmiz Pasa ... sedalan)

gosterdi,

Bu kadar

layik

:r

Arkadaslar' Bu memleketi ve bu milleti asirlardan beri berbat edenler coktan
olmustur. Buron genclik buna iman etmelidirler. Bizim kamrruz akmadikca bunlar bir
daha avdet etmeyecektir" mukabelesinde bulunmuslardir.

Daha sonra genclerin daveti uzerine Bilgi Yurdu genclik kurulusunu ziyaret eden
Ataturk binanm kucuk ve yetersiz olusu karsismda daha buyuk bir binaya tasmmalanm
ve yeni binaya tasindiktan sonra adlanm "Turk Ocagi'tna cevinnelerini istemistir.

Ataturk saat 12:00'de Giresun Jandarma Okulunu ve Askerlik Subesini ziyaret etmis,
Mithat Pasa Otelinde yanm saat kadar dinlenmislerdir, Bu arada ilcelerden gelen
heyetleri kabul etmis ve verilen yemekten sonra saat 13:00'de Ordu'ya gitmek icin
hazrrlanmts, iskeleye kadar halkla birlikte yurumusler, vapur dudukleri, alkislar ve top
atislanyla ugurlanan Ataturk ve beraberindekiler saat 13:40'da Hamidiye Zirhhsi ile
Ordu'ya hareket etmislerdir,

Sonuv
Buyuk Ataturk ararmzdan aynlmcaya kadar bir daha Giresun'a gelememistir.
Ancak Giresunlular Dr. Necdet Bey'in konusmasmda Atalarma verdigi soze hep sadakat

gostermis, Ataturk'u Latife Hamm'i dogru olarak anlayarak bugun her alanda musahede
etmekten mutluluk duydugumuz cagdas Giresun'u kurmuslardir.

CUMHURi:YET DONEMiNDE
GiRESUN (1923-1980)

Osmanh Devleti'nin son doneminde Giresun, Trabzon vilayetinin merkez
sancagma bagh bir kaza idi. Milli Mucadele'nin zaferle sona ermesi uzerine, 1923 'te
vilayet, yani il oldu. 1923 Agustos'unda toplanan Turkiye Buyuk Millet Meclisi'nin 2.
doneminde Giresun dort milletvekiliyle temsil edildi. 0 tarihte Giresun ili, merkez ilce
dismda, Tirebolu ve Gorele ilcelerinden ibaretti. Cumhuriyetin ilanindan sonraki
yillarda, l 933'te Sebinkarahisar ve Alucra ilceleri Giresun'a baglandi. Ertesi yil
Bulancak ilce oldu. l 945'te Kesap, l 957'de Espiye, l 958'de Dereli ve l 960'ta Eynesil
bucaklan ilce haline getirildi. Boylece 1980 yilmda Giresun ili, merkez ilce ile birlikte,
on ilceden olusuyordu. ilin sekiz bucagi ve 499 koyu bulunmaktaydi .

Bu tebligde Giresun sehrinin l 923'ten l 98'0'e kadar altmis yila yakm bir surede
idari, iktisadi, ictimai ve kulturel gelismesi incelenecek, ilin merkez sehri dismdaki
gelismesine sehri ilgilendirdigi nisbette yer verilecektir.

Anadolu'da ve bu arada Giresun'da yasayan gayrimuslimlerin Yunanistan'da yerlesmis
Turk ve Muslumanlarla degistirilmesi T.B.M.M. hukfimeti ile Yunanistan arasmda
Lozan'da imzalanan 3 0 Ocak 1923 tarihli sozlesme geregi gerceklesti. Giresun artik
katiksiz Turk olmustu. Sehir Osmanli cagmdan beri Karadeniz bolgesinde bir ticaret
merkeziydi. Bolgede fmdik ziraati onernli olup Giresun ihracat limanrydi. Daha 1898
yilmda kuiulmus olan Giresun Ticaret ve Sanayi odasi yanmda, l 926'da, Ticaret Borsasi
faaliyete gecirildi. Ataturk'un cumhurbaskanhgi doneminde, l 929'da, Diesel motoruyla
cahsan elektrik santrali isletmeye acildi. 1931 'de i~ Limited Sirketi kurularak Findik
kirma tesisleri meydana getirildi. Bu sirket 1938 Agustos'unda Fiskobirlik'in fiilen
calismaya baslamasiyla l 939'da tasfiye edildi. l 936'da 111 ortakh Tamzara Dokuma
Sirketi kuruldu ve uretime gecti. Ancak Giresun'de ev dokumacrhgr esas isletme tarzi
olmakta devam etti.

Bu donemde Giresun'da Egitim kurumu olarak, l 924-l 925'ten beri ogretim veren
Merkez Ortaokulu bulunuyor, l 930'lardan itibaren Halkevi kultur faaliyetini
surduruyordu. l 933'ten l 947'ye kadar Halkevi Aksu dergisini yayimladi,

II. Dunya Savasi'mn 1939 Eylul'unde patlak vermesi Turkiye'de iktisadi hayati
derinden etkiledigi gibi, Giresun'un gelismesini de durdurdu. Bunun sonucunda issizlik
artu. Giresun'dan Trabzon'a ve dig er sehirlere goy basladi. Sehrin nufusu l 927'de 11. 888
iken 1950'de 12.507 oldu. Nufusun artmamasmda, 1940-1945 yillan arasmda genclerin
askere ahmsmm da etkisi goruldu. Buna ragmen, l 940'h yillarda Giresun'da Egitim
alanmda ilerleme oldu. Nitekim, l 945'te Ticaret Lisesi ile, daha sonra Endustri Meslek

Lisesi adiru alacak olan Erkek Sanat Okulu acildi. Ertesi yil da Lise ogretime basladi.

Turkiye ismet Inonu'nun uyguladigt temkinli siyaset sayesinde II. Dunya Savasi
dismda kalmayi basardi. Ataturk ve Inonu'nun cumhurbaskanhgi donemlerinde
Giresun'da altyapi tesislerinin insasi kismen tamamlanmis ve sehrin imanna cahsilrmstir.
Savas sonrasi yillarda Giresun hizla gelisti. Eski Belediye binasi l 939'da vukubulan
depremde yikilrmsu. Onun yerine, Karadeniz kiyismm en guzel belediye binalarmdan
biri yapildu. Sehir daghk bolgede kurulmus olmasma ragmen, 1875'ten beri faaliyette
bulunan belediye hizmetlerini aksatmadan yuruttu.

1954'te Giresun liman insaati ihaleye cikanldi. Yapimi l 962'de tamamlanan
liman Denizcilik Bankasi yonetiminde hizmete girdi. Rihnmlann boyu 728 metreye
ulasryordu, En az su derinligi 8 metre olup aym anda iki geminin yanasmasma musaitti.
Limanm 1.200 metre uzunlugunda bir mendiregi vardil. Samsun'u Rize'ye baglayan
Sahil Yolu da 1959'da muteahhide ihale olunarak, Ordu-Giresun-Giresun sehir ici
gecisi-Giresun-Trabzon bolumu 1965'te kullamma acildi.

Giresun'un sanayiinde ilk buyuk tesis 1967'de bir Japon firmasma ihalesi yapilan
Aksu Kagrt Fabrikasi'dir. Sehrin 5 kilometre dogusundaki tesis, SEKA'ya bagli olarak,
l 970'de uretime basladi, Fabrika, ham maddesi olan odunu cevredeki ormanlardan
saglamaktaydil.

Aym yil, yani l 970'de, Giresun Findik Isletme Tesisleri kuruldu. Fakat, sehrin en
buyuk iktisadi kurulusu olan Fiskobirlik Entegre Findik Isletme Tesisleri'nin temeli,
1976'da, Giresun'un batismda Buyuk ve Kucuk Gure dereleri arasmda 11 hektarhk bir
alanda atildi. Tesisler 1981 sonunda faaliyete gecti.

Giresun'da sanayiin gelismesi enerji uretimmm artmlmasma baghydi. Bunu
saglamak icin, 1960'h yillarda sehrin dogusunda Dogankent cayi uzerine baraj kurma
cahsmalainna baslandi ve 1971 Nisan'mda burada Hidroelektrik Santrali isletmeye
acildi. Ayru yilm Mayis'mda Giresun Kucuk Sanayi Sitesi kurulduktan baska, 1978'de
Giresun Peynir ve Tereyagi Fabrikasi ile Koykobir'e bagli Sunta Fabrikasi uretime
gectilg. Boylece Giresun giderek onemli bir ticaret ve sanayi merkezi oldu. 1980'de
sehirde 15 banka subesi faaliyette bulunuyordu, Gazi Caddesi boyunca isyerleri
siralamyordu.

Sanayilesme sonucunda 1960'h yillardan itibaren Sendikalar tesekkul etti.
1980'de Giresun'da Tanm-i~, Toprak-Su Iscileri, Turkiye Liman ve Kara TahmilTahliye Iscileri Sendikasi (Likat-i~) basta olmak uzere, bircok sendika subesi faaliyet
halindeydi.

1960'dan sonra Giresun'da egitim alanmda gelisme hizlandi, 1961- 1962 ogretim
yilmda Ebe yetistiren Saglik Okulu acildiktan baska
1962'de Giresun K1z lkogretmen Okulu ve 1967'de imam Hatip Okulu
faaliyete
ge9ti22. Ayni yil Ziraat Meslek Okulu da ogrenime basladi.
1970'de Giresun Ticaret Lisesi hizmete girdi. 1976'da ise Giresun Meslek Yuksek Okulu
acildi. Isletme, Muhasebe, Elektrik ve Sekreterlik bolumleri olan okul Giresunlu
genclere, ii disma crkmadan, yuksek ogrenim imkam saglamistir. Yine bu yilda K1z
Ilkogretmen Okulu Egitim Enstitusu haline getirildi. 1979-1980 akademik yilmda 160
kadar ogrencisi olan okul, 1982'de merkezi Trabzon'da bulunan Karadeniz Teknik
Universitesi'ne bagli Giresun Egitim Fakultesi oldu.

1952'de ii Ozel Idaresi tarafindan kurulan il Halk Kutuphanesi 1956'da Milli
Egitim Bakanligi'na devredildi. 1979'da kutuphanede 17. 700 kitap bulunmaktaydi.
Giresun'da 19 53 'den beri Cocuk Kutuphanesi de hizmet vermektedir.

1980 yilmda Giresun'da bes gunluk gazete yaymlanmaktaydi. Aynca
Fiskobirlik'in Cotanak dergisi 1970'de ayhk olarak yayimlanmaya baslamistir.
Giresunlular televizyon yayimlanni 1973 'de hizmete giren Ordu televizyon vericisinden
izlemektedirler.

Giresun saghk kurumlan bakimmdan oldukca iyi durumdadir, Gercekten sehirde
Saghk ve Sosyal Yardim Bakanlagi'nm 200 yatakh Devlet Hastahanesi ve 120 yatakh
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastahanesi ana saglik tesisleri olup, bunlara l 962'de 108
yatakh Giresun Gogus Hastahklan Hastahanesi ile l 965'te 75 yatakh Degum ve Cocuk
Evi eklenmistir,

II. Dunya Savasi ertesinde Giresun'da meydana gelen iktisadi kalkmma sehrin
nufusunu artirrms, l 960'da 20 bine yaklasan nufus

l 970'de 32 bini asmis ve l 980'de 45.690'a ulasrrnstir. i~ alanlannm
yayginlasmasi ve iskan bolgelerinin genislemesi sehir imar planmm ihtiyaci
karsilamamasma sebep olmustur. Giresun'un ilk imar plant 1933 yilmda Ankara
Belediyesi Imar Mudurlugu'nce hazrrlanmrsti. 1/2.000 olcekli olan bu plan 1952'de
Baymdirlik Bakanhgi'nca gozden gecirilmis; l 962'de iller Bankasi'nin gerceklestirdigi
1/5.000 olcekli yeni plan l 964'te uygulamaya konrnustur. Ne var ki, soz konusu plana
gore, Giresun'un nufusu 1990'da 45 bin olacagi hesaplandigi halde, bu rakam 1980'de
asilrmstir. Sehir planmm yetersiz kalmasmm asil sebebi, 1970'li yillarda Giresun'da
iktisadi kalkinmanm hizli olmasidir. Sehir icinde ve civannda sanayi tesisleri
kurulmasiyla 1962 tarihli imar plarnnda degisiklikler yapilmasi gerekmis, kiyi ve ic
bolgelerde yeni konut alanlan olusturulmustur.

Giresun'un gelismesi 1980'li ve l 990'h yillarda da devam etmistir. Ancak konu
bu tebligin dismda kahr ve aynca incelemeye deger.

iL VE <;EVRESiNiN COGRAFi KONUMU
Dogu Karadeniz Bolgesi'nin onemli liman kentlerinden biri olan Giresun, dogudan
zon-Gumushane, batidan Ordu-Sivas, guneyden Sivas-Erzincan illeri
ve kuzeyden
deniz ile cevrilidir

ilin yuzolcumu 6.932 km2'dir. 1923 yilinda Alucra ve Sebinkarahisar, 1927 yilmda
bolu ve Gorele, 1934 yilmda Bulancak ve daha sonraki yillarda Kesap, Dereli, Espiye,
esil, 1987 yilmda Piraziz ve Yaglidere, 1990 yihnda Dogankent, Giice, Camoluk ve Canakci
leri kurularak merkez dahil ilce sayist 16 olinustur.

YERYUZU ~EKiLLERi
Sehir, Aksu ve Batlama vadileri arasmda denize dogru sokulan bir yanm ada uzerinde
lmustur. Y anm adayi cevreleyen deniz yanmayr andirmaktadir. Dogu ve bati sahilleri do gal
9 gorunumundedir. Dogu Karadeniz'in tek adasi olan "Giresun Adasi'' sahilden yaklasik 2 km.
ikta olup, 35 dekarhk bir alam kaplamaktadir.

Giresun ve cevresinde daglar, vadiler ve dik kiyilar genis yer kaplar. Yer yer genisleyen
i tabanlan, dar kryi duzlukleri ve bir takim yayla duzlukleri dismda ova kavrami icine giren
arazi yoktur. n topraklannm omurgasiru teskil eden Giresun Daglan, kiyidan 50-60 km.
likta, denize paralel bir duvar halinde uzanarak, ili bir 90k yerlerden farkli iki kesime aymr.

Bazi yerlerde 3.000 metreyi asan Giresun Daglan, ancak Egribel (2575 m.) ve Sehitler
Kurtbeli (1. 800 m.) Mevkisi'nden ve ilcelerimizin yayla yollanndan
rlamlarak asilmaktadir. Daha doguda Harsit Vadisi yoluyla da Kelkit Havzasi ve ilin guney
imi ile baglanti kurulmustur.

__ oo m.) gecitlerinden,

Giresun Daglan'run 3.000 metreyi asan doruklan sunlardir. Aptal Musa Tepesi
3.330 m., Cankurtaran Tepesi 3.278 m., Gavurdagi Tepesi 3.245 m., Kucukkor Tepesi
3. 044 m., Karagol Daglan uzerindeki Kara tas Tepesi 3. 09 5 m. ve Kirgizlar Tepesi 3. 025
m. 'dir.

Sebinkarahisar ve Alucra ilcelerini icine alan ve daha az anzah olan guney
kesiminde ortalama yukseklik 1.000- 1.500 m. olup, arazi Kelkit Vadisi'ne donuktur.
Kryiya bakan yamaclar fmdik bahceleri ile daglann hemen her yeri ormanlarla
kaplidir. Yuksek daglar uzerinde Kumbet, Kulakkaya, Bektas. Cagman. Tamdere.
Karagol, Isirganh. Akyalak, Tohumluk, Gulluce. Agahkk1ram, Cakrak Kmik, Egribel,
Basyayla, Tutak, Teknecik, Cakil, Kazrkbelir Gunluk, Karadoga, Karaovacik, Kavraz.
Agacbasi. Sisdagi, Panayir ve Konakduzu yaylalan bulunur.

ARARSULAR.GOLLER,MADENSULARI
AKARSULAR
ilin kuzey kesimine fazla yagmur dusmesi nedeni ile bol su tasiyan derelere ve
irmaklara sikca rastlamr. Yukseklerden dogarak buyuk bir hizla Karadeniz'e ulasan
sular kl~ yaz debi farki gostermezler, Karadeniz'e dokulen akarsulann baslicalan soyle
siralamr.

Merkez ilcede Aksu (60km), Batlama (40 km.) Buyukgure (20 km.) ve
Kucukgure (15 km.), Bulancak Ilcesinde Pazarsuyu (70 km.) Tirebolu ilcesinde Harsrt
(140-150 km.) Espiye ilcesinde Gelevera (70-80 km.) Yaglidere ilcesinde Yaglidere (70
km.) dere ve irmaklandir.

ic;; kesiminde, kaynaklanm Giresun Daglan'nm
guneye bakan yamaclanndan
alan akarsular, derin vadilerden akarak, Kelkit lrmagi'na kansirlar. Bu akarsulann
baslicasi, Alucra cevresi daglanndan beslenen ve Sebinkarahisar'n dogusundan gecen

Bagirsak Deresi'dir.
Giresun ili akarsulannm
en uzunu, kaynagmi
Gumushane Daglarmdan alan Harsit Cayi olup 160 km.'dir. Giresun ilinde gollere pek
rastlanmaz ancak, yuksek kisimlarda buzul golleri bulunur. Buna karsilik kuzey kesimde
sik sik selalelerle karsilasilir.

GOLLER
Giresun'daki arazi yapist gol olusumuna uygun ol madigmdan, buyuk gollere
rastlanmaz. Ancak daglarm tepelerinde bazi buzul golleri bulunruaktadtr. Bunlarm en
onemlisi Giresun, Ordu ve Sivas illerinin birlesme noktasma yakm Karagol Daglan'nm
dorugundaki Karagol krater goludur. Yaklasik 3000 rakimmda bulunan Karagol
cevresinde yaz aylarmda bile kar ve buz parcalan bulunur. Cevresinde genis otlaklar
bulundugu icin kuzu besiciligi yapihr. "Buz Deryasi - Karagol Deryasi" sozu Giresun ve
Ordu illerindeki soguk su ve mesrubat satanlar tarafmdan 90k kullamhr. Giresun'da
Karagol'den baska bilinen Sagrak Golu vardir ve daha ufak bir goldur.

Aynca, Cakrak yakmlannda "Ordek Golii" denilen ve cevresinde
tuflerinin yuzeye 91kt1g1 kucuk bir golcuk de bulunmaktadir.

volkan

MADEN SULARI
Giresun'da kaphca kaynagi olmamasma karsm. bircok yerde maden sulanna
rastlamr. Bunlardan en onemlisi ve isletilrnekte olam, merkez ilcedeki Inisdibi
Koyu'nun Cakir Armut Mevki'nde bulunandir. Dogal CO2 gazi Iceren bu kaynak
oldukca onemli bir potansiyele sahiptir. Buna ilaveten Osmaniye Koyu'ndeki Caldag
Maden Suyu Tesisleri 199t'de isletmeye acilmstir. Tesisin gunluk kapasitesi 6- 7 bin
siselemedir.

Sebinkarahisar icesi Tamzara Mahallesi'nde bulunan maden suyunun da
Trabzon meshur Kisama Maden Suyu ayannda oldugu soylenir. Aynca bazi koylerde
halkm "Acisu" dedigi kaynaklar bulunmaktadir.

Bunlardan baslicalan Bulancak'ta Erdogan Koyu yolu uzerlnde, Espiye ilce
merkezinin Karadere Mevki'nde, Dereli ilcesinin Tamdere ve Camh Koyu ve
Yavuzkemal bucagnda, Alucra ilcesinin Yesilyurt ve Aktepe koylerinde, yine
Espiye'nin Giice, Bahanos ve Karaaslan koylennde bulunmaktadir.

iKLiM
Giresun'un yer aldigi Dogu Karadeniz Bolgesi, ulkemizin en 90k yag1~ alan
bolgesidir. Bolgenin orta kesiminde, Giresun Daglan'nm kuzey yamaclanna yayilan ve
bir bolumu ile de Kelkit Havzasi'na sarkan il alanmda degisik iki ana iklim ozellikleri
gorulmektedir.

ilin buyuk bolumunu kaplayan Karadeniz'e bakan kisrm, ilik ve yagisli iklim
ozellikleri gosterirken, Kelkit Havzasi'na giren bolumu Kara iklimi ozellikleri
gostermektedir.

Giresun, il alamnm kuzey ucunda ve Karadeniz'in kenann da bulundugu icin,
Dogu Karadeniz Bolgesi'ne ozgu ihk ve yagish iklimin etkisi altm da kalmaktadir.
Iliman iklim tipinin hakim oldugu ilde, yazlar genellikle orta sicakhkta, kislar ise ilik
gecer. Bolgenin kuzey - ban yonundeki deprasyonlara acik olmasi iklim elemanlannm
surekli degismesine neden olur.

ORMAN KA YNAKLARI
Giresun iklimi bitkilerin yasayip gelismesine 90k elveisli oldugundan il yuz
olcumunun % 35'in kaplayan ormanlar deniz kiyismdan baslayarak 2000 metre kadar
yukselir. Bolgede ihman iklimin deniz tipinde olinasi yagislann duzenli ve kiyidan
yukseldikce artmasma sebep olinaktadir. Bolgenin karayele acik olinasi bitki ortusunun
gur olinasim saglar. Orman alt seviyesi genis olcude tahrip edilmekle birlikte
deniz seviyesinden baslar ve 2100- 2300 metre kadar yukselir Giresun iklimi bitkilerin
yasayip gelismesine 90k elverisli oldugundan, il yuzolucumunun %. Kryidan 1200 metre

baslicalan bogurtlen, ~erbet9iotu, bugdaygil ve baklagillerden turlu cayir otlan, egrelti
otu, cuha cicegi, dugun cicegi, yabani cilek, basurotu, hodan, isirgan, at kuyrugu, kuzu
kulagi, geven, kekik, nane, dikenler, cesitli yosunlar, kardelen, zambak, sahlep, susen,
siklamen ve zehirli zehirsiz bircok mantarlardtr.

Giresun'da bitki ortiisiiniin yaygmligma ve tumune bagh olarak degisik
kesimlerde cesitli yaban hayvanlan hulunmaktadtr. Bunlardan bazilan kurt, cakal,
yaban domuzu, bildrrcm yabani ordek yabani kaz, kugu kusu kartal atmaca, akbaba,
keklik, sulun ve bir 90k diger av hayvanlan yorede bulunur.

JEOLOJiK Y API :
Giresun ilinin bir 90k yerinde ozellikle kuzey kesiminde ust keratase volkanik
fasiyesli arazi 90k genis yer kaplar. Bunlar Kuzey Anadolu Bolgesi'nde yaygm olan
formasyonun il'e dusen bolumudur. Bu seri alanlarda, Espiye, Yaglidere, Gorele
ilcesinde bakir madenleri vardir.

TUIUZM OLGUSU i<;iNDE iL VE <;EVRESiNiN YERi
Giresun ili, Ankara - Trabzon karayolu iizerinde yesilrn her tonunu sinesinde
toplamis ormanlarla kapli yaylalann ve dogal plajlann bulundugu, 122 km.'lik kiyiya
sahip , simrsiz dogal zengiliklerin ic ve dis turizm acismdan genis imkanlan bulunan bir
yoredir, Samsun ve Trabzon'a yakm olusu,
Ic Anadolu ile ulasmu saglayan
Sebinkarahisar Alucra yolu ile Tirebolu - Harsrt yolunun acilims olinasi etkinligini daha
da artirmaktadir.

Sahil seridinde bulunan tarihi ve kulturel varliklar doganm tahribati sonucu
buyuk olcude etkilenmistir. i9 kesimde kalan Sebinkarahisar, Alucra ve Camoluk
ilcelerinde bulunan kulturel varhklar bilincsiz kullamm ve kacak kazi sonucu buyuk
tahribatlara ugramislardir. Ildeki tarihi ve kulturel varhklann degerlendirilmesi bolge
turizmine katkida bulunacagi rnuhakkaktir.

Sehir merkezinde, sahile motor ile 20 dakikahk uzaklikta yerle~im alam olmaya
uygun (35 donurn) tarihi yapist bulunan ve Dogu Karadeniz'in tek adasi olan Giresun
(Aretias) Adasi basli basma turizm potansiyelidir.
Cografi konumu
ile iliman
ikliminin her
tur
turizme uygun olusu, tarihsel
zenginlikleri ve dogal guzellikleri yamnda dunyanin
en kaliteli fmdigmm Giresun'da
yetismesi, el sanatlan, bahkciligi, avcihgt ve yaylalan ile Giresun turizm olgusu icinde
hakettigi yeri alma yolunda onemli mesafeler katetmistir.

iKLiM VERiLERi
Giresun Daglan, ili iklim bakimmdan birbirinden farkh iki kisma aymr. Kuzey
kismmda yazlar serin, kislar ilik gecer. Y ag1~ dort mevsime dagilir. Y illik yag1~
ortalamasi 1300 mm.'yi asar. Yukseklere bol kar duser. Giresun Daglan'nm guneyi ise
Orta Anadolu iklim karakterini gosterir. Yazlar steak ve kurak, kislar soguk ve
yagislidtr. Yagi~ ortalamasi 500- 700 mm. civanndadir.
Giresun il merkezinde yilhk ortalama sicakhk 14.2 C0'dir. En yuksek sicakhk
ekim aymda 37.3 C0'dir, En dusuk sicakhk subat aymda -9.8 C0'dir. Gunduz-gece ve
yaz-kis 1s1 farki fazla degildir. Guney kesimde yilhk ortalama sicaklik daha dusuk
gunduz-gece ve yaz-kis 1s1 farki daha buyuktur.

Ortalama deniz suyu srcakligi 16. 9 C0'dir, en yuksek deniz suyu sicakligi 24-25
derece arasmda degisir.

Giresun merkezinde yilhk ortalama nisbi nem 176'd1r. Nisbi nemnin en vuksek
oldugu ay %81 ile mayis ayrdir. Sebinkarahisar ilcesinde yilhk ortalama nisbi nem %61
olup, nisbi nemin en yuksek oldugu ay %71 ile arahk ayidir.

Giresun il merkezinde yillik ortalama yag1~ miktan 1295 mm.dir. K1y1 kesiminde
Tirebolu 1759.8 mm., yilhk ortalama yagisla basta gelir. Sebinkarahisar ilcesi'nde
ortalama yag1~ miktan 56.313'diir. Bu miktar Alucra'da 43.913 ve <;a- moluk'ta
382. l'dir.

Merkez ortalama karla ortulu gunler sayisi 10.8 en yuksek kar ortusu gunler
sayisi ve kar ortusu kalmhgi en fazla ilce Tirebolu'dur. Sebinkarahisar'da da bu miktarla
srrasi ile 77. 9 ve 115 cm.'dir. Ilin en fazla fark kaydeden yerin ise istasyonu
Yavuzkemal'dir. Bu arada karla ortulu gunler sayisi 127.9 ve en yiiksek kar kahnhgi ise
180 cm. 'dir.

GiRESUN BOLGESiNDE TURKLER
islamiyetten Once Tiirkler
Dogu Karadeniz ve Giresun'la ilgili Yunan cografyaci ve seyyahlann verdigi
bilgilerle beraber eski Anadolu Tarihi ara~tumalannda, sehir ve kasaba tarihlerinde,
dil incelemeleri sonucunda M.6. 2000'li yillardan giiniimiize bu bolgedeki Turk varhgi
inkar edilemez bir gercektir.

M.6. 7. yuzy1l'da Kimmerler ve Sakalar'm Karadeniz'e goc etmesi ile Oguz
unsurlar'i da bu bolgeye yerlesmistir. Bu bol- gede de bu Oguz boylanndan Yazir
Doger, Avsar, Karkm Hala9'larm; Akhun, Kusan, Pecenek, Hazar, Hun, Kipcak
Tiirklerinin yerle~imi mevcuttur.

M.6. 7. vuzytlm ilk yansmda Iskit baskisi sonucu Kimmerler Kafkaslar'i gecti,
Anadolu'ya geldiler. Bu vuzyilda Sebimkarahisar'm Bozbayir, Akkaya, Guneytepesi.
Diskaya civarmdaki in ve magaralarm. Y edipmarlar yakmmdaki Dipsiz Kuyu admdaki
eserlerin ve Naibli yakmmdaki buyiik hoyiigiin, Kimmerler'e ait oldugu samlir.
Sebinkarahisar kasabasi bugunku Isola Koyu'nde bulunup derebeylik rejimini ile idare
edilen bu kasaba halkmm buyuk 9ogunlugu kithk nedeniyle goc etmis, bir kismi da Ordu
ve Sebinkarahisar arasmdaki Karagol Dagi'mn Kirklar Tepesi'ne yerle~mi~tir.

Kimmerler'den sonra bolgede hukum suren iskitler, Dogu Anadolu'da Med
hakimiyetine son verip Kucuk Asya'ya yay1ldilar. Giresun Adasi'nda ya~ad1g1 ileri
surulen Amazonlar'm mensei iskitler'e dayandmlm1~, Trabzon'lu Minas Bijiskyan ise
Amazonlann cesur sava~91 kadmlar oldugundan, eski tarihciler Terme'de bag1ms1z

devlet kurarak Karadeniz'e
hakim olduklanndan,
genclerle kaynasmasmdan bahsetmistir.

Heredot'ta

Amazonlar'm

Iskit'li

Karadeniz Bolgesi'nde ilk ve orta caglarda Soka, Kimmer, Hun, Hazar, Bulgar,
Uz, Pecenek goclerinin sonucu'Turk iskanmm oldugu Karadeniz agizlannm fonetik ve
morfolojik yapisryla birlikte yer adlanndan da anlasilir. Giresun'un bati yakasmdaki
"Citlakkale'' mahallesinin admm Deliorman ve Selanik civarma yerlesmis olan Turk
Toplulugu Crtaklardan geldigi, bolgede konusulan lehcenin ve kultur unsurlarmrn citak
ve Gagauz Turkleri ile benzerlik gosterdigi gorulur,

Giresun'da Cepniler
Bugunku Giresun sehri, Pontus Krah 1 Famakes in Karadeniz sahillerinde
Yunan somurgeciligine karsi bir nevi Iranlastirma hareketleri yurutup Kerasus Halkr.m,
eski adi Famakiya olan Giresun'a yerlestirmesiyle
olusmustur.
Giresun'un
Turklesmesinde cesitli Oguz Boylan'nm etkisi gorulmusse de en fazla Cepniler'in etkisi
hissedilir. Cepnffer, 24 oguz boyundan biridir. Anadolu'nun Turklesmesinde onemli
rolleri olmustur. Bu beyligi kuran grubun bolgeye ne zaman geldigi konusunda acik bir
kayrt bulunmamakla beraber onlann Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun, Gumushane, Y ozgat gibi vilayetlerde yasadiklanm gormekteyiz,

Cepni adim Resideddin "nerede yag1 gorse hemen savasir" diye tarif etmektedir.
Aynca Cepni admi, diger oguz boy- larmdaki gibi ilk defa buyuk Turk Bilgini Kasgarli
Mahmut'un 11. yuzyilda yazdigt "Divan-1 Lugat-1 Turk" adli eserinde gormekteyiz,
Kasgarh adi gecen Cepni boyunu 21. sirada zikretmis ve damgasmm seklini vermistir.

1277 yilnu takip eden donernlerde Mogollarm yardnm ile Selcuklu Devlet'inin
idaresini eline geciren Iran asilh Muiniddin Suleyman Mogollarm bitmez tukenmez
isteklerinden kurtulmak icin Memluk Sultam Baybars'tan yardim istemistir.
Anadolu'ya gelen Baybars Mogel Ordusunu El- bistan'da yendikten sonra Kayseri'ye

geldi. Fakat Baybars Tokat'a cekilen Muiniddin Suleyman'dan gerekli yardmu goremeyince Kayseri'de kalmayip iilkesine geri dondu. Mogollar ihanetinden dolayi
Muiniddin'in hayatma son vermis ve daha sonra da Karamanoglu Mehmet Bey de,
Konya'yi ele gecirip bir Selcuklu sehzadesini tahta gecirmistir.

Bu sirada Anadolu'daki bu siyasi gelismeleri firsat bffen Trabzon Rum
imparatoru Giorgi denii yolu ile gelerek o zamanda Karadeniz'in en onemli ticaret
merkezi olan Sinop'u alinak istedi ise de Cepni Tiirkleri ile karsilasrp yapilan deniz
savasmda maglup olmustur.

Bu zaferden soma Samsun yonunden, obur yandan da Sebinkarahisar, Bayburt
yoresinden Karadeniz kiyilanna yapilan fetihlere kanldilar. Bu deniz savasmda bulunan
Cepni- ler Sinop'a yerlestiyse de ancak daha sonra doguya dogru ilerleyerek OrduGiresun-Vakfikebir arasmdaki bolgede Cepni Beyi Bayram Bey idaresinde Bayramlu
Beyligini kurdular.

Tiirkler, II. Yuannis zamanmda Unye'yi fethedip, Trab- zon'a bir dizi akmlar
duzenlemistir. II. Aleksios ise Turk Beyi Kucuk Aga (?)'yt 1301 'de Giresun'da karsilayip
daha ileri gitmesine engel olmustur. 1313'te Bayram Bey'in oglu Haer Emtr Bey'de bazi
fetihlerde bulunmus, torunu Suleyman Bey ise Giresun'u fethetmistir.

Kelkit vadisinde yasayan Cepniler, 1277'den itibaren bu bolgede faaliyette
bulunmuslardir. 1348'de Erzincan, Bay- burt, Akkoyun'lu Tiirkleri ile ittifak kurarak
Trabzon'a akmlar duzenlemis ve 13 50'den itibaren de Harsit vadisini ele gecirmislerdii-.
Ancak Imparator II. Aleksios'un Cepnfferin basmda onemli devlet adamlarmm
bulunmayismdan faydalanarak,
1380'de Harsit Vadisine yaptrgi seferde 100 kadar
kadm ve cocuk oldurulmus olmasma ragmen Cepniler bu bolgeden atrlamarmstir.
Bundan sonra Cepniler bolgedeki kucuk Rum Kalelerini teker teker fethedip bolgeye
hakim olmuslardir.
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1397'lerde Giresun'u fethetmis olan Bayram Bey'in torunu ve Haci Emir Bey'in
oghi Suleyman Bey ile basmda bulundugu beyligin sonu hakkmda hicbir bilgi
bulunmamakla beraber kesin olarak soyleyebilecegimiz husus sudur; bu Beyler
sayesinde Ordu Bolgesine yogun Turk nufusu yerlesmistir.

Trabzon
Rum
imparatorlan
Ak.koyunlular'a
Bayram- lular'a ve
Taceddinogullarina kizlarmi vererek onlarm Trab- zon'a yakla~unlarma engel olup,
Ak.koyunlular sayesinde varhklarmi korudular. 1461 'de Fatih'in Trabzon seferine 91ktigi sirada buyuk ihtixnalle Bayramlu Beylig'liiin yikilina- smdan faydalanan Trabzon
Rum Imparatorlugti Gorele - Tirebolu ve Giresun Kalelerinin idaresiui ele gecirmis,
Kurtun- Dereli-Giresun-Tirebolu-Eynesil
arasmdaki genis bozkirhk kesimde Cepni
Beyligi hukum surmustur.

Hicri 891 / 1486 tarihli Tapu Tahrir defterinde Trabzon sancagma bagli Giresun
ve Havalisinin "Zeamet-i Kurtun'' adi altmda 60 kadar koy ve 5 mezra'yi kapsadigi
gorulmektedir.

XVI. yiizytl Cepnileri hakkmda arsiv vesikalannda bilgi verilir. 1515 tarihli 52
no'lu Tapu Tahrir defterinde Kurtun holgesindeki bazi timar sahiplerine Cepni Beyleri
tabiri kul- lamlrmstrr.

Tahrir defterlerinde Cepnilere ait 43 yer adi goriilmektedir. Ancak Tahrir
defterlerinde Cepniler hakkmda daha detayh yapilan arastirmalar sonucu Cepnilere ait
daha fazla yer adr oldugu tesbit edffmistir. Tesbit edilen yer adlarmdan
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Kastamonu'da, 5'i Bolu yoresinde, 3 koy Canik'te, 2 koy ve bir nahiye Corum'da , 2
koy Sivas'ta, 2 koy Konya yoresinde oldugu goriilinektedir.

Bu bilgiler sayesinde Oguzlarm 24 boyundan bir boy olan Cepnilerin
Anadolu'nun muhtelif yerlerinde ya~ad1klanm ifade edebffiriz. Giresun yoresinde ise
Cepni Turk varligmm bir yogunluk olusturdugu gorulmektedit.

Fatsa'dan Giresun'a kadar olan yoreye ait 15. yy. Osmanh belgelerinde 90k
sayida Cepni admi tasiyan boy ve koy isimlerine rastliyor olmamiz, bolgenin
fethedilmesi ve iskan edilerek vatan yapilmasmda Cepnilerin rolu konusunda fikir sahibi
olmarmz icin yeterlidir"

75 no'lu Kastamonu ve Sinop Evkaf Tahrir defterinde II. Beyazid donemixie ait
olan, bu defterlere gore Cepni karyesinden toplam 120 akce vergi toplanrmstir.

Der-Karye-i Cepni
Der - sahil-i Gindu Vakf 1 mesciel beray-i imnamet karye-i sorum (harum) yeri
demekle ma'ruf mukarrer ciftlik Musa Fakih b. Ahmet Fakih imam Mutasamf Yusuf
isa Veled -i Veled-i Mahmut
Ibrahim caba
nim Yusuf ibrahim Veled-i Veled-i
Musa Fakih Yusuf caba asryab-r ra'iyyet bah 1 Hizir Birader-i muc. 1 Top lam 120

Cepni Beylerinin Osmanli Devleti'ne Trabzon'u fethindeki vardtrnlarmdan
dolayi hepsi veya munim bir kismi zeamet ve timar karsihgi hizmete almrmstir. Cepni
halkmm muhim bir kismi musellem olarak hizmet etmis, baulan dini vazife nedeniyle
vergiden muaf tutulinus. buna ilave olarakta bir · cogu muafan zumresini teskil etmistir.

Trabzon Eyaletine Bagh Cepni Bolgesi
Merkezi Cepni vilayetinin d1~mdaki nahiyelerde bulunan koylerin de pek cogu
Cepnilere aittir. Cepui Vilayeti dismdaki nahiyelerden bahsetmemiz gerekir. Bunlar;

Y aglu Dere : Cepni vilayetinden soma yorenin ikinci buyuk nahiyesidir. Yaglu
Dere Karadeniz'in kiyisindaki Esbiyelii'den baslayip guneyde Hisarcik ve Suur
koylerine kadar gider. Yaglu Dere'de 34 koy vardir,
2-Bayramoglu:

Yaglu Dere ile dogusunda bulunan Guce kasabalan arasmdaki

13 koyden olusur.
3- Karaburun: Tirebolu'nun dogusunda ve Gorele'nin batismda yer ahr.
Karaburun nahiyelerin en kii9iigii olup tek ismail Beglu koyunden olusur. Gunumuzde
bu koy ismail Beyli adi ile varhgmi korur.
4- Yiiregir (Liiregir): Karaburun ile ismail Beyli'nin guneyindeki Bagali
koyunden baslayip, batidaki Boynu Y ogun'a kadar giden 13 koye sahip dar ve uzun bir
nahiyedir.
5- Elki Y omlu Hasn Gorele'nin guney kesiminde Canakci, Karabork ve
Deregozu koylerinin bulundugu yerdir. 10 koye sahiptir.
6- Alahnas: Tirebolu'nun giineydeki Aragenis koyunden baslayip, giineyindeki
ilit koyune kadar uzanmaktadir. 8 koyu vardir.
7- Kiirtiin: 0 zamanar Toml'un kuzeyinde ve Gorele'nin guneyinde bir yorenin
adi, olup, 13 koyden olusuyordu. Bunlar arasmdaki iynesi'nin bugunku Eynesu oldugu
anlasilmaktadir.

Bilgiverdigmiz bu yedi nahiyenin toplam 103 koyu oldugu ve burada 3456 vergi
nufusunon ya~ad1g1 gorulur. Bu 103 koy olan yorede 32 degirmen, 37 aver kus yuvasi,
34 ekinkoy , 5 zaviye gorulmete olup, 110.350 akce vergi geliri vardi.

Cepnilerin Kiiltiir ve Medeniyete Katktlan
Giresun ve havalisinin Tiirkle~mesi, lslamlasmasmda gazi Cepni Beyleri'nin
oldugu kadar gazi dervislerinde rolu buyuktur. Bos bir alana akraba ve taallukati ile
gelen buralarda koyler kuran, derbentleri bekleyen, zaviyeler insa edip gelene - gidene
hizmet veren, degirmenler, kopruler insa edip bunlann onanm ve bakim isleri ile
ilgilenen dervislerin Anadolu beyliklerinin ve Osmanh Imparatorlugu'nun kurulusunda
da 90k onemli rolleri olinustur. Mevlana Ede Der- vis bu dervislerden biridir. Bedreme
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Kalesi, Fatihi Melik Ahmed Bey Mevlana Ede Dervisi, gelene • gidene hizm~
zaviyeler kurmak rem gorevlendirmis, daha sonra Ede Dervise bu arnacla verdigi
topraklan vakif haline getirmistir.

Cepnilerin, Trabzon - Kurtun ve Giresun arasmdaki Cepni toplulugu ile
birlikte Iskan faaliyetlerinde bulunarak uzun harpler ve fena idare yuzunden Anadolu'da
meydana gelmis olan genis nufus bosluklannm doldurulinasmda da pek onemli rol
oynadiklan gorulur. Goruldugu gibi Dogu Karadeniz'in Turklesmesi ve islamlasmasmda Cepni boyunun buyuk katkilan olinustur. 13. yuzyilm basmdan itibaren
bolgede onemli bir guc haline gelen Cepniler, sosyo- kulturel yapilanm gunumuze kadar
tasimrslardir. Bunlarm aile ve yer adlarmdan anlamamiz mumkundur. Soyle ki; Cepni
Turkleri'nin Hz. Peygamber ve torunlan ile, Hz. Ali, Omer, Osman gibi buyuk
sahabelerin ibrahim, Ismail, Ishak, Suleyman gibi peygamber adlan, sevunduk, Durmus,
Tannvermis, Ak Dogan, Tura Bey, Aygud, Cakir gibi Turkce adlar kullamlrmsur. Cepni
vilayetine bagh koylerden bazilan ise Uigur, Seyyid, Guney, iJrper, Kurtulinus,
Candirh, Alm Yoma, Yenice, Hisar'dir.

Netice olarak Cepni Tiirk boyu hakkmda sunlan soyleyebiliriz
Cepniler, Oguz Eli'ni meydana getiren 24 boydan bi- ridir. Oguz Eli'de Tuirkiye,
Aerbaycan, Irak, Turkmenistan ve Gagavuz Turkleri'nin atalandir.

Cepnilerin butun obalan Anadolu'ya geldiginden
arasmda Cepnffer'in hie bir obasi yoktur.

Hazar otesi Turkmenleri

Cepniler, 1277'de Sinop'u alinak icin donanma ile ge len Trabzon imparatoru'nu
gemilerle karsilayip savasnuslar ve onu maglup edip geri donrueye mecbur
brrakrmslardir.
Bu basandan soma Cepniler Samsun yoresine
fethedip burada Bayramlu Beyligiui kurdular.
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dogru ilerleyerek Ordu'yu

Cepnilerden kalabalik bir kolda yukan Kelkit vadisinde yasiyordu. Bu Cepniler,
Trabzon Rum Imparatoriugu'na guneyden yapilan seferlere katildilar. XV. yy birinci
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ise onlarm Eynesil - Kurtun- Dereli - Giresun arasmdaki genis bolgede hukum

surdugu gorulinustur.
XVI. yy'da Anadolu'da Cepniler'e ait 43 yer adi tesbit edilmistir. Buyer adlanna
Kuzeybati Anadolu Bolgesi ile Corum ve Hudavendigar
sancaklarmda yogun iskan
faaliyetinde

bulunmustur.

Cepniler yer adlan yadigarlarma gore baslica Samsun ve Sivas Sancaklan ile
Konya Bolgesinde
oldukca kalabahk bir sekilde yerlesmislerdir,
Bu yer adlan,
Anadolu'nun bir Turk yurdu haline gelmesinde
Cepniler'in
pek onemli rol oy-

nadiklarmi ortaya koymustur.

XVI. yy'da Halep
Turkmenleri'nin Cepni oyrnagi, Yeni il ve Boz Ulus
arasmdaki kollan ile Sivas-Konya yorelerinde ve diger bazi yerlerdeki Cepni
Oynaklan 'nda bahsedilmistir.

<;EVRE <;EKiCiLiKLERi
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TUREL DEG ERLER

Tarihsel ve Kulturel Cevre
GiRESUN ADASI
Kryidan 1 mil aciktaki Giresun Adasi, Dogu Karadeniz'in insan yasamaya
elverisli tek adasidir. "Aretia", "Aretias", "Area", "Argos" ve Chalceritis" adlan ile
mitolojiye gecmistir.

Ada'da tarihle doga icicedir. Kalintilardan, cepecevre sur- larla cevrili oldugu
anlasilmaktadir.

Surlann yapimmdaki tas isciligi, Giresun Kalesi ile ayru teknigi tasimaktadir.
Pontuslular donemine ait oldugu en gercekci ihtimaldir. Tarihi kahntilardan iki buyuk
sarap ficisi, bir mabet harabesi, tapmak yeri, ayakta kalan surlar ve gozetleme kulesi en
goze carpanlandtr. Dogu ucundaki "Hamza Ta~1" antik caglardan kalina bir dikittir.
Caglar boyunca yore insanlan icin mistik bir guc kaynagt olmustur. Ada, bir soylenceye

gore,

Giresun'un

yerlesmesi

guney

dogusundaki

Gedikkaya'dan

kopan

bir

parcanm

denizc

ile olusmustur.

Neofitos, Giresun Eyaleti adli yapitmda, burayi yuksek duvarh, savunmast iyi,
almmasi guc bir kale olarak tammlamaktadir. Guney batidan baslayan kale duvarlan
kenti cevreleyerek kuzey doguya uzanrnaktadir. Buyuk kaba taslardan orulmus surlarm
bir bolumu gunumuze kadar gelmesine ragrnen yikik bir haldedir. Yine Neofitos'un
yazdigma gore tepenin batismdaki kayalarda kucuk bir at kabartmasi vardir. Bunun
Ayios Ilyos'un gomutu uzerinde bulundugu soylenruektedir.
Daha asagidaki kayada
gorulen Bizans yazisrnda burada kucuk bir kilisenin
bulundugu
bildirilmektedir.
Kale'nin
kuzeyinde
90k buyuk magra sigmaklan vardir. Osman Aga'nm (Topal)
mezan kalededir.

Romah bilgin P.ilinius, "Histariarum mundi" adli eserinde, Ada'da savas tannsi
Mars'a sunulinus bir acik hava ma- bedinden soz eder ve sunlan yazar; ".... ve
Phamace'nin kar- sismda Chalceritis, Yunanhlarm Mars'a vakfedilmis Areias'i bulunur.
Burada kuslarm kanatlanm
vurarak yabancilarla mucadele ettigi soylenir. Romalilarm
adaya "Chalceritis", Yu- nanhlarm da "Aretia" dedigi bu kaynaktan anlastlinaktadir.

-Onlii Mitos yazan Rodoslo Apollonius (i.6. 295-195) argo nautlar seruveninin
tumu "Argonautiga" adh eserinde nak- leder. Oykunun bir bolurnu Giresun adasmda
(Aretia) gecer, "Altm Postu" aramaya cikan Argonautlarm adaya ciktiklan ve ejderha
kuslarla karstlastiklan anlasihr.

Ada, Ramahlar ve Bizanshlar doneminde de kutsalhgrm korumus ve bir tapmak
yeri olarak kullarnlrms ve Kral Mit- ridates'in kizma iliskin bir soylenceye de konu
olinustur,

GiRESUN KALESi:
Kenti ikiye bolen yanmadanm en yuksek yerindedir. Pontos Krah 1. Famakes'in
yaptirdigi sanilmaktadir. Evliya <;elebi'nin seyahatnamesinde ise Bizans yapisi olarak
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gecmektedir. i9 ve dis kale bolumlerinden olusmaktadir. Kente egemen tepe iizerindeki
ic kale'de saray kalinnsi vardir. Aristotales, Neofitos, Giresun Eyaleti adli yapitmda,
burayi yuksek duvarlt, savunmasi iyi, ahnmasi guc bir kale olarak tarumlamaktadir.
Guney Batidan baslayan kale duvan kenti cevreleyerek kuzey doguya uzanmaktadtr.
Buyuk kaba taslardan orulmus surlarm bir bolumu gunumuze kadar gelmesine ragmen
yikik bir haldedir. Yine Noefitos'un yazdigma gore tepenin batisindaki kayalarda kucuk
bir at kabartmasi vardir. Bunun Ayios Ilyos'un
gomutu iizeine bulundugu
soylenmektedir. Daha asagidaki kayada gorulen Bizans yazismda burada kucuk bir
kilisenin bulundugu bilinmektedir. Kale'nin kuzeyinde 90k buyuk magara sigmaklan
vardir. Osman Aga'rnn (Topal) mezan kalededir.
Kalenin altmda ve denize bakan liman kismmda, icinde kilisenin de bulundugu
ve vaktiyle sigmak olarak kullamldigi sanilan 1500 kisiyi muhafaza eden buyuk
rnagralann var oldugu soylenmektedir.

SEYYID V AKKAS
TURBESi:
Sehrin
Kapukahve
Mahallesi'ndeki
turbe
Peygamber soyundan oldugu
samlan Fatih Sultan Mehmet
zamanmda
giresun'un
aliximasmda sehit dusmus,
bir uc beyiolan
Seyyid
Vakkas'a aittir. (M.S. XV.
yy.) Turbe ise XIX. yy.'da
yapilrrusnr.

OSMAN AGA MEZARl:
Giresun Kalesi icinde bulunmaktadir.
Osman icin yaptmlrms bir amt mezardir.

Kurtulus Savasi Gazisi Yarbay Topal

MiLLET BAHCESi KAPISI:
Hukumet Konagi'nm onunde bulunan ve Millet bfshcesi olarak amlan parkm
yontma tastan yapilims kemerli bir kapisi vardir. Kemerin ust ve iki yan taraflarmda
bulunan iiv kitabeden, parkm "Memleket Bahcesi" nami altmda ve 1900 (H. 1318)
yilmda zamanm Kaymakami Nunir Ziya ve Belediye Baskani Kaptan Yorgi Pasa
tarafmdan eski valilerden Kadri Bey ve Sim Pasa'nm amlarma yaptmldigi anlasilmaktadir.

Ti CARET LiSESi VE KAPISI: 1904- 1906 yrllannda : yapildigi samlan
Ticaret Lisesi binasi ve kapisi DORKORINi-iYON tarzmda olup, Yunan mimarisi
ozelliklerini tasimaktadir. Cumhuriyet'in ilaiimdan soma askeri kisla olarak kullamlan
bina 1945-1946 yihndan itibaren Ticaret Lisesi olarak kullamlmaya baslanrmstir.

KUFA KUYUSU SUYU:
Pontus devrinde ziyaretgah olarak kullamldigi soylenen Kufa Kizyusu kalenin
kuzeye bakan cephesinin eteklerinde, yeni acilan yolun kenanndadir. Kuyunun agz; 2
metre uzunlugunda, 80 cm. genisliginde olan kesme taslardan ya- pilimsnr. Kuyunun
su seviyesine olan derinligi 7-8 rnetredir.

MERYEMANA
Eski lonea uzerinde, Hiristiyanligm bolgemizde yeni yayilmaya basiadigi
yillarda yapilrms olan kaya gomutu Meryern Ana gizli gecindinde Kufa Kuyusu'na
acildigi, aynca tapmagm u.9 kath oldugu ve sifahane olarak kullaruldigi soylenir.

GOGORA xn.tsrst
Haci
Huseyin
Mahallesi'nde bulunan ve XVIII. yy.'dan kalrna bir Rum
Kilisesi ozgun rnimarisi ile dikkat ceker. Yapi, yakrn gecmiste restore edilerek
Giresun Muzesi haline getirilmistir

KATOLiK xn.tsest
Yine Cmarlar Mahallesi'nde XVIII. asirda yapildigr samlan eski bir kilise olup,
bugun cocuk kutuphanesi olarak kullarulmaktadir.

HACI HUSEYiN CAMi
En eski camidir. Cobanoglu Haci Hiiseyin tarafmdan 1594 (Hicri 1002) yilmda
yapilan ilk cami, sonraki yillarda yikilmts ve hamm hayrati olarak bugunku cami
yaptmlirustir. Mermerden yapilirns bir sadirvan cesmesi vardir. Mevcut kitabeden bu
sadnvanm 1901 (h. 1309) yilmda Hat- tat-Zade Haer Omer Aga tarafmdan hayrat olarak
yaptmldigi anlasilinaktadir.

HACI MiKTAD CAMi
Uzerindeki kitabelerden anlasilacagi iizere Haer Miktad Cami'nin yerine 13 Eylul
1889 yilinda Haer ismail Efendi tarafmdan yeini bir cami insaa olunmustur.

KALECAMi:
Uzerindeki mevcut iki kitabelerden ilk caminin Dizdar Zade Emetullah 1830
yilmda, bugunku cami ise San Mahmut Zade El Naci Mustafa Efendi tarafindan 132913 30 (Mi- ladi 1913-1914) yillarmda insa ettigi anlasilinaktadir.

<;:EKEK CAMi:
Giris kapisi uzerinde 1384 tarihli bir kitabe bulunmaktadir. San Alemdar
Zade tarafindan bugianku cami insa ettirilmistir.

SEYH KERAMETTiN CAMi:
Seyb Keramettin adh zat tarafindan insa ettirilen cami zamanla yrkildigmdan
190 yihnda San Alemdar Zade Izzet Kaptan'm emvalinin sulusunden veresesi tarafindan
hayrat olarak yeniden yaptmlrmstir,

SOGUKSU CAMi:
Caminin giris kapisi uzerindeki kitabeden caminin Muslum isminde bir zad
tarafmdan yaptmldigi, 13 96 yilmda Giresun Kaymakami Mahmut Rustu tarafindan
"Laleten" genislettirilerek yenilendigi anlasilmaktadir.

IIUKUMET KONAGI:
Sultan Selim Mahallesi'nde, 19. yy. da konak olarak insa edilen bu guzel yapi
halen de hukumet konagi olarak kullanilmaktadir.

FATiHCAMi:
Sebinkarahisar'm merkezinde bulunan yapi sehrin en buyuk camisidir. Yuksekce
bir teras uzerinde ve genis bir d1~ avlu icerisinde yer alir. Caminin ustu kursun kaphdir.

Caminin bugunku suslemesi, kapilannda ve bilhassa mihrap, minber ve
bashklannda toplanrmsnr. Gerek sutun basliklannda ve gerekse
son cemaat
mahaiiindeki mihrabiyeden, mihrabm kavsarasmda yer aian staiaktikier son tamir 19. yy
doneminin ozelliklerini tasir. Tasdan insaa edilmis olan mihrap ile minberin
suslemesinde geleneksel motifler ile gee devirlerin Avrupa menseili motifleri hakimdir.
ilk olarak ahsaptan yaprldigi kaydedilen caminin iki defa yangm gecirdigi ve sonradan,
kargir olarak yenilendigi bilinmektedir. Ancak, kargire cevrilmis tarihin 1888 mi yoksa
daha eski bir tarihte mi oldugu henuz anlasilamarmstrr. Kaynaklar bugunku Fatih
Cami'nin
1888 yilmda Rasih ve Mehmet Pasalar tarafmdan yaptmldigi
kaydedilmektedir.

SEBiNKARAHisAR

KALESi:

Sebinkarahisar yerlesmesinin giineyinde bazalt bir tepe iizerinde kurulinus olan
kale, sehirden 160 metre daha yiiksektedir. ilk goreuler bu haliyle kale'yi denizde ada
veya gemiye benzetirler. Kale, , ic kale ve d1~ kale olarak iki bolumden mutesekkildir. I9
kale, asagi kesimden yaklasik 40 metre daha yiiksektedir. Sehirden d1~ kaleye olusan,
yol eski ozelligini hala korur. Bugun kullamlan sivri kemerli giris kapisi iki kale arasma
yerlestirilmistir. Kale icerisinde eski yapi izleriyle, sarmc kalmtilanna rastlarunaktadir.

Kalenin bugunku giris kapisi ve cevresindeki surlar Selcuklu (Mengucekli)
Osmanh donemlerine aittir. Kale kaprsi uzerindeki kitabe ve Selcuklu cift bash kartal
kabartmasida 1896 yilmda Rumlar tarafmdan yerinden sokulup yok edilmistir. ic; kale
sur duvarlan ve kale duvarlannm yaprsi Osmanli doneminin 1 7- 18 yy. oiellikleri
gostermektedir.

FAHRETTiN

BEHRAM CAMi:

Bu cami, Mengucek Hukumdan Fahrettin Behramsah adma oglu Muzeffirruddin
Mehmet tarafmdan XII. y.y.'da Sebinkarahisar Ilcesi Avunmus Mahallesi'nde insa
ettirilinistir. Cami kubbelidir. Kitabe yeri yoktur.

KURSUNLU CAMi:
Sebinkarahisar'm
Tas Mahallesi Kursunlu Semtinde 1587 yilmda insa
edilmistir. 1968 yilmda restore edilen cami Osmanh mimari ozelliklerini tasiyan ozel bir
eseridir.

KURSUNLU HAMAMI VE CESMESi
Mutasamf Topal Mehmet tarafmdan 1652 yilmda Kursunlu Cami yanma bir
hamam ve bir cesme yaptmlnustir.

PERTEVNiY AL CESMESi:
1865 yilinda Pertevniyal Sultan tarafmdan uc cesme yap- tirilimstir.
Cesmelerden bir su boyu, :diger ikisi Karakoy yolu uzerindedir: Su boyu (Bige) koyu
yolundaki cesmelerinin kitabesi vardir,

.

TASMESCiT:
Tas mescid, Ertanaogullan zamanmda 1352 (H, 753) yilinda Melik Ahmed Bey
tarafmdan yaptmlirnstir. Kalenin bati eteginde insa edilmis olan Mescid gunumuzde
isk'elet halindedir.

TAS HANLARI:
17.y.y.'da Ana Ahmet Aga tarafmdan iki kargir bedesten 1939 yili depremine
kadar hizmet gormustur.

ESKiEVLER:
Sebinkarahisar sehir merkezine 193 9 yili depremi ve 1960 yih yangmmdan,
kurtulan. ev sayisi 90k azdir. Seyyah ve arastirmacilar sehirdeki evlerin genellikle iki-uc
katli ahsaptan yapildigmi ve ortu malzemelerininde ahsap (Hartama) oldugunu
belirtirler. Bugunku evlerin yapi malzemesi tas, kerpic ve ahsaptir. Zemin katlar tas, ust
katlar hinus, dolma ve bagdadi duyarhdrr. Catilar cogunlukla semardam olup cinko ile
kaplanrmstir.

Gunumuze ulasan eski evlerin cogu iv sofah Turk Evi plam tipiru yansrtir.
Karahisar'da evlerin sofasma "Divanhane" denilmektedir. Odalar sedir, yukluk gibi
geleneksel unsurlara sahiptir. Avutmus'daki Abdi Bey Konagi gibi, sehirde de bulunan
eski evler, bolunmus degistirilmistir.

ATATURK MUZESi:
Sebinkarahisar Ilcesi'nde Emin Tufekci Bey'in 1982 yihnda Ataturk Muzesi
haline getirilmis ve ziyarete acilrmstrr. Bu ev geleneksel Karahisar evlerinden birisidir.
Iki yana egimli can icerisinde yerlestirilen kosk odada 1924 yilmdaki ziyareti sirasmda
Ataturk bir gece kalimstir.
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MERYEMANA MANASTIRI:
Sehir merkezinin 11 km. dogusunda Kayadibi Koyu'nde yer almaktadir. Manasnr
koyun dogusunda yuksek kayalar icerisindeki magaraya insa edilinistir. Manastirm
onunde kuzeyde bir ayazma ile guneyde bir cesme kalmtisi vardir.

Manastir kompleksi ii<; teras uzerine yerlestirilmistir. Giris bolumunde sagda
ve solda genis tonuyla mekanlar gorulur. Ikinci bolumunde bir dizi hucre ile guneyde 8
m. uzunlugunda buyuk bir hacim bulunur. Kilise en yukanda ve kaya kovugunun
sonunda yer alir. U<; nefli bir bayilikal planh olan bu yapi ortada yuksek bir kuppeye
sahiptir.

Manastmn ilk kurulusu bazi kaynaklar tarafrndan 481- 490 yillarma
konulinaktadir. Osmanh doneminde Manastir epey parlak bir donem yasarmstir.
Bixgunku kalmtilar 19. yy'dan kalinadir. Arastirmacilar ortacag manastmnm yanarak
yok oldugunu ve 19. yy.da yenilendigini belirtmektedir.

iL(:ELERiN TARiHi VE KOL TUREL DEGERLERi
BULANCAK
Acisu yolunda dereyi takiben 300 m. kadar ileride eski devirlere ait
magaralar bulunmaktadir.

Uzeri tahribe ugrayan magranm icerisinde yuksek bir yerdeki lahit seklindeki
yapitm uzerinde kabartma resimler bulurunaktadir. Buradan 800 m. kadar daha
yukandaki ikinci bir magarada yapi sekliyle kiliseyi andirmak'tadir. Aynca etrafta baska
kucuk magralara da rastlanmaktadir. Gene Bizans doneminde yapildigi tahmin edilen
Acisu Kaya Kilisesi tescilli eski eserdir. Bulancak'ta aynca Carsi Cami eski eser olarak
tescil edilinistir.

Bulancak'ta Derecikalan Koyu'ndeki kilise, Damudere Koyu'ndeki Alioglu
Mevlut Tiirbesi ve Yusuf Aga Turbesi, Burunucu Koyu, Konakyam Mevki'ndeki
cesme de incelenmesi gereken yapilardir.

PiRAziz:
Piraziz'de bilinen en onernli eski eserler arasmda Eren Mahallesi, Kirec Kuyusu
Mevki'ndeki 19. y.y. yapisi Beyler Konagi sayilabilir.

Ali Dede Koyu Hidirellez Tepesi Mevki'ndeki Ali Dede Hoyugu'nde ise bir
geyik heykeli bulunmus olup, daha etrafli arastirmalar yapilmasi gerekmektedir.
Piraziz'de ayncaGokceali Koyu'ndeki Seyh Idris Turbesi ve Nefsi Piraziz Koyun'deki
Piraziz Turbesi dikkat cekmektedir,

KE SAP:
Kesap Ilcesi'nde bilinen tescilli eski eser bulunmamaktadir. Buna karsm
Hisarustu Koyu'ndeki mezarhk, Y olagzi Koyu'ndeki Huseyin Efendi Turbesi ...
Armutduzu Koyu'ndeki kilise ve Erkoy Koyu'nde halen ilkokul olarak kullarulan kilise
yapisi incelenmesi gereken eski eserlerdir.

L(t

DOGANKENT:
Dogankent'teki Dandi Kalesi incelenmesi gereken eski bir yapi olarak dikkat
9eker.

ESPiYE
Bir kiyi kasabasi olan Espiye'de ilce teskilati 1957'de ku- rulinustur. Tarihi eseri
az olan ilcenin onemli yaylalan Cakil, Gunluk, Karadoga, Karaovacik yaylalandir.

Espiye ilce olmadan once Tirebolu'nun ii9 kalesixiden biri olan Andoz Kalesi,
Yaglidere'nin 3 km. bati kiyismda ve kismen ayaktadir. Espiye Merkez Cami de diger
bir tescilli eski eserdir. Bunlardan baska Sahinyuva Koyu'ndeki kilise, Espiye'ye 4 km.
mesafedeki Zefre Mevki'nde Cenevizlilerden kaldigi soylenen bir tersane kalmtisi
bulunmaktadir.

YAGLIDERE
Yaghdere deki en bilinen eski eserlerin basmda Caglayan Koyu'ndeki Gebe
Kilisesi gelir. Kilise bugi:m buyuk olcude tahribata ugrarmstir ve tescil edilerek koruma
altma almmasi gerekir. Yaglidere'de aynca Kizilelma Koyu'nde de bir kilise kalinnsi
bulunmaktadir.

Yaghdere'deki tescilli eserler arasmda, Tugla Koyu'nde Muharrem Bin Abdullah
tarafmdan 16. y.y.da Yavuz Sultan Selim'in annesi Gulbahar Hatun adma yaptmlan San
Halife (Haer Abdullah) Turbesi ve Tekke Koyu'nde 16. y.y. yapilinis olan San Halife
Dergahi ve Tekke Koyu Cami sayilabilir.

GORE LE
Gorele'de 1918 yilindaki Rus - Osmanh harbinde Rus- larm maglup oldugu Ha9
dagmdaki Kanlidere muharebe yeri, Gorele yerlesmesine 6 km. uzakhkta olup,
gorulmesi gereken bir yerdir.

Gorele'de aynca dikkat ceken; eski eserler arasmda Kusculim Koyundeki Turbe,
Cavuslu'daki Kuguoglu Suleyman Aga. Turbesi, Kmkh Koyundeki mezarhk sayilabilir.

EYNESiL
Eski bir koloni yerlesrnesi olan Eynesil'in kalesi ilcenin en eski eseri olup birinci
derece arkeolojik sit statusundedir. Altmda magaralar bulunan kale kismen tahrip
olinustur.
Eynesil'deki diger tescilli yapilar olarak H. 1266 yilirida yapilan Oguz'lu Oglu
Hamami Cesmesi ve Oren Koyu Koprusu sayilabilir.

DERELi
ilin orta kesiminde yer alan Dereli 1958 yilinda ilce ol- mustur. Giresun
daglarmdan cikan Aksu Deresi, Dereli Ilcesi'nden .gecer. Dereli, Giresun -

Sebiukarahisar yolu uzerindedir. I19e yaylalan ile meshur olup, Tamdere, Kumbet,
Cagman, Isirganhk ve Bektas Yaylalan onemli yaylarmdandir.

·' tarihi eser yonunden incelendiginde ilce merkezine 7 km. kadar uzakhktaki
Ilce,
Hisar Koyu'nde Pontus devrine ait oldugu samlan bir Meryemana Kilisesi daha
bulunmaktadrr. Yine merkeze 10 km. uzakhkta bulunan eski bir Rum koyu olan Cal
Koyu girisindeki Demirkapi Mevki'nde yolun altmda dar bir kapidan girilen gizli bir
gecit vardir. lei merdivenli olan bu gecit "Denet Tepesi" denilen yere ulasmaktadir. Isrgi
dar bir cevreden gelen, gecidin tepesi meydan seklindedir. Orman sahasi olan bu alanda
saray kahntilan tas doseli yollar, yazih kaya ve taslara rastlanruaktadrr.

Kusluhan Koyu'ndeki kale ve Kumbet'teki kilise kalmtila- n dikkat ceker. Aynca
Gudul; Kanlihan ve Kumbet koy- lerindeki yaklasik bir asirhk ahsap hanlar halen
ayaktadir.

Bunlarm dismda Kiziltas Koyu'ndeki H. Mustafa Turbesi ve mezan 1991 'de
tescil edilerek koruma altma almrrustir. (Cay ve Dereli'deki Kerner Kopruler) dikkati
ceken eski mimarhk ornekleridir.

TiREBOLU
Antik cagda kendi adi ilk kez tarihci Piliniusun metinlerinde gecmektedir.
Tiripolis (Argyreia) olarak amlan bu antik 9ag kentinde, Orta Cagda gumus madeni
cikanldigi bilinmektedir. Daha sonralari eski Yulu adiyla da amlan Tirebolu, 19. yy.
sonunda Tirebolu'yu soyle anlatir.

"Trabzori Vilayeti merkez sancagma bagh bir kazadir. Adi Yunatica uc kent
anlaxnma gelen Tiripolos'tan gelinektedir. Bakunh ve islek bir iskeledir.

Tirebolu'nun Espiye ilce olmadan once Saint Jean (Sen- jan), Bedrama ve Andos
isimli ii<; kalesi vardir. Espiye ilce olunca Andoz Kalesi Tirebolu'dan aynlmrstir.
Bedrama Kalesi sahilden 15 km. iceride Harsit cayuun dogusundad1r ve halen harap bir
haldedir.

Ilce merkezinde, guzel gorunuslu kucuk bir yanm ada uzerinde insa edilmis olan
ve merkez kalesi olarak bilinen Saint Jean Kalesi ise fazla tahribe ugramarrusnr. 120 basamakh brtr merdivenle cikanlan bu kucuk ve zarif kale birinci derece arkeolojik sit
alarn olarak koruma altmdadir.

Tirebolu'da bir 90k tarihi eser bulunmakta olup, bunlardan amt eser olarak tescff
edilenler soyledir.

Yenikoy Mahallesi, Gazipasa Caddesi'nde Yenikoy Cami -Ayru yerdeki lise
binasi ve Kazimkarabekir ilkokulu

Hamam Mahallesi'ndeki 19. asirdan kalma Sabel Kilisesi -Ayni mahalledeki
Selimaga Cesmesi, aynca Hasan Kirlan Cesmesi, <;atal9e~me, Zaim Mustafa Aga
Cesmesi

Tirebolu'nun
Koyu'ndeki Saban

bagh bucak ve koylerindeki tarihi eserlerden Dokuzkonak
Kalesi, Karaahmetli Koyu'ndeki Cimenbag Yatm, Kovanpman

Koyu'ndeki
cekicidir.

Cesme Cami ve Kilise, Ozlu Koyu'ndeki

manastir kalmtilan

dikkat

(:AMO LUK
Camoluk ilce merkezine yaklasik 11 km. mesafedeki Kaledere Koyu'nde eski
tarihlere uzanan bir kale kalmtisi bulunmaktadir. Yapisi Hitit-Urartu kaya isciligini
hatirlatan kale gunumuide 90k harap vaziyettedir. Kuzeyinde kayalara oyulmus bir
hendek bul'unan kalenin orta kesiminde 2.70 m. genisliginde ve 2.30 m. yuksekligiiide
bir tunel mevcuttur. 1. derece arkeolojik sit alani ilan edilen kale ve cevresinde Roma,
Bizans . ve Selcuklu seramik parcalarma rastlanmaktadir.

Camoluk'ta, bilinen diger tarihi eserlerde, bugun harap bir halde bulunan Haer
Ahmetoglu Koyu'ndeki kale ile Cakilkaya Koyu'ndeki kilise kahntrstdir.

SEBiNKARAH:iSAR:
Tarihci Procapius'a gore i. 11. y.y.'da Pont Devleti'nin yi- kihsi sirasinda, Romah
Ponpeius'un kurdugu kent kolonera (Olonia) olarak adlandmlinaktaydi. Bu yerlesim
bugunku Sebinkarahisar smirlan icinde yer ahyordu.

Kent asil unune Bizans Imparatorlugu'nun
llk donemlerinde kavustu,
Koloneia'mn Imparator Justinianus'ca gelistirildigi ve buyultuldugu bilinmektedir.

Giresun Osmanlilar'm eline gecince, Sebinkarahisar'da Osmanh egemenligine
gecti. 18. y.y. sonlarma degin Erzurum eyaletine bagh bir sancak olarak kaldi.
Sebinkarahisar ismi Sabeynkarahisar'dan gelinektedir. Yorede sap madeninin coklugu
bu ismin olusmasma neden olmustur.

"Evliya Celebinin goziiyle Sebinkarahisar"

Buraya Karahisar-1 Sarki ve Sebinkarahisar-i da derler. Aslmda iki Karahisar
vardir. Biri Erzurum ili smirlarmdaki, buna Karahisar-1 Sarki, oburu Anadolu'daki
Afyon Karahisar'dir ki Karahisar'i sahip diye amhr. Karahisar denmesinin nedeni, kale
taslarmm kara olmasidir. Yorenin ilk egemeni Haykaniye Devleti Hukumdan
Kiyamalar'drr.Daha soma, Trabzon'daki Rumlarm eline gecmistir.

ALUCRA

Merkez ilceye bagh Karnish Koyu'nde 1840 yillarmda ya- pildigi tahmin edilen
ve 12 kubbeli oldugu tesbit edfferi bir kilise kahntisi vardir. Yine Kamisli Koyu'nun
guneyindeki bir tepenin icerisinde M.S. 2. y.y.'da yaprldigi samlan taslardan yapilrms 20
metre uzunlugunda bir tunel bulunmaktadir.

Kamisli Koyu'nde 100 metre yuksekliginde buyuk bir yerli kayadan ibaret
V eran Kalesi ile, Arda ve Aktepe koylerindeki kale kalmtilan kayda deger diger tarihi
eserlerdir.
Cakrak Koyu'nde iki adet kucuk kilise, Kaman Koyu'nde dik ve duz bir tasm
batrya bakan yuzunde elinde mizrak tutan bir insan kabartmasi, yine Kaman Koyu'nun
ayn bir yerinde kaya uzerinde yapilrms bir yilan kabartmasi ve Aktepe Koyu'nde
uzeriride at nalma benzer bir iz bulunan Cmgirak Kayasi dikkat ceker.
Hayran bolgesinde yapilan kazilar neticesinde iki oda, odalara inen bir merdiven
ve suyun aktigi yerin 20 metre altmda bir degirmen bulunmus olup, zemiuin altmda
baska odalarda bulundugu sanilmaktadir. Burada yapilacak bilimsel bir arastirma ile
genis kalmtilar bulunmasi ihtimali yuksektir.

Alucra'da ikisi Kamisli Koyu'nun guneyliide 100 metre ara ile siralanan,
digerleride Igdecik ve eski Karnish Mevki'nde yer alan ve halk arasmda "Bes Tepeler"
diye amlan tumulusler bulunmaktadtr. Bunlardan Karmsh'daki Sivri Tepe tumulusune
kazi yapilinast planlanmaktadir. Pirilli Koyii'ndeki iki tumulus ise "Ikizler Tepesi"
adiyla amlmaktadir. Yine lgdecik Koyu'ndeki tumulusde incelenmesi gereken
yerlerdendir.

Alucra'nm Boyluca Koyu'nde bulunan Osmanh Alimi Seyyid-Mahmut Cagirtkan
Baba Turbesi, hastalarm ziyaret ederek manen sifa ve deva bulinaya cahstiklan bir
ziyaretgah olup 17.5.1991 tarihihde eski eser olarak tescil suretiyle koruma altma
almrmsttr. Aynca, Yesilyurt Koyu'nde Seydi S1h Mehmet Turbesi.. Cakmak Koyu'nde
Ismail Hakki Cagirtgan Baba Turbesi ve Ingolu Koyu'nde H. Hasan Efendi Turbesi ve
mezan ile, Osman Baba Turbesi de yine 17.5. 1991 tarihinde eski eser olarak tescil
edffmistir.

PLAJLAR VE SPOR TESiSLERi
Giresun'un dogu ve batismdaki sahiller km.ler boyunca uzayip giden tabu plajlar
halindedir. Sehre 5 km uzaklikta, Ernniyet, Arif Kumas, Giresun Belediye, Canbar,
Giire, Yali ve Yaman plajlan mevcuttur. Tirebolu ilce plaji ilce girisinde olup,
karayolunun hemen yanmdadir.

Su sporlan her yil 1 Temmuz tarihirin de kutlanan Kapotaj ve
Bayrarru nedeni ile duzenlenen yuzme yanslanndan oteye gitmemektedir.

Denizcilik

Giresun'da cimlenmis sehir stadyumu ile amator kuluplerin faydalandigi ek
stadyum bulunmaktadir. Aynca Gorele, Tirebolu, Bulancak, Sebinkarahisar, Alucra ve
Dereli ilcelerinde futbol sahalan vardir. 3000 kisilik 19 Eyli.il Kapali Spor Salonu,
Giresun'daki salon sporianna canhhk getirmistir, Giresun Lisesi'nde ve Fatih
Egitim Yuksek Okulu'nda birerkapali spor salonu bulunmaktadir.

YAYLALAR GEZi VE MESiRE YERLERi
YAYLACILIK:
Giresun'un guneyini kusatan daglar, kuzeye ve guneye dogru alcalarak belirli
yerlerde, duzlukler olusturur. 1750- 2200 metre yiikseklikteki bu platolarda pek 90k
yayla vardir. Tarihsel gelisimi icerisinde yaylacilik Giresun'da yatay bir hareketlilik

olarak tammlanabilir. Yaylacihk ilin hemen hemen tum koylerinde gorulur ve
ekonomik nedenlerle (Gecim amaciyla) yapilir. Yaylacihgin sayfiye anlami ikinci
planda kahr. Hayvanlara otlak bulinak onlann kishk ot ihtiyaclarmm hie degilse bir
kismrm yayladan kesin kurutmak ve bu arada peynir, yag gibi urunleri hazirlamak icin
yaylaya crkihr. Soguk su icmek, temiz hava almak, ilaveten saglanan yan faydalandir.
Yaylalara mayis ayi ortalarmda cikilmaya baslarur. Eylul sonuna kadar yaylalarda kalan
koyluler havanm sogumasiyla buralardaki ilkel ve sade evlerin kapilarmi kapatarak yaz
boyunca elde ettikleri yag, peynir ve ot balyalan ile koylerine donerler.

Yukan orman smmnm ustundeki yaylalarm eteklerini cepecevre kusatan 9am
ormanlan icerisinde yore halkmm "Mesire" (Mezara) diye adlandirdiklan yayla-koy
arasi bir ay konakladiklan gecici yerlesme yerleri bulunmaktadir, Buralarda 9am
ormanlan dag ve gunes, yesillikler ve cayirlar 90k cazip bir peyzaj sergiler.
Birbirlerinden uzak olarak yapilrms bulunan yayla evlerinin etrafmda ailenin ihtiyacma
ve gucune gore buyuklugu degisen bir alan citlerle cevrilmistir. Bu citin gayesi,
hayvanlarm bu cayirhk alana girmesini engellemek ve otlarm yaz boyu buyumesini
imkan saglamaktir.
·

Y ayla Senliklerinin Dogu~u:
Yayla senliklerinin temelinde Dogu Karadeniz Bolgesi'nde yaygm bir gelenek
olan "Otcu Gocu" yatmaktadir. Ml- sirlarm 20-30 cm. buyudugu zamanlarda aralarda
sik biten kisimlarm aralan 30-40 cm acilacak sekilde sokulinesine "S1k karma"
dibindeki otlan ikinci kez temizlemeye "Ot bicme'' ve fmdik bahcelerindeki otlan
tirpan veya oraklarla bicilmesine de "Ot bicme" denilmektedir. Bu islerden iyice yorulan
ve isleri biten Cenikliler (koy ve sehirde oturanlar) yorgunluklarrm atmak ve eglenruek
icin genellikle Temrnuz ayi icinde yaylalara yaptiklan toplu gezi ve ziyaretlerine
"Otcu gocu" denir. Zaman olarak imsrr otunun almmasi ile findik toplamaya baslama
arasmda kalan 15-20 gunluk bosluktur.Genellikle persembe ve cuma gunu yaylaya goturulecek yiyecek ve giyecekler paketlenir, yola cikilir. Gecmisin getirdigl orf adet
geregi, yolculuk sirasinda pmar baslannda oturulur, yemekler yenir, ickiler iciliiturkuler soylenir, horonlar tepilir.

Bu guzel geleneklerin kaybolmaya yuz tuttugunun sezinlenmesi uzerine eski
gunlerin tekrar yasanmasi arnaciyla Yayla senlikleri duzenlennieye baslanmis ve buyuk
ilgi gormustur.

KULAKKAYA YAYLASI:
Giresun'a yaklasik 45 km. mesafede bulunan yayla, 1500 rakimmda ve ilginc
doga guzelliklerine sahip, Giresun'un eskiden beri en bilixien ve gidilen yaylasidir.
Giresun kent merkezinden itibaren Kayadibi'ne kadar 9 Km. asfalt olan yol, bilahare 36
Km. daha dusuk vasrih toprak olarak devam eder. Yol uzerinde bulunan Desput Kayasi
ve suyu dogal guzelliklere sahip Erimez Mevki, Gelinkayasi ayn hirer ilgi odagidrr.
Alcakbel orman ici piknik alanmda gunubirlik rekreasyon imkam, hemen yamndaki
Yavuzkemal Bucagi'nda her turlu ahsveris hizmeti bulunruaktadir.
r>

MELiKLi OBASI YAYLASI

\

Kulakkaya'nm hemen yakmmdaki Melikli Obasi yaylasi cevresi ladin ormanlan
ile cevrili, orman gulleri ve yabani acelyalarla bezenmis cim sahalan ile gtizel bir
peyzaja ~ahiptir. Dusuk vasifh toprak yolu zaman zaman daglardan kucuk selaleler

yaparaki\

derelerlekesilir.

.

\

Yaylada gunubirlik piknik icin gerekli yiyeceklQr temin edilebilecegi gibi, 2
I
km.mesafedekj
Yavuzkemal
yer- lesmesinde saglik ve PTT hizmetleri de
bulunmaktadiri Organiie tesis bulunmayan yayladan giiniibirlik piknik amaci ile
I
y,ararlan1lmaktadir.

KUMBET YAYLASI VE SENLiKLERi
Giresun'a yaklasik 60 km. mesafede bulunan Kumbet Yaylasi cevredeki bazi
yaylalar ve Aymac Mevki'nden olusmaktadir. Merkeze admi veren Kumbet Yaylasi
turizm merkezi olup Giresun'un en populer yaylalarmdandir

Kumbet Yaylasi Giresun-Dereli-Sebinkarahisar
yolu uzeririden iki sekilde
ulasmak mumkundur Dereli'den sonra Gudul-Yucekoy uzerinden gidildiginde 41 km
asfalt ve sonrada yakla ik 19 km dusuk vasifli stabffize yol ile ulasrlir. Sebinkaras sar
yolundan devam edilince ikisu Uzundere uzerinden de ulasmak mumkundur Bu
durumda da yakla ik 8 km asfalt 12 km bozuk stabilize yoldan gecmek ere Kumbet
yaylasmda elektirik, su ve telefon arasmdadir bir boaza kurulmus olan yayla cevresi ve
gur or- manlarla cevre i ciceklerle dolu cayirlarla kapali genis bir alana yayilrmsnr,
• Mevsiminde Giresun dan taksi ve dolmuslann isledigi ya lada bakkal kasap firm
manav, kir kahveleri ve 10 yata belgesiz bir otel hulurunaktadir. Gunubirlik elenler
icin bol miktarda da kuzu eti izgara, (ocak) basmda kendin pisir kendiru ye seklinde
takdim edilmektedir. Yaylamn onemli mesire yeri olan Aymac Mevki, yayla merkezinin
yaklasik 2 km kuzey batismdadir. Kumbet Yayla Senlikleri'ni kutlandrgi bu mevki dogal
giizellikler yonunden zengin cevre manzarasma hakim bir tepedir.

Yayla cimlerle kaph ve orman icine serpilmis duzluklerden
olusmaktadir,
Yaylanm diger onemli mesire yerlerinden bifYsi olan Salon Caym yayla merkezine

.

yaklasik 1 km. mesafede Orman Bolge Mudurlugu'nce tesis edllmis bulunan Salon
Caym piknik alanma ulasir. S1k orman dokusu icerisinde hafif meyllli ve cimle kaph
aciklik uzerine tesis edffen pikuik alam, giiniibirhk kullamxn talebine karsilik
verebilecek sekilde duzenli ve tecizatlidir. Su, tuvalet gibi altyapmm yamsira piknik
masalan, et pisirme ocaklan, yagmur barmaklan, kir gazinosu ve herbiri beser yatakh iiv
adet dinlenme evi bulunmaktadir. Degisik yorelerde ve degisik tarihlerde olamamakla
birlikte, Giresun'da genellikle temmuz aymm ikinci pazar gunu yaylalalarda senlikler
tertiplenir, 0 gun 9evredeki muhtelifyaylalarda ve obalarda bulunan alleler ve ilceler ile
diger illerden gelen halk ~en- liklerin yapilacagi merkezi yaylada buyuk kalabaliklar
olustururlar. Bu senliklerde yenir, iclir, oyunlar oynamr, yansmalar tertiplenir,
hayvansal urunler pazarlamr.

Tertiplenen bu tur senliklerin halen en unlusu temmuzun ikinici pazar gunu
kutlanan Kumbet Yayla Senlikleri'dir.

Ayma~ Mevkii:

.

Aymac Mevki (Mesiresi) Kumbet yayla merkezinin 2 km. kuzey batismdadir.
Her sene temmuz aymm ikinci pazar gunu Kumbet Yayla Senlikleri'nin kutlandigr
Aymac Mevku, dogal guzellikler yonunden zengin, cevre manzarasma hakim bir
tepedir. Yol boyunca ladin ormanlan ve kir cicekleri guzel bir peyzay olusturur. Yayla,
yimlerle kaph ve orman icine serpilinis duzluklerden olu~maktadir.

Salon Cayn-i Piknik Alam
Giresun'dan Kumbet Yaylasi'na gelis kisminda,
yayla merkezine 1 km.
uzakhkta, Orman Bolge Mudurlugu'nce tesis edilmis bulunan Salori Caym piknik
alanma ulasilir. S1k orman dokusu icinde, alam gunubirlik kullamm talebine karsihk
verecek sekilde duzenli ve techizatltdir. Su, WC gibi altyapmm yam sira piknik
masalan, et pisirme ocaklan, yagmur bannaklan, kir gazinosu ve her biri beset yatakh
uy adet dinlenme evi (Orman Bas Mudurlugu) bulunmaktadit-

BEKTAS YAYLASI VE SENLiGi
Giresun merkezinden Evren Koyu, Erimez, Yavuz Kemal uzerinden
gidildiginde yaklasik 56 km. uzaklikta bulunan Bektas Turizrn Merkezi yevresindeki
Kulakkaya Yaylasi, Melikli Obasi Yaylasi, lCurttepe Mevku, Alcakbel orman ici piknik alam ffe birlikte bir unite teskil eder. Bektas'a yukanda bahsedilen guzergahtan
baska Uy degisik guzergahtan da ulasilir. Bunlar; Giresun-Dereli-Yavuzkemal, GiresunBatla- maderesi-ini~dibi, Giresun-Bulancak uzerinden yollardu.

Bektas yaylasmda elektrik, su, telefon gibi altyapi mevcuttur. Yaz aylarmda
yoresel bir merkez haline gelen ve pazar kurulan Bekta~'da bakkal, manav, firm, kasap
gibi dukkanlar ve kir kahveleri bulunmaktadir. Yaylada aynca 72 yatak kapasiteli ve iki
yildizli bir otelde hizmet vermektedir. 2000 rakimmda agac yetistirme smm uzerinde yer
alan yaylada dag cayirlan ve kir cicekleri ilginc bir peyzaj sergller. Yaz baslarmda bile
yer yer kar goriilen yaylada Kurttepe Mevku kism kayak yapmaya uygundur. Burasi,
diger mevsimlerde de mamara seyir noktasi olarak ilgi ceker. Bu yaylanuzda her yil
agustos aymm ilk haftasmda "Bektas Yayla Senlikleri" duzenleumektedir. Yapilan etkinlikler icinde cesitli hayvansal urun yansmalan, spor musabakalan. halk oyunlan ve
cesitli eglence programlan yer almaktadir.

sis DAGI YAYLASI VE SENLiGi
Giresun ili, Gorele Ilcesi'nin sahile 40 km. mesafedeki en buyuk dagi olan
Aladag'm en yuksek tepesi Ali Meydan (Sis) Dagi 2182 metre yiiksekliktedir. Aga9
yetisme smm uze- rinde, cayirlan ve kir cicekleri ffe kaph, 90k genis bir alana yayilims
kucuk yaylalar topluluglxndan meydana gelinistir. Trabzon ve Giresun illeri srmr
bolgesixide yer alan bu yorede temmuz basma kadar karlar erimez. Bu guruba dahil Sis
Pazan Yaylasi, Erikbel Turizm Merkezi'nin 25 km. kadar knzey batismda yer alir. Sis
Dagi'na Giresun-Eynesff yakmlarmda sahilden iceri yaklasik 40 km.'lik stabilize koy
yolu ile ulasilabilir. Her yil temmuz aymm ucuncu cumartesi gunu yapilan "Sis Dagi
Senlikleri'' yoredeki 90k sayida koy ve obadan gelenlerin katilmasryla kutlanir.

•

Sis Dagi Yaylasi'nda Orman Bolge Muduriugu'nce tesis edilen 10 hektar alana
sahip onnan ici piknik alam, gu- niibirlik rekreasyona hizmet vermektedir. Sis dagi "C"
sta- tusunde Milli Park olarak korumaya alinnnstir.

KARAGOL YAYLASI
Dereli Ilcesi'nin guneybatismda, Giresun-Ordu-Sivas illerinin birlesme noktasma
yakm bir konumdaki 3107 m. zirveli Karagol dagmda bulunan Karagol Krater golu ve
cevresindeki cayirlarla kapli alanlar, yorenin en unlu yaylalarmdan birini olustururlar.
3000 metrenin uzerine cikan rakim iiedeniyle yazm bile kar ve buzun goruldugu
yaylada Bektas Turizm Merkezi'nden yapilacak giiniibirlik turlar icin bir atraksiyon
noktast olarak yararlamlinaktadir.

TAMDERE YAYLASI
Kumbet ve Bektas yaylalar grubu gibi, Taxndere Yaylasi da Dereli ilcesi simrlan
icinde ye Giresun'a yaklasik 3 5 km. Sebinkarahisar'a ise 27 km . uzakhktadir.

Karayolu kenarmda kalan muhafazali bir vadi icersinde bulunan yayla
yerlesinesi, ciceklerle bezeli cayirlarla kaph tepelerle cevrilinistir, Elektrigi ve suyu
bulunan yaylada "Acisu" diye amlan guzel bir madensuyu kaynagi da bulunmaktadir.
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TAMZARA YAYLASI
Sebinkarahisar'm birkac km. kuzeyinde bulunan Tamzara Mahallesi ve Yaylasi,
Sebinkarahisar'hlar tarafmdan yogun
bir sekilde
kullamldigi
gibi ziyarete
gelenlerinde ugrak yeridir. Elektrigi ve suyu bulunan yaylada yaz aylannda geleneksel
yaylacihk aktivitesi surduruldugu gibi ' giinubirlik rekreasyon amaciyla yogun olarak
kullamlir.

ANOSTOS YAYLASI
Alucra Ilcesi'nin guney dogusunda;--y~la~tk 10 km. uzakhkta
anyaylaya
Kamisli Koyu uzerinden ulasilmaktadir. Elektr~su ve telefon sahi olan yaylada yap"
raklt ve ibreli agaclardan olusan karma bitki ortQsi.Lilginy-bi.r-pey:za·
sergiler.

DiGER YAYLALAR
Adi gecen diger yaylalarm dismda, Giresun'da daha bir cok mahalli yayla
bulunmaktadir. Bu yaylalardan en fazla bilinenleri Dereli Ilcesi'nde Cagman ve Isirganli,
Alucra Ilcesi'nde Cakrak, Gulluce, Tohumluk, Seydi~th, Aydm, Camli, Akyatak,
Aga<;likk1ra01, Eynesil Ilcesi'nde Panayir, Kanatduzu, Tirebolu Ilcesi'nde Kavraz,
Agacbasi, Espiye Ilcesi'nde Calal, Gunluk, Karadoga, Karaovacik, Sebinkarahisar ilcesi'nde Krmk, Egribel, Bas yayla ve Tutak yaylalandtr.

GEZi VE MESiRE YERLERI
KENT

tct P ARKLAR

Giresun'da, bos zamanlarda dinlenmek arnaciyla, gidilebilecek modem
sekilde tanzim edilmis parklardan en onemlileri olarak kent merkezinde, Belediye
Meydam'ndaki Atapark, liman sahasmdaki sehir parki, Valilik Konagi yamndaki
Zubeyde Ranum Parkt, Hukumet Binasi yanmdaki Millet Parki, Hacisiyam
Mahallesi'nde Semiha Larcm Parkt, Sahil yolu dogu istikametindeki Zafer ve Ali Rtza
Erkan parklan, Teyyareduzu Mevki'nde park ve Zubeyde Hamm olarak ilerisindeki
Ozgurluk Yolu sayilabilir.

GiRESUN KALESi
Giresun'daki en onemli mesire yeri, Giresun Kalesi'dir. Her yonde manzaraya
hakim ve agaclarla kaph bir konumda oian kalede hem denizi, hemde kentin hemen
hemen tumunu seyretmek mumkundur.

Dinlen~~
lokanta, bufe, icme suyu, tuvalet, oturma yerleri, ocak,
otopark{ ~ibi_ hizmetler b~~~akta o_lup, yolu d?zgiindiir. Kale mesi~esinin ka~asitesi
2500 ~~ civarmdadir. Derli~den. bir blok h~lmde yukselen tepemn yiik~elt1s1 150
metredtr, enyuksek noktasi JM'd\z ara smdaki uzaklik yaklasik 375 metredir.

GEDiKKAYA
Kale'den baska iriesire yeri olarak kullamlan bir diger yukseltide, kentin dogu
kesiminde kartal gagasirn andiran gorunumu ile hemen dikkati ceken Gedr--kaya'drr.
Giresun Kalesi'ni dogudan 'srmrlayan kucuk vadilerle bogacik vadisi arasmda yukselen
bu tepe, manzara bakimmdan kente ege- men bir konumdadir.

Yukseltisi 200 metrenin uzerinde olup, genel yapi bakirmndan Giresun Kalesi'ne
benzemektedir. Kuzey yonune 90k dik, dogu ve bau yonune %20-50 eglm gosteren ya-.
maclarla acilan bu tepeden Giresun'u ve cevreyi seyretmek 19m geziler
duzenlenmektedir.

GiRESUN ADASI
Kiyidan 1 mil acikta yer alan 3 5 donum yuz olcumlu Dogu Karadeniz'in tek
adasi, 1. derece dogal ve arkeolojik sit alam ilan edilerek koruma altuia almnnstir. Yaz
ay- larmda yerli ve yabanci turistlerin akmma ugrayan, mesire yeri olarak 90k uygun
olan bir yerdir. Mayis Yedisi'nde (20 Mayis) halk tarafmdan ziyaret edilir. Bir kisim
halk adaya cikarken, bir kismida motorlar ile etrafmda tur atarlar. Normal zamanlarda

Haci Huseyin Mahallesi onundeki balikci barmaklarmdan tekne ile ulasilabilinen adaya
yaz aylannda saatli ve tarifeli motor seferleri yapilinaktadir.

AKSU DERESi AGZI
Giresun-Trabzon karayolu uzerinde ve Giresun'a yak- lasik 6 km. uzaklikta
bul. unan Aksu Deresi Agz1, ozellikle Hidirellez ( 6 Mayis) ve Mayis Y edisi (20 Mayis)
gunlerinde gezi, eglennie ve dinlecihe amacryla kullanilmaktadir. Pik- nik yeri olarak
90k uygundur.
\

KE~APHiSARirSTtiMEVKii\
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Kesap ilce merkezine yaklasik 16 kUJ. uz~Vkta, Gulburnu uzerinde, kiyidan 1. 5
km. kadar iceride dogal guzellikleri ile I tam9rt1,~ bir yer olup, mes ire amaciyla
kullamlmaktadir.

GiRESUN MERKEZ-iNiSDiBi~EVKii

\

Giresun merkez yerlesmeye yaklasik 30 k,m. uiaklikta bulunan Inisdibi Koyu'nde
cikan maden suyunun bobrek ve karaciger hastahklanna iyi geldigi soylenmekte olup,
baglantisr iyi olan kaynak cevresi gunubirlik rekreasyon amaci ile kullanilmaktadrr.

ALUCRA - TEPESi DELiK OBRUGU
Alucra Ilcesi, Cakmak Koyu'nde bulunan ve halk arasmda Tepesi Delik Magara
diye bilinen obruk, merkez yerlesrneye 15 km. uzakhkta bulunmakta ve bir yol ile
gidilmektedir.Obrugun dibinde kucuk bir gol ve suyun icinde de sutun seklinde iki adet
tas bulunmaktadir. Bu dogal olusum mesire yeri olarak kullarulinaktadrr.

ALUCRA-AKTEPE KOYU

Alucra ilce merkezine yaklasik 8 km. uzaklikta bulunan Aktepe Koyu'nde 1000
m2'lik yuzolcumune sahip bu- gol bu- lunmaktadir. Gollin dibinde kaynayan su, bir
taraftan bosalmakta olup, srrurh bit- rekreasyon kullanmn vardrr.

DERELi-AKKAYA KOYU
Dereli ilce merkezine yaklasik 5 km. mesafedeki Akkaya Koyu'nde bulunan Durkaya ve
Bandiloglu magralan bu- lunmaktadir.

SEBiNKARAHiSAR KILl(:KA YA BARAJI
Baraj golu kiyrlan
kullamlinaktadir.
/

gunubirlik

piknik

ve

amator

balikcilik

arnaci
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GELiNKAY ~
Tashan \ koyu yakmlarmdaki
harikasidir.

Gelin Kayasi

ilginc go- runumuyle bir doga

AV TURizMi VE
AVCILIK
Giresun ilinin engebeli bir araziye ve zengin bir bitki or- tusune sahip olmasi
cesitli av hayvanlarmm bannxnasma ve cogalmasma irnkan vermektedir. Fakat dogal
dengenin gitgide bozulinasi, usulsuz avlananlarm bulunmasi av hay- vanlarmm
azalinasma ve tukenmesine yol acmisur. Dag kecisinin soyu tukenruek uieredir. Bu
yuzden memelilerden karaca, dag kecisi ve kuslardan turnc, disi sulun, yaban tavugu,
keklik, agackakan gibi hayvanlann avlanmasi yasaklanmis; bazi hayvan ve kuslarm
avlanmalan ise zamanla smirlanmisur.

subat

Bildircm, yabani ordek, yabani kaz, kugu kusu, culluk, toy kuzgun agustosaylan arasmda avlamr. Memelilerden kurt, cakal, yaban domuzu, kuslardan

karga, saksagan, kartal, atmaca, akbaba gibi hayvan ve kuslarm her zaman avlanilinalan

m umkun d ur.

DENiz BALIKCILIGI
Karadeniz'de 120 km. kiyisi bulunan Giresun balikcilik yonunden onemli
illerimizden biridir. Deniz kiyismda merkez ilce ile birlikte sekiz ilce merkezi
bulunmaktadir. Buralarda yasayan binlerce aile gecimini denizden saglamaktadir.

Giresun ili kiyilarmda devamli olarak baltk avlama imkam vardir. Ancak avlanan
baligm miktan ve degefrmevs-imlere ve aylara gore degismektedir. Ekonomik deger bakimmdan gocmen bahklar onde gelir.

En cok a"@);~]rm
basmda hamsi, istavrit ve mezgit gelir. Hamsi son
yillarda giderek azalirus ve ~e~en hemen yok olmussa da bilim adamlan bu durumun
gecici oldugunu ve hams~,6.jr{ yeniden bollasacagmi ifade etmektedirler.

DAGTURizMiMKANLAR0
Zengin bitki ortusu, 9aglayanlarla son derece temiz ha- vast olan <lag ve
yaylalanrmzda gunubirlik kamp kurma, doga patikalarmda yuruyiis, dagcihk, tirmanrua,
at ve bisiklet turizmi konul,armda yararlanmak mumkundur. iki yildizh turistik bir
otelinde bulundugu Bektas Yaylasi'nda kis sporlan ve cim kayagi icin tesis kurma
calismalan devam etmektedir.

Ilimiz Orman Bolge Mudurlugu, isletme miidiirliiklerix1ce orman ici dinlenme
tesisleri yaptmlimsttr. Bu tesislerin bu- lundugu sahalarda kamp kurmakta mukkundur.

Kiimbet Yaylasi:
Salon Caym Orman i~i Dinlenme Tesisleri:
Kumbet yaylasma yaklasik 1 km. uzakhkta kurulan bu piknik alam masalan,
ocaklan, yagmur barmaklan, su, WC ve lokantai gibi tesisleri ile gunubirlik ve kamp
kurma seklindeki kullammlara duzenli bir sekilde hizmet vermektedir.

Kulakkaya Y aylasu
Alcakbel Orman Ici Dinlenme Tesisleri:
Merkez ilceye 45 km. Dereli ilcesine 33 km. mesafedeki tesis gunubirlik ve
kamp kurma icin gerekli'tum techizata sahiptir.
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Gorele -Dokuzgoz Or~i~i(inlenme
Gorele ilcesine'Sckm.jnesafede

\\
J

Tesisleri:

stabilize orman yolu ile ulasilmaktadir.
.

Bulancak-Camalam Orm~foi~i DiNenme Tesisieri:
Bulancak ilcesine 50 km. uz~hkta stablliie orman yolu ile ulasilabilen organize
edilmis piknik sahasi 2000-2400 kullair1~kapasitesine sahiptir.

I

Gorele-Sis Dag1 Ormanici Dinlenme Tesisleri:
Eynesil ilcesine 40 km. uzakhktaki tesislere stabilize yol ile ulasilabilmektedir
YEMEKLER

''

.

Giresun'un yemekleri arasmda bahk, lahana, isirgan ve hamur
yemeklerin onemli bir yeri bulunmaktadir.

ile

yapilan

Bazilan sunlardir :

HAMSi BOREGi
Malzeme : 1.5 kg. hamsi, 3 su bardagi pirinc, 3/4 su bardagi zeytinyagi, 2 demet
maydanoz, 3 bas sogan I tath kasig; karabiber, I corba kasigi seker, 1.5 bardak kusuzumu, I avuc rmsir unu ve bir miktar su.

Y apihsr : Hamsi ayiklanrr, yikanir ve kilciklan cikanlir. Pirinc, yeterli
yumusakliga erisinceye kadar haslanu- ve su- zulur. Haslannus pirince kiyilmis
maydanoz, ince dog- ranrms sogan, karabiber, seker, kuru uzum, tuz ve yagm ucte
biriui eklenerek kanstmlir. Kalan yagm yansi bir tep- siye konarak kizdinhr ve
hamsilerin yanst una bulanarak tepsiye arahksiz dizilir. Hazirlanan pirincli kansim
uzerine dosenir. Kalan hamsiler, ayr~ bir tavada kizartihr ve pirincli kansimm uzerine
dizilir. Kalan yag, tepsinin uzerinde get- dirilir. Bu bicimde hazirlanan tepsi firmda ya
da ocak uze- rinde 25-30 dal,<ika pisirilir.

,1
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HAMSiLi MISIR EKM~

)

Malzeme: I kg. misir ;4nu, 500 W· hamsi, I cay kasig: karabiber, I demet
maydanoz, 5-6 sap yesff nane vi t"u-z:--...._./

Yapihsu Onceden yo)rulmui ve mayalandmlmis olan hamurun icine, kilcig:
c;1kanln_11§ hamsi ve_ ince k}'y1lim§ maydanoz eklener~k kanstmhr. Sac; ateste iyice
kizdinlir, soma uzen yaglamp ve unlamr. Un pembe bir renk almca, hazirlanmis olan
hamur bir kac parca halin& konur ve elle ucgen bicim verilir. Alt yuzu kizarmca cevrilir
ve ikinci yu- zude pi1
servisyapilir

MISffi DOLMASI
Malzeme: 1 kg. el degirmeninde cekilmis rmsir unu, 1 demet maydanoz, 5 bas
sogan, 1 cay kasigi karabiber iki corba kasigi sadeyag, 1 kg. kara lahana ve yeteri kadar
tuz.

Yapihsu Cekilmfs rmsir unu, yeterli olcude suyla tencerede kanstmlarak
pisirilir, suyunu cekmesi beklenir. Ince dogranmis sogan, karabiber maydanoz, tuz
eklenir. Yagin yansi eritilip ilave edilir. Hazirlanan ic, ayiklarnp haslanrms lahana
yapraklanna sanlir, tencereye dizilir. Ustune yeteri kadar su konur ve hafif ateste
pisirilir. Atesten indirilmeden once kalan yag kizdinlrr ve uzerinde gezdirilir. istege gore
uzerine yogurt konabilir.
·

KARALAHANA DiBLESi
Malzeme; 1 /2 kg. karalahana, 2
bas sogan 1 bardak su ve tuz.

SU

bardagi pirixic, iki corba kasig: sade yag, 4

I

\ Yapihsu Yikarurns karalahanalar ince ince kiyilir. Bir tencereye bir kat
karalfana, -~ir ~~t pirinc ~e _do_g~a~m1~ sogan konur. Ust k1sm1x1~ l~hana yerle~tirlle~ek
;,;u-z-1-~ ve uz~nne sueklemp iyrce kapat1hr. Sonra atese konur indirmeden bes dakika
( once ka~hr
ve kizdmlan yag eklemr.

I

IS\G~

PURESi

~Ma!e~\1750 gr. isirgan, 1.5 bardak_m1sir ya da bugday unu, 8 sap pazi yapragi,
10-15 ku~ . . y~1l 9ane, 2 bas sarmisakve yeten kadar tuz.

Yapd1~1: Isirgan ve pazi yikarur. Bir tencere suda, tu eklenerek haslanir. Bir
tasim kaynadiktan sonr~u1erine yavas yavas un serpilerek kmstmhr. Agz; kapatilarak
eri- yene kadar pisirmeye devam edilir. Sonra tel suzgecten gecirilerek, pure durumuna
getirilir. Yaklasik 15 dakika pisirffdikten sonra servis tabagma konur ve uzerine daha
onceden ayn bir kapta kavrulinus olan sarmisak, nane kansirru uzerinde gezdirilin.

i

PEZiK (Pazr) MIHLAMASI :
Malzeme; 1 kg. pezik, 5 sogan, 4 yumurta, 2 corba kasigi sade yag, yeteri kadar
karabiber, nane ve tuz.

Yapihsu Pezik yikamp ayrklandiktan soma, dogramr, haslamr. Suzgecten
gecirilir. Ince dogranmis sogan, yagda pembele~inceye kadar kavrulur. Buna haslanrnis
pezik eklenerek kanstmlir. Tuz ve biber atilir. Acilan cukura yumurtalar kmhr ve ustu
kapatihr. Yumurtalar pisene kadar hafif ateste tutulur.

KULTURELDEGERLER:
Giyim Kusam:
u merkezi ve kiyi bolgelerinde cagdas giysiler benimsendigi halde Alucra,
~ebinkarahisar, ic kesimlerde geleneksel giysiler vaygmdir. Karadeniz genelinde oldugu
glbi, Giresun'da da pestemal, kadm giyiminin degismez ogeleri arasmdadir. Erkek
giyiminde daghk kesimlerde "Aba zipka" denen pacalan dar, baldirdan vukartst bol
pantolonlar giyilir. Bu giyimde yorenin sert ikliminin etkisi vardir. Il merkezi ve kryi
kasabalannda ise ceket pantolon ve kasket yaygmd1r.

Kadinlarda, basa ortulen, bele sanlan pestemahn varhk durumuna gore degisen
turleri vardir. Varsillar baslanna "Kesan Pestemal'' denen daha gosteri~li ve ince bir
dokuma orterler. D~z 9izg,ili ve "Direkli Pestemal'' diye adl~ndtr~lan dokuma da bele
sanhr. Varsillar eskiden Canfez u9 etek, sirmah pestemal da giyerdi.

_/
Ev gezmeleri, dug{i~ bayram gibi ozel gunlerde kadmlar baslama altm tepelik,
boyun_lanna be~ibirli};!~[kordon takardi. Bunun yanmda hasir bilezik, gunumuzde de

gemi

ilgi

g6nnek(j

Eskiden kilim desenleriyle, canh renklerle orulen yun coraplara gunumuzde pek
rastlanmamaktadir. OyJh yasmak, ya da cember, pestemal, entari, hirka ve kara lastik
gunluk kadin giyimini olusturmaktadrr. Kentde de gorulen bu giyimin yanmda etek,
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buluz ve kundura da yaygmdir. "Y ol gezmesi" denen gezmelerde uste manto giyilir.
Erkeklerde,
aba zrpkanin yanmda, cerkez kayisi, kama (belde) gumus hamagli
(boyundu), karabaslik ve "cipula" denen alti kabarali ayakkabilar geleneksel giyimi olus
tunnaktadir.
"Trabzon Lastigi''
denen kara lastik ayak kabilar, kirsal kesimde,
gunumuzde de yaygmdrr.
merkezinde ise kundura giyilmektedir.

n

Gunumuzde Giresun Halki zamanm sartlarma gore giyinmektedir. Yiue de koy
ve kasabalarda kadmlar ev icinde oyali yasmak veya cember, entari, pestemal, disarda
ise bunlardan baska baslarma pestemal veya sal alirken, ayaklarma duz lastik veya
kundura giyerler.

HALKEDEBiYATI
Giresun folkloru hem icinde bulundugu Karadeniz Bolgesi'nin hem de i9
Anadolu Bolgesi'nin ozelliklerini gosterir. D1~a acilina ve gurbetcilik, yore kulturune
kendine ozgu ozellikler kazandirmrstrr.

MANILER
Maniler, Giresun'un en ilglnc anouim urunleri arasmda yer alir. Manilerin konulan
~nellikle halkm gecim kayna- gnu olusturan, findik, irusir gibi geleneksel uriznlerl ile
ilgilidir.

§
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GIRESUN'DAN MANILER

tma tiirl\!i-"'Jm Y uregini yakanm Fmdigi dizi eder Bogazma takanrn

Gidiyota

tki at bir katirla Sana fmdik yolladim Ye de beni hatirla

Fmdik kirdun ic ettim Yaylalara goc ettim Yarim senin yuzunden Ben bu cam
hie ettim

\.

DEYiMLER
Giresun'da anlatima zenginllk ve ozgunluk kazandiran 90k sayida deylm
kullarulmaktadir. Ornegin, obnayacak isler pesinde kosanlan tammlamak. "Yumurtadan
yun kir- kryor'' davramslanyla cevresindekileri bezdirenler icin, "Islak pestemal gibi
yapisiyor", cevresi tarafmdan istenmemesine karsm. kendliie yer etmeye calisanlar
iclii, "El onu hanma ugratmaz, o tufegllll asmaya yer arar" durumuna uymayan isler
yapmaya kallcisaular icinde "Abasi yok, poyraza karsi gider" deyimi kullamhr.

iLiN ONEMLi ATASOZLERi:
- Dal agaci gosterir
- Tallliini kusda degll, iste ara - A9hg11n, bffen yere blldir
- Cok karmca deveyi oldurur
- Y el esmesse yaprak kirruldamaz ...
-Atm nahni rmhim hesap eden, at alamamis
- Az uyku az yemek, insam eder melek
- Cok uyku 90k yemek, insani eder helak - ::Gtma at dusenin, gonlune murat
duser Bosdurma bosa calis
- Atasi neyse otesi odur.
-Bir elle veren iki elle ahr
- Horana giren terler

. r

BILMECELER

Sonbahar~ purceklenir,Ilkbaharda ciceklenir,
Yaz kis gemilere y-uklemr.
Bilin bakalim bu nedir? (FiNDIK)

Beyazlab~lajiille
Herkeseyedii-dim (KIRAZ)\"

ii~im; ':l ile bitirdim,
111 Bogrunde d111 (M!SIR)

GELENEKSELELSANATLARI:
ilde ekonomik gelismeye ve buyuk orandaki goce kosut olarak, geleneksel el
sanatlan da ortadan kalkmaya yuz tutmustur. Alucra yoresinde Cepniler, kececilik ve
dokumacrhgi yer yer surduruyorlarsa da, pek yaygm degildir. Ote yandan Tamzara
dokumacihgi ile adlandmlan dokumalarda pazar icin uretime yoneldiginden eski
bicimlerini yitirmistir. Aym donemde genis bir uretim alam olan bakir isciligi de hemen
tumuyle ortadan kalkrmstir. Eynesil ve Orende "Dastar" denilen kilixnlerin dokumaciligi
yaygmdir, dar tezgahlarda iki parca olarak dokunan kilimler yanyana getirilip dikilir.
Bunlar genellikle 1.20x2.48 metre olculerindedir. Duz, yatik, cizgili, yol yol kareli ya da
soyut desenli olanlan vardir. Al renginin degi§ik tonlan yanmda da siyah kullamhr. Bu
renklendirme kilimlere ayn bir canlihk ve gorunum kazandmr. Alucra'nm Akcicek, Karadikmen, Usluca, Yenice Koyu, Ingolu ve Boyluca koylerinde kilim, cecim (cicim)
dokumaciligi yaygmdir. Bunlarda "Tahtali" dene, duz cizgili desenler egemendir. Kildan
dokunan cecimler eskiden ev icini bolmede kullamhrdt. Usluca ve Boyluca koylerinde
dokunan Heybe, boncuklu damat ve azik torbalan Karadeniz yoresinde unludur.

Bu torbalar el cantasi buyuklugundedir. Dikey olarak yunden dokunur. Torbanm
cevresine iki sira dugme dikilii-. Dikey olarak ortasmdan bir srra, yatay olarakta, ikiser
sira dugmeyle torbanm yuzeyi boluxnlenir. Bolumlerin arasma puskuller dikilerek,
yuzey buyuk olcude kaplamr. Pus- kuller kirrruzt yesil yonden yapihr, aralarma mavi
boncuk dikilir. Uclarma da cesitli renklerde oya boncuklan gecirilir. Uclarma da cesitli
renklerde oya boncuklan gecirilir. Torbanm askilikla birlestigi yerlere buer tane dis
bolumune de bir sira puskiil dikilir. Askihkta yunden dokunur. Cesitli desenlerle
bezenir.

Sembolik olar<t.k--¢y\zlerdebulunan Giresun i§i bakir ibrik ve gugumlerde eski el
sanatlan~dand~r: Konfk yapih ibriklerin govdesi d~v~e bakirdandir. Tutacak.ve kopacak
bolumleride pmn9te~ 'yap-1-larak gov~eye eklenmistir. B~ ~anat basta olastik ve metal
kaplarm yaygmlasmasi , u~larm 11 disma gocmeleri ile hemen hemen ortadan
kalkrmstrr.
\

Aynca Gorele'de eskiden koylerde bulunan tezgahlarda sayak ve sal cinsi
kumaslar dokunurken, bugun onemini yitirmis bulunrnaktadir. Gorele'deki eski bir el
sanatida simsir kasik yapmu olup, halen stirdurulmektedir. Aynca ffde azda olsa sepet
ve hasir ormeciligi yapilinaktadir,

GELENEKLER
Diigiin Gelenekleri
Dugun gelenekleri ilceden ilceye, koyden koye farklilik gostermesine ragmen
genellikle gozetilen dugun geleneklerine asagida yer verilmistir.

Erkek ailesi tarafmdan begenilen kizm evine bir gorucu heyeti gonderilir.
Gorucu heyetinin izlenimleri olumlu ise erkek ailesi buyukleri tarafmdan kiz istemeye
gidilir. K1z tarafi kizi vermeye niyetli ise biraz nazlamr. Soma soz kesilir, kizm nufus
kagidi bir mendile sanlarak erkek tarafma verilirken, erkek tarafida mendili verene
bahsis verir hazirliklara baslanir. Hazirhklann tamamlanmasmdan sonra erkek tarafi bir
Cuma gunu dugun tarihini belirlemek icin kiz evine gider. Buna "Serbet Icme'' denir.
Erkek evi kiz evini tavukla, kiz evi de erkek evini baklava ile agirlar.

Dugune genellikle sali gunu baslarur. ilk geceye "Kma gecesi" ya da "Komsu
Gecesi" denir. Konuklan her iki tarafta kendi evlerinde karsilar. Gece mumlar ya da
ciralarla erkek evinden bir gurup kadm, kiz evine gider. Geline ak gelinligi giydirilir,
duvagi takihr, genisce bir tepsinin or- tasmda kma ezilir, cevresinde mumlar yakilir,
gelin~n avucuna konan kma, tulbentle sanlir. Bas parmagi arasmda yanan bir mum
sikistmlir. Gelinlik cagmdaki kizlarda bir mum yakarak torene kanlir, gelini de aralarma
alarak horan teperler, erkek evinden gonderilen cerezler yenir, kma yakihrken turkuler
soyl{n:i2eglence sabaha kadar surer.

Kma yakildiktan sonra elinde defi ile bir kadm dolasir bahsis toplar. Bahsis once
kizm annesinden istenir. Anne ilgisiz kahrsa, "Anne gelineyince, bahsisi vermeyince, kiz
,verm'ezeiini kmaya" diye soz atilir. Carsamba gunu erkek yam gelini giydirmeye gider.
'Agtrhk " denen takilar takilir. Kizm ceyizide bir sandikla erkek evine gonderilii-.

Bunlarla gelin odasi dosenir, misafirlerin
sirasmda "tore atilir'{Bahsis verilir)

gorusune

acilir. Kimi koylerde

ceyiz gorme

Persembe, "Gelin alma gunu'' dur. Sabah kiz evine hazirlanan "Guvey Bohcasi''
bir tepsi baklava ile erkek evine gonderilir. Sagdici ile hamama giden guvey, bohcadaki
gly sileri giyer. Ogleden soma "Gelin alayi'' davul, zuma ve kemence esliginde kiz
evine gider. Genellikle bu alayda damat bulunmaz, buyukler onculuk eder.

Gelin adayi aym gun, kimi yorelerde de Cuma gunu ha- reket eder, eskiden
suslenen bir at uzerinde goturulen ge- lin, gunumuzde "Gelin arabasi'' denen suslerunis
bir taksiy- le erkek evine goturulur. Evden cikmadan once gelini buyuklerinin ellerini
operek vedalastigr sirada "def ci kadm def calarak "Gelin Aglatma Turkusu'lnu soyler.

Gelin alayi erkek evine dondugunde yine calgilarla karsilamr. Oyunlar oynanir.
Gelin eve kaynanasmm
kapiya bagladigi bir ipligi kopararak girer bununla tum
ugursuzluklartn
kmldigma inamhr. Kapidan girerken gelinin basmdan para ve cerez
serpilir. Kimi .yerlerde de bereket getirecegi inaner ile rmsir ya da bugday serpildigi de
olur. Kaymbaba ya da kaynana yuz gorumlugu vererek gellnin yuzunu acar.

Guvey sagdiclanyla birlikte ikindi namazma gider, sag- diclardan birinin evli
olinasi gerekir. Namaz donusu arkadaslan guveyi yumruklayarak gerdek odasma sokar.

_./.

Pazaf.
kiz yam, gelin gormeye gider. Buna kimi yer- lerde "Cerez yeme"
denir. Fmd1\ l~j)lebi, kuru uzurn, pasta peynir, gelinin ve icindeki durumu gozlenir,
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ceyiz gorulur.Bir haft.a sonu guvey, gelin ve yakiulanyla birlikte "yumurta yemeye"
gider. Hal hatir sorma, sakalasma ve soy- lesiden sonra, ustu peskir havlu ile ortulu bir
tabakta, pisinis yumurta getirilir. Dagrtimm yapilinasi icin, guveyln bahsis vermesi
beklenir. Bu gidip gelmeler, aileler arasmdaki akrabahk, dostluk baglannm guclenmesi
icindir.

iMECE ADEDi
Karsilikli yardunlasma ve dayamsmanm bir ifadesi olan imece ilimizde turlu
sekillerle uygularnr. Bel ve Ekim imcesi, rmsir toplama, fiiidik toplama ve fmdik ve
rmsir soyma ayiklama imeceleri.

Bel Imecesi :
Imece sahipleri komsularmi ixneceye ak amdan cagmr. Cairanlar ertesi sabah i~
yerinde belleri 'se birlikte gelir. Cahsmalan aksama kadar surer. Ogle yemegi imece
sahibi tar sindan ver ilir.

Ekin Imecesi
--]5.u~luk vaktine kadar surer, yemeksizdir. Misir tarla uzerine atildiktan sonra bir
kenardan kazrnayi baslarnr. Bu imeceden muhakkak bir kemenceci ve bu kemenceye
uyarak turku soyler kazmalar hep birlikte iner istekle calisilir.

GELENEKSEL HALK OYUNLARI :
Karadeuiz Bolgesi geleneksel halk oyunlan, kucuk farklarla birbirlerine
benzerler. Hemen hepsi hareketli ve costurucudur. Horon ve karsilama karakterinde
surer gider. Kentte oynanan geleneksel halk oyunlan sunlardir;

1) Horon
a) Sallama

b)DikHoron
c) S1k Horon [Siksaray)

KAR~ILAMA

b) Metelik
c) uc Ayak (Karahisar)
d) Candir Tufekli

HALAY KARISIMI
Tamzara
Rum Diki

U.; ayak

·

BELiRLiGUNLER:
MartBozomu
Dinsel bir inanctir. Bu inanca sahip evlerde, Hicri takvime gore yilbasi olan 14
Mart sabahi erkenden kalkilir. Sabah namazi kilindiktan soma bir dereden ya da denizden su alinarak eve getirilir. Sag ayak besmele ile esikten iceri atilir. Getirilen su evln
her yanma serpilir. 3 gun denenmis kimseler dismda eve misafir almmaz. Misafir kabul
edilen kimse, besmele ile sag ayagmi iceri atar ve "Yeni yiliruz hayirh olsun, martiruzi
bozuyorum" der. 0 gece evde isrrgan ya da pogaca pisirllir. Icine bir tane yesil boncuk
atihr. Y erken boncuk kimin agzma gelirse, o kimse talihli ve bol nasipli sayihr.

Gunun ugruna inamlir. Mart aymm 14'unden baslamak kaydiyla ilk on iki gun
tutulur. Aym 14'u Mart, 15'i Nisan, l o'si Mayis vb. sayilarak havanm durumuna gore o
yil 12 aym nasil gececegine iliskin gorusler one surulur. Tutulan gunlerde havamn iyi
yada kotu olmasma gore gu- nu tutanm yil icindeki sansrnm da belirlendiglne inainhr.

HIDIRELLEZ
6 Mayis gunu Hizrr ve Ilyas Aleyhisselamm bir araya gel- digine ve artik guiel
guulere dogru gidilecegine inanihr. Hidirellez'de gene kizlar niyet tutarak bir gul
agacmm dibine yuzuklerini gomerler ve sabahleyin mani soyleyerek cikanrlar. Soylenen
manileri tuttuklan niyet yonunde yo- rumlarlar. Yine Hidirellez'de sabah topraga bir
miktar misir ve fasulye tanesi atilir ve "Hidirellez Dede, egrimi bug- rumu kurtlarm
kuslarm hepsinin agzma atiyorum'' denir, bunu yapmakla yeni dogacak cocuklarm ve
hayvanlarm kusursuz olacagma inamhr.

ATATURK'UN GiRESUN'A GELiSiNiN YILDONUMU
Ulu onder Ataturk'un 19 Eylul 1924 tarihinde Giresun'a sabah saat 9 .3 O'da
Hamidiye Savas Gemisi acikta durmus ve yanm saat sonra Ataturk ve esi Latife Hamm
ve be- raberixidekffer top sesleri arasmda saat 10. OO'da Iskeleye crkmislardir. Belediye
ve Hukumet Konagmi ziyaret eden Ataturk gerekli bilgileri aldiktan sonra esi ve
be- raberindekilerle Hamidi ye Gemisi'yle saat 13 .40'da Gi- resun'dan ayrtlinislardrr.

ULUSLARARASI KARADENiz GiRESUN AKSU FESTivALi:
Her yil Mayis aymm 20'sinde, Aksu Deresi'nin denize Lokuldugu yerde,
mitolojik kokenli bir takim geleneksel to- enler yapihr. Karagol Daglan'ndan dogan
Aksu Deresi agzi le tam karsismdaki Giresun Adasi (Aretia) ve yoresi, toren
;eleneklerinin yerine getirildigi mitolojik alandir.

Dortbin yilhk gecrnisin Kultur mirasi olarak gelen toenlerin temelinde, hitit
tanncasi Kybele ile Anadolu mioloji tannlarmdan Priados adma duzenlenen bahar, beeket ve dollenme torenleri yatar. Bu torenler ve eglenceler iractlrgr lle hitit kulturunun,

zamanla Roma'ya gectigi ve irada Bachus senliklerine esin kaynagi oldugu soylenir.

Duienlenen torenlerin Amaionlar'la da ilgili oldugu one surulinektedir. Efsaneye
gore Amazonlar ust olarak kullandiklan Giresun Adasi'nda ana erkilligin savasci seklini
geryekle~tirerek kendi toplumlarmda erkege yanhzca nesfilerini surdurmek icin yer
verirlerdi. Ciftlesmek icin yilda bir kez erkeklerle bir araya geliier, dogan cocuklar erkek
olursa oldurulur yada babalarma gonderilirlerdi.
Mayis 7'si Amazonla'rm Giresun
Adasi'm terkedip, yore erkekieriyle bir araya geldikleri gundur. Kocalarmm kendilerini
aldatmalarma dayanamayan yore kadmlan Amazonlar'i lanetler, denizi taslar, Giresun
Adasi'ndan gelen kptulukleri kovmaya cahsirlardi.

Festivalin, binlerce yildan beri suregelen bir gelenegin, bir inanism, eski
takvime gore 7 mayis, Miladi takvime gore 20 Mayis tarihinde tekrarlanruasidir. Her yil
20 Mayis gunu erken saauerden itibaren ozellikle Giresun'un kirsal kesiminden binlerce
kisi Aksu Deresi agzmda bir araya gelir, yer icer, eglenir ve cesitli torenler duzenlenir.

"Mayis Yedisi" adiyla surdurulen torenler, 1977 yilinda alinan bir kararla
"Aksu Senlikleri" olarak degistirilip ulke capmda senlik kervanlarma kat1linam1z.
saglanrms oldu. 1984 yilmda "Giresun Aksu Kultur ve Sanat Festivali" adiyla senlikler
evrensel bir anlam kazandi. 1992 yilindan itibaren daha genis kitlelerle sosyal ve
kulturel iliskilerin saglanmasi ve surdurulmesi amaciyla "Uluslararasr Karadeniz
Giresun Aksu Festivali" adiyla duzenleruneye basladi.

Festival sirasmda uygulanan mitolojik torenler sunlardir: Sacayaktan Uy kez
gecmek, deniie yedi cift bir tek tas atrnak, Aksu Deresi'nin denizle birlestigi yerde
denize girmek, Giresun Adasi'nm cevresini kayikla dolasmak, kotu ruhlardan
uzaklasmay.la, Iamza Tasi'm Uy kez dolasmada saghga kavusma ve cogalma ile ilgili
torelerdir.

Duzenlenen torenlerirn Amazonlar'la da ilgili oldugu one surulmektedir. Efsaneye gore
Amazonlar ust olarak kullandiklan Giresun Adasi'nda . ana erkilligin __ savascr ~ekh~1
g_~r~ekle~t1r~r~k kendi toplumlarmda erkege yanlizca nesillerini surdurmek icm yer verirlerdi.
(,.'.1ftle~mek 19m yilda bir .k.ez erkeklerle bir araya gel1rleri dogan cocuklar erkek olursa oldurulur
yada babalarma gondenhrl_erd1.. Mayis 71s1 Amazon a'nri Giresun Adasi'm terkedip, yore
erkeklenyle bir araya geldiklen gundur. Kocalannm kendilerini aldatmalanna dayanamayan
yore kadmlan Amazonlar'i lanetler, denizi taslar, Giresun Adasi'ndan gelen kotulukleri kovmaya
9ali~1rlard1.
Festiyalin, binlerce yildan beri suregelen bir gelenegin, bir inamsm, eski takvime gore 7
mayis M1laA1 takvime g~re 2Q Mayis tanhmde tekrarlanmasidir. Her yil 20 Mayis g-gnu erken
saatlerden itibaren ozellikle Giresun'un kirsal kesiminden bmlerce k1~1 Aksu Deresi agzmda bir
araya gelir, yer icer, eglenir ve cesitli torenler duzenlenir.

II

May1s Y edisi II adiyla surdurulen torenler, 1977 yilinda alman bir kararla Aksu
Senlikleri 11• olarak degi~tirilip ulke y_apmda senlik _kervanlarma katilmamiz sagl_anm1~ oldu. 1984
y1lmda "Giresun A}<:su Kuliur ve Sanat Festivali'' adiyla senlikler evrensel bir anlam kazandi.
1992 yilindan itibaren daha gems , kitlelerle sosyal ve kulturel il.1~k1lenn saglanmasi ve
siirdurulmes1 amaciyla "Uluslararasi Karademz Giresun Aksu Festivali' adiyla diizenlenmeye
basladi.
11

Festival sirasmda uygulanan mitolojik torenler sunlardir: Sacayaktan ii9 kez gecmek,
denize yedi cift bir tek tas atmak, Aksu Deresi'nin denizle birlestigi yerde denize girmek, Giresun
Adasi'nm cevresini kayikla dolasmak, kotu ruhlardan uzaklasmay.la, Hamza Tasi'm ii9 kez
dolasmada saghga kavusma ve cogalma ile ilgili torelerdir,

.
Toreµl~rdeki amac; ocak kutsalhgim ve soyun surdurulmesi, dertlerin belalarru denize
anlinasi, mistik guc kazanmak .arzusu, dollenmenin bu mevsimae baslamast ve topragm
bereketlenmesmm en belirgin sekilde mayis aymda gorulmesi ile yepyem bir yasama baslamanm
mutlulugunu, fark gozetmeks1zm tum msanlarla paylasmaktir.

e) ATATURK'UN SEBi:NKARAHiSAR'A GELiSiNiN YIL DONUMU:
Ulu Onder Ataturk 11 Ekim 1?24 saat 11.00'da Sebiµkarahisar'a gelmis. Geceyi,
.
sonradan muze halme getirtten Tufek91 Zade Mustafa Efend1 (Mustafa Ertem)'m evinde geciren
Ataturk 12 Ekim 1924 gunu adim Kadar Sark: Karahisar olan ~ehnn adni Sebmkarah1sar olarak
deg~~tirmi§. Ziyaretlerini tamamlayan Ulu Onder 12 Ekim 1924 gunu aksam uzeri
Sebinkarahisar dan aynlrmstir.
{;ORELE YE EYNESiL
IL(:ELERININ KURTULUSU :
Ruslar tarafmdan i~gal edilen Gorele ve Eynesil ceyresi Kurtulus Sava§1'm1zm ilk
):'.Illannda Mahalli Milis Kuvetleri'nce 13 Subat 1918 tarihinde kurtanldigmdan beri her yil 13
Subat gunleri ilcelerimizde kurtulus torenleri yapilmaktadir.

15- YEREL MiMARi OZELLiKLER :
. Giresun ve ceyresinde geleneksel 91imarinin en .onemli birimleri konutlardir, Tanmsal
uretim geregi, konut, bagrmsiz 'brr yapi degildir. Cevresinde am bar, alur, samanlik vb. yapilr
bulunur.
Konutlar tek yada iki katlidir, Dikdortgen planli evler, tek ya da ,iki karsihklt cift
kaprhdir. Kapilar dogu yonundedir.
Konut'un .i<; bolumleri i<;indeki en oneinli mekan, aile bireylerininbir arada yasamlarrru
surdukleri salon (sofraj'dir. Yatak odalan, mutfak, ambar, kiler gibi bolumlef buraya
acilmaktadir.
Aynca, oda bolunmesi bulunmayan evlerde vardir. Bunlardan bolune cecim denilen ince
kil dokuma ya da tahta bolmelerle saglanrmstir.
Kirsal yerlesmelerde yaygm olan tek kath konutlarda, gunluk .Y~~~m buyuk bir
bolumunun siirdiifi.!lql;igiiortak bir mekan vardir. Mutfak ayn degildir. Pisirme yeme bu ortak
mekanda ger<;ekle~tmhr. Yatak odalan aile bireylernin onem v~ cinsiyetlerine gore ortak yasama
me- kanlanndan ayn duzenlenir. Yikanma, <;~ma~ir yikama gibi eylemler 19m yatak odalarmda
gomme dolaplar ya da konuta distan eklenrriis bolumler vardir.

i<; kesimlerde ve ozellikle yaylalarda yapmm tumu ahsaptir. Yayla konutlan, koselerde
yanm ges;_me yapilarak kabaca yontulinus kutiikleri yatay konumunda ust uste dizilmesiyle
yaprhr' "Kaba Ah~ap Y igma'' olarak bilinen bu sistem koylerde daha ozenle islenmis ahsapla
ger<;ekle~tirilir. Buda "Ahsap catma'' adiyla bilinir. Ahsap karkas olarakta tammlanabilen bu
sistemde, ahsap ya da tas do1gu kulamlniaktadir. Orman alanlarmm azaldigt kiyi kesimlerde
dolgu olarak daha 90k tas kullamlmaktadir.

Cati, genellikle kiremit ile ortulu ve dortyone egilimlidir. Besik 9at1x1 "Omuz" dort yone
egimli o1anma da "Dort Omuzlu" denmektedir. Kimi k~y evlerinde damlar 'Hartama" denilen
lad111 9am dogramalarla ortulur. Y arsil evlerde bu ortu 91ft; kathdir.
.
.
.
Gem~ sacaklar yapmm dis yuzeyim yagistan korur. I<; kesimlerde ve yaylalarda kiremit yenne
"Bedevre" denilen yarma ahsap kullanihr. K1y1 kesimlerde ise daha ekonomik olinasi nedeniyle
oluklu sac kullanilxnaktadir.

Evler tek ya da 9ift bacahdir. Bunlar kapah ya da kartal baca turundedir.
Cogunlukla egimli bir alana yeriestirilen yap1l~rda bodrum olmasi da hava akimrm saglamak,
nemi onlemek amaciyla bosluk birakilir. Ozelhkle yiyeceklerin sakland1&1am- barlar 19m bu
kacmilmaz bir zorunluluktur. K1y1 kesimlerde nem yogun oldugu icin 'Serander" denilen
konutun yakmmda bulunan ayn bir yapi vardir.

Konutun girisinde sagda ocak vardir, Bu bolume ashana denir. Ashana toprak doselidir,
Tastan yaprlmis ancak dort ko~e ya da yuvarlaktir, Ocagm altmda Pilaki denilen tas uzerinde
ekmek pisirilir, Yanlarda gomme raflar ve dolaplar vardir,
Gunumuz yapilan yoreye ozgu aynci bir ozellik gos- termektedir.

16- EKONOMi VE SOSY ALY API

. . Halkm temel gelir kaynagi fmd1k ve tanmdir. Dunyanm en kaliteli fmdigi Giresun'da
yetisir ve ortalama
findik uretimt 300-320 bin tondur. Bir hektarhk alanda uretim 35 kg.
civanndadir. Fmdik ic piyasada tuketildigi gibi en onemli ihrac urunudur, Fmdigi isleyen ozel
fabrikalarm dismda Fiskobirlik Entegre Tesisleri'nde cok miktarda fmdik islenmektedir.

Giresun bakir, ku~µn,_9inko ve madenleri bakimmdan zengin olup, bu madenler c;e~itli
kuruluslarca islenmektedir, Kuc;uk sanatlann _yanmda buyuk sanayi kurulusu olan Aksu Seka
Kagit Fabrikasi, Merkez Sut Fabrikasi, Sunta Fabrikas1.,,ti~ adet un fabrikasi, Kesap Ah~af.
P~r}se fabrikas1~ ve Ozel Fmdik Isleme Tesisi, Alyak ;s1~1_§tmlirn~_ Qdun Fabrikasi, Eynesi,
Tirebolu, Yolagzi v~ Guce _9ay fabnkalan, Bulancak Balik Unu ve Yagi_ Fabrikasi, Bulancak ve
Kesap ilcelerinde tugla fabrikalan bulunmaktadir. Bunlar dismda Gorele ilcesi basta olxnak uzere
gemj yapmu ve oto karisoru yapimmda tesisler bulunmaktadir, Mevcut 1k1 sanay1 siteleri bircok
meslek guruplarmi bunyesinde toplaxnaktadir, Enerji kaynagi olarak Dogankent (Harsit)
hidroelektrik santralinden yararlamlinaktadir,

Halk kendi ihtiyaclanm karsilayacak kadar kendi topraklaruida rmsir, bugday, .arpa,
fasulye, mercimek ve nohut uretmektedir. Alucra ye . ~ebml<:arah1sar ilcelerinde yetistirilen
bugday ye _arpanm fazlasi satisa 91kanhr, Endustri bitkisi olarak cay, patates, tutun, kenevir ve
yumru bitkilerden sanmsak ve sogan yetistirilir.

Nisbi nemin yuksek ve gune~Iemenin az olmasi nedeniyle toplu bag tesis etmek
mumkun olmamaktadir. Buna kar~1hk: vrtis babruska ~ru asmalari, findik ve rmsir tarlalarmdaki
meyveli ve meyvesiz agaclara sardmlarak onemsiz miktarlarda yet1~tmlmekted1r.

Ilde en fazla uretilip, tuketilen karalahanadir. Isirgan yemegi basli basma yoreye ozgu bir
yernektir. Kiraz 90k eski- den beri bilinen ve admi Giresiin'a verdigi soylenenbir meyve ilirl;iq"Qr.
Dutlukjardan elde edilen dutlar kurutulmak, pekmez ve pestu yapilmak suretiyle degerlendmhr.
II icinde gem~ yaylalarm )ulunmas1 hayyanc1hk ekonomisinde onemlibir yer saglamistrr,
Koyun turu hayvanlarm cogu "Karakaca" irkmdandir. 19 kesimlerde bir miktar karariian cmsi
bulunur. Kecilerin tamami "kil kecisidir. Kumes hayvaniarmdan yalmz tavuk yetistirilmektedir,
Fmdiktan sonra en onemli gecim kaynaklanndan biri olan bahkcihk mevsimine gore yapihr. Er
faila hamsi, istavnt, palamut, Iufer, tirsi, sargan, kefal, kutek, barbunya, kalkan, mezgit ve umant
avlamr. Hamsi basta olmak uzere razla miktarda avlanan baliklar il disma pazarlamr.

Cografi konum, toplum uzerindeki etkisini hissettirir. ic; kesimlerde sosyal yasam durmus
olmasma ragmen kiyi kesimlerde genellikle canhdir. Halk gezmeyi ve e@encneyi sever.
Kulturel ve sanat hareketlenne ilgi duyar, tunzrm benimser,
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OZGE<;MI~
10.11.1974 Giresun Tirebolu dogumluyum. Tirebolu'ya bagli Halacli Koyu'nde
ikamet etmekteyim. Ilkogrenimimi Tirebolu'ya bagli Halacli Koyu Ilkokulu'nda
tamamladim. Orta ve lise 6grenimimi Tirebolu imam-Hatip Lisesi'nde yaptim.

Turk dili ve edebiyatma olan ilgimden dolayi OYS' de Yakmdcgu Universitesi
Fen-Edebiyat Fakultesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu'nu tercih ettim ve bu amacima
da ulastim.

Bolum Dekamrmz ve diger hocalanrmzm katkisiyla edebiyat sahasmda iyi bir
6grenim aldim. Gelecekte'Turk dili ve edebiyatim 90k iyi ogrenen ve ogreten bilincli
bireyler yetistirmeye gayret edecegim.
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