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Doğa harikası yaylaları, eşsiz akarsuları, zengin bitki örtüsü 
ve rengârenk ormanlarıyla Güce, Giresun-Trabzon sahil kara-
yoluna 14 km. mesafede, Karadeniz Dağlarının Güney yamaç-
larına sırtını dayamış muhteşem bir tabloyu yansıtmaktadır. 

Coğrafi konumu gereği dört mevsimin tüm güzellik-
lerinin yaşandığı çay ve fındık bahçeleri ile kaplı, dağla-
rın kucakladığı engebeli bir arazi üzerinde kurulu olan İl-
çemiz deniz seviyesinden 341 metre yükseklikte bulunur.

Güce, Giyimli, Kemaliye ve Tevekli köylerinin bir-
leşmesi ile 1975 yılında Belde, 20 Mayıs 1990 tarih-
li ve 3644 sayılı Kanunla da müstakil ilçe statüsü-
ne kavuşan Güce, idari gelişimini devam ettirmektedir. 

İnsanı ferahlatan tatlı suları, 1. Dünya Savaşının izlerini taşıyan 
Şaban Kalesi ile temiz doğasının yansımalarını bulacağınız Güce 
belgeselinin ve kitapçığının, İlçemizin tarih, kültür ve turizm 
değerlerinin tanıtılmasına büyük katkısı olacağına inanıyorum.

Eserin hazırlanmasında emeğe geçenlere şahsım ve 
misafirperver Güce halkı adına teşekkür ediyor, ça-
lışmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Güce Keşfedilmeyi Bekliyor...

Güce Kaymakamı

Mustafa KÖLEOĞLU
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Güce ilçemiz, tarihi, doğal, turistik ve kültürel bakım-
dan Karadeniz Bölgesi’nin en zengin ilçelerinden birisidir. 
Güce, yemyeşil yaylaları, gür ormanları, serin serin akan de-
releri ve çağlayan şelaleleri ile adeta saklı bir cennettir. İnoy-
rak, Tepegediği, Derindere Vadileri ile birbirinden güzel 
yayla obalarımız, doğal güzellikleri ve muhteşem manzara-
ları ile doğa tutkunları için gerçekten görülmeye değerler. 

Bölge, tarih ve kültür turizmi açısından da oldukça önemli bir 
konumda bulunuyor. 

1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı-Rus Savaşı’nda askerlerin 
ölüm kalım mücadelesi verdiği yerlerde, o döneme ait ka-
lıntılar hala bir ibret nişanesi olarak zamana meydan okuyor. 
Askerlere erzak taşıyan vatandaşların,  ticaret kervanlarının 
ve yaylalara göç edenlerin kullandığı güzergâhta bulunan ta-
rihi taş döşeme yollar, bu tarihi olayların canlı şahidi olarak 
duruyor. İlçe merkezinin hemen yanında, Rusların 16 ay ge-
çemediği Harşit Vadisi’ne hâkim Şaban Kalesi, Kafkas Cep-
hesi’nin son savunma hattı olarak önemli bir değere sahip. 

Güce’nin tarih,  kültür ve doğal güzelliklerini tanıtmak için 
belediyemizin kültür hizmeti olarak elinizdeki bu kitapçığı ve 
belgeseli hazırlatmaya karar verdik. Kitap ve belgeselin hazır-
lanmasına emeği geçenlere teşekkür ediyor, tarih, kültür ve doğa 
turizmine meraklıları Güce ilçemizi gezmeye davet ediyorum.

Giresun’un Saklı Cenneti!

Güce Belediye Başkanı

Aytekin GEÇGEL
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Şüphesiz Giresun, Karadeniz 
dendiğinde akla ilk gelen 
şehirlerden biridir. Adını 
lezzetli kirazından, ününü 
ise kaliteli fındığından alır. 
Ama Karadeniz’in yeşil inci-
si, sadece bu ikisinden ibaret 
de değildir. Mesela Giresun 
demek, şehrin en eski tarihi 
yapısı Giresun Kalesi’nden 
gün batımını izlemektir. Ya-
hut Zeytinlik Mahallesi’nde-
ki geleneksel 

evleri gezmek, hepsi farklı 
bir tarih kokan camileri zi-
yaret etmektir. Ve belki de, 
Karadeniz’in insan yaşamı-
na elverişli tek adası, Gire-
sun Adası’nda, denizin hu-
zur verici sesini dinlemektir. 

Ama onu asıl önemli kı-
lan şey, büyüleyici güzellik-
teki doğasıdır. Zaten sahip 
olduğu Ağaçbaşı, Koçka-
yası, Kuzalan ve Yedideğir-
menler Tabiat Parkları da, 
şiirsel bir güzellikteki do-
ğal yaşam atmosferleri ile 
bunu ispatlar niteliktedir.

Birbirinden farklı kültür ve 
dönemlere ait tarihi yapıları 
ile yaşayan bir tarih gibidir 
Giresun. Miletos, Roma, Bi-
zans, Selçuklu, Osmanlı ve 

Karadeniz’in Yeşil İncisi: GİRESUN

Fındık, Kayıngillerden bir 

ağaççığın ve meyvesinin adı-

dır. Başlıca türleri; tombul 

fındık, sivri fındık ve kara 

fındıktır. Makbul olanı tom-

bul (yağlı) fındıktır ve bu fın-

dıktan en çok Giresun’da yetişir.

Dünya pazarlarında aranan ünlü Giresun 

fındığı parlak kabuklu, yağ oranı yüksek 

tombul bir fındık türüdür. İlimizde kıyı-

lardan 1000 metre yüksekliğe kadar dere, 

tepe ve dağ yamaçlarını saran geniş fındık-

lık alanlarda yurdumuzun ve dünyanın en 

üstün nitelikli fındıkları yetiştirilir. Dün-

yanın en büyük fındık kuruluşu olan FİS-

KOBİRLİK genel müdürlüğü Giresun’dadır.

Giresun’dan Güce’ye Kültür Yolculuğu
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son olarak Cumhuriyete 
uzanan dönemleri düşü-
nüldüğünde, bünyesinde 
birçok tarihi yapıyı barın-
dırması da pek şaşırtıcı de-
ğildir. Fatih Sultan Mehmet 
zamanında büyük kahra-
manlıklar gösteren Uç Beyi 
Seyyid Vakkas’ın Türbesi, 
günümüzde Çocuk Kütüp-
hanesi olarak kullanılan 
Katolik Kilisesi, Tarihi Ti-
caret Lisesi Binası, Meryem 
Ana Kilisesi ve antik eserler, 
taş kabartmalar, silah, giysi, 
para örnekleri gibi zengin 
bir koleksiyona sahip olan 
Giresun Müzesi bu tarihi 
yapılardan sadece birkaçıdır.

Tüm bu doğal ve tarihi gü-
zelliklerin yanında, kültür 
ve eğlenceyi harmanlayan 
onlarca şenlik ve festivali 
de unutmamak gerekir. Tu-
rizm merkezi ilan edilmiş 
Kümbet, Bektaş, Kulakka-
ya, Sisdağı Yaylalarına ek 
olarak Çıkrıkkapı Yaylası, 
Çakrak Yaylası, Gölyanı 
Obası ve Karagöl Yaylala-
rını da diğer önemli yay-
lalar arasında sayabiliriz. 

Giresun’un, merkez ilçe ile 
beraber toplam 16 ilçesi ve 8 
beldesi bulunmaktadır. İşte 
şimdiki yolculuğumuz, or-
manlarla kaplı yüksek dağlar 
arasında yer alan, eşsiz bir 
tablo güzelliğindeki Güce il-
çesine doğru olacak…

Kiraz’ın ana yurdu Giresun’dur. Bu nedenle is-
mini de Yunanca kiraz anlamına gelen Kera-
sus veya Keresea kelimelerinden aldığı bazı 
tarihçiler tarafından dile getirilmektedir.M.Ö. 74 yılında Romalı komutan Lucul-

lus Doğu Karadeniz bölgesine yaptığı 
seferde batıda bilinmeyen yabani ki-
raz ağaçlarını görmüş ve Roma’ya geri 

dönerken kiraz fidanları götürmüştür. 
Böylece kiraz buradan tüm dünyaya ya-

yılmıştır.

Japonya’nın kiraz üretim merkezi olan Sagae 
şehri kirazın ana yurdunun Giresun olmasın-
dan dolayı Giresun’u 1989 yılında kardeş şehir 
ilan etmiştir.



Ben, Giresun dağlarının süsü,
Tarih ve medeniyet kaynıyor içim.

Ben, Karadeniz’in yeşil örtüsü,
Orman ve su olup hayat dağıtacağım.

Ben, Anadolu’nun Çepni kültürü,
Geçmişim Türk–İslam kültürünü kucaklar. 

Ben, Kafkas Cephesi’nin son siperleri,
Şaban Kalesi’nden Harşit’e zaferler tarihi akar.

Adım ne olursa olsun binlerce yılın birikimiyim…
Ben, fındığın başkenti, kirazın anavatanı, 

Giresun’un Güce ilçesiyim!

Giresun’u sevmek, 
Güce’yi tanımakla başlar…



Kadim Bir Türk Yurdu: 
GÜCE
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Eğer Giresun’un il merkezin-
den yola çıkıp Espiye’yi geç-
tikten sonra güneye doğru 
giden yola saparsanız, tarih, 
doğa, kültür ve medeniyet-
lerin birleştiği yere, yani 
Giresun’un parlayan yıldızı 
Güce’ye varırsınız.

Espiye ve Tirebolu ilçeleri 
arasında kalan, çay ve fındık 
bahçeleri arasında kurulmuş 
bir ilçe olan Güce, Espiye 
İlçesine 18 kilometre, Tire-
bolu İlçesine 21 kilometre, 
Giresun il merkezine 49 ki-
lometre ve Ordu-Giresun 
Havalimanına 78,5 kilomet-
re uzaklıkta yer alır.

Genellikle dağlık bir arazi 
yapısına sahip olan ilçede, 
Giresun Dağları’nda yer 

alan 2.120 metrelik Ciritlik 
Tepesi’yle birlikte, Çal Dağı, 
Pehlivan Tepe, Şıh Tepe ve 
Gürcü Tepe gibi yüksek te-
peler de mevcuttur.

Giresun’un birçok ilçesi 
gibi Güce de, önceleri Tire-
bolu ilçesine bağlı bir köy 
olarak varlığını sürdürmüş-
tür. 1975 yılına gelindiğinde 
Giyimli, Kemaliye ve Tevekli 
köylerinin birleşmesi sonu-
cu, Güce adıyla belde bele-
diyesine dönüştürülmüştür. 
Tarihler 1990 yılını gösterdi-
ğinde de Giresun’a bağlı ilçe 
statüsüne kavuşmuştur. 

Güce ilçesi, merkezi, 4 ma-
hallesi ve 15 adet köyü ile 
toplamda 8.754 kişilik bir 
nüfusa sahiptir.

GÜCE’ye Doğru...
Güce (1988)
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Osmanlı’nın kuruluş yılların-
daki bir dönemde, Doğu 
Anadolu’dan gelen Gücefve-
roğlu denilen bir sülalenin, 
bugünkü Güce’nin bulun-
duğu coğrafyaya yerleştiği 
ve buna binaen bölgenin 
Güce diye isimlendirildiği 
düşünülmektedir. Hatta bu-
günkü mezarlık içerisindeki 
camiinin de Gücefveroğ-
lu zamanında yapıldığı 
söylenmektedir. 

Bunun dışında, Karadeniz 
Bölgesi Türk Tarihi konu-
sunda yapılan akademik ça-
lışmalarda da bölgenin ismi 
ile ilgili önemli bulgulara 
rastlanmıştır. Buna göre, 
İslam öncesi Türk kavimle-
rinden Karlukların bir kolu 
olan Küçeli oymağının, böl-
geye yerleşmesiyle birlikte 
buraya Güce denildiği kuv-
vetli bir ihtimaldir.

Çağlar Öncesine Dayanan Bir İsim

Türkçe bir kavram olan ve küçük anlamındaki “Küçe” kavramıyla da ilişkilendiri-len Güce’nin sözlük anlamı, 
“kırılmış buğday, yarılmış mı-sır ve burçak” anlamlarına gel-mektedir. İlçenin ekonomisinin 

çoğunlukla tarıma dayandığı 
düşünüldüğünde, bu isim daha 
çok anlam kazanmaktadır. 

“Güce” ne demek?
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Yukarı Kelkit Havzası’nda 
yerleşik bir hayat süren Çep-
ni Türkleri, 14. yüzyılın or-
talarından itibaren yeni bir 
yurt arayışına girmişler ve 
bunun sonucu olarak Harşıt 
Vadisi’ni takiben bölgeye ge-
lerek yerleşmeye başlamış-
lardır. 

Fatih Sultan Mehmet za-
manında ise Çepni Türkleri, 
Trabzon ve Doğu Karadeniz 
sahillerinin fethedilmesinde 
büyük destek sağlamışlardır.

Hatta bu destekleri unutul-
mamış, Fatih’ten sonraki pa-
dişah olan II. Bayezid, Çepni 
oymaklarına ve sipahilerine, 
yurtluk, tımar arazileri ve 
yaylalar vermiştir. 

Güce, İlit, Boynuyoğun, 
Arpacık, Çukur gibi yerle-
şim yerleri de bu dönemler-
de kurulmuştur.

1468 tarihli Tapu Tahrir 
defterindeki tarihi bilgiler, 
bugünkü adı Soğukpınar 
olan Bayramoğlu ve Alahnas 
Nahiyelerinin 550 yıl önceki 
tarihini gözler önüne ser-
mektedir. 

Ayrıca bu belgeler, Gü-
ce’nin bir Türk yurdu olarak 
tarihinin ne kadar eskilere 
dayandığını göstermesi ba-
kımından da oldukça önem-
lidir.

Osmanlı döneminde Trab-
zon vilayetinin Torul kaza-
sına bağlı 7 nahiyeden biri 

Arşiv Belgeleriyle GÜCE
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olan Bayramoğlu Nahiyesi, 
adını Oğuzların Çepni bo-
yuna mensup olan Bayramlı 
Beyliği’nden almıştır. Ordu 
ve Giresun bölgesindeki 
kurulan bu beylik, burada 
uzun yıllar hüküm sürmüş-
tür.

7 nahiyeden bir diğeri ise 
Güce’nin bağlı olduğu Alah-
nas Nahiyesi’dir. 

İdari bölge olarak teşkil 
edilmiş olan Alahnas Nahi-
yesi, ilerleyen yıllarda Tire-
bolu kazasına bağlanmıştır 
ve Osmanlı tarihi boyunca, 
hatta Cumhuriyetin ilanın-
dan sonra bile Tirebolu ilçe-
sine bağlı kalmıştır.

Giresun ile ilgili tarihi araştırmalar yapan Prof. Dr. Faruk Sümer, 
Giresun’un Çepni Türkleri tarafından fethedilmesi sayesinde, Türk-
İslam medeniyeti ile asırlar öncesinde tanıştığını yazmaktadır. Ayrıca 
Prof. Dr. Faruk Sümer Oğuzlar/Türkmenler isimli 
eserinde Çepnilerin, Hacı Bektaşi Veli’nin 
müritlerinden olduklarını ve Anadolu’nun 
değişik yerlerinde yaşadıklarını, Gaziantep, 
Giresun, Gümüşhane, Ordu, Trabzon, 
Bayburt olmak üzere Karadeniz Bölgesi’nde 
yoğun olarak yaşayan Çepnilerin ise 
çoğunlukla Sünni olduğunu, ancak 
zamanında Alevi olan grupların 
da Sünnileştiğini yazar.

Tekkeköy Köyünün Merkezindeki 
Tarihi Hanlar (Derbent Kalıntısı)

Gümüşoluk Hanı

Prof. Dr. Faruk Sümer 

Çepni Türkleri ve GÜCE



Mahalleler

Merkez 1441
Giyimli 803
Kemaliye 839
Tevekli 736

Köyler

Akpınar 152
Boncukçukur 275
Dayıcık 99
Düzçukur 266
Ergenekon 149
Fındıklı 182
Fırınlı 238
Gürağaç 297
Kuluncak 541
Sarıyar 428
Soğukpınar 104
Tekkeköy 246
Yukarıboynuyoğun 458
Örnekköy 123
İlit 363

GÜCE’nin 
Nüfus Durumu

Güce Toplamı:  3819
Köyler Toplamı:  3921

Genel Toplam:  7740

2015



GÜCE’nin 
Mahalleleri 
ve Köyleri
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lçede yerleşim Gelevera ile 
Karaovacık ve Karadoğa de-
relerinin oluşturduğu vadi 
yamaçlarında bulunur. İç 
kesimde bulunması nedeni 
ile ilçe merkezi küçük, ik-
tisadi açıdan kıyı ilçelerine 
göre oldukça geri kalmıştır. 
İlçe merkezinin nüfus artışı 
oldukça düşüktür. İlçe geneli 
nüfus artışı ise yıllar itibari 
ile eksidir. 

İlçe ve köy yerleşiminin 
dağınık olması yerel yöne-
timlerce yapılacak alt yapı 
hizmetlerinin de maliyetini 
artırmaktadır. 

İş sahasının ve sanayi te-
sislerinin bulunmaması İlçe 
nüfusunun genel olarak 
azalmasının başlıca neden-
lerindendir.

GÜCE İlçesinin Nüfusu

İ
Güce Merkez



17

Mahalleler

Nüfusu: 1441
Hane Sayısı: 495

Eski yıllarda Balooğulları, Karada-
yıoğulları ve Ustaoğulları buraya 
gelerek yerleşmiş ve bu sülaleler-
den çoğalmış. Mahallenin geçim 
kaynağı fındık ve çaydır.

Nüfusu: 803
Hane Sayısı: 195

Eski yıllarda Kürdooğulları, Hart-
tooğulları ve Hıdıroğulları buraya 
gelerek yerleşmiş ve bu sülaleler-
den çoğalmış. Mahallenin geçim 
kaynağı fındık ve çaydır.

Nüfusu: 839
Hane Sayısı: 235

Eski yıllarda Keloğulları, Musoo-
ğulları ve Yılmazoğulları buraya 
gelerek yerleşmiş ve bu sülaleler-
den çoğalmış. Mahallenin geçim 
kaynağı fındık ve çaydır.

Nüfusu: 736
Hane Sayısı: 255

Eski yıllarda Tomakoğulları, Top-
çuoğulları ve Eğrioğulları buraya 
gelerek yerleşmiş ve bu sülaleler-
den çoğalmış. Mahallenin geçim 
kaynağı fındık ve çaydır.

Merkez

Giyimli

Kemaliye

Tevekli
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Köyler

Nüfusu: 152
Hane Sayısı: 70

Eski yıllarda Görekseoğulları, 
Şellioğulları ve Kelhasanoğulları 
buraya gelerek yerleşmiş ve bu sü-
lalelerden çoğalmış. Köyün geçim 
kaynağı fındık ve hayvancılıktır.

Nüfusu: 275
Hane Sayısı: 97

Eski yıllarda Velioğulları, Çolako-
ğulları ve Kürdooğulları buraya ge-
lerek yerleşmiş ve bu sülalelerden 
çoğalmış. Köyün geçim kaynağı 
fındık ve çaydır.

Nüfusu: 99
Hane Sayısı: 95

Eski yıllarda Topçuoğulları, Erico-
oğulları ve Karavelioğulları buraya 
gelerek yerleşmiş ve bu sülaleler-
den çoğalmış. Köyün  geçim kay-
nağı fındık, çay ve hayvancılıktır.

Nüfusu: 266
Hane Sayısı: 92

Eski yıllarda Şellioğulları, Gediko-
ğulları ve Bektaşoğulları buraya ge-
lerek yerleşmiş ve bu sülalelerden 
çoğalmış. Köyün geçim kaynağı 
fındık ve hayvancılıktır.

Akpınar

Boncukçukur

Düzçukur

Dayıcık
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Köyler

Nüfusu: 149
Hane Sayısı: 55

Eski yıllarda Karayakupoğulları, 
Yığınoğulları ve Karabacakoğulları 
buraya gelerek yerleşmiş ve bu sü-
lalelerden çoğalmış. Köyün geçim 
kaynağı fındık ve hayvancılıktır.

Nüfusu: 182
Hane Sayısı: 100

Eski yıllarda Durduoğulları, Gün-
doğduoğulları ve Canoğulları bu-
raya gelerek yerleşmiş ve bu süla-
lelerden çoğalmış. Köyün geçim 
kaynağı fındık ve hayvancılıktır.

Nüfusu: 238
Hane Sayısı: 100

Eski yıllarda Hacıkadiroğulları ve 
Fırınlıoğulları buraya gelerek yer-
leşmiş ve bu sülalelerden çoğalmış. 
Köyün geçim kaynağı fındık ve 
hayvancılıktır.

Nüfusu: 297
Hane Sayısı: 230

Eski yıllarda Kırcooğulları, Durha-
sanoğulları ve Gökoğulları buraya 
gelerek yerleşmiş ve bu sülaleler-
den çoğalmış. Köyün geçim kayna-
ğı fındık ve hayvancılıktır.

Ergenekon

Fındıklı

Fırınlı

Gürağaç
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Köyler

Nüfusu: 541
Hane Sayısı: 150

Eski yıllarda Sarımehmetoğulları, 
Gedikoğulları ve Aloğulları buraya 
gelerek yerleşmiş ve bu sülaleler-
den çoğalmış. Mahallenin geçim 
kaynağı fındık ve hayvancılıktır.

Nüfusu: 428
Hane Sayısı: 130

Eski yıllarda Kurucaoğulları, Gü-
dükoğulları ve Çanakoğulları bu-
raya gelerek yerleşmiş ve bu süla-
lelerden çoğalmış. Köyün geçim 
kaynağı fındık ve hayvancılıktır.

Nüfusu: 104
Hane Sayısı: 85

Eski yıllarda Aydınoğulları, Tura-
noğulları ve Keskinoğulları buraya 
gelerek yerleşmiş ve bu sülaleler-
den çoğalmış. Köyün geçim kayna-
ğı fındık, çay ve hayvancılıktır.

Nüfusu: 246
Hane Sayısı: 90

Eski yıllarda Kasımoğulları, Pa-
nazoğulları ve Arnavutoğulları 
buraya gelerek yerleşmiş ve bu sü-
lalelerden çoğalmış. Köyün geçim 
kaynağı fındık ve hayvancılıktır.

Kuluncak

Sarıyar

Tekkeköy

Soğukpınar
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Köyler

Nüfusu: 458
Hane Sayısı: 247

Eski yıllarda Mudahharoğulları, 
Yiğitoğulları ve Özdemiroğulları 
buraya gelerek yerleşmiş ve bu sü-
lalelerden çoğalmış. Köyün geçim 
kaynağı fındık ve hayvancılıktır.

Nüfusu: 123
Hane Sayısı: 54

Eski yıllarda Yakupoğulları, Hacıo-
ğulları ve Kelhasanoğulları buraya 
gelerek yerleşmiş ve bu sülaleler-
den çoğalmış. Köyün geçim kayna-
ğı fındık ve hayvancılıktır.

Nüfusu: 363
Hane Sayısı: 600

Eski yıllarda Sarımehmetoğulları, 
Aloğulları ve Dursunoğulları bu-
raya gelerek yerleşmiş ve bu sülale-
lerden çoğalmış. Mahallenin geçim 
kaynağı fındık ve çaydır.

Yukarıboynuyoğun

Örnekköy

İlit



1916-1918 yıllarında  askerlerimiz  birçok cephede 
olduğu gibi Karadeniz’de de destanlar yazmış,  
namert düşmana  geçit  verilmemiştir. Birinci Cihan 
Harbi’nde  açlık, yokluk, salgın hastalığın bir sel 
gibi çiğneyip geçtiği Doğu Karadeniz’de önemli 
savaşlar yapılmıştır. Sarıkamış bozgunundan sonra 
Rus ordusu  ancak Şaban Kalesi’nde  durdurulmuş 
ve  16 aya yakın Şaban Kalesi Savunması sonucunda 
Rus ordusu  Harşıt’ı geçememiştir. Şaban Kalesi’nde 
gerçekleşen yoğun çarpışmalarda birçok askerimiz 
şehit düşmüştür. Belki de Çanakkale Türküsü’ndeki 
“ölmeden mezara koydular” sözü en çok burası için 
geçerlidir. 

Ahmet KUFACI

“



GÜCE’de 
Birinci Cihan Harbi’nin 

İzleri
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Güce, önemli merkezlere gi-
den 8 yolun kavşak nokta-
sında bulunur. Bu yollardan 
bazıları Birinci Cihan Har-
bi’ne bizzat tanıklık etmiştir.

Mesela Kemaliye Köyü 
içinden Espiye’ye giden ve 
Güce’yi sahile bağlayan tari-
hi patika yol bunlardan biri-
dir. Birinci Cihan Harbi’nde 
Harşıt Vadisi’ni savunan 
37. Tümen Komutanı Hacı 
Hamdi Paşa tarafından yap-
tırılmıştır. Espiye’deki ana 
erzak ambarından, cephe iç-
lerine doğru erzak sevkiyatı 
bu yol sayesinde gerçekleşti-
rilmiştir. 

İleri görüşlü bir kumandan 
olan Hacı Hamdi Paşa, asker 
erzaklarını cepheye ulaştır-
mak için sadece bu yoldan 
medet ummamış, çevrede-
ki arazilere ekin ve sebze 
ektirmiştir. Zira o yıllarda 
cephedeki askerlere erzak 
ulaştırmak oldukça güç bir 
iştir. Sırtta ağır bir yük ile aç 
susuz kilometrelerce yol yü-
rümek bir yana, bir de eşkı-
yalardan kurtulup sağ salim 
cepheye ulaşmak gerekmek-
tedir. Eli silah tutan herkes 
cephede savaştığı için bu iş 
yaşlılar, kadınlar ve çocuk-
lara düşmektedir. Sırtlarına 
yüklenen erzakları, askerle-
re götürebilmek için bin bir 
türlü zahmete katlanan bu 
taşıyıcı kafilelere “mekkâre” 
denir.

Tarihi Patika Yol
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Harşit Savunması’nda önemli 
bir rolü olan Pirselimoğlu 
Hacı Hamdi Paşa hakkında 
birçok şeyi, bölgede uzun 
süre araştırmalar yapmış 
olan ve savaşın canlı tanıkla-
rı ile bizzat görüşen Araştır-
macı-Yazar Ahmet KUFACI 
sayesinde öğreniyoruz. Sa-
yın KUFACI’nın bir anekdo-
tuna kulak verelim:

“...Hacı Hamdi Paşa hak-
kında ilk bilgileri Kazım Ka-
rabekir Paşanın “Doğunun 
Kurtuluşu ve Ötesi” isimli 
kitabından almıştım. Yöre-
miz yaşlılarından da din-
ledikten sonra Trabzon’da 
araştırmaya giriştim. Çöm-
lekçi de Pirselimoğlu Petrol 
tabelasını okuyunca oraya 
girdim. Kendimi tanıttım 

ve Hacı Hamdi Paşa’yı sor-
dum. Muhatap olduğum zat, 
Paşanın oğlu olduğunu, an-
cak kayıt ve belgelerin zayii 
olduğunu, bu duruma çok 
üzüldüklerini, Paşanın sağlı-
ğında anılarını yazmadığını 
bildirdi. Paşanın oğulların-
dan Hayati Bey ile müşerref 
oldum. Kendisi bana çok 
yardımcı oldu; fotoğraflar 
verdi. [...] Hayati Bey’in 
bana gönderdikleri içinde 
bir de Paşa’nın kendi ağzın-
dan özgeçmişi (hal tercü-
mesi) var. Ne yazık ki yarım 
kalmış. Paşa bu yazıda 1295 
doğumlu olduğunu, 1312 
tarihinde Harbiye mektebi-
ni bitirdiğini, 1314’de subay 
olarak Erkani Harbiye mes-
leğine dâhil olduğunu bildi-
riyor...”

Pirselimoğlu Hacı Hamdi Paşa
Harşıt Savunması Komutanı

Güce Belediyesi bu büyük 

Kumandanı unutmamış ve 

1975 yılında adını Güce’de bir 

caddeye vermiştir.
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1916yılının yağışlı ve sisli bir 
Temmuz sabahı… Bir tabur 
asker ve çok sayıda zabit 
kafilesi Arpacık köyünde 
göründü. Herkesin saygıyla 
emirlerini bekledikleri ku-
mandan, doru bir at üzerin-
de yavaş yavaş ilerliyordu. 
Cüsseli, sert bakışlı, pala bı-
yıklı, her şeye hâkim ve ce-
sur bir görünümü vardı.

Köyün, Subaşı mahallesi-
ne gelince durdular. Burada 
Güce Medresesi Müderris-
lerinden, Çıtlakoğlu Hoca 
Ahmet Efendi tarafından 
yapılmış bir çeşme ve 1500 
yılından beri ayakta duran 
köy camii vardı.

Kumandan Paşa, dürbünü 
aldı; sırtını kuzeye çevirip 

karşıdaki cepheyi tarama-
ya başladı. Şaban Kalesi’ni, 
Yaşmaklı Yolu’nu, Eğrigüney 
Beli’ni ve Garigan Hattı’nı 
dikkatlice gözlemledi.

Sonra geri döndü. Sert ba-
kışları köy evleri üzerinde 
dolanıp durdu. En sonunda, 
işaret parmağı ile bulundu-
ğu noktadan biraz yukarda-
ki bir evi gösterdi.

Zabitler, depo çavuşları, 
bölüm emini ve emir nefer-
leri hemen harekete geçtiler. 
Üç-beş dakikada yokuşu 
çıktılar, evin kapısına vardı-
lar. Alttan kapılı, içten mer-
divenli, azami altmış metre-
karelik bir evdi burası. Artık 
Kumandan karargâhının bu 
ev olacağı anlaşıldı.

Büyük Kumandan
Araştırmacı-Yazar Ahmet Kufacı’nın Kaleminden

Ahmet Kufacı
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Evin sahibi Tahir Ağa adın-
da bir Arpacıklı idi. Derhal 
ve memnuniyetle evini Ku-
mandana tahsis etti. Hizmet 
eratı bir bir Kumandan san-
dıklarını ve eşyalarını eve 
taşıdılar.

Ev, cepheye hâkim bir 
noktada idi. Kumandan ilk 
adımını attığı evin pence-
resinden tekrar dürbününü 
kaldırdı. Yanındaki kurmay 
heyeti zabitleri de dürbünle-
rine sarıldılar. Binbaşı Recep 
Peker Bey haritayı serdi ve 
Kumandana tekmili verdi. 
Paşanın kurmaylarından 
biri de Ünyeli Topçu Zabiti 
Galip Bey idi.

Cephe birlikleri, Tirebolu 
arazisinde Harşıt Çayı ağ-
zından güneye doğru mev-
zilenmişti. Gerekli istihkâm-
ları kazmış, tahkimatları 
yapmıştı.

Rusların ilk gelişinde su-
yun batısını tutan düşman 
tümeni askerleri ile Osman 
Ağa milisleri ve çarpışa çar-
pışa bu hatta gelmiş olan 
Rize-Trabzon Milis Müfre-
zeleri arasında şiddetli ça-
tışmalar olmuş, bu nedenle 
Rus birlikleri suyun batısına 
geçemeyip duraklamış, tek-
rar taarruz etmekten vaz-
geçmişlerdi. Harşıt Çayı bo-
yunca cephe, işte bu şekilde 
oluşmuştu.

Şaban Kalesi en önemli 
nokta idi. Daha güneye doğ-
ru Eğrigüney Beli, Hozan-
lar-Garigan Hattı, Alucra 
topraklarına doğru gidiyor-
du.

Kumandan, ana hatları 
ile zaten bilse de, birlikleri-
nin konuşlanma durumunu 
dikkatle dinledi. Sonra emir 
verdi: “Aşhane, cephanelik 
ve postane kurulsun! Zabit-
ler evlere yerleşsin!”

Zaten köylülerin çoğu her 
an Rusların geleceğinden 
korkarak evlerini boşalt-
mışlar, yüklerini yüklenip 
gitmişlerdi. Köyde mevcut 
olanlar da evlerini zabitlere 
terk edip serenderlere taşın-
dılar.

Molla Osman’ın evi karar-
gâh askerlerinin mutfağı, 
köyün camii ise cephane de-
posu oldu. Küpoğlu Musta-
fa’nın evine sahra telefonları 
çekilip postane oluşturuldu.

Büyük Kumandan burada 
iki yıl kaldı. Bundan sonra 
düşmanlarla muharebeler 
başlayacaktı. Bu büyük Ku-
mandan, Hacı Hamdi Pa-
şa’ydı.
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Bir asır önce çetin çarpışma-
ların yaşandığı bu bölgede, 
Birinci Cihan Harbi’nin izini 
taşıyan tek şey yollar değildir. 

Ruslar, 1916 tarihinde 
Trabzon’u işgal etmişler, Ti-
rebolu kapılarına dayanmış-
lar ve Harşıt Çayı’nın doğu 
yakasını kuzeyden güneye 
doğru cephe tutmuşlardır. 

Bu yüzden savunma Gü-
ce’nin Doğankent’e bakan 
yakasından gerçekleştiril-
miştir ve Sarıkamış facia-
sından sonra durmaksızın 
süren Rus işgali, ancak 16 
aylık bir savunma sonucun-
da, Şaban Kalesi’nde durdu-
rulabilmiştir. Böylece Rus 
birlikleri, Harşıt’ı geçeme-
mişlerdir.

Şanlı Bir Abide: Şaban Kalesi

Harşit Savunmasının yapıldığı “Şaban 

Kalesi”’nin Tabiat Anıtı envanter çalışması-

na Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge 

Müdürü Mustafa BULUT, Güce Kaymakamı 

Mustafa KÖLEOĞLU, Güce Belediye Baş-

kanımız Aytekin Geçgel, 12. Bölge Müdür 

Yardımcısı Hasan TERZİOĞLU, Gire-

sun Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü 

Ertan KUDUBAN, Bölge Müdürlüğü 

ve Şube Müdürlüğü teknik eleman-

larının katılımı ile devam edildi.

Şehitlikler ve mevziler gezildi. 19 adet 

şehit mezarının ve 100 yıllık savaş 

mevzilerinin yaklaşık 500 m.’lik 

kısmı gezildi. Kalan bölümlerdeki 

çalışmalarımız devam edecektir.
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Fakat yaşanan yoğun çar-
pışmalar sonucunda Şaban 
Kalesi’nde birçok askerimiz 
şehit olmuştur. Şehit olan 
askerlerimizin defnedildiği 
Giyimli Mahallesi’nde yer 
alan şehit mezarlarıyla ilgili 
çalışmalar günümüzde hala 
devam etmektedir.

Şehit mezarları dışında, 
1915-1917 yılları arasında 
gerçekleşmiş olan Osman-
lı-Rus Savaşı’nın izlerini 
kale içindeki kalıntılarda da 
görmek mümkündür. As-
kerlerin tayin için kullandığı 
taştan oyma fırın, su kuyusu 
ve siperler o günün acımasız 
koşullarını, bugün bile tüm 
çıplaklığı ile gözler önüne 
sermektedir.

Kahraman askerlerimize 
ait olan birçok siper, mevzi 
ve karargâh kalıntıları, hala 
savunmanın yapıldığı bölge-
de gün yüzüne çıkarılmayı 
beklemektedir.

Ayrıca Şaban Kalesi’nin 
karşısında Harşıt Vadisi’ne 
hakım bir tepede yer alan 
Bedrama Kalesi’nin Me-
lik Ahmet Bey tarafından 
Trabzon’un fethinden 110 
yıl önce 1352 yılında fetih 
edilmesi zaferler tarihimiz 
açısından çok önemlidir.

Şaban Kalesi’nde Askerlerin Ekmek 
Pişirdiği Tarihi Fırın

Şabankale Şehitlikleri

Şabankale Şehitlikleri

Şabankale Şehitlikleri









GÜCE’nin 
Akarsuları, 

Bitki Örtüsü ve 
Geçim Kaynakları
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Güce’nin topraklarına iki şey 
hayat verir. Biri şarkılara 
konu olmuş akarsular, diğeri 
her mevsim yağan bereketli 
yağmur…

Giresun ile Gümüşhane 
sınırındaki Akılbaba Da-
ğı’ndan doğan Gelevera De-
resi ile birlikte, Karaovacık 
ve Karadoğa Dereleri, Gü-
ce’nin başlıca akarsuların-
dandır.

Özlüce Deresi olarak da 
bilinen, adını Gelevera 
Yaylası’ndan alan Geleve-
ra Deresi’nin uzunluğu 80 
kilometredir. Gümüşhane 
sınırları içerisinde yol al-
dıktan sonra Giresun sınır-
larına giren dere, Espiye’ye 
bağlı Arpacık Köyü yakınla-

rındaki Karadoğa Deresi ile 
birleşir. Ayrıca Gümüşhane 
sınırları içerisinde, derenin 
üzerine kurulmuş olan Gök-
çebel Barajı bulunmaktadır.

Gelevera adına, 16. yüzyı-
la ait vergi kayıtlarında da 
rastlamak mümkündür. Bu 
kayıtlara göre Gelevera, Ka-
rahisar-ı Şarkî Livası’na bağ-
lı Şiryan Nahiyesi içinde yer 
alan köylerden biridir. Bu 
ismin, değişik coğrafyalara 
dağılmış bir Türk aşiretine 
ait olma olasılığı yüksektir.

Karaovacık Deresi ise Espi-
ye’ye bağlı Direkbükü Köyü 
yakınlarında doğar, Kara-
doğa Deresi ile birleşir ve 
Arpacık köyü yakınlarında 
Gelevera Deresi ile buluşur. 

Akarsular ve Bitki Örtüsü

Gökçebel Barajı
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Güce sınırları içerisinde, de-
renin üzerine kurulmuş olan 
Alaçamdere Barajı bulun-
maktadır.

Güce’nin iklimi, tipik Ka-
radeniz ikliminin bütün 
özelliklerini taşımaktadır. 

Her mevsimin bol yağışlı 
olması nedeniyle ilçe top-
rakları bitki örtüsü bakımın-
dan oldukça zengindir. 

Kestane, Kızılağaç, Meşe, 
Kayın, Sarıçam ve Ladin, 
bölgenin ormanlık alanla-
rında rastlanabilecek belli 
başlı ağaç türlerindendir. 

Aladereçam Barajı
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lçede yetiştirilen başlıca ta-
rım ürünleri arasında, yö-
reyle özdeşleşmiş olan Taf-
lan, Fındık, Mısır ve başta 
Fasulye olmak üzere her tür-
lü sebze yer almaktadır. 

Tabii birde Doğu Kara-
deniz çayları arasında yeri 
çok ayrı olan Güce Çayı’nı 
unutmamak gerekir. Yük-
sek irtifada yetişmesine 
rağmen bölgenin Karade-

niz’in diğer bölgelerine na-
zaran daha az yağış alması 
ve güneşe daha çok maruz 
kalması sebebiyle Güce Ça-
yı’nın aroması çok yüksek 
olur.

Ayrıca Kivi, Kiraz, Elma 
Armut, Ahududu, Dut, Çalı 
Çileği, Mayıs Çileği gibi en-
vai çeşit meyve de, bu bere-
ketli toprakların sunduğu 
ödüllerin ne kadar fazla ol-
duğunu ispatlar niteliktedir.

İlçe ekonomisi tarım dışın-
da, özellikle yüksek kesim-
lerde hayvancılık ve orman-
cılığa dayalıdır. Bununla 
birlikte arıcılık da bölgenin 
diğer geçim kaynakları ara-
sındadır. 

Geçim Kaynakları

İ

Güce’nin Nisan 

ayında üretilen kes-

tane balı oldukça 

meşhurdur. Özel-

likle romatizma, 

akciğer ve mide 

için faydalı oldu-

ğundan uzman-

lar tarafından 

tavsiye edilir.



37

Bir başka geçim kaynağı 
ise yaylacılıktır. Giresun’un 
birçok ilçesinde olduğu gibi 
burada da yaylacılık oldukça 
gelişmiştir. Yöre insanı, yay-
lalarda genellikle koyun ve 
kıl keçisi yetiştirmektedir. 

Bölgedeki en meşhur yay-
lalar arasında Ağaçbaşı, Ka-
raovacık ve Çaloba Yaylala-
rını sayabiliriz. Bu yaylalar, 
neredeyse doğal yapıları hiç 
bozulmadan geçmişten gü-
nümüze ulaşmayı başarmış-
lardır. Aynı zamanda kendi-
lerine has özellikleri ile her 
mevsimin farklı güzelliğini 
yansıtan nadir yerlerdir.

Kaybolmaya yüz tutmuş 
bazı meslekler, burada hala 
yaşatılmaya çalışılmaktadır. 
Demircilik, Sepetçilik ve 
özellikle Tevekli Beşiği üre-
ticiliği bölgedeki zanaatçı-
lığın en önemli örneklerin-
dendir.

Bölgedeki geleneksel ge-
çim kaynaklarının dışında, 
gelişmekte olan bir sanayi 
yapılanmasından da bahse-
dilebilir. Çay Fabrikası, Ta-
vuk Çiftliği, Mobilya Üretim 
Atölyeleri ve Demir Doğra-
ma Atölyeleri, ilçedeki bir-
çok insana iş imkânı sağla-
maktadır.

Çaloba Yaylası



Kasım Dede, askerde iken su üstüne seccade serip na-
maz kılarmış. Onu gören askerlerden birinin haber 

vermesi ile bu ilginç keramete şahit olan komutanı, onu ödül-
lendirmek istemiş ve kendisinden ne dilediğini sormuş. Kasım 
Dede de ona; “Derin dereyi bana verin yeter.” demiş. Komutan 
onun bu isteğini yerine getirmiş, bir derin dere olan Geleve-
ra’nın Boynuyoğun kısmını ona vakfetmiş.

Kasım Dede yaban elik keçilerini sağdırır, sonra da bunu 
aşevinde misafirlerine ikram edermiş. Olayı çok me-

rak eden gelinine, bu durumu takip ve ifşa etmemesini tembih 
etmiş; ancak merak duygularına yenilen gelin, keçilerin nasıl 
sağıldığını izlemeye başlayınca işin sırrı gitmiş ve dağa ka-
çan keçilerin sütünü bir daha sağmak mümkün olmamış. Bu 
olaydan sonra yedi yıl çevredeki dağlarda, daha önce keçilerin 
boynuna takılmış olan çan ve kelek sesleri duyulmuş.

Kasım Dede, Tekke köyü içinden geçen Gelevera De-
resi üzerine bir değirmen yaptırmış. Bu değirmenin 

unu çok bereketli olur, zor tükenirmiş. Şeyh Efendi halktan, 
değirmenin teknesine bakmamalarını istemesine rağmen me-
raklanıp da zahire teknesine bakanlar, burada ağzından zahire 
haznesine buğday taneleri dökülen yılanı görüp çığlık atınca 
yılan kaçmış ve bereketin sırrı da yok olmuş.

Kasım Dede 
İLE 

İlgili Rivayetler



Evliyalar Diyarı
GÜCE
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Şimdiye kadar Güce’yi özel 
kılan birçok şeyden bah-
settik: önemli merkezleri 
birbirine bağlamasından, 
bereketli toprağına hayat 
veren akarsularından, zen-
gin bitki örtüsünden, tarım 
ürünlerindeki çeşitliliğin-
den, yaylalarının kendine 
has güzelliğinden ve Çepni 
Türklerine kadar uzanan ka-
dim tarihinden… Ama bah-
setmemiz gereken bir şey 
daha var, o da, Güce’nin aynı 
zamanda bir evliyalar diyarı 
olmasıdır. 

Mesela bölgede oldukça 
tanınan evliyalardan biri 
Karavelioğlu Mehmet Hoca 
Efendi’dir. 1964’te vefat eden 
Mehmet Hoca’nın, Güce’ye 
bağlı İlit Köyü’nde bulunan 

mezarı, özellikle dini bay-
ramlarda oldukça yoğun bir 
şekilde ziyaretçi almaktadır. 
Ama biz çok daha eskilere 
giderek, Güce dendiğinde 
akla ilk gelen evliya olan 
Kasım Dede’den ve onun 
kurduğu zaviyeden bahse-
deceğiz.

Kasım Dede ve zaviye-
si hakkında bilgi veren en 
eski yazılı belge, 1486 tarihli 
Trabzon Sancağı vergi defte-
ridir. Kasım Dede, Güce’ye 
bağlı Boynuyoğun Köyü’nde 
faaliyet göstermiştir ve halk 
arasında onun hakkında an-
latılagelen birçok ilgi çekici 
rivayet bulunmaktadır. En 
ilgi çekici olanıysa çocuk-
luğunu anlatandır. Bu riva-
yette Murat Şeyh, Menteşe 

Bir Horasan Alpereni: Kasım Dede

Kasım Dede’nin Mezarı Üzerindeki Kutsal Söğüt Ağacı
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Şeyh ve Hasan Şeyh adlı üç 
ermiş kardeşten bahsedilir. 
İşte Kasım Dede, bu üç kar-
deşten Murat Şeyh’in 9 ço-
cuğundan biridir.

Çok hasta olan ve yaşama-
sı için hiç umut kalmayan 
Kasım Dede, yaylaya göçe 
giden anne ve babası tara-
fından bir ağaç kovuğuna 
bırakılır. Aradan geçen za-
man içerisinde Kasım De-
de’nin sağlıklı olan bütün 
kardeşleri yaylada vebadan 
ölmüşlerdir. Annesi, köye 
geri döndüklerinde ağaç 
kovuğuna bıraktığı oğlunun 
cesedini gömmek için ağa-
cın başına gider. Fakat oğ-
lunun yaşadığını ve bir elik 
keçisi tarafından beslenilip, 
büyütüldüğünü görür.

Kasım Dede’nin keramet-
leri bununla sınırlı değildir 
elbette. Yine rivayetlere göre 
kendisi su üstüne seccade 
serip namaz kılmıştır, yaban 
elik keçilerini sağdırmıştır, 
hatta bir yılana değirmene 
götürmesi için ağzında buğ-
day taşıttırmıştır… 

Kasım Dede’nin keramet-
leri vefatından sonra bile de-
vam etmiştir. Öyle ki, Kasım 
Dede defnedildikten sonra 
cenazesini kıldıran imamın 
elindeki kuru söğüt dalı ye-
şermiştir. İşte dibinde Kasım 
Dede’nin mezarının olduğu 
düşünülen, Gelevera Kö-
yü’ndeki tarihi taş köprünün 
yakınında bulunan asırlık 
söğüt ağacının, bu daldan 
filizlendiği söylenmektedir.

Kasım Dede’nin Şeceresi
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Kasım Dede Zâviyesi, Geleve-
ra Vadisi’nin orta kısmında 
yer alan Yukarı Boynuyoğun 
Köyü’nde kurulmuştur. Gü-
nümüzde bu köy, zaviyeden 
dolayı Tekke Köyü olarak 
isimlendirilmektedir. Kasım 
Dede’nin evi, aşevi ve değir-
meni bu köydedir. 

Yıkılıp yeniden yapılmış 
olan Kasım Dede’nin Evi 
dışındaki diğer yapılar ori-
jinalliğini korumaktadır. 
Ama halk tarafından bazı 
değişiklikler de yapılmıştır. 

Mesela aşevi binasının yeri, 
küçük bir mezarlık görünü-
münde taştan bir duvarla 
çevrilmiştir. Kasım Dede’nin 
Aşevi, günümüzde daha çok 
ziyaret amaçlı kullanılması-

na karşın, ilk kurulduğunda 
olduğu gibi hala burada ka-
zan kaynatılıp halka yemek 
dağıtılmaktadır.

Halk tarafından “Semah 
Düzü” denen düzlüğün gü-
neyinde, Tekke Köyü me-
zarlığı bulunmaktadır. Bu 
mezarlığın en önemli özel-
liği, Kasım Dede haricindeki 
diğer şeyhlerin mezarlarının 
burada bulunmasıdır. 

Boynuyoğun Zaviyesi 
Kasım Dede Değirmeni

Kasım Dede İmarethanesi
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Büyük şimşir ağaçları al-
tında Menteşe Şeyh ve oğlu 
Mustafa Şeyh’in türbele-
ri yer almaktadır. Ama bu 
türbelerin hiçbirinde yazılı 
şahide olmadığı gibi mevcut 
mezarlar, taş ve ağaç gibi ba-
sit malzemeler kullanılarak 
yapılmıştır.

Belgelerde ve rivayetlerde 
adı geçen Kasım Dede’nin 
babası Murat Şeyh’in meza-
rının nerede olduğu konu-
sundaysa herhangi bir bilgi 
yoktur. 

Kasım Dede’nin mezarı ise 
Gökçebel Barajı suları altın-
da kalmıştır. Bölgenin Türk–
İslam yurdu olmasında çok 
büyük katkısı olan, Hora-
san alpereni, gönül sultanı 
Kasım Dede’nin mezarının 
baraj suları altında kalmış 
olması, elbette kültür ve ma-
nevi tarihimiz açısından bü-
yük bir kayıptır. Umuyoruz 
ki yetkililer, Kasım Dede’nin 
asırlık söğüt ağacı altındaki 
mezarını baraj suları altın-
dan kurtarıp, olması gere-
ken yere, yani Tekke Köyü 
mezarlığına taşırlar. 

Kasım Dede başta olmak 
üzere aziz ecdadımızı ve gö-
nül sultanlarımızı rahmetle 
anıyoruz.

Menteşe Şeyh Mezarı

Hasan Şeyh Mezarı

Kasım Dede’nin Mezarıdaki Söğüt Ağacı

Kasım Dede’nin zaviyesi ve evi Tekke köyünde, mezarı ise Gelevera’dadır. Hayvancılığın ve ziraatın temel geçim kaynağı olduğu o yüzyıllarda Şeyh Kasım güzleğinde, muhtemelen de bir sonbahar günü vefat etmiş olmalıdır ki, köyüne oldukça uzak olan buraya defnedilmiştir.





Belediye Hizmetleriyle
GÜCE
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Güce’yi Güce sevdalısı birin-
den, yani Aytekin GEÇ-
GEL’den dinlemek en doğ-
rusu olacaktır:

“Güce, yemyeşil yaylaları, 
gür ormanları, serin serin 
akan dereleri ve çağlayan 
şelaleleri ile adeta saklı bir 
cennettir. İnoyrak, Tepege-
diği, Derindere Vadileri ile 
birbirinden güzel yayla oba-
larımız, doğal güzellikleri ve 
muhteşem manzaraları ile 
doğa tutkunları için gerçek-
ten görülmeye değerler. Böl-
ge, tarih ve kültür turizmi 
açısından da oldukça önemli 
bir konumda bulunuyor.

1. Dünya Savaşı’nda Os-
manlı-Rus Savaşı’nda asker-
lerin ölüm kalım mücadelesi 

verdiği yerlerde, o döneme 
ait kalıntılar hala bir ib-
ret nişanesi olarak zamana 
meydan okuyor. Askerlere 
erzak taşıyan vatandaşla-
rın, ticaret kervanlarının ve 
yaylalara göç edenlerin kul-
landığı güzergâhta bulunan 
tarihi taş döşeme yollar, bu 
tarihi olayların canlı şahidi 
olarak duruyor.

İlçe merkezinin hemen 
yanında, Rusların 16 ay ge-
çemediği Harşit Vadisi’ne 
hâkim Şaban Kalesi, Kafkas 
Cephesi’nin son savunma 
hattı olarak önemli bir değe-
re sahip. Kaledeki askerlerin 
ekmekleri pişirdiği fırın ve 
kalenin zirvesindeki askeri 
karargâh merkezi, istiklal 
davamızın birer manevi abi-

GÜCE Sevdalısı Bir Başkan

Aytekin Geçgel
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desi olarak dikkat çekiyor. 
Şaban Kalesi çevresindeki 
şehitliklerimiz, Güce’nin 
manevi tapu senetleri olarak 
Fatiha okuyacak ziyaretçiler 
bekliyor.

İnoyrak-Gökçebel yöresi, 
Karadeniz Bölgesi’nin tüm 
özelliklerini içerisinde ba-
rındıran harika bir mekân. 
Tertemiz havası, yem yeşil 
doğası ile kuş sesleri içeri-
sindeki bu büyüleyici vadi, 
yazın en sıcak zamanlarında 
dahi serinliğini muhafaza 
ediyor. Şehrin bunaltıcı ha-
vasından kurtulmak iste-
yenler burada adeta hayat 
buluyorlar. Güce’yi ne ka-
dar anlatsam yeterli gelmez. 
Güce, anlatılmaz yaşanır.”

Ağaçbaşı Yaylası

Güce’de Kış Manzarası

İnoyrak Taşbaşı Kaya Gediği
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Güce’yi “Turizmde Marka 
İlçe” yapmak için kararlı 
olan Güce Belediye Başkanı 
Aytekin GEÇGEL, ilçenin 
tarihi ve doğal güzelliklerini 
turizme kazandırmak ama-
cıyla toplantılar organize 
etmekle birlikte, tur firmala-
rını ve yatırımcıları bölgeye 
davet ederek rehber eşliğin-
de Güce’nin değerlerini ta-
nıtmaktadır.  

Yaklaşık üç yıl gibi kısa bir 
süredir Belediye Başkanlığı 
yapmasına rağmen Aytekin 
GEÇGEL, Güce’nin doğal, 
tarihi, kültürel ve turistik 
bakımdan Karadeniz Böl-
gesi’nin en önde gelen ilçe-
lerinden birisi olmasında 
emin adımlar atmıştır.

Aytekin GEÇGEL, Güce 
Belediyesi’nin başına geçtiği 
günden beri Güce halkı için 
bir çok hizmetin altına imza 
atmıştır. Bunların hepsini 
saymamız elbette mümkün 
değildir ama başlıcalarından 
bahsedecek olursak; kent ge-
nelinde büyük bir titizlikle 
gerçekleştirilen asfalt çalış-
maları, yaylalara daha rahat 
ulaşım için yayla yollarında 
yapılan bakım çalışmaları, 
yayla pazarlarına parke taşı 
döşenmesi, alt yapı çalış-
maları gibi halkın gündelik 
yaşamını kolaylaştıracak, 
ortak kullanım alanlarını 
düzenleyecek, ilçede daha 
güzel ve daha huzurlu bir 
çevre ortamı oluşturacak 
birçok hizmet mevcuttur.

GÜCE’de Belediye Hizmetleri
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