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GİRESUN Belgeseli
Giresun, Karadeniz sahil yolu üzerinde, yeşilin her tonunu sinesinde toplamış, 

ormanlarla kaplı yaylaların ve doğal plajların bulunduğu 122 km’lik kıyıya sahip, 
sınırsız doğal ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir turizm merkezidir. Miletos, 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış köklü 
mazisi, capcanlı, yemyeşil doğası ve tadına doyulmaz yöresel lezzetleriyle sizi 
Karadeniz’i keşfetmeye çağırıyor.

Coğrafi konumu ile kıyı kesimlerinde ılıman iklimi, iç kesimlerinde ise karasal 
iklimi ile her türlü kış ve doğa sporlarına uygunluğu, tarihsel zenginliği, eşsiz doğal 
güzellikleri, dünyanın en kaliteli fındığına sahip oluşu, el sanatları, balıkçılığı, 
avcılığı ve yaylaları ile Giresun turizmi çok yönlü fırsatlar sunmaktadır.

Doğu Karadeniz’in  insan yaşamına elverişli tek adası olan Giresun Adası 
(Aretias) başlı başına bir turizm potansiyelidir.

Valiliğimizin kültür hizmeti olarak Türkçe ve Almanca hazırlanan Giresun 
Belgeseli araştırmacı gazeteci ve Belgesel yönetmeni İsmail Kahraman tarafından 
birçok TV kanalında “Marka şehir Giresun’da Devr-i Alem” adıyla yayınlanarak 
ilimizin sahip olduğu kültür ve turizm değerleri yerli ve yabancı turistlere daha 
iyi tanıtılacaktır. Giresun belgeselinin hazırlanması ve özellikle elinizdeki bu 
kitapçığın basım ve yayınında maddi ve manevi katkıda bulunan Devri Alem 
Belgesel TV Program ekibine teşekkür ediyorum.    
        Dursun Ali Şahin

         Giresun Valisi



GİRESUN’DA DEVRİ ALEM
Dünyanın 70’ten fazla ülkesini gezerek kültür ve medeniyet coğrafyamızı 

Devr-i Alem adıyla belgeselleştirip birçok TV kanalında program yapan bir ga-
zeteci olarak, doğduğum, çocukluk yıllarımı geçirdiğim ata ve dede memleketim 
Giresun’a vefasızlık olur mu dedik. Kameramızı alarak Giresun’un yolunu tuttuk. 

Ata ve dede memleketlerini unutmamalıyız. Dinimizde Sıla-i  Rahim kültürü 
önemli yer tutmakta. Mutlaka yılda bir kez ata ve dede memleketlerini ziyaret et-
meliyiz. Çocukluk yıllarımızı geçirdiğimiz yerleri, dede mezarlarını, çocuklarımız 
ve torunlarımızla ziyaret etmeliyiz.Giresun Valiliği’nin kültür hizmeti olan Gire-
sun Belgeseliyle birlikte hediye 
edilen Giresun Tanıtım Kitap-
çığının basım ve yayınına kat-
kıda Giresun’a vefa borcumu-
zu ödemek istedik.

Giresun Belgeseli masa 
başında değil bizzat Giresun 
adım adım gezilerek hazırlan-
dı. Belgeselin hazırlanmasın-
da bizleri teşvik eden, yoğun 
iş programına rağmen sahil-
den yaylalara bizimle birlik-
te gezen Giresun valimiz  Sa-
yın Dursun Ali Şahin Bey’in 
Giresun’u tanıtmaya yönelik 
hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Giresun belgeselini hazırlarken Vali Bey ile sahilden yola çıkıp  3 bin metre 
yüksekteki karlı Akılbaba Dağı’nın zirvesine çıktık. Yemyeşil vadiler şırıl şırıl a-
kan dereler ve envai çeşit çiçekler arasından geçtik. Yaylacılık yapan kadın ve ço-
cukların Vali Bey’i yayla çiçekleri ve sümbüllerle karşılamasına şahitlik yaptık. 

Bu belgesel sılaya hasret, Giresun sevdasıyla yanıp tutuşan, vefalı Giresunlu-
lara, Giresun’u tanıtmaya yönelik önemli bir kültür hizmetidir.Ulusal ve bölgesel 
birçok TV kanalında yayınlanan bu belgesel gençlerin Giresun kent kültür bilin-
ciyle yetişmesine vesile olacaktır.

Belgesel tadında sizleri Giresun’a götürürken, yerli ve yabancı turistle-
ri de Giresun’u keşfetmeye çağırıyorum. Adını kirazdan alan, bir dünya marka-
sı fındığın başkenti Giresun sizleri de kendine davet ediyor. Karadeniz’in incisi 
Giresun’un davetine ne zaman icabet edeceksiniz?

                                                                         İsmail KAHRAMAN
                                                  Devri Alem Belgesel TV Prog. Yönetmeni



GIRESUN                 ( English)
Situated in the eastern Balck Sea region. Giresun province is surrounded by 

the provences of Trabzon and Gümüşhane to the east. The province of Ordu to 
the west, the province of Erzincan to the south, the province of Sivas to the sout-
heast and the Black Sea to the north.

In examining the periods that Giresun Province has passed through from 
the time it was founded up to the present, Giresun, was founded as a comonial 
city by the Miletians in the 8 th century B.C. The Pontus King Phamakes I re-
established the city in the vicinity of the Giresun Castle stands at present.

The city of Giresun was annexed to the Roman Empire in 63 A.D. Later on, 
it was made, a part of the Trabzon Greek Empire in the year 1204 . The city was 
made a part the Ottoman Empire in the year 1461 when sultan Mehmed the 
Conqueror captured the city of Trabzon  in the year 1461. It became a province 
immediately after the establishmentof the Turkish Republic in 1923. According 
to the statistics released in 2002, Giresun is comprised of 16 provincial clistricts 
including the central district, 17 townhips and 536 villages. As for the answer 
to the question, “Where does the name Giresun come from?” The origin of the 
cherry is Giresun. For this reason, its former name ‘ Kerasus’ or ‘Kerasa’ derives 
its name from the word cherry, (kiraz). The hazelnut is Giresun’s primary source 
of economic revenue. The highest quality  hazeltunts are grown in Giresun.

With its geographic position and cultural values, Giresun possesses incom-
parable beauty taht is worth seeing throughout the year. Regarding tourism po-
tantial, the plateaus of Giresun are the most important feature from the aspect 
of natural beauty and historical works. Another characteristic tahat adds to the 
Eastern Black Sea region. From the standpoint of natural beauty  and history, the 
Castle, which is situated  in the city  center, is a site worth visiting.

With its unique cuisine and folklore, Giresun possesses a rich cultural ma-
keup. Within the scope of tis cultural structure, İnternational Black Sea Giresun 
Aksu Festival Activities are held on an annual basis starting on May 20th.
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Bir dünya markası olan  Giresun Fın-
dığın başkenti olarak da bilinir.Giresun’da 
hayat fındıkla başlar, fındıkla   sürer.Fın-
dık  sadece  bir geçim kaynağı değil, tarih, 
kültür, sanat, türkü ve destandır. Kabuğuna 
sığmayan meyve olan fındık, yemyeşil bah-
çelerinde ağustos ayına kadar toplanılmayı 
bekler.Fındık harmanları ile Giresun altın 
sarısı renge döner. Kurutulup satışa hazır 
olduğunda dünyanın yüzden fazla ülkesine 
Giresun  markası ile  fındık ihraç edilir.

Çin’de ezilip çaya katılır.Yağını süt 
olarak içerler. İtalya’da ununu ekmeğe ka-
tarlar. Almanya’da salça olarak yemeklerde 
kullanılır. Fındığın aynı zamanda kansızlı-
ğa, gribe, güçsüzlüğe ve cilde  iyi geldiği 
bilim adamlarınca keşfedilmiştir. Fındığın 
tarihi ise yaklaşık olarak 2500 yıl öncesine 
dayanır. 

Fındığın ilk uluslararası ticaret ma-
lı olarak satışı tarihi 1403. İspanya Kralı 
3.Henri’nin elçisi Klavyo, Timur’la görüş-
tükten sonra Trabzon’dan  İstanbul’a deniz 
yoluyla döner. Seyahatnamesine şu cümleyi 
ekler; “17 Eylül 1403’te Trabzon’dan; kap-
tan Nicholos yönetimindeki fındık yüklü ge-
miyle 25 günde İstanbul’a gittik.”

Osmanlı İmparatorluğu döneminde fın-
dık, 1665 yılında Avrupa’ya gönderilir.1792 
yılından itibaren ise Romanya’ya fındık 
satışı başlar. 1900’lü yıllarda, fındığın tek 
üreticisi ve satıcısı Türkiye’ydi.  Günümüz-
de ise Giresun Fındığı, kalitesi ile dünya 
pazarlarında aranan bir marka.

Fındık bu topraklarda 25 asırdır üre-
tiliyor, 600 yıldan beri dünyaya sunuluyor. 
Sağlık ve hijyenik tesislerinde işleniyor. 
Uluslararası gıda güvenliği sistemlerine 
uygun üretim yapan, modern teknolojilerle 
donatılmış işleme tesislerinde işlenmiş fın-
dıklar; beyazlatılmış, kavrulmuş, dilinmiş, 
kıyılmış, fındık püresi ve fındık unu gibi 
nihai ürünlere dönüştürülüyor.Ve dünyanın 
en kaliteli fındığı ambalajlanarak tüketim 
ve sanayiide kullanılmak üzere dünyanın 
her yerine gönderiliyor.İnsan sağlığının 
en önemli unsur olduğu bilinci ile çalışan 
Türk fındık sektörü ürünlerin stoklandığı 
iklimlendirilmiş depolardada yüksek kalite 
standartlarını uyguluyor. Sektör fındığın 
tüm üretim aşamalarında arge çalışmaları-
na verdiği önemin yanısıra ileri teknoloji ile 
donatılmış kalite kontrol labravutarlarında 
sürekli yapılan testlerle kalite standartları-
nı hep yüksekte tutuyor. Daldaki yeşilliğiy-
le tabiat harikası, içindeki besin değeri ile 
Allah’ın armağanı Türk fındığı kuruyemiş 
olarak tüketilmesinin yanısıra dünyanın en 
lezzetli çikolatalarının ve çikolatalı ürün-
lerinin üretiminde vazgeçilmezdir. Bisküvi, 
şekerleme, tatlı, pasta, dondurma ve yemek 
sektörlerinde de ürünlerin lezzet kaynağıdır. 
Dünyanın en modern tedarik zincirlerine 
Türk fındık sektörü toplam dünya üretiminin 
%75’ini gerçekleştirirken, yılda 250.000 
ton iç fındığı 100’den fazla ülkeye ihraç 
ediyor. Dünyanın en lezzetli besin ve enerji 
kaynağı fındık.Bir dünya markası  olarak  
Giresun ve Türkiye’nin adını tüm  dünyaya 
duyuruyor. Bir dünya markası olan Fındık 
deyince akla Giresun  gelir. Giresun dünya-
da Fındığın başkenti olarak  tanınır. 

GİRESUN NEDEN 
FINDIĞIN BAŞKENTİ
GİRESUN NEDEN 
FINDIĞIN BAŞKENTİ
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Kültür, tarih ve  turizmde marka şehir GİRESUN
Dalları filizlerle bezeli yaşlı bir  çınarım. Her gün yeniden doğu-

yorum... Geçmişim tüm kültürleri kucaklar… Adım ne olursa olsun 
binlerce yıllık kültür ve medeniyetinin birikimiyim. Ben Karadeniz 
Bölgesi’nin kültür tarih ve tabiat ile fındık ve kirazın baş-
kenti, marka şehir Giresun’um.. 

Bin yılları, beş bin yılları devire devire bu 
güne gelmiş bir medeniyetler beşiği  Adım başı 
tarih. Adım başı geçmişten izler taşıyor. Adım 
başı doğal güzellik yurdu burası. Adım başı kül-
tür  ve tarih. Her an yeniden keşfedilmeye ha-
zır. Duyulmamış sözleri, tam olarak yazılamamış  
tarihi,   hakkı ile  anlaşılamamış  hak aşığı gönül 
sultanları, dinlenememiş  halk ozanla
rı, hikayeleri destanları masallarıyla bitmez tükenmez bir  bölge Giresun.. 

Boy boy tepeler, göz alabildiğine yeşil bağ ve bahçeler... Burası Türkiye’nin 
en önemli kültür ve turizm  bölgelerinden birisi..  Devr-i Alem ile  Giresun’un 
kültür ve medeniyet tarihine yolculuk başlıyor.

             BEN GİRESUN”
Ben,  Karadeniz’in mas mavi süsü,
Tarih ve  tabiat kaynıyor içim.
Ben,  yaylaların  rengarenk çiçeği,
Medeniyet olup  aydınlatacağım.

Ben fındık bahçelerinin  zümrüt yeşili,
Ben, dağlar da kar,  tarlalarda bereket
Adını kirazdan alan 
 Fındığın başkentiyim,
İçimden  kültür ve  
                   medeniyet tarihi akar.



Giresun, Karadeniz Bölgesinin 
doğu kesiminde yer alan önemli bir 
liman şehrimiz. Doğudan Trabzon - 
Gümüşhane, batıdan Ordu-Sivas, 
güneyden Sivas-Erzincan illeri, ku-
zeyden de Karadeniz ile çevrili şirin 
bir ilimiz.

Giresun, Karadeniz’in tek ada-
sının karşısında, denize doğru uza-
nan bir yarımadanın üzerinde ku-
rulmuş. Eski adı Kerasus. Kerasus 
zaman içinde Giresun’a dönüşmüş. 
Kerasus adının bölgede bol yetişen 
kirazdan geldiği rivayet edilir. Bir 
başka kaynağa göre bu isim yarı-
madanın denize doğru bir boynuz 
gibi uzanması dolayısı ile “boynoz” 
anlamına gelen Kerastan üretilmiş.

Geçmişi çok eskilere dayanan 
Giresun’un tarihi Hititler dönemi-
ne  kadar uzanıyor.   Şehir, Hititler 
döneminde kurulmuş Aziz ülkesi-
nin sınırları içindeydi. Kiresus adlı 
bir yerleşim yerinin veya kalenin, 
M.Ö 670’lerde Karadeniz bölge-
sinde Koloniler kurmaya başlayan 
Miletoslular tarafından kurulduğu 
ileri sürülür. M.Ö 183 yılında Pon-
tos kralı 1. Farnekes tarafından bu-
günkü yerinde kurulduğu söylenir. 
Giresun, Pontusluların ardından 
M.Ö 64’de Pompeius tarafından 
zapt edilmiş. Şehir, Romalıların ida-
resinde Bizans’ın denetimine gir-
miş. 1071 yılından sonra hızlanan 

Türk fetihleri esnasında Keresus’un 
Selçukluların hakimiyetine girdi-
ğine dair herhangi bir bilgi yok. 
Ancak, Haçlıların İstanbul’u işga-
linden sonra Trabzon’da kurulan 
Rum İmparatorluğu sınırları içinde 
kalan kaleye yönelik Türk akınları 
sürmüş.

 1300 yıllarında Oğuz Türkle-
rinin Çepni Boyu tarafından kale-
nin zapt edildiği tahmin ediliyor. 
Giresun’u fetheden ilk Türk fatihi-
nin adı Kuşdoğan Bey’dir. Kelkit Va-
disinden gelip Harşit Irmağı boyla-
rına yerleşen Oğuzlar, 1300 yılında 
sahile kadar gelmişler. 1368 Tem-
muz’unda Osmanlı akıncıları böl-
geye akınlar düzenledi. Kerasus bir 
süre sonra  bölgedeki Türkmenler 
tarafından zapt edilmiş. Hacı Emir 
Bey’in oğlu Süleyman Bey 1397 ilk-
baharında Giresun’u kuşatıp aldı.  
Süleyman bey, Kadı Burhanettin’e 
gönderdiği fetihnamede İslam 
devletinin başından bu zamana ka-
dar Giresun’a hiç bir Müslüman’ın 
eli erişmemiş ve hiç kimse onu 
açamamıştır” diyerek başarısının 
çok mühim olduğunu ifade ediyor-
du. Pontus İmparatoru’ndan bile 
vergi alan Giresun Fatihi Süley-
man Bey’in ne zaman vefat ettiği,  
Giresun’un hangi tarihte tekrar 
Trabzon Pontos İmparatorluğu’nun 
eline geçtiği hakkında  bilgi  yok.. 
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DOĞU KARADENİZ’İN MERKEZİ GİRESUN



Fatih Sultan Mehmet, 1461’de 
Trabzon’u fethettikten sonra İstan-
bul’a dönerken  ebedi Türk yurdu 
yapmak üzere  Giresun’u teslim al-
dığını biliyoruz. 

Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi 
Giresun için ne güzel yakıştırma 
yapmış: Evliya Çelebi, “Hin i mu-
hasarada Ebü’l- Feth Muhammed 
Han, Mahmut Paşa’ya ‘bu gece 
kal’a altına giresin deyü ferman 
edince kal’aya meterise girüp feth 
olduk da ismine ‘Giresin’ dediler” 
der.  

Giresun Osmanlı idaresine gir-
diğinde bir kaza merkezi olmuş. 
Tanzimat döneminde Trabzon’a 
bağlıydı. Cumhuriyet döneminde 
vilayet haline getirilen Giresun Şe-
binkarahisar’ın da kendisine bağ-
lanmasıyla güneye doğru genişle-
yerek tarihi sınırlarını aşmış.

Giresun, doğal güzellikleri ba-
kımından Türkiye’nin sayılı şehirle-
rinden birisi. Füsunkar koyları, hey-
betli dağları, sonsuz boyalı ufukla-

r ıy-

la gözlere doyulmaz bir görüntü 
ziyafeti sunar. İl topraklarının ana 
çatısını oluşturan Giresun dağları, 
denize paralel olarak uzanır.

Romalı Kumandan Lucullus 
buraya geldiğinde yabani kiraz 
ağaçlarını görmüş ve fidanlarını 
Roma’ya götürmüş. Bu bilgi kirazın 
dünyaya buradan yayıldığı rivayeti-
nin kaynağı olmuş.

Milattan önceki yıllarda 
burada yaşayan insanlar yö-
rede bol  bulunan kiraz ağaç-
larından esinlenerek 

bölgeye Kerasus a-
dını vermiş-
ler. Fatih 
S u l t a n 
M e h -
med, bu-
rayı fethet-
tikten sonra 
Giresun a-
dı ile anılır 
olmuş.
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GİRESUN  TÜRK YURDU OLUYOR



Giresun’un en eski tarihi hatıra-
sı Giresun Kalesi’dir. Giresun’da en  
önemli mesire yerlerinden biri olan 
Kale, kenti ikiye bölen yarımadanın 
en yüksek yerindedir. Kale’nin Pon-
tus Kralı I. Farnakes tarafından yap-
tırıldığı sanılmaktadır. Sur ve saray 
kalıntıları hala ayakta. Kalenin çe-
şitli yerlerinde oyulmuş taş mağa-
ralar ve tapınak kalıntıları bulunu-
yor.Kaleden,limanı, Giresun Ada’sı-
nı, eski evlerin bulunduğu Zeytinlik 
Mahallesi’ni ve batıya doğru giden 
şehirlerarası yolu gözlerinizle takip 
edersiniz, ta uzaklardaki Bulancak’ı 
hayal meyal görürsünüz. Kaleden 
günbatımının seyri bir başka göz 
ve gönül ziyafetidir. Yüce duygular 
doldurur içinizi;

“Düştü enginlere bir ince hüzün

 Soldu güller gibi sevdalı yüzün

Nerde mehtabı hazin gönlümü-
zün”  diyen divane gönlünüz ga-
rip duygulara kapılıyor, ciğerleri-
niz bütün havayı içine alacakmış 
gibi genişliyor, gözleriniz bir bü-
yüye yakalanmış gibi gezinip du-
rur.

Giresun Kalesi’nin tepesinde 
Kurtuluş Savaşı’nda büyük yarar-
lılıklar gösteren gazi topal Osman 
Ağa’nın anıt mezarı bulunuyor. 
Birinci Dünya Savaşı yıllarında 
Ruslar’ın Trabzon’u alıp Harşit’e 
kadar ilerlemesi şehirde büyük bir 
endişeye yol açar.

 Osman Ağa ve Hüseyin Avni 
Alparslan  gönüllülerden oluşan 
birliklerinin başında Harşit cep-
hesinde Ruslar’a karşı savaşır. 
Milli mücadele sırasında yörede 
Pontus Rum Devleti kurmaya yö-
nelik hareketlerin ve Rum çetele-
rinin karşısında durdu.  
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Topal Osman Ağa Anıtı

GİRESUN KALESİ’NDE GÜN BATIMI



Direnişi  örgütleyen Osman Ağa 
önemli faaliyetlerde bulundu. Giresun 
Askerlik Şubesi Başkanı kılıç ve kalem 
erbabı Tirebolulu Binbaşı Hüseyin Av-
ni Alparslan Bey de bu mücadelede rol 
oynadı. Hüseyin Avni Alparslan ve Os-
manağa gibi binlerce  gönüllü Giresun-
lu, Trablusgarp, Yemen, Balkan, Kafkas, 
Çanakkale ve Sarıkamış savaşlarında ya 
şehit oldu veya gazi… Bir çokları da esir 
düşerek dünyanın çeşitli bölgelerindeki 
esir kamplarında öldü. Bazı esirler sene-
ler sonra  eşi ve yakınları ölmüş  boş evle-
re döndüler.Birçokları da vefasızlığa isyan 
ederek köylerini terk edip gittiler. Bugün 
kaç Giresunlu  şehit, gazi ve esir dedeleri 
ile ilgili bilgiye sahip? Unutulmuş bu isim-
siz kahramanları saygı, minnet, şükran ve 
rahmetle anıyoruz... Ruhları şad olsun.. 

Karadeniz’in Çanakkalesi

HARŞİT VADİSİ
Eli silah tutan Giresun 

erkekleri cephelerde şehit 
olurken, yaşlılar ve genç ka-
dınlar Ruslarla işbirliği ya-
pan Yerli Rum ve Ermeni-
lerin zulmü altında inliyor-
du. Eşkıya ve asker kaçak-
larının zulmü ise işin çaba-
sı. Tüm  bu zulme rağmen 
dul kalmış Giresunlu genç 
kadınlar, yaşlı dedeler; Ti-
rebolu  Limanı’ndan aldık-
ları  askeri cephane ve mal-
zemeleri  18 saat yürüyerek  
Harşit Cephesi ve Gümüşo-
luk bölgesine kar kış deme-
den sırtlarında taşıyorlar-
dı.. Ho-pa’dan Tirebolu’ya 
kadar olan savunmasız Ka-
radeniz insanı, Rus işgali, 
Rum ve Ermeni işbirlikçi-
lerinden büyük zulüm gör-
müştü. Zulümden kaçan in-
sanlar akın akın  Giresun’a 
doğru göç ediyordu. 
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Atatürk’ün önderliğinde başlayan
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA GİRESUN 
UŞAKLARI

Kurtuluş Sa-
vaşı’nda Giresun 
işgale uğramamış-
tı, ama Giresun- lu 
“bana ne” deme-
miş; sadece böl-
gesini çiğnetme-
mekle kalmamış,   
“Giresun Uşakla-
rı” diye adlandırı-
lan Hüseyin Avni 
Bey komutasın-
da 42. Alayı, Os-
man Ağa komu-
tasında 47. Gö-
nüllü Alayı Teşkil 
ederek Kurtuluş 
savaşına katıl-
mış. Vatanın iş-
gal altındaki di-
ğer parçalarına 
yardımı, daha 
doğrusu yardım 

için ölüme koş

Yapılan zulümlerin canlı şa-
hidi olan Tirebolulu Fadime 
nine ile konuşacağız. 100 ya-
şındaki Fadime nineden; Rus 
işgali, Birinci Dünya ve Kurtu-
luş Savaşı yıllarında yaşadığı 
acı olayları dinlerken gözyaş-
larımızı tutamıyoruz. Fadime 
nine Rusların Harşit Irmağı’na 
kadar gelmeleri ile acı olayla-
rın yaşandığını anlatıyor.  Art-
vin, Rize ve Trabzon bölgesin-
den insanların akın akın Rus 
işgalinden kaçtığını, yaşlı ve 
çocukların yollarda öldüğünü,  
çocuklarını sırtlarında taşıyan 
anaların çekilen ızdıraba daya-
namayarak aklını oynatıp ken-
dilerini Harşit Irmağı’na atarak 
intihar ettiğini dinliyoruz.   



GİRESUN EVLERİ….
Zeytinlik Mahallesi ev ve so-

kaklarıyla ilgi çeker. Burada eski 
evler, geleneksel yüzüyle gülüm-
ser size. Daracık sokaklar arasında 
saklanmış bu evler, geçmişin nazlı 
yadigârları, köşelerinde bir şiir ki-
tabı gibi duruyorlar. Kim bilir kaç 
kişiyi ağırladı bu evler, bahçeleri 
kaç çocuğu büyüttü kim bilir? Bu 
eşsiz sivil mimarı örnekleri bizi 
150 yıl öncesinin Giresun’una gö-
türüyor.

İlk yerleşim kalenin çevresi 
olmuş. Tepenin yamaçlarında 
şehrin tarihi dokusu ve tarihi 
evler eski günlerin hatırasını ya-
şatıyor. Giresun, 1960’lı yıllara 
kadar bu tarihi kesimin çevre-

sinde bir şerit 
halinde geliş-

me göster-
miş. 

mayı bir vatan borcu bilmiş.  
Bütün bir alayını başlarında Za-
ferlerinin kazanılmasında önemli 
görevler üstlenen ve 27 Ağustos 
1922’de Yunanlılardan Afyon’un 
İscehisar kasabasındaki Dedesivri 
Tepesi’ni geri alırken şehit olan 47. 
Alayın erlerini anmak için Genel-
kurmay Başkanlığı tarafından Gi-
resun şehitliği yaptırılmış. Burada 
her yıl 29 Ağustos’ta yapılan dev-
let törenine çok sayıda Giresunlu 
katılıyor. İsçehisar’daki Giresun şe-
hitliğinde Balkan, Kafkas, Yemen, 
Çanakkale ve Sarıkamış savaşların-
da şehit, gazi ve esir olan Giresun-
lular için her yıl mevlit okutulup 
dualar ediliyor.



1959’da Giresun limanının 
hizmete açılması ve sahil yolu-
nun yapılması ile şehir, mekân 
olarak doğu batı yönünde ya-
yılmaya başlamış. Emektar Gazi 
Caddesi öneminden bir şey yi-
tirmemiş. Yine canlı, hareketli ve 
dipdiri…

Aydınlık bir sabahta kazan-
cılar yokuşuna inerseniz, bakırı 
döven çekiç seslerini duyarsınız. 
Bir yandan gönül ateşi, bir yan-
dan ocak ateşi bakırı yumuşatır, 
kirlerinden arıtır ve parlatır. Çe-
kiçler bir garip ritimle iner kalkar. 
El emeği göz nuru, alın teri, helal 
kazanç ürünleri bunlar.

TARİHİ ESERLER

Giresun’un manevi şahsiyetle-
rinden biri olan şeyh Vakkas Tür-
besi bugün bir ziyaretgâh. Meza-
rı 15. yüzyılda, türbesi 19. yüzyılda 
yapılmış. Halk tarafından bilindiği 
şekliyle Şeyh Vakkas’ın, Giresun’un 
alınması sırasında yararlılıklar gös-
teren ve yapılan çatışmalarda şe-
hid düşen bir uç beyi olduğuna i-
nanılıyor.

Giresun’un başlıca tarihi eser-
leri arasında yer alan Hacı Hüse-
yin Cami 1594 yılında yapılmış, 
1861’de yenilenmiş. Hacı Mik-
tad Ağa Cami 1661’de ahşapken, 
1892’de Sari Alemdar-Zade İsma-
il Kabudan tarafından yeniden 
yaptırılmış. Kale Cami, 1830’da 
Dizdarzadeler’e mensup Eme-
tullah Hanım tarafından yaptırıl-
m ı ş . Şeyh Keramettin Cami, 

1900’de   yeni 
 len

Giresun’un Tarihi camiileri
Kale Camii
Hacı Hüseyin Camii
Hacı Mikdat Camii
Çekek Camii
Kapu Camii
Bektaş Bey Camii
Eren Merkez Camii
Fatih Camii
Çarşı Camii

Burunucu Camii
Yeniköy Camii



miş. Cami’nin 1846 tarihli kitabe-
si bulunuyor. Giresun’da son de-
vir Osmanlı Mimarisinin dikkate 
değervsivil yapılarından birisi hü-
kümet konağıdır. 19. yüzyılda ko-
nak olarak inşa edilen bu güzel ya-
pı hükümet konağı olarak kullanılı-
yor. Millet Bahçesinin yontma taş-
tan yapılan kapısı görülmeye de-
ğer. Kemerin üstündeki kitabeden 
kapının 1900’de yapıldığını öğre-
niyoruz. Ticaret Lisesi de son de-
vir sivil Mimarı yapılarından biri-
si. Bugün ayakta kalabilen kilise-
lerden Gogora mevkiindeki resto-
re edilmiş, diğeri Çınarlar mahal-
lesinde kütüphane olarak hizmet 
veriyor.

Giresun Dünyada  fındık baş-
kenti olarak tanınır. Burada hayat 
fındıkla başlar,fındıkla biter. Kıyıya 
bakan yamaçlar fındık ağaçlarıyla 
kaplı. İlin ekonomik ve sosyal yaşa-
mını büyük ölçüde fındık tarımı bi-
çimlendirir.

GİRESUN ADASI

Giresun, tarihi zenginliklerinin 
yanı sıra olağanüstü tabii güzellik-
leriyle de sizi büyüler. Kıyıdan bir 
mil açıkta olan Giresun Adası, tari-
hi ve tabii güzellikleriyle dolu., Do-
ğu Karadeniz’in tek adası. Bir ef-
saneye göre bu ada, kentin gü-
neydoğusunda yer alan ve görü-
nümü bir kartal gagasını andıran 
Gedikkaya’dan kopan bir parçanın 
denize yerleşmesiyle oluşmuş. Es-
kilerin Aretios dedikleri bu küçük 
ada, aşk efsaneleriyle dolu. An-
latılanlara göre binlerce yıl önce 
Giresun’da yaşayan krallardan biri-
nin genç ve güzel bir kızı varmış. Kız 
gelinlik çağına basınca komşu kral-
lardan dünür üstüne dünür gelme-
ye başlamış. Kız, kim olursa olsun, 
gelenlere “hayır” diyor, başka bir 
şey demiyormuş. Onun yüreği, Gi-
resun Kale’sinin eteğinde, koyunla-
rını otlatan yağız benizli bir çoban 
için çarpıyormuş. 
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Gönül bu ya, ferman dinle-
mez, çoban yamaçtan kavalını üf-
lediği zaman, kızcağız pencereye 
koşar, hem dinler hem ağlarmış, 
bu umutsuz aşkı için... Gel zaman, 
git zaman  çobanın gönlü de kral 
kızına düşmüş... Bu yakıcı aşk, ay-
larca sürmüş...

Kızın gelen dünürlere “hayır” 
cevabı vermesi üzerine, kral sor-
muş, soruşturmuş, sonunda me-
seleyi anlamış, Küplere binen kral, 
kızını, Giresun’un karşısındaki bu 
adaya sürmüş. burada manastıra 
kapatmış. Çobanı da yakalatarak, 
manastırın karşısındaki yaşlı bir 
çınarın dallarına astırmış. Bir gün 
sonra da halk sabah uyandığında 
kızın cesedini, manastırın kulesin-
de sallanır bulmuşlar.

GİRESUN’DAKİ  KALELER
   GİRESUN ADASI
Kıyıdan bir mil açıkta bu-

lunan Giresun Adası’nın alanı 
40.000 m2’dir.

Adanın yaz aylarında hiz-
met veren bin çay bahçesi ve 
büfesi vardır. Ayrıca kamp 
kurmak isteyenler için bu 
mihteşem doğal güzellik için-
de, çadır sahaları ve piknik 
alanları vardır

GİRESUN’DAKİ  KALELER
Giresun Kalesi, Veran Kalesi, 

Kaledere Kalesi, Avarak Kalesi, 
Kuşluhan Kalesi, Andoz Kalesi, 
Şaban Kalesi, Bendehor Kalesi, 
Şebinkarahisar Kalesi,Tirebolu 
Kalesi, Bedrama Kalesi

Şebinkarahisar Kalesi

Tirebolu Kalesi

Andoz Kalesi
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Her yıl 20-23 Mayıs tarihleri ara-
sında yapılan Giresun Aksu Kültür 
ve Sanat  festivalinde bir töre var-
dır. Genç kızlar taze dullar, bu ada-
nın kıyısında  yıkanır, taş atar, böyle 
mutlu olacaklarına inanırlar. Mahalli 
takvimle Mayıs’ın yedisinde kayığa 
binilip denize açılarak dere  ağzında 
yedi kere dönülüp taş atılması ge-
leneğinin buraları yurt tutan Çepni 
Türklerinin adeti olduğunu bize araş-
tırmacılar söylüyor.

Giresun baharda yaylalarına ça-
ğırır insanı. Tarihe ve tabiata aşık 
Giresunlu bu çağrıya direnemez, do-
ğal güzellikleriyle dopdolu yaylalara 
çıkar. Yüce yayla, temiz havası sesiz 
kucağıyla sükunet  sunan, huzur ba-
ğışlayan saadet yuvası yayla. Kekik, 
çam ve çiçek kokuları. Uzaklarda 
bulutların arasında bir görünüp bir 
kaybolan dağlar.  Yaylada köylülerin 
cana yakınlığı ve mangalda pişen 
etin lezzeti unutulmaz.

Kulakkaya, Melikli obası, Küm-
bet, Bektaş, Karaovacık, Çakıl, Sis 
dağı, Karagöl, Karadoğa, Tamdere, 
Tamzara, yaylaları ve daha adını bu-
rada sayamadığımız birçok yayladaki 
kamp ve piknik alanları tabiat aşık-
larını bekliyor. Yeşilin bütün tonlarını 
göz ve gönüllere sunan Giresun yay-
lalarına günü-birlik gidip gelinebilir. 
Konaklama imkanlarına da sahip bu 
yaylalar, dinlenmeye gelenleri şaşır-
tıcı güzellikleriyle ağırlar. 

Giresun’da her yer keşfedilmeyi 
bekleyen tarihi eserlerle dolu

Şebinkarahisar Taşhan

Çağırgan Veli Türbesi

Giresun Müzesi

Giresun’da her yer keşfedilmeyi 
bekleyen tarihi eserlerle dolu
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YAYLALAR

OTÇU GÖÇÜ GELENEĞİ
 Giresunlu yaz aylarında yayla 

şenlikleriyle şenlenir. Yayla şenlik-
lerinin temelinde Doğu Karadeniz 
Bölgesindeki yaygın bir gelenek olan 
Otçu Göçü yatar. Mısırların 20-30 
cm büyüdüğü zamanlarda araların-
da biten yaban otların kazılmasına 
sık kazma, ikici kez temizlenmesine 
ot biçme denir. Bu işlerden iyice 
yorulan  ve işleri biten köylüler ve 
şehirde oturanlar yorgunluklarını 
atmak ve eğlenmek için genellikle 
Temmuz ayı içinde yaylalara yaptık-
ları toplu gezi ve ziyaretlere Otçu 
Göçü  denir. Zaman olarak mısır otu-
nun alınması ile fındık toplanmasına 
başlama arasında kalan 15-20 gün-
lük boşluktur. Büyük bir coşkuyla 
hazırlıklar tamamlandıktan sonra 
yola çıkılır. Geçmişten gelen örf ve 
adet gereği yolculuk sırasında pınar  
başlarında oturulur, yemekler yenir, 
türküler söylenir, tabancalar atılır ve 
horonlar tepilir. 
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Otçu Göçü’nü Çepni Türklerinin 
bayramı olarak niteleyen, bu sosyal 
hadiseyi bir makale ile ta 1915’te 
bizlere aktaran Hüseyin Avni Alpars-
lan Bey’e bir kez daha Allah’tan rah-
met diliyoruz.

Doyumsuz güzellikleriyle bir baş-
ka tabloyu andıran Kümbet Yaylası, 
Giresun’a yaklaşık 60 km. mesafede. 
Giresun’un en popüler yaylalarından 
birisi. Yaylanın mesire yeri olan Ay-
maç Mevki, yayla merkezinin yak-
laşık 2 km. kuzeybatısında yer alır. 
Kümbet yayla şenliklerinin kutlan-
dığı bu mevki, doğal güzellikler yö-
nünden zengin çevre manzarasına 
hakim bir tepede.

Göz alan, gönül çelen güzellikle-
riyle cenneti düşündüren bu yayla, 
duyulan, sezilen ama anlatılamayan 
ihtişamıyla sizi, uzun uzun kendine 
baktırır. Gözleriniz bir büyüye kapıl-
mış gibi etrafta gezinir durur. Bu yük-
sek tepeler, yemyeşil tatlı yamaçlar, 
asude evler, insanlar...Bu tablo kolay 
kolay bırakılmaz, ama bizim daha 
görecek yerlerimiz var. Dağların ya-
maçlarına yayılmış yeşillikler deni-
zinden, Karadeniz’in oya gibi işlen-
miş sahillerine iniyoruz.

Vakit akşamdır artık. Giresun 
bilinmez bir hüzünle güne kapıyor 
kapılarını. Bu güzel sahil şehri mavi 
bir akşamla veda ediyor bize. Şirin 
şehir seni Karadeniz’in sularına ba-
tıp giden güneşin hüznüyle bırakıp 

biz Eynesil’e gidiyoruz. 

KEMER KÖPRÜ VE ŞELALELER
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EYNESİL,  GÖRELE , ÇANAKÇI

Doğudan Trabzon il sını-
rını bitirince Giresun il 
sınırına girersiniz. Biraz 

sonra da kendinizi Eynesil’de bu-
lursunuz. Eynesil, Giresun ilinin 15 
ilçesinden birisi. Kuzey kıyı şeridin-
de ilin en doğu ucunda Trabzon’a 
sınır ilçelerden birisi. Sağ tarafta 
köpüklü çırpınışlarıyla bıkmadan 
usanmadan sahilleri dövüp du-
ran dalgalar seslenir el sallar size. 
İster istemez aklınıza o meşhur 
marş gelir.”Çırpınırdı Karadeniz ba-
kıp Türkün Bayrağına” Marş biter 
bitmez denizin içimize akseden 
çalkantısı bitmez, fırtınası dinmez. 
Deniz ve karanın bu ezeli sevişme-
sini, bu bitmeyen söyleşmesini kim 
dile getirebilir. Kara ile denizin bu 
sahil buluşmasındaki musikiyi an-
layıp yorumlamak zor.

 Antik çağdan kalma bu yı-
kık kale surlarına sinmiş, bu ezeli 
marşa eklenecek söz, katılacak ses 
ancak sürekli hasret olur. Eynesil’i 
geçip sahil yolunda devam ederse-
niz Görele ilçesine ulaşırsınız. An-

tik çağda mercan anlamına gelen 
Coralla sözcüğü söylene söylene 
Görele olmuş. Görele, Fatih Sultan 
Mehmed zamanında Osmanlı top-
raklarına katılır. 1874 yılına kadar 
Tirebolu kazasına bağlı bir nahiye 
merkezidir. 1916 yılında Rus işgali-
ne uğrayan Görele, 13 şubat 1918 
yılında işgalden kurtulur.                     

Görele ilçesinden güneye doğ-
ru yol alırsanız Çanakçı karşınıza 
çıkar.Çanak ustalarıyla ünlü bu şi-
rin ilçenin adı da buradan geliyor. 
1960 yılından itibaren Görele’ye 
bağlı bucak merkezi iken 1991 yı-
lında ilçe olur. Toprakları dağlık 
olan Çanakçı olağanüstü tabii gü-
zelliklerle dopdolu.

BELGESEL TADINDA GİRESUN İLÇELERİNE KÜLTÜR YOLCULUĞU

Görele’nin Nüfusu:29.728 
Yüzölçümü:  290 km²

Eynesil’in toplam 
yüzölçümü 46 km2 dir.

Çanakçı’nın 
yüzölçümü 205 km²

Nüfusu: 7.312 



DOĞANKENT, TİREBOLU

Giresun’a doğru giderken sahil 
yolu sonunda bizi tarihi eserleri 
ve doğal güzellikleriyle Karadeniz 
bölgesinde müstesna bir yeri olan 
Tirebolu’ya ulaştırıyor. Yüksek bir 
tepeye çıkıp Tirebolu’ya bakmak is-
tiyoruz. Şehri kaleden seyredin di-
yorlar. İlçe merkezinde bulunan Sa-
int Jean bugün bir kale. Güzel görü-
nümlü küçük bir yarımada üzerine 
XIII. yüzyılda Kaymakam Eyüpzade 
İzzet Bey tarafından yaptırılmış. 
120 basamaklı merdivenleriyle ol-
dukça sağlam olan bu kalenin üç 
tarafı su ile çevrili. Surları aşınmış 
olmakla beraber asli varlığını ko-
ruyor. Tirebolu’nun tarihi milattan 
öncesine kadar uzanıyor. Tripolis 3 
şehir demek. Türk telaffuzuna gö-
re Tirebolu olmuş... Trabzon Rum 
İmparatorları döneminde hüküm-
darların en güzel ikamet ve sayfiye 
yeri olarak seçtiklerinden şöhret 
kazanmış. 

 Burası Fatih Sultan Mehmet 
tarafından Osmanlı topraklarına 
katılmış. Osman döneminde bir 
ara Gümüşhane Sancağına bağlan-
mışsa da uzun müddet Trabzon’un 
kazaları arasında yer almış önem-
li bir ticaret ve liman şehri olarak 
dikkati çekmiş. Giresun vilayet 
olunca burası ona bağlı bir kazası 
olmuş. Donanma eski komutanlı-
ğından Amiral şükrü Okan’ın, Hü-
seyin Avni Alparslan’ın ve Kuvayi 
milliyeci Müftü Ahmet Necmettin 
Efendinin memleketi. Tirebolulular 
büyüklerini unutmamışlar Hüseyin 
Avni Alpraslan’ın adını bir ilköğre-
tim okuluna, Şükrü Okan’ın adını 
bir caddeye ve Ahmet Necmettin 
Efendi’nin adını da doğduğu soka-
ğa vermişler. Yolunuz buraya dü-

Tirebolu ilçesinin bugünkü 
yüzölçümü 210 km², 
Nüfusu 28.835’dir.

Doğankent’in nüfus 6.980
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şerse Selim Ağa Çeşmesi’ni, Çarşı 
Camiini, Orta Çeşme’yi, İmamdüzü 
Çeşmesi’ni, tarihi Hamamı, asırlık 
tarihi evlerini görmeden ve çay 
fabrikasından nefis Tirebolu çayını 
almadan geçmeyiniz. 

Tirebolu’dan Doğankent’e gi-
derken 5-6 km mesafedeki Harşit 
Vadisi’ne girip içeri doğru sol cena-
hı takip ederseniz tarihi Bedrama 
Kalesi’ne ulaşırsınız. Burası bölge

ye 

Osmanlılardan çok önce gelmiş 
ve yurt tutmuş Türkmen boyları-
nın Karadeniz kıyısına ulaşmaları-
nı engelleyen son savunma kalesi. 
Ancak bu savunma yeri Türkmen 
Çepni kitlelerini engelleyemedi. Bu 
mücadelede geniş vadiye hakim ve 
denizi gören, son derece stratejik 
ehemmiyeti olan bu tepenin üze-
rindeki Bedrama Kalesi önemli bir 
rol oynamış.  Osmanlıların bir gö-
zetleme kulesi olarak kurdukları bu 
kale onlardan çok önce Oğuz Türk-
leri tarafından zaptedilmiş. Çepni 
beylerinden Melik Ahmet bey bu-
ranın fatihiydi.

Doğankent’teyiz. Burası daha 
önce Harşit adıyla anılmakta idi. Bu 
adın hangi gerekçelerle değiştiril-
diğini ve niçin böyle bir ismin ter-
cih edildiğini anlamak güç. Doğan-
kent, yıllar önce inşa edilmiş olan 
elektrik santrali ile dikkat çekiyor. 
Uzun bir cadde üzerine sıralanmış 
dükkanlarla küçük bir kasaba hü-
viyetinde olan Doğankent, Harşit 
Deresi’nin hemen sol kıyısında yer 
alıyor. Çepni Türkmenleri 1380’de 
muhtemelen Kışlak olarak bugün-
kü Doğankent kazasının bulun-
duğu yere inmişler.  Halkın geçim 
kaynağı tarım. Buranın Dandi Ka-
lesi ve Hidroelektrik Santrali’nin  
şelalesi görülmeye değer yerler 
arasında bulunuyor.

Harşıt Çayı Vadisi üzerin-
de kurulan ilçede çok sayıda 
akarsuyun varlığı dikkat çe-
kicidir. Dandı Köyü Kalesi ve 
olağanüstü doğasıyla görül-
meye değer köşelerdir.

Giresun’daki Şenlikler 
Kümbet Yayla şenliği
Bektaş Yayla Şenliği
Kuşdili Şenliği
Guskun Tepesi Hıdırellez Şenliği
Sis Dağı Yayla Şenliği
Paşakonağı Yayla Şenliği
Sağrak Gölü Yayla Şenliği

Festivaller 
Çamoluk Bal Festivali
Alucra Ekin Festivali
Piraziz Festivali
Buları Yaylası Taflan Festivali
Acıkiraz Taflan Festivali
Ocakbaşı Keşkek Festivali



Espiye’nin nüfusu ise 31 
075 ‘dir.Yüzölçümü 30 Km2.

Güce’nin toplam nüfus 
8.658, yüzölçüm 205.796 
ha

GÜCE,  ESPİYE

Kayalarla çarpışan ve yılmayan 
dalgalar köpük köpük öfkesiyle 
gerinip gerinip geri gelen dalga-
lara baka baka sahil yolundan Gi-
resun ilçelerini tanımaya devam 
ediyoruz.Espiye’ye varmadan gü-
neye doğru giden yola saparsa-
nız Güce ilçesine varırsınız.  Doğu 
Anadolu’dan gelen Güceftaroğul-
ları tarafından verilmiş Güce ismi. 
Genellikle dağlık bir arazi yapısına 
sahip Güce’nin ekonomisi tarıma 
dayanıyor. Yüksek kısımlarda hay-
vancılık ve arıcılık yapılıyor.

Şimdi de Espiye’deyiz. Espiye 
sahile kurulmuş sade ve güzel bir 
ilçe. Bu beldenin Türk yurdu olma-
sı Oğuz Türklerinin bir kolu olan 
Çepnilerin bölgeye yerleşmesiyle 
başlar. Osmanlı döneminde de işle-
tilen Kızılkaya ve Lehanos maden-
leri. Espiye’de gezilip görülecek bir 
çok yer var.

1998 yılında Dikmen ve 
Kozköyü’ne Soğukpınar adı ile bele-
diye kuruldu. Döğer olarak da anılan 
Dikmen 15. ve 16. yüzyıllarda Bay-
ramoğlu adı ile Trabzon sancağına 
bağlı nahiye merkeziydi. Meliklerin 
oturduğu  Dikmen Köyü’ndeki tarihi 
medreseden bugün hiçbir iz yok.

Akkaya Dağı’nın altından bata-
rak vadinin diğer tarafından çıkan 
Çay Irmağı’nın oluşturduğu şelale, 
Yedi Değirmenler, Kapıkaya, Ulucak 
ve  tarihi Ericek  Köprüsü  görülme-
ye değer. Yazın bile karın eksik ol-
madığı Ahılbaba ve Çakıl dağlarının 
sularının oluşturduğu Karaduva 
Deresi’nin  muhteşem manzarası 
insanı derinden etkiliyor.

Ordu-Giresun-Trabzon güzer-
gahında yolculuk yapanlar Espi-
ye’nin lezzetli pidesini yemeden 
gidemezler. 

İlçede birinci derecede Arke-
olojik Sit Alanı olarak ilan edilen 
Andoz Kalesi, Yağlıdere kıyısında 
çevreye hakim bir tepe üzerin-
de gözetleme ve kontrol amacı 
ile kurulmuş. Kimler tarafından 
ne zaman inşa edildiği bilinmeyen 
Andoz Kalesi son yıllarda restore 
edilerek turizme açıldı. Kale’den 
sahili ve Giresun dağlarını seyret-
mek belgeselciler ve yazarlara il-

ham kaynağı olur. 



Sultanlara hoca yetiştiren
YAĞLIDERE..
Andoz Kalesi’ni kendi sessizli-

ğiyle baş başa bırakıp sahilden içe-
riye doğru yolumuza devam ediyo-
ruz. Yağlıdere bizi Yağlıdere  ilçesi-
ne götürüyor.  Burası dağlar arasın-
da kıvrıla kıvrıla akan Yağlıdere’nin 
suları ile olağanüstü tabii güzellik-
lerle iç içe.

İlçenin en önemli özelliklerin-
den birisi başta Amerika olmak ü-
zere binlerce Yağlıderelilerin yurt 
dışında çalışıyor olması.

Tarihi  eserler arasında ilçe 
merkezindeki tarihi cami dikkat 
çekiyor. Yağlıdere’ye bağlı Tuğla-
cık Köyü’ndeki Yavuz Selim’in an-
nesi Gülbahar Hatun adına yaptırı-
lan Abdullah Halife Türbesi ve Tek-
ke Köyünde bulunan Cami ve der-
gahı beldenin önemli tarihi yerle-
rinden. Horasan ereni Türk der-
vişlerinden birisi olan  Yavuz Sul-
tan Selim’in hocası olduğu da bili-
nen Halife hazretleri ruhuna uygun 
mekanlar seçmiş. Her yıl anılan  
Abdullah halife buradan karşı zir-
veleri kolluyor. Bu tatlı yamaçlar-

da yüceliklere gi-
den yolları gös-
teren Abdullah 
Halife tarafından 
yapılan dergah, 
cami ve değir-
men görülmeye 
değer yerler. Bu-

raya kadar gelmişken Ağa’nın köp-
rüsünü görmeden olmaz. Kethu-
dazede Eminağa tarafından yaptı-
rılan Ağa’nın köprüsü Yağlıdere’nin 
üzerinde bizi selamlıyor.

 Dere üzerindeki tespih tanele-
ri gibi dizilen diğer köprüleri sakin 
sularıyla baş başa bırakıp yola de-
vam ediyoruz. Bu yol bizi Kozbükü 
Beldesi’ne ulaştırıyor. Buraya yo-
lunuz düşerse Çağlayan şelalesini 
görmenizi tavsiye ederiz. Ulaşım 
imkanları pek kolay olmasa da bu-
ralar gezilip görülmeye değer. Bu-
rası cennet vadileri gibi uzayıp gi-
den güzellikler meşheri, rengarenk 
çiçeklerle bezeli cennet yamaçları. 
Bu yamaçlara yaslanmış köy evleri 
doyumsuz bir görüntü ziyafeti su-
nuyor bizlere.  

Yağlıdere Çayı üzerinde 12 a-
det tarihi köprü vardır. Yağlıdere 
Tuğlacık Köyünde Hacı Abdullah 
Abdullah Halife Türbesi, ayrıca 
Çağlayan Köyünde Pontuslular-
dan kalma Gebe Kilise kalıntıları 
vardır
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13 km. uzaklığı ile il merkezine 
en yakın ilçe Keşap’tayız. Tertemiz 
sahilleri, zengin doğası, eşsiz gün-
batımıyla görenleri heyecanlandı-
rır. İlçeye 15 km mesafede bulunan 
sulara ve yeşilliklere gömülmüş 
Karabulduk Beldesi’ne uğrarsanız 
Keşap Deresi üzerinde 4 tarihi ke-
mer köprüyle karşılaşırsınız. Kara-
bulduk Beldesi’ne bağlı Armutdüzü 
Köyü sınırları içinde bulunan şahin 
Kayası üzerindeki tabii Türkiye ha-
ritası görenleri hayrette bırakıyor.

Aksu Deresi’nin ortasından 
geçtiği Dereli İlçesi, Giresun iline 
bağlı nahiye iken 1958 yılında ilçe 
olur. Dereli Giresun’un yaşadığı 
tarihi olaylara ortak olmuş bir il-
çe. Giresun’u İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu’ya bağlayan transit yol 
üzerinde kurulmuş. 

Giresun ilimizin meşhur yayla-
larından Kümbet, Bektaş ve Kulak-
kaya ilçemizin sınırları içinde bulu-
nuyor. Temmuz ayı içinde yapılan 

Kümbet ve Bektaş yayla şenlikleri 
binlerce insanı bir araya getiriyor.

Piraziz, Giresun’un Ordu iline 
komşu tek sahil ilçesi, Adını Türk 
dervişlerinden Piraziz’den almış. 
Gönül sultanlarını barındıran bu 
belde Giresun dağlarının eteklerin-
de Karadeniz sahillinde yemyeşil 
gülümser. Fındık, ziraat, ilçe eko-
nomide önemli bir yer tutar. Bu ye-
şillikler yurdunu bırakıp hemen ya-
nı başındaki Bulancak’a gidiyoruz.

Bulancak, Giresun’un en güzel 
ve en büyük ilçelerinden birisi. Bu 
güzel ilçemizin de çevresi fındık 
bahçeleriyle çevrili. İlçe toprakları 
dar kıyı şeridi ve hemen ardından 
yükselen dağlardan meydana gelir.

Bulancak, 608 km2’lik yüzöl-
çümüne ve 56636 nüfusa sahiptir.

Keşap’ın Yüzölçümü ise 222 
km2 ‘dir.

Piraziz’in toplam nüfus 13.440 
yüzölçümü 130 km2 dir.
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Alucra, 2000 yılında yapı-
lan genel nüfus sayımına göre 
toplam 54.157 nüfusa sahiptir.

Çamoluk’un toplam nüfu-
su 90.000’ in üzerindedir.

Çamoluk 600 Km2’lik yüz 
ölçüme sahiptir.
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Giresun’a Erzincan sınırından 
gelirseniz sizi Çamoluk karşılar.
Giresun’un en uzak ilçesi Çamoluk. 
şehir merkezine olan uzaklığı 184 
km. Erzincan, Sivas ili hudutlarında 
Kelkit Vadisi’nde kurulmuş. Coğra-
fi yapısı, iklimi, yerleşim özellikleri 
bakımından Giresun’dan ve Kara-
deniz Bölgesinden çok farklı. Ta-
mamen Doğu Anadolu Bölgesinin 
özelliklerini taşır.

Giresun ilimizin deniz kıyısı 
olmayan ve ile en uzak ilçelerden 
birisi de Alucra’dır. Aluc ağacının 
çok olması nedeniyle söylene söy-
lene Alucra ismini aldığı söyleniyor. 
Alucra’nın tarihi Hititlere kadar 
uzanıyor. Otlukbeli Savaşı bu ilçe 
topraklarında olmuş. İlçe ekono-
misi hayvancılığa  dayanır. Kıyıdan 
uzakta Giresun dağlarının güneyin-
de yer alır. Verimli olan toprakla-
rında  her türlü tahıl yetişir.

Giresun’un en önemli bir ilçesi 
olan Şebinkarahisar, eşsiz coğra-
fi güzelliklere ve zengin bir tarihi 

geçmişe sahip. Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinde tahkimli 
kalesi ve şap maddesi ve tarım ü-
rünleriyle Kelkit havzasının önemli 
bir yerleşim  merkezi olmuş. Adını 
çevresindeki şap maddelerinden 
almış. Giresun’un 116. km güne-
yinde şirin bir dağ ilçesi burası. 
1933 yılında il iken ilçe olmuş, 11 
Ekim 1924 tarihinde ilçeyi Ga-
zi Mustafa Kemal Atatürk ziyaret 
etmiş ve bu evde bir gece kalmış. 
Atatürk’ün konakladığı bu yapı, ge-
leneksel Karahisar evi şimdi müze 
olarak kullanılıyor. 

Şebinkarahisar, Selçuklu ve Os-
manlıdan kalma tarihi eserlerle, 
zengin hatıralarla dolu. İlk bakışta 

ŞEBİNKARAHİSAR, ALUCRA VE ÇAMOLUK



şehre hakim yüksek ve dik kayalarla örülü 
bir tepe üzerinde kurulan kalesi gözümüze 
çarpıyor. Seyyah ve araştırmacılar bu ha-
liyle kaleyi, denizde ada veya gemiye ben-
zetirler. Kalenin tarihi muhtemelen Roma 
döneminden daha eskiye gidiyor. Kalenin 
bugünkü giriş kapısının içerisindeki Surlar 
Mengücekli ve Osmanlı dönemlerine ait. 
Kale kapısı üzerindeki kitabe ve Selçuklu 
çift başlı kartal kabartması 1896 yılında 
Rumlar tarafından yerinden sökülüp yok 
edilmiş. Kale 1915 yılındaki Ermeni ayak-
lanması sırasında bütünüyle tahrip olmuş. 
Kale’nin Ermenilerden  geri alınması sıra-
sında bir çok Giresunlu şehit olurken, kaçan 
Ermenilerin, askerlerin su içeceği kaynakla-
ra zehir atarak askerlerimizi zehirleyip şehit 
ettiklerini çoktan unutmuşuz.

Şebinkarahisar’ın kalbi daha çok Fatih 
Camiinde atar. Merkezde bulunan yapı şeh-
rin en büyük camisidir. Yüksekçe bir teras 
üzerinde ve geniş bir dış avlu içerisinde 
yer alır. Yapılan bütün cephelerde düzgün 

GİRESUN  
VEFA BEKLİYOR
Gurbet elde yaşa-

yanlar sılaya hasret. 
Genç torunlar Giresun 
sevdası ile yanıp tutu-
şuyor. Dede, nine, baba, 
ana ve hala mezarları 
kaybolmuş. Köyler ıssız, 
evler viraneye dönmüş, 
fındık  bahçeleri or-
man, mısır tarlaları yok 
olmuş, meyve ağaçları 
kurumuş, dereler çağ-
lamıyor, yaylalarda ko-
yun kuzu meleşmiyor. 
Dede ve  baba mem-
leketimiz Giresun biz 
torunlardan vefa bek-
liyor...

Gurbet elden Gire-
sun’a yol göründü..
Yollar uzun, vuslat 
zor, kavuşmak hayal  
olsa da, Dede ve 
baba memleketi gü-
zel Giresun’umuz bi-
zi çağırıyor.. Vefalı 
torunları bekleyen adını 
kiraz’ dan alan,  bir 
dünya markası   fındığın  
başkenti  Giresun’un  
davetine  ne zaman ica-
bet edeceğiz ?.. 

    Şebinkarahisar 1997’deki sayıma 
göre nüfusu 43.904’tür.

Oğuz Türkmen boylarından Kınık, 
Çavdur, Çepni, Kargun ve Solur adlarının 
anılıp yaşadığı Şeninkarahisar, Türk 
Kültür ve değerlerinin yaşadığı önemli 
yerlerden birisidir. Avutmuşta bulunan 
Behramşah Camii Selçuklu Döneminin 
varlığını haber verirken, Kalenin 
girişindeki Taşhanlar, hemen karşısında 
duran Fatih Camii Osmanlıların bu 
topraklarda söz sahibi olduğunu ifade 
eder. 
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kesme taş kullanılmış. 1473 yılında 
Otlukbeli savaşından sonra Fatih 
Sultan Mehmet tarafından yaptı-
rılmış. Camiinin içi efsunkar bir ha-
vayla karşılar sizi.

 Osmanlı döneminden kalma 
camilerden birisi de 1586 yılında 
Mutasarrıf Topay Mehmet tarafın-
dan yaptırılan Kurşunlu Camii’dir. 
Muhtelif tamirler görmüş, en son 
19. yüzyılda yapılan bir tamirle 
bugünkü görünümüne kavuşmuş. 
Cami, en son  1968 yılında Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından res-
tore edilmiş.

İlk yapılışı 11. yüzyıla kadar inen 
Behrampaşa Camii Avutmuş ma-
hallesinde yer alır. Kaynaklar, yapıyı 
Mengücek Beyi Muzafferüddin’in 
inşa ettirdiğini kaydeder. Bir tekke 
yapısını andıran Tamzara camii, 

zengin barok süslemelerine sahip. 
Cami 1900 yılında yapılmış. Kapı 
üzerindeki kitabesi ve minber üze-
rindeki ay yıldızlı levhaları ile dikka-
ti çeken Kadıoğlu camii, Kadızade 
Mehmet efendi tarafından 1924 
yılında yaptırılmış.

Taş mahallesinde Kale’ye çıkan 
yolun solunda yer alan Taş Mescid 
şehrin çok harap yapısıdır. Tonoz 
örtüsü ve yan duvarları çökmüş, 
içerisi molozla dolmuş. Bu yapı, 
Melik Ahmet zamanında 1366 yı-
lında yapılmış. Bu mescidin de ki-
tabesi Rumlar tarafından yok edil-
miş. 

Kale’ye çıkan eski yolun sağın-
da ve solunda yer alan iki handan 
bugün sadece doğu taraftaki ha-
nın bir kısmı ayakta kalabilmiş. 
İkinci hanın olduğu yere yeni dük-

kanlar yapılmış. Taş Hanlar, 
1939 depreminden çok zarar 
görmüş. Ayakta kalabilen kı-
sımların ve bazı mimari izlerin 
yardımıyla doğudaki Taşhan’ın 
Osmanlı devrinin karakteristik 
izlerini taşıdığını görürsünüz. 
Artık Şebinkarahisar’dan ay-
rılma vaktidir. Biz Giresun’a 
Şebinkarahisar’dan veda edi-
yoruz. 

Giresun’daki 
Türbe ve Tümülüsler

Mahmut Çağırgan Ba-
ba Türbesi, Seyyid Vakkas 
Türbesi, Şeyh Keramettin 
Türbesi, Folbaba Türbesi, 
Piraziz Türbesi, Şeyh İdris 
Tekkesi ve Türbesi, Sarı Ha-
life Türbesi,

Sivritepe Tümülüsü,
İkiztepe Tümülüsü



  Vorstellungsfilm Giresun

Zwischen Blau und Grün; 
Giresun die Hauptstadt 

der Haselnuss

Die Menscheit hat diesen 
Ort im Jahre 2000 v.Chr. ent-
deckt. Kerasus; Der Ort der die 
Skythische, Byzantinische, Selds-
chukische und Osmanische Zivi-
lisation empfangen hat; Mit dem 
heutigen Namen Giresun. Die 
erste Traubenkirsche wurde von 
hier aus nach Europa ausgeführt. 
Der römische Feldherr Lukullus 
brachte einige der dort kultivier-
ten Pflanzen nach Rom. Diese In-
formation ist die Quelle des Ge-
rüchtes, welche besagt, das die 
Kirsche sich von hier aus auf di-
e ganze Welt verbreitet hat. 

Giresun, die Perle des Schwar-
zen Meeres, und ihre wunders-
chönen Ortsbezirke;  Alucra, Bu-
lancak, Çamoluk, Çanakçı, De-
reli, Doğankent, Espiye, Eyne-
sil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, 
Yağlıdere, Tirebolu und Şebinka-
rahisar... Das ist Giresun… Mit ih-
rer Geschichte, ihrem Klima, der 
Natur, den Menschen, der Küche, 

der Kleidung, den Festlichkeiten, 
der Nächte und der Tage, der Kul-
tur, der Geschichte, mit ihrer  Le-
idenschaft und Begeisterung, so-
wie dem unbändigen Charme 
und der prachtvollen Geographie 
des Schwarzen Meeres, eine Kul-
tur- und Tourismushauptstadt … 

Giresun liegt im Nordosten 
des Schwarzen Meeres und ist e-
ine wichtige Hafenstadt der Tür-
kei.Die Tourismushauptstadt, ist 
auf einer Halbinsel gegenüber der 
einzigen Insel des Schwarzen Me-
eres gegründet. Mit ihrer 122 km 
langen Küste ist Giresun die Ha-
uptstadt der Haselnuss und die 
Heimat der Kirsche.

Diese Stadt, die durch die 
Großzügigkeit der Natur sich be-
merkbar macht, wurde vor 2400 
Jahren gegründet. Die ersten 
Herren waren die anatolischen 
Völkerschaften. Nachschlagewer-
ke weisen darauf hin, das Tür-
ken 2000 Jahre v.Chr. hier gelebt 
haben. 172 v. Chr. hat Rom die 
Herrschaft vom pontischen König 
Pharnakes übernommen. Letz-
tendlich im Jahre 1461 wurde Gi-

(Almanca Giresun Tanıtımı)
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resun durch den Osmanischen 
Sultan Fatih Sultan Mehmet, der 
Türkei hin zugefügt. Und im Jahre 
1923, mit der Gründung der Tür-
kischen Republik,  wird Giresun 
zur Provinz ernannt. Hier, wo sich 
mehrere Zivilisationen vermischt 
haben, befinden sich sehenswür-
dige historische und Kulturgesc-
hichtliche Werke, wie die bronze-
ne Festung von Giresun aus der 
man feierlich den  Sonnenunter-
gang genießen kann.

Heute werden im historischen 
Kirchengebäude aus dem 19.Jahr-
hundert, Werke aus der Bronzeze-
it, der Zeit der Hethiter, der Hel-
lenistischen Periode, der Zeit der 
Römer, Byzantiner, Seldschuken 
und Osmanen, ausgestellt. Das 
ehemalige Kirchengebäude der 
gotischen Baukunst des 19.Jahr-
hunderts, dient heute als Kinder 
Bibliothek. Die einzige Insel des 
Schwarzen Meeres, welche sehr 
stark das Interesse der Touristen 
weckt, befindet sich in Giresun. 
Die Legende besagt, dass Herku-

les während seinem Zug mit den 
Argonauten um das goldene Vlies 
zu finden, hier mit kannibalischen 
Vögeln gekämpft hat. Außer den 
Legenden, weiß man aber auch, 
dass die Amazonen, ihren Stütz-
punkt  in Giresun hatten. 

Gegenüber der Insel werden 
jedes Jahr zwischen dem 20. und 
23. Mai Internationale Aksu Fest-
spiele organisiert. Man glaubt, 
dass diese Tradition den Volk-
stamm weiterführt und vor bösem 
schützt. Die im Winter mit wilden 
Wellen und Möwen kämpfende 
Insel blüht im Sommer auf. Der 
Ausblick und historische Ruinen 
aus der Zeit der Byzantiner, weckt 
das Interesse der Fotografen. 
Wenn sie jedoch zwischen duften-
den Häusern aus Holz spazieren 
gehen möchten, so sind im Zey-
tinlik Viertel genau richtig. Hasel-
nuss duftende Pflasterstein- Gas-
sen, hohe Mauern, die die Gärten 
umhüllen und gemusterte Fenster 
spiegeln die unvergleichliche bür-
gerliche Architektur von Giresun 
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wieder.    

Während die Anhand der Tür-
kisch-Islamischen Architektur im 
Jahre 1830 gebaute Kale Mosc-
hee und die Hacı Miktad  Mosc-
hee aus dem Jahre 1661 sowie 
die Hacı Hüseyin Moscheen aus 
dem Jahre 1594 ins Auge fallen, 
wurde die Bektaş Bey Moschee 
aus dem Jahre 1232 aus Werk-
stein gebaut. Die Aussteifungen, 
Verzierungen und Farben sind 
von sehenswürdiger Schönheit. 
Die Fatih Moschee, die im Namen 
von Fatih Sultan Mehmet gebaut 
wurde, ist mit einem Dom verse-
hen und ist besonders prunkvoll. 
Die Çarşı Moschee hingegen di-
ent als Monument, weil sie im 
Jahre 1180 gebaut wurde. Ein 
anderes sehenswürdiges Werk ist 
die Bulanacak Sarayburnu Mosc-
hee, mit ihrem herausragenden 
Steinhandwerk und dem nach der 
Divriği Ulu Moschee gebauten 
architektonischem Charakter. 

Neben diesen Moscheen, 
befinden sich hier ebenfalls für 
den religiösen Tourismus auch 
Heiligenschreine von wichtigen 
Personen. Seyyid Vakkas, war 
ein Alperen Kriegsversehrter, der 
während der Eroberung von Gi-

resun gefallen ist. Die Heiligensc-
hreine von Şeyh Keramettin, 
welche nach den Gerüchten im 
Jahre 1462 errichtet wurde, die 
Piraziz, Abdullah Halife, Şeyh İd-
ris, Çağırgan Veli und etliche He-
iligenschreine von Chorasan Wei-
sen, Sankten und Heiligen zeigen 
die Erheblichkeit von Giresun in 
Sachen Glaubenstourismus.  

In der Provinz Şebinkarahisar 
befinden sich das Klosterhaus der 
Heiligen Maria, sowie historisc-
he Häuser und 200 Jahre alte 
mit Schlingpflanzen umgebene 
Steinbrücken. Während einerse-
its die Festungen im  Nebel  der 
Berggipfel ihnen das Gefühl der 
Unendlichkeit verleihen, können 
sie sich in der Heilquelle von Hay-
ran ausholen und die frische Luft 
genießen. Außerdem ist es durch 
die Restaurierung vom Kloster-
haus der Heiligen Maria möglich,  
ihren Besuch ab zu statten und 
durch eine mystische Zeremonie 
ihre Trauung zu veranlassen. 

Begeisterte Fotografen sind 
sich jedoch darüber im Klaren, 
dass sie nicht jederzeit die besten 
Anblicke zu sehen bekommen. 
Aber trotzdem ist Giresun mit ih-
ren Sehenswürdigkeiten und den 
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landschaftlichen Schönheiten, ein 
richtiges Fotosafari Gebiet. Der 
grobe Wasserfall im Zufluss des 
Aksu Stroms, fließt aus 50 Meter 
Höhe rebellisch nach unten. Tiefe 
Täler zwischen den grünbewach-
senen Bergen begeistern die To-
uristen.  

Der Name des Bezirks Tirebo-
lu, das sich auf der Route der  his-
torischen  Seidenstraße befindet, 
leitet sich aus dem Namen Tripolis 
ab, welches drei Städte bedeutet. 
Die Bezirke Espiye und Yağlıde-
re kennt man als die ersten Ge-
biete des Bergbaues der Türkei. 
Zwischen den Yayla Bergen, die 
den Anschein eines versteckten 
Schatzes haben, tritt der Nebel 
immer wieder in Erscheinung. 
Während die Wolken im Hoch-
land sie umarmen, erzählen ih-
nen die wunderschön duftenden 
grünen, geblümten Berge das 
schönste Märchen. Der einzige 
Platz auf dem das Vogelsprachen 
Festival organisiert wird ist in Gö-
rele Çanakçı. Dort ist es möglich 
Menschen, die die Vogelsprache 
beherrschen kennen zu lernen. 

Hochländer, die Kümbet, 
Bektaş, Kulakkaya,  Melikli obası 
(Nomadengebiet), Çakrak, Ka-
raovacık, Paşakonağı, Sis Berge 

heißen, 
s i n d 
Plätze des Friedens, d e r 
Behaglichkeit und viel Sauers-
toff. Karagöl, Sağrak Gölü, Göl-
yanı Hochländer, die auch Seen 
beherbergen, sind durch ihren 
Ausblick eine der schönsten Se-
henswürdigkeiten. Jeden Som-
mer finden hier Festivals, Wett-
bewerbe, Spiele, Essen und Sport 
Veranstaltungen statt.  

Giresun kennt man als die 
Hauptstadt der Haselnuss. In 
Giresun fängt das Leben mit der 
Haselnuss an und wird mit der 
Haselnuss fortgeführt. Die Hasel-
nuss ist nicht nur eine Erwerbsqu-
elle, sondern auch Geschichte, 
Kultur, Kunst, Gesang und Epos. 
Die aus Ihrer Schale herausra-
gende Frucht; Haselnuss, wartet 
bis zum August für die Auslese. 
Mit den Nusstennen, nimmt Gire-
sun die Farbe Goldgelb an. Nach 
dem Trocknen ist die Haselnuss 
bereit zum Verkauf und wird 
nach mehr als hundert Ländern 
der Welt exportiert. Haselnüsse 
aus Giresun sind eine Quelle  des 
Wohlbefindens, der Vitalität, der 
Gesundheit und des Genusses. 
Sie gedeihen  unter den besten 
ökologischen Verhältnissen der 
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ganzen Welt.

Die Giresun Haselnuss ist eine 
Weltmarke. In China wird sie ge-
mahlen und in den Tee gerührt. 
Das Nussöl wird als Milch getrun-
ken. In Italien wird das Nuss-Mehl 
in das Brot gemischt. In Deutsc-
hland als Soße verwendet. In 
der Türkei dagegen als Beikost 
verzehrt und in Mehlspeisen be-
igegeben. Es ist Wissenschaftlich 
erwiesen, dass die Haselnuss 
der Grippe, Schwäche und der 
Anämie gut bekommt. Die Ha-
selnuss hat eine Vergangenheit 
von 2500 Jahren. Damals war Te-
ophrastos der erste Mensch, der 
die Haselnuss der Welt vorgestellt 
hat. Dagegen wird durch eine an-
dere Forschungsarbeit nachgewi-
esen, dass die Haselnuss im Jahre 
2838 v.Chr. von einem Bäcker in 
Peking verwendet wurde.

Das erste Verkaufsdatum der 
Haselnuss als internationale Han-
delsware ist das Jahr 1403.Der 
Abgesandte Klavio des III. Henry, 
König von Spanien, kehrt nach 
seinem Treffen mit Timur mit dem 
Seeweg von Trabzon nach Istan-
bul zurück.  Fügt seinem Reise-

bereicht diesen Satz hin zu; “Am 
17. September 1403 aus Trabzon; 
Mit einem Haselnuss beladenen 
Schiff sind wir unter der Führung 
von Kapitän Nicholos nach 25 Ta-
gen in Istanbul angekommen.”

Die Haselnuss, wurde im Ze-
italter des Osmanischen Reiches, 
im Jahre 1665 nach Europa ge-
liefert. Ab dem Jahre 1792 dage-
gen wird mit dem Verkauf nach 
Rumänien begonnen. In den Jah-
ren um 1900 war die Türkei der 
alleinige Haselnuss Hersteller und 
Verkäufer. Gegenwärtig ist die 
Haselnuss von Giresun eine auf 
der ganzen Welt gefragte Marke.

Die Haselnuss wird auf die-
sem Boden seit 25 Jahrhunder-
ten angebaut und seit 600 Jahren 
der ganzen Welt angeboten. Sie 
wird in gesunden und hygienisc-
hen Anlagen verarbeitet. Hasel-
nüsse, die in Anlagen produziert 
werden, die den Internationalen 
Lebensmittelschutz Systemen an-
gepasst und mit modernster Tech-
nik ausgestattet sind, verwandeln 
sich in Endprodukte wie; weißes, 
geröstetes, geschnittenes, zerklei-
nertes, Nuss Mus und Nuss Mehl.  
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Die hochwertigste Nuss der gan-
zen Welt, wird verpackt und für 
den Konsum und die Industrie 
weltweit exportiert. Die türkische 
Haselnussindustrie, die sich be-
wusst ist, das die Gesundheit des 
Menschen eines der wichtigsten 
Bestandteile im Leben ist, ver-
wendet in klimatisierten Lagern 
höchste Qualitätsstandarte. Die 
Industrie, hält neben den Fors-
chungsarbeiten auch die ständige 
Qualitätskontrolle in Laboren, 
die mit modernster Technik aus-
gestatteten sind, im Vordergrund. 
Die türkische Nuss, die mit ihrem 
grün an den Zweigen als Natur-
wunder und mit ihrem Nährgehalt 
als Gottesgeschenkt angesehen 
wird, ist neben dem Konsum als 
Trockenfrucht, auch unerlässlich 
in der Produktion von Schokola-
den und anderen Schokolade ent-
haltenden Produkten. Sie ist die 
Geschmacksquelle der Biskuits, 
Konfekte, Süßigkeiten, Kuchen, 
Eis und verschiedener Produkte 
im Nahrungsgewerbe. Während 
die türkische Haselnussindustrie, 
die Produktion von 75% der gan-
zen Weltproduktion verwirklicht, 
exportiert sie auch 250.000 Ton-
nen geschälte Haselnüsse nach 
mehr als 100 Ländern. Haselnüs-
se, die schmackhaftesten Nah-
rungs- und Energiequellen der 
ganzen Welt, verkünden als Welt-
marke, den Weltweiten Ruhm von 
Giresun und Türkei. 

Auch die Essenskultur von 
Giresun ist sehr lukullisch und 
reichhaltig. Anchovis, Spargel-
kohl, Eingemachtes, Fladen, Fle-
isch, Fisch und Gemüse sind das 
unerlässliche der Giresun Küche. 
Eines der Delikatessen, welche 
man unbedingt genießen sollte 
ist das Lamm Kebab. Das komp-
lette Lamm wird langsam in ei-
nem Steinofen gebacken. Nach-
dem sie die Bezirke, Dörfer und 
Hochländer von Giresun besich-
tigt und das kulinarische Essen 
genossen haben, können sie an 
den Goldgelben Stränden baden 
gehen. Das Bedeutungsvolle ist, 
sie werden ihre Reise, mit der Fre-
undschaft der warmherzigen und 
liebenswerten Giresun Bevölke-
rung ergänzen. 

Giresun, die Perle vom 
Schwarzen Meer, ist nicht nur ein 
Urlaubsort, mit einer Geschich-
te, die Zivilisationen umschließt, 
unersättliche Schönheiten beher-
bergt, ihre Natur und auch ihre 
kulturellen Werte stets unberührt 
geblieben sind, Gastgeber von 
Hochländischen Festlichkeiten ist, 
sondern auch eine zentrale Pro-
vinz, die durch ihre wirtschaftlic-
hen potenziale gewerblichen und 
industriellen Investoren geeignete 
Chancen bietet. Giresun, die Ha-
uptstadt der Haselnuss, dessen 
Name von der Kirsche abgeleitet 
wurde, wartet darauf entdeckt zu 
werden…
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 “BEN GİRESUN’UM”

Ben,  Karadeniz’in mas mavi süsü,
Tarih ve  tabiat kaynıyor içim.
Ben,  yaylaların  rengarenk çiçeği,
Medeniyet olup  aydınlatacağım.

Ben fındık bahçelerinin  zümrüt yeşili,
Ben, dağlar da kar,  tarlalarda bereket
Adını kirazdan alan 
 Fındığın başkentiyim,
İçimden  kültür ve   medeniyet tarihi akar.

Dalları filizlerle bezeli yaşlı bir  çına-
rım. Her gün yeniden doğuyorum... Geç-
mişim tüm kültürleri kucaklar… Adım 
ne olursa olsun binlerce yıllık kültür ve 
medeniyetinin birikimiyim. Ben  Kara-
deniz Bölgesi’nin kültür tarih ve tabiat 
ile fındık ve kirazın başkenti, marka şehir 
Giresun’um.. 


