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Giresun iline baðlý ilçe merkezi,
tarihî bir kasaba.
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Deniz kýyýsýndaki eðimli bir arazide iki
küçük koyu çevreleyen üç yüksek burun
üzerinde yer alýr. Sahil kesimindeki dar düzlük hemen kuzeydoðusunda Harþit deltasýna doðru geniþlemekte ve bugünkü yerleþim alaný bu yönde geliþmektedir. Ne zaman kurulduðu kesin þekilde bilinmeyen,
kale-þehir olarak geliþme gösteren Tirebolu, adýný “üç þehir” anlamýna gelen Tripolis’ten alýr. Bunun bir görüþe göre Ýskhopolis (Tirebolu [?]), Argyria (Halkova) ve Plikokaleia (Görele) þehir halkýnýn toplanmasýndan, diðer bir görüþe göre de hepsi XIII.
yüzyýlda inþa edilen, Trabzon imparatorunun adýný taþýyan St. Jean (Merkez / Tirebolu), Türkmen akýnlarýna karþý güçlendirilen ve geniþletilen Petroma / Taþkale (Bedroma / Bedreme), Yaðlýdere vadisini gözetleme ve kontrol amacýyla kurulan Holy Anthony / Aziz Antonyus (Anduz / Andoz) adlarýnda üç kaleden dolayý ortaya çýktýðý söylenir. Seyyah Bijiþkyan, Tripoli adýný þehri
üç kýsma ayýran Kurucakale, St. Jean ve
Bedroma kalelerine dayandýrýr. Bununla
beraber kaleler birbirinden uzakta olduðundan kasabanýn adýnýn bunlara dayandýrýlmasý hatalýdýr. Tirebolu’ya bu adýn günümüzde yerleþim alanýný kapsayan, yan
yana üç çýkýntý yahut burun üzerindeki
Kurucakale, Merkezkale ve Çürükkale sebebiyle verilmiþ olmasý kuvvetle muhtemeldir.
Þehrin adý, baþýnda bulunduðu Yunan
askerleriyle birlikte milâttan önce 400’de
yöreye gelen Ksenofon’un Anabasis’inde
yer almaz. Strabon’un (ö. 21) Kytoros’tan
(Ordu) sonra Kerasus’a (Giresun) gidilirken harabelerini andýðý, yeri kesin olarak
tayin edilemeyen Ýskhopolis / Ýskopoli þehrinin Tirebolu’ya tekabül ettiði ileri sürülür. Fakat bu bilginin doðru olmama ihtimali yüksektir. Tripolis adýna ilk defa I.
yüzyýlda Pliny’in eserinde rastlanmasý bu-

ranýn kuruluþ tarihinin milâttan önce I. asra ancak indiðine iþaret eder. Pliny, Tirebolu Kalesi ile (Tripolis Castellum) Tripolis çayý (Tripolis fluvius) diye anýlan Harþit
çayýndan bahsetmiþtir. Arrien (ö. 176),
idarecilik yaptýðý bölgeden Roma Ýmparatoru Trayan’a yazdýðý mektupta Tirebolu’nun adýný zikreder. Muhtemelen buradaki
küçük liman hemen yakýnýndaki gümüþ
ve bakýr madenlerinin taþýnmasý iþi için
kullanýlmýþ, burayý ve Harþit vadisinden gelen yolu korumak üzere tesis edilen kaleler vesilesiyle Tirebolu kasabasý ortaya çýkmýþtýr.
1071’den sonra Türk fetihleri sýrasýnda
Trabzon gibi Tirebolu’nun da Selçuklu hâkimiyetine girdiðine dair herhangi bir kayýt yoktur. Tirebolu, Haçlý ordularýnýn Ýstanbul’u iþgalinin (1204) ardýndan Trabzon’a
kaçan Aleksios’un kurduðu imparatorluðun sýnýrlarý içinde kaldý. Tarihçi Panaretos’a göre Harþit vadisinden inen Türkmen
boylarýnýn, özellikle Çepniler’in Rumlar’la
yaptýðý mücadeleye sahne oldu ve ilk defa 1380’de Türkmenler buraya kadar geldi. Hacý Emîr Bey’in oðlu Süleyman Bey’in
1397’de Giresun þehrini kuþatýp almasýyla
da iki devlet arasýnda sýnýr teþkil etti. Fâtih Sultan Mehmed Trabzon’u fethinin ardýndan (1461) kýyýyý takip ederek geri dönerken Tirebolu’yu teslim aldý. Tahrir kayýtlarýndan anlaþýldýðýna göre Osmanlýlar’dan
önce þehrin art bölgesi ve etrafý Çepniler,
Halaçlý, Alayuntlu, Eymür, Üregür gibi Türkmen boylarýyla iskân edilmiþti.

Tirebolu, Osmanlý idaresi altýnda bir liman þehri olarak geliþme gösterdi. Bu dönem boyunca zaman zaman bazý önemli
hadiseler meydana geldi. 1624’te Kazaklar tarafýndan yaðmalandý. XVIII. yüzyýlýn
ikinci yarýsýna doðru âyanlarýn mücadelesine sahne oldu. 1811’de Kelalioðullarý’nýn

idaresindeydi. XIX. yüzyýlýn ilk çeyreðindeki Tuzcuoðullarý isyaný Tirebolu’nun da
içinde bulunduðu bölgeyi etkiledi. II. Mahmud’un gönderdiði iki fýrkateyn ile bir
korvet Tirebolu’ya gelerek yeniden kontrolü saðladý (26 Ekim 1816). Özellikle Kelalioðullarý ile Kethüdâzâdeler arasýnda Tirebolu’nun kontrolü için yoðun bir mücadele cereyan etti. Tanzimat döneminde bu
mücadelelere son verildi. I. Dünya Savaþý
ve Millî Mücadele yýllarýnda önemli olaylar
yaþandý. Ýþgale uðramamasýna raðmen
Ruslar’ýn Harþit çayýna kadar ilerlemesi kasabada büyük bir endiþeye yol açtý, cepheye yakýnlýðý sebebiyle halk zorunlu göçe tâbi tutuldu; yoðun Rus bombardýmanýndan büyük hasar gördü. Ruslar’ýn 12 Þubat 1918’den itibaren çekilmesinden sonra yörede Pontus Devleti’ni kurmaya yönelik hareketler, Rum çetelerinin faaliyetleri
ve bunlara karþý direniþ baþladý. Ýzmir’in Yunanlýlar tarafýndan iþgali üzerine (15 Mayýs
1919) Tirebolulular 19 Mayýs 1919’da bir
miting düzenleyerek iþgali protesto ettiler. Giresun Askerlik Þubesi baþkaný, Türk
dili ve kültürü hakkýnda yazýlarý olan Tirebolulu Hüseyin Avni (Alparslan) Bey, müftü
Küçükzâde Ahmed Necmeddin Efendi, Muhafaza-i Hukuk-ý Milliye Cemiyeti reisi Domaçoðlu Hasan Aða, Kuvâ-yý Milliye reisi
Naibzâde Osman Efendi gibi þahsiyetler
bu mücadelede önemli rol oynadýlar.
Trabzon Ýmparatorluðu devrinde asillerin mücadelesi sýrasýnda bir askerî üs olan
ve hükümdarlarýn ikamet ve sayfiye yeri
olarak seçmelerinden dolayý þöhret kazanan Tirebolu’yu 10 Nisan 1404’te gören Katalan elçisi Clavijo burayý büyük bir þehir
diye niteler ve Trabzon Ýmparatorluðu’na
tâbi ilk yer olduðunu belirtir. Kasabanýn fizikî durumuyla ilgili ilk bilgiler ise 1486 tarihli tahrir kayýtlarýnda yer alýr. Buna göre
kasabada dört nefer kale görevlisi müs199
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lümandan baþka altmýþ iki hâne ve beþ
bîve (dul) hýristiyan nüfus mevcuttur. Bu
durum kalenin barýþ yoluyla Osmanlýlar’a
geçtiðine ve içindeki hýristiyan halkýn yerlerinde kalmasýna izin verildiðine iþaret
eder. 1515’te þehirde 271 hâne, on dört
bîve, altý bekâr hýristiyan yanýnda sekiz
hâne ve on üç nefer kale görevlisi müslüman yaþýyordu ve toplam nüfus 1500 dolayýna ulaþýyordu. Tirebolu zamanla Türk
ve Rum nüfusunun dengeli þekilde büyüdüðü bir kale ve liman þehri özelliði kazandý. Burada gemi yapým tezgâhlarý bulunuyor, halkýn çoðunluðu taþýmacýlýk ve balýkçýlýkla geçiniyordu. Harþit vadisinden inen
yolun limaný olmasý dolayýsýyla hareketli bir
ticarî hayat hâkimdi. Gümüþhane ve iç kesimlerden çýkarýlan madenler buradan sevkedilirdi. 21 Mayýs 1701’de Tirebolu’ya gelen Fransýz seyyahý Tournefort kaleyi ve limandaki yelkenlileri tasvir eder. Nehir boyunca bakýr madenleri iþletildiðini, hâlâ
maden artýklarýna rastlandýðýný, bu kýyýlarda doðanýn güzelliðini koruduðunu, çünkü doðayý bozacak sayýda insan yaþamamýþ olduðunu belirtir. 1836’da Hamilton,
Helenistik çaða ait herhangi bir kalýntý görülmediðini, 400 Türk ve 100 Rum evi, bir
hamam, dört cami ve bir Rum kilisesinin
bulunduðunu yazar. 1847’de Xavier Hommaire de Hell 150’si Rumlar’a ait 600 hânelik bir yerleþim yeri olduðundan, Kelalioðullarý’nýn zenginliðinin ve azametinin
bir simgesi halinde ince ahþap süsleme
ve iþçiliðiyle dikkati çeken, birlikte seyahat
ettikleri ressam Laurens’in çizimini yaptýðý konaðýndan söz eder. 1833’te kasabada
elli dokuz dükkân, bir mezbaha, bir mumhane, yirmi iki tuz ve fýndýk mahzeni, yedi deðirmen, bir han ve hamam mevcuttu. Kýyýdaki handa terzi, attar, bezci, abacý ve ipekçi esnafý bulunuyordu. 1844’te Tirebolu’da Çarþý, Hamam ve Yeniköy adlý
üç mahalle vardý. 1869’da Türk erkek nüfusu 13.533, Rum erkek nüfusu 2371 kadardý. Cuinet’e göre 1890’da 5600’ü Türk,
2000’i Rum, 400’ü Ermeni olmak üzere
þehirde 8000 kiþi yaþýyordu. 1902-1903’te Tirebolu Limaný hareketlendi; buraya
104 vapur, altmýþ dört yelkenli uðradý. Yine limana baðlý yirmi üç büyük, 103 küçük
gemi vardý. 1903’te Hamam ve Çarþý mahallelerinde iki medrese öðrenime devam
ediyordu. 1904’te kamu idare binalarý yanýnda dokuz cami ve mescid, bir rüþdiye,
iki ibtidâî, iki hýristiyan mektebi ve üç kilise
mevcuttu. Cumhuriyet döneminde 1927
sayýmýnda kasabada 3375 kiþi tesbit edildi. Rum nüfusun mübadeleye tâbi tutulmasýndan dolayý nüfusta azalma olmuþ200

tu. Fakat sonraki yýllarda nüfus giderek
arttý. 1960’ta 5000’e yaklaþtý (4705 nüfus),
1990’da 13.144, 2000’de 16.112 nüfusa
ulaþtý. XXI. yüzyýlýn baþlarýndaki nüfusu
2007 verilerine göre 13.672, 2010 verilerine göre 14.303’tür.
Osmanlý döneminde XV ve XVI. yüzyýllarda “Zeâmet-i Kürtün” içinde yer alan Tirebolu, Trabzon sancaðýna baðlý bir kaza
halinde teþkilâtlanmýþtýr. Burasý doðuda
Görele, güneydoðuda Torul’un Kürtün ilçesi, batýda Giresun’un Keþap bucaðý, güneyde Alucra kazasýyla ve kuzeyde Karadeniz’le çevrili idi. Tirebolu bu ârýzalý coðrafyada bölgenin önemli bir limaný durumunda olup derin vadilerle iç kesimlere baðlanýyordu. XIX. yüzyýla kadar bu kesimde
kasaba statüsünde bir baþka yerleþim yeri bulunmuyordu. Trabzon’un kazasý olarak bu idarî yapýsýný uzun süre devam ettiren Tirebolu, ekonomik þartlar gereði Gümüþhane’nin denizle irtibatýnýn saðlanmasý için zaman zaman idarî yönden Gümüþhane sancaðýna baðlandý (1839, 1856-1861).
4 Aralýk 1920 tarihli kanunla teþkil edilen
Giresun müstakil sancaðýnýn Görele ile birlikte kazasý oldu. Tirebolu, 1959’da iþletmeye açýlan çay fabrikasý ve 1968’de ulaþýma açýlan sahil yolunun da etkisiyle doðuya doðru Körliman semti istikametinde geniþledi. 1994’te Tirebolu Meslek Yüksek Okulu açýldý ve yerleþme Harþit çayý
deltasýnýn doðusuna geçti. Ekonomisi çevre ziraatýna dayalý olan Tirebolu’da biri Fiskobirlik’e ait olmak üzere dört fýndýk fabrikasý, biri Çaykur’a ait beþ çay fabrikasý ve
diðer küçük iþletmeler bulunmaktadýr.
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Özbekistan’da tarihî bir þehir.
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Özbekistan’ýn güneyinde Amuderya (Ceyhun) nehrinin sað yakasýnda Afganistan
sýnýrýna çok yakýn bir noktada bulunmaktadýr. Milâttan önce I. binyýlýn ikinci yarýsýnda eski Greko-Baktria ülkesinin kuzey
kýsmýnda Amuderya nehri yakasýnda küçük bir kale olan Tirmiz’in Büyük Ýskender tarafýndan kurulduðu ileri sürülür. Þehrin adý eski Baktria dilinde “su kenarýndaki
kale, liman” anlamýnda Taramastha olup
zamanla Demetrias, Taramata / Tarameta, Tarmid / Tarmiç denilmiþ, IV. (X.) yüzyýldan itibaren Tirmiz (Termiz, Türmiz) adý
daha yaygýn biçimde kullanýlmýþtýr. Özellikle Ortaçað’larda Hindistan’a giden eski
kervan yolu Tirmiz’den geçmekteydi. Burasý ayný zamanda nehri takip ederek Hârizm ülkesinden Aral gölüne doðru geçen
ticaret gemileri ve balýkçý kayýklarýnýn limaný olmuþtur. IV. (X.) yüzyýla ait coðrafya kitaplarýnda Tirmiz, Ceyhun nehri kenarýnda etrafý surlarla çevrilmiþ, yönetim
binasý, pazarý, camisi, çoðu tuðla döþeli
cadde ve sokaklarýyla güzel ve mâmur bir
þehir diye kaydedilir; burada üretilen sabunun kalitesi de vurgulanýr (Ýbn Havkal,
s. 476; ¥udûdü’l-£âlem, s. 114). Milâttan
önce I. ve milâttan sonra I. yüzyýllarda Tirmiz Kuþan Devleti, IV-VI. yüzyýllarda önce
Hiyânîler ve Kidârîler, ardýndan Eftalitler
(Akhunlar) ve mahallî Türk idarecilerinin
hâkimiyetine girdi. Þehir 70 hektarlýk bir

