


 
 

Ayur üniversite son sınıfa gidiyordu. Küçüklüğünden beri tek hayali 
yalnız başına dünya turuna çıkmaktı.  

Ayur o sabah daha heyecanlı olarak güne başladı. Çünkü okulundan 
mezun oluyordu. Mezun olması demek hayallerinin gerçekleşmesi 

demekti. Çünkü zengin olan ailesi Ayur’a böyle bir şart koşmuştu. O 
gün ve ondan sonraki günler heyecanlı ve yorucu geçti. Hazırlıklar 
tahmininden daha uzun sürmüştü. Babası başına gelebileceklerine  

karşın tüm önlemleri aldırmış ve titiz bir hazırlık devresi 
geçirdikten sonra gemisiyle tek başına uzun bir yolculuğa çıkmıştı.  

Ayur whose only dream was to travel around the world himself was the 
last grade student at the university.As Ayur was going to graduate he 
started the day with enjoy. It meant that his dreams would come to 

true. As his rich family  
The day and the following days passed with excitement and tiring. 
Preparations went on more than he thought.His father took all the 

cautions against the dangers and after a comprehensive preparation 
period he set out a long voyage by his ship by himself.  





Ayur önce Akdenizin doğusuna doğru hareket etti. Karadenize ulaşmak ve Karadeniz e 

uğramak, ismini bile bilmediği bütün küçük liman kentlerini görmek istiyordu. Dediği 

gibide yaptı. Çok limanlara uğramış, çok limanları gezmişti. Bu arada hırçın Karadeniz le 

uğraşmak da hiç kolay değildi. Karşısında yine küçük bir liman kenti duruyordu. Burası 

diğer gezdiği yerlere benzemekle birlikte, burada kendisini çeken bir başkalık vardı. 

Mavinin bittiği yerde her tonuyla yeşil başlıyor ve karşısında küçük bir ada duruyordu. 

Burayı merak ediyordu. Haritasına uzandı. Haritadan Giresun da olduğunu öğrendi. 

Güverteye çıkıp şehre bir kez daha baktı. Yüzüne çarpan nemli rüzgar onu büyülemiş, 

şehri gezmek için de sabırsızlandırmıştı. Her uğradığı şehirde yaptığı gibi burada da 

kendisine eşlik edecek, şehri gezdirecek bir  rehber bulmalıydı. İngilizcesi çok iyiydi.  

First he went to the east of the Mediterranean. He wanted to arrive the black 
sea and see the small shore cities that he even didn’t know the names.He 
visited a lot of harbours but it was’t easy to tackle with the tempestuous 
Black sea. He saw a small city again. Although this city look like the other 
cities he visited there was something different that attract him.All the tones of 
green started where the blue finished and there was an island in front of him. 
He was curious about this island. So he looked at his map and learned that 
this island was in Giresun.When he went up to the deck looked at the city 
one more time the moist wind fascinated him and he was impatient to visit 
the city. He had to find a guide to show around and accompany him as he 
did all the cities he visited. His English was good  





Liman görevlilerinin de yardımıyla kendisine bir rehber bulmuştu. Bu Orhan beydi.  

Orhan bey ile tanışmak için yapılan kısa sohbetin ardından nasıl bir gezi planı yapacaklarına karar 

verdiler. Önce kalınacak bir yer bulmalıydılar. Orhan bey bu genci çok sevmiş, onu İstanbul da 

üniversite eğitimi yapan oğluna benzetmişti. Ona birlikte kalmayı teklif etti. Bu teklif Ayur u çok 

şaşırtmıştı. Yeni tanışmış olduğu birisi kendisiyle kalmasını teklif ediyordu. Türk misafirperverliği bu 

olsa gerek diye düşündü. Kendisine çok yabancı olan bir duyguydu bu. Dünya turunun bir güzel 

yanı da, bu diye içinden geçirdi. Hem şehirleri geziyor hem de kültürleri tanıyordu. 

Orhan beyin teklifini kabul etmişti. Orhan beyin ailesi de en az Orhan bey kadar candan karşılamıştı 

onu. Odasına yerleştikten sonra şehri gezmeye başladılar. Ayur gördüğü her şeyi soruyor Orhan 

bey de tüm detayı ile anlatıyordu.  

he found a guide whose name was Mr. Orhan with the help of harbour workers. 
Getting introduce to each other, they planned how to travel. First of all They 
had to find a place tos tay. Mr. Orhan liked the young man very much and he 
thought he looked like his son who was a university student. Mr.Orhan’s 
offer to stay together surprised him. He was charmed by Turkish hospitality. 
It was a strange feeling for him. He thought this was the good side of world 
travel since he visited new cities and learned new cultures. 

•  After he accepted Mr.Orhan’s offer they went to his house where his 
family met them sincerely. After he settled his room they went out to walk 
around the city. Ayur asked Mr.Orhan everything he saw and Mr.Orhan told 
him everything with detail.  





 

 

 

Atapark ta dinlenmeye karar verdiler. Atapark ın adını Atatürk heykelinden 

aldığını, Atatürk ün TC devletinin kurucusu olduğunu anlatan Orhan beyi ilgiyle 

dinleyen ayur Atatürk ü tanıdığını ve gezdiği her türk liman kentinde bir heykelini 

gördüğünü söyledi. Oradan Osman Ağa meydanında bulunan heykeli incelediler. 

Osman Ağa nın kimliğinden ve kurtuluş savaşındaki rolünü öğrenen Ayur, 

mezarının kalede olduğunu öğrendiği bu komutanın mezarını ve kaleyi görmeyi 

ertesi güne bıraktılar çünkü Ayur çok yorgundu.  

 

• They decided to take a rest at Atapark. Mr.Orhan told ayur that Atapark took its 
name from the Atatürk’s statue and Atatürk and he also mentioned Atatürk who 
was the founder of Turkish Republic. Ayur told him that he knew Atatürk and he 
saw one of his statues every cities he visited. They examined the statue at 
Osman ağa square. Learning Osman ağa’s role in the war of independence he 
wanted to see his tomb on the castle. However, as Ayur was too tired they 
postponed it the next day.  





 

 

 

İlk gün çok iyi geçmiş bir çok yer gezmişti. Bu duygular içinde tatlı bir uykuya 

dalan Ayur, sabah erkenden Orhan bey ile kale yolundaydı. Kaleye çıkmadan 

Giresun un eski evlerinin yer aldığı Zeytinlik mahallesini gezdiler. Ayur gördüğü 

bu evlerin resimlerini çekti. Giresun un tarihini gizlediği bu mahalle, yeni şehrin 

içinde bir inci tanesi gibi kalmıştı. Bu duygularla tırmandıkları kale ve gördüğü 

şehir manzarası, limandaki gemisi onu çok etkilemişti. Kaledeki mağaları, 

zindanları, surları ve Osman Ağa nın mezarını ziyaret ettiler. Gördükleri 

karşısında adeta büyülenmişti.  

 

• After a good sleep they were on the road the castle. While they were 

walking they passed Zeytinlik neighbourhood in which there are old Giresun 

houses. Ayur took their photos.When he looked through the castle he was 

amazed by the scenery of the city and the sea.  





 

Sahil yolu ne kadar da uzundu. Şehir bu uzun yol boyunca kurulmuştu. Şehrin 

arkasındaki dağlar, şehrin içeri doğru yayılmasını engellemişti. 

Manzarayı seyrederken iki bina dikkatini çekmişti. Bu binalar kiliseydiler. Orhan 

beye bu kiliselerin bugün ne olarak kullanıldığını sordu. Orhan bey ise”bu 

kiliselerin bir tanesi müze, diğeri ise çocuk kütüphanesi olarak kullanılıyor. 

İstersen buradan sonra oraları da gezebiliriz, dedi.” Kaleden yürüyerek indiler. 

Ayur sürekli fotoğraf çekiyordu. Müzeye geldiklerinde akşam olmak üzereydi. 

Müzeyi gezen Ayur müzenin mimarisine ve içindeki eserlere hayran  

 

• They visited the caves and the Osman Ağa’s tomb he was 
fascinated by the city which is located through shoreway. While 
watching the scenery two buildings which are churches attracted 
their attention. Ayur asked Mr.Orhan how they are used today. 
Mr.Orhan answered that one of the churches used as a museum 
and the other one as a library. He offered ayur to visit them. While 
they were walking down the castle, Ayur took photographs. When 
they came to the museum the sun was about the set.Ayur liked the 
architecture of the museum. 







 

Ertesi günü yapacaklarının planını yapan Orhan Bey, yarın Giresun da uluslar 

arası bir festival başlayacak,Her yıl mayıs ayının 20’sinde başlayan festivale 

ilçelerden ve köylerden gelen insanların yanında çeşitli uluslardan gelen 

ekipler, oyunlarını, müziklerini sergiler; dostluk ve kardeşlik tohumları ekilirken 

insanlar eğlenir. Bu şenlikten sonra yaylalara göç başlar. Çünkü havalar 

ısınmaya başlayınca insanlar, serin ve bol otlaklı yerlere hayvanları ile birlikte 

giderler dedi. Birlikte sohbet ederek evin yolunu tuttular. Ertesi sabah 

kahvaltıdan hemen sonra Orhan Beyin arabasıyla Aksu şenlik alanına gittiler. 

Şenlik alanı Ayur a göre panayır alanına benziyordu. Orhan Bey ile alana girip 

uygun bir yer bularak oturdular. Halk oyunlarını, sanatçıları izleyip saç ayaktan 

geçip, adanın etrafını kayıklarla dolaştılar. Ada içinde bulundurduğu çiçekler, 

güller, ağaçlarla birlikte yemyeşildi. Etrafı hayranlıkla izlerken Ayur adanın, 

karadenizin içinde insan yaşayan tek adası olduğunu öğrenince daha da 

şaşırdı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• At that night Mr.Orhan planned what they would do the following  day. He 
talked about the festival which is held on the 20th of May every year. He 
said that in this festival besides the people from the other towns and villages 
there are people from the other countries to exhibit their national musics 
and folk dances. After this festival people starts to migrate high plateus. He 
also said that as it gets hotter people tries to find cold and green places to 
feed their animals. They came back their home.  





 

Ertesi gün Giresun un ilçelerini gezmeye karar verdiler. Önce doğu yakasındaki 

ilçelerinden başladılar. Keşap ta yeşilliklerle dolu parkları, Tirebolu da tarihi 

kaleyi gezerek oradan da Görele ye geçtiler. Görele ye geldiklerinde bir 

kahvehanede yorgunluk çayı içtiler. Burada köşede oturmuş bir kişi ilginç bir 

müzik aleti çalıyor ve türkü söylüyordu. Ayur ilk kez gördüğü bu müzik aletinin 

sesine, şekline ve adamın söylediği müziğin ritmine hayran kalmıştı. Dilini 

anlamadığı bu insanların ilginç müziği insanı yerinde durdurmuyor, 

hareketlendiriyordu. Ayur hatıra olması için bir kemençe satın aldı. Kemençeyi 

çalan ve ismi Ali olan şahıs ayrıca bir kemençe yapım ustasıydı. Ali Bey, 

kemençenin Görele ye has bir çalgı olduğunu söyledi. Ayrıca Ayur ve Orhan 

Beyi evine davet etti. Ali Bey, evinde eşi Mualla Hanım, kızı Ayşe, oğlu Semih 

ile birlikte yaşıyordu.  

• The next day, they started to visit the town of Giresun. First they 
visited the parks in Keşap,then the castle in Tirebolu and then to 
Görele where they drank tea at a cafe. who The person who was 
playing an interesting musical instrument was also singing. Ayur 
was  fascinated by the tunes of that musical instrument that he had 
seen the first time.That interesting music made people move and 
dance. Ayur bought “kemençe”. Mr.Alkan who was a kemençe 
player told Ayur that “kemençe”was unique to Görele. He invited 
Ayur and Mr.Orhan his home where he lived with his wife ,Mualla 
and his his children, Semih and Ayşe.  





 

 

 

 

. Evin kocaman bir bahçesi vardı. Bahçede kiraz, elma, dut ağaçları vardı. Ayur ağacın dalından kiraz tattığında çok 

beğendi. Çünkü hem çok tatlıydı hem de ilk kez dalından kiraz yiyordu. Birlikte eve gittiler. Mualla hanım, Giresun 

yöresine ait yemeklerle oluşturduğu masasını hazırlamaya başladı. Ayur ve Orhan masada bir çok yemekle 

karşılaştılar. Misafirler özel olunca Mualla Hanım komşularla birlikte yöreye ait tüm yemekleri yapmışlardı. Pezik kökü 

turşusu, fasulye turşusu, fındıklı güllaç, pide, mısır unu ekmeği, katmer, siron, samaksa, tel kadayıf, sakarca 

kızartması, mantar kavurması, lahana diblesi, kiraz tuzlusu kavurması, yeşil domates kavurması, yağlaş, ısırgan 

yemeği, etli ve mısırlı lahana sarması, mendek çorbası, karalahana çorbası…. Masada bulunan yemeklerdi. Ayur ve 

Orhan Bey hepsinden tatmışlardı. Hepsi birbirinden güzeldi. Yemekten sonra Ali Bey çay içmeyi teklif etti. Ayur ve 

Orhan Bey çaylarını içerken, Ali Bey onlara kemençe çaldı. Birlikte türkü söyleyip horon teptiler, sonrada uyudular. 

Sabah uyanınca kahvaltılarını yaptıktan sonra ali bey ve ailesine çok teşekkür ettiler. Yaşadıkları geceyi 

unutamayacaklarını söylediler. Ali Bey ve eşinin elini öpüp arabalarına binerek gözden kayboldular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The house had a big garden in which there were cherry, apple, mulberry trees. Ayur ate a cherry 

and he liked it very much as it was the first time he ate the cherry on its branch. Later they came 

back to home Mrs.Alkan started to prepare food unique to Giresun.Mrs.Alkan prepared a lot of 

foods unique to Giresun like; Pezik kökü turşusu, fasulye turşusu, fındıklı güllaç, pide, corn bread, 

katmer, siron, samaksa, tel kadayıf, sakarca fries, mantar kavurması, lahana diblesi, kiraz tuzlusu 

kavurması, yeşil domates kavurması, yağlaş, ısırgan yemeği, etli ve mısırlı lahana sarması, 

mendek soup, karalahana soup…etc. They tasted all the delicious foods on the table. Later, while 

they were drinking tea Mr.Alkan played the “kemençe” and they danced together. When they woke 

up they ate their breakfast, thanked to Mr.Alkan and his family and they told him that they couldn’t 

forget the previous night. Kissing Mr. and Mrs.Alkan’s hand they left by their car. 





 

Araba yolculuğunda Ayur çektiği fotoğraflara baktı. Ali Beyde Orhan Bey gibi 

onu çok sıcak karşılamış, evinde konuk etmişti. Kendisini ülkesindeymiş gibi 

hissetiğini fark etti. Bu düşünceler içinde Dereli ye geldiler. İlçenin girişinde 

güzel bir cami ile karşılaştılar. Dereli de gezip biraz dinlendikten sonra yola 

devam ettiler. Ayur camdan başını dışarı uzatınca, yüzüne onu ferahlatan bir 

rüzgar çarpar. Kümbet yolunda Çifte Oluk denilen yerde kaynak suyu içen Ayur 

ve Orhan Bey suyun soğukluğundan dolayı üşüdüler. Kaynak suları yazın 

soğuk kışın ise ılık olurdu. Yol boyunca sıralanmış çam ağaçları yolculuğu daha 

zevkli bir hale getirmekteydi. Çam kokuları içinde kümbet yaylasına ulaştılar. 

Bu yayla doğasıyla insanı adeta büyülemekteydi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ayur looked at the photographs he took while travelling by car.Mr. Ali was also so 
friendly like Mr. Orhan. He felt himself as he was in his hometown. They arrived to 
Dereli and saw a nice mosque in the town. After they had a trip and rest in city centre, 
they went on their way.. Ayur felt the the wind through the way. Ayur and Mr. Orhan 
drank natural water in Çifteoluk on the way of Kümbet but they were cold because the 
water was very cold in summer but warm in winter. Pine trees during the way was 
admiring. They arrived to Kümbet plateau and the viw was so admiring of there. 





 

 

Orhan Bey, “Kümbet yaylasına gelen, ızgarada pişmiş et ve lavaş yemeden gitmez dedi. ” Bunun üzerine bir lokantaya 

girerek et, lavaş ve yanında ayran içip arabayla Kümbetin alt kısmında bulunan Salon çayırı mevkiine geçtiler. Ayur 

arabadan inerek, çam ağaçları ile kahve yeşilinin ortasına attı. Büyülenmişti. Çadır kurarak birkaç gün kaldılar. Fotoğraf 

çekip birlikte çevreyi gezdiler. Temmuz ayı içinde yapılan yayla şenlikleri hakkında bilgi edindiler. Aksu şenliğini andıran 

yayla şenliklerinin farkı yemyeşil ortamda çam ağaçlarının içinde yapılıyor olmasıydı. Uluslar arası bir özellik 

taşımıyordu. Yöre halkının bu şenliklerde ne yaptığını ve nasıl eğlendiğini anlatan Orhan Bey Ayur a yöre oyunları 

hakkında bilgi verip, oyunları ona da öğretmeye çalıştı. Birden etrafı sis kaplayınca Ayur çok şaşırmıştı. Çünkü kısa bir 

süre önce güneş insanı yakarken birden her tarafı sis kaplamış ve üşümeye başlamıştı. Bulundukları yerden çadırlarını 

bulmaları zordu. Göz gözü görmüyordu. Orhan Bey sisten yaylada kaybolan insanları düşündü. Sonunda sis ortadan 

kalkana kadar yerlerinden ayrılmamaya karar verdiler. Sis insanı çok üşütüyordu. Ayur un ülkesi sıcak bir ülkeydi. Bu 

hava ona denizde geçirdiği maceraları hatırlattı. Bir süre sonra sis kalkınca çadırlarını bulup yattılar. Sabahleyin çok 

erkenden uyandılar. Ayur ben hiç bu kadar erken kalkmamıştım, saat sabahın 5 i, çok huzurluyum, mutluyum. Her 

zaman böyle bir yaylada yaşamak isterdim dedi.  

 

 

 

• Mr. Orhan said that one who comes to Kümbet doesn’t return without tasting fried 
meat and lavas( a kind of bread).So they ate meat, lavas and  drank ayran. After 
lunch they drove to meadow of Salon. Ayur was admired of the view and color of 
pinetrees and green. They sat up tents and  stayed there for a few days. During those 
days they walked around and took photographs. They got information about the 
plateau festival celebrated in July. The difference between plateau festival and Aksu 
festival was only the place. İt was not international. Mr. Orhan told about the festival; 
What people do and how they enjoy themselves and tried to teach the local folk 
dances to Ayur. He was surpised that everywhere got foggy and he was cold 
although it was sunny and hot a short time ago. It was hard to find their tents and see 
eachother. Mr. Orhan thought the people who had lost because of the fog, so they 
decided to stay there until the weather got better. He remembered the adventures he 
experienced in the sea. After a while they found their tents and went to their beds. 
They got up very early in the morning.Ayur said that I had never got up very early but 
I awas so happy and relaxed now. I wish I had lived in a plateau like this. 





 

 

Orhan Bey ile birlikte dağların ardında güneşin doğuşunu izlediler. Sonra birlikte nefis bir 

kahvaltı yaptılar. Daha sonra Bektaş yaylasına geçtiler. Burada koyunların arasına dalıp 

çocukca koştular. Ayur hiç bu kadar güzel bir yer görmemişti. Burada koyunların arasında 

bir teyze koyunun sütünü sağıyordu. Ayur teyzenin fotoğrafını çekti. Bu teyze ile 

tanışmak istedi. Adının Fikriye olduğunu öğrendiği teyze ona koyun sağmasını öğretti. 

Ayur deniz kenarının dışında bir yaşamdan zevk alacağını tahmin etmezdi ama yaylalar 

bir başka güzeldi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• They watched the rising of the sun behind the mountains and had a 
breakfast, then went to Bektas plateau. They run like a child between the 
sheeps. Ayur had never seen a wonderful place like this. An old woman was 
having milk from a ship there.Ayur got the photo of the woman and wanted 
to meet with the woman. The name of the woman was Fikriye. She thought 
him how to have milk from a ship. Ayur had never thought that he would 
never be happy in a place far away from the seaside but the plateaus were 
really wonderful. 





 

 

 
Fikriye teyze, Ayur ve Orhan Beyi evine götürdü. Ağaçtan yapılmış bu ev şirin bir yayla eviydi. Fikriye 

teyzenin sağmış olduğu taze sütten içtiler. Ayur’un bahçe içerisinde bir grup insan dikkatini çekti ve ne 

yaptıklarını sordu. Fikriye teyze oranın fındık bahçesi olduğunu ve işçilerin fındık topladıklarını 

söyledi.Ayur fındık hakkında çok şey duyduğunu ve Giresun’un fındığın anayurdu olduğunu bildiğini 

söyledi.Ve ilkkez fındık bahçesi gördüğü için çok mutluydu. Sis tekrar geri gelmişti. O akşam fikriye 

teyzenin bu doğaya uygun koşullarda yapılmış küçük evinde kalmaya karar verdiler. Akşam 

yemeğinden sonra birlikte sohbet ettiler. Fikriye teyzenin eşi Osman amca yaylada ki yaşamı anlattı. 

Ayur büyük bir merak ve ÖZLEM le dinledi. Sabahleyin Ayur ve Fikriye teyze birlikte ahıra gittiler. Eve 

geldiklerinde Fikriye teyzenin kızı Güler in hazırladığı kahvaltıyı yaptılar.  

 

 

 

 
• Mrs. Fikriye took Ayur and Mr. Orhan to her house.İt was a special plateau house made from 

wood.They drank that fresh milk.Ayur noticed a group of people in the garden and askedwhat they 
were doing.Mrs. Fikriye yold him that it was the garden of hazelnut.And workers were picking up 
hazelnuts.Ayur said he had heard lots of things about hazelnut. And he knew that Giresun was the 
motherland of hazelnut.Ayur was happy to see it at the first time. Again it was foggy so they 
decided to stay in small house of Fikriye. Thety chatted together after dinner.Mr. Osman who was 
the husband of Mrs. Fikriye told about the life in the plateau.. Ayur listened to him with a curiosity.In 
the morning Ayur and Mrs. Fikriye went to the shed of the sheeps. When they came back to home, 
they had  breakfast.  





 

Öğleye doğru Fikriye teyze ve ailesinden vedalaşarak ayrılan Ayur ve Orhan Bey arabayla Karagöl Tepesine doğru yola 

çıktılar. Ayur burada olağanüstü bir güzellikle karşılaştılar. Gölün etrafında bu mevsimde kar görünce çok şaşırdı. 

Orhan Bey göl hakkında bilgi verdi. Burada da sis bastırınca Ayur un tuhafına gitmedi. Alışmıştı artık. Ana yoldan göle 

kadar araba yolu olmadığından buraya atla çıkmışlardı. Atla tekrar arabanın bulunduğu yere geldiler. Tekrar Kümbet 

yaylasına döndüler. Burada iki gün çadırlarında kaldıktan sonra Sinder yaylasına doğru yola çıktılar. Ayur bu yaylada 

gördüklerine çok şaşırdı. Çünkü burada gördükleri diğer yaylalara benzemiyordu. Burada çok küçük kayalıklar vardı. 

Burası daha çok bir ovayı andırıyordu. Çocuklar koyunlarla oynuyorlardı. O da kendisini düz çayırlara bıraktı. Çimenler 

üzerinde oynuyor, koşuyordu. Ayur farkında olmadan güneşte çok fazla kalmıştı. Akşama doğru yüzü yanmaya başladı. 

Açıkta kalan teni kıpkırmızı olmuştu. Ayur yaylada güneşin deniz kenarından çok daha etkili olduğunu bilmiyordu. Ayur 

ve Orhan Bey burada yaşayan insanların misafirperverliğinden çok memnun kalmışlardı. Arabalarına binip Kümbet 

yaylasına döndüler.iki gün daha kümbette kaldılar. Çarşıda dolaştılar. Çadırlarını toplarken Ayur un dönmek için hiç 

çabası yoktu. Olabildiğince işi geciktirmeye çalışıyordu. Hazırlıkları bitmiş arabalarına binip Giresun a doğru yola 

çıktılar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In the afternoon they said good bye to Mrs. Fikriye and her family and went to the hill of 
Karagöl.Ayur was surprised that it was snowy in that season.İt got foggy again but that time Ayur 
was not surprised. There was no way for cars from the main street to the lake so they rode on the 
bicycle to get there.After a short trip, they went to Kümbet again and stayed for two days 
there.later, they went to Sinder plateau. He was surprised that it was different form the other 
plateaus because there were little Stones here. The children were playing beetween the sheeps. 
He enjoyed himself on the grass by running and playing. But his face got red because of the sun. 
He didn’t know that the sunshine was more effective here than seaside. Ayur was so happy with 
the hospitality of the people there.They returned to Kümbet and stayed there for a few days.İt was 
time to return to the city centre but Ayur was no in trouble of going to home but at last they 
returned to Giresun. 





 

 

Giresun a geldiklerinde yaylalarda, ilçelerde ve köylerde kaldığı evlerde çekilen fotoğrafları izlediler. 

Ayur içinde tarif edilemez bir burukluk hissetti. Sabah Orhan bey ile birlikte Gedikkaya ya tırmanmaya 

karar verdiler. Ayur Gedikkaya ya tırmanırken biraz zorlanmasına rağmen gördüğü manzara 

karşısında ağzı açık kaldı. Bunun üzerine Orhan bey de “senin gibi Gedikkaya nın bu güzellik 

karşısında ağzı açık kalmış ” dedi. Ayur şaşkın bakışlarla Orhan Bey e baktı ve bu duruma hiç 

şaşırmadım dedi. Ayrıca yüksekten Giresun un iki tarafının birden görünüşünden çok etkilenmişti. Bu 

arada denizi ve gemileri görünce ülkesini ve ailesini çok özlediğini fark etti. Buralar çok güzel ama 

gitme vakti geldi diye düşündü. Eve gelince hemen eşyalarını topladı. Bavulunu hazırladı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• When they returned, they looked at the photographs took in plateaus and villages. 
Ayur felt a  bit sad. Next they they climbed to Gedikkaya. It was a bit hard to climb but 
they arrived to the top Ayur’s mouth was open for the view. Mr. Orhan said that The 
mouth of Gedikkaya got open for that beauty of the view. And Ayur said I am not 
surprised to hear that. But when he saw the ships and the sea he felt that he had 
missed his family and hometown very much. He thought Here is so beautiful but it is 
time to go. After arriving home he prepared his luggages. 





 

 

 

 

 

Orhan Beyin ailesi ile vedalaştı. Buraları, burada yaşadığı günleri ve onları unutmayacağını söyleyen 

Ayur Orhan Bey ile birlikte limana gitmek için evden ayrıldı. Limana geldiklerinde Orhan Bey ile 

vedalaşan Ayur “Giresuna bu ilk gelişim ama son olmayacak, tekrar gelmek istiyorum” dedi. Orhan 

Bey de onu tekrar görmekten ve konuk etmekten memnun olacağını söyledi. Ayur kendisini bilinmeyen 

limanlara götürecek olan gemisiyle Karadeniz e açıldı. Karadeniz e açılırken anılarda bir bir gözünün 

önünden geçiyordu. Alabalık çiftliğinde balık tutarken havuza düşmesi, denizler aşıp gelen adamın 

küçük bir havuzda boğulma tehlikesi geçirmesi, süt sağarken koyunun kaba tekme atıp sağdığı sütü 

dökmesi, Orhan Bey, Ali Bey, Mualla Hanım hepsi tek tek gözünün önünden geçiyordu. Buruk bir 

gülümseme ile rotasını çizdi. İçinden tekrar gelip, sizleri yine göreceğim diyordu. 

•   

 

 

 

 
• He said good bye to Mr. Orhan’s family and said he will never forget the days he lived 

there and them. At harbour Ayur said to Mr. Orhan that that was the first time of him 

being in Giresun but wouldn’t be the last time. Mr. Orhan said that he would be happy 

to see him again. He sailed through the Blacksea and remembered the memories he 

had in Giresun and said “ I am going to come and see you again.” 




