
Giresun’un Neyi Meşhur? 
 

Yöre halkı büyük şehirlere göçe başladığından beri eski gelenekleri az da olsa terk 

etme yolunu tutmuştur. Ancak büyük çoğunluk eski Laz, göreneklerine bağlıdır. Bu 

gelenek ve görenekler çoğunlukla eski söylentilere dayanır. Laz kültürü etkisini hale 

göstermektedir sözlü olarak. Müzik ve folklorde bunu görmek mümkündür Her yıl 

Mart ayının 14' ünde yılbaşı tutulur. O sabah erkenden kalkılır, deniz veya akarsudan 

su alarak eve gelinir ve sağ ayak ile eşikten geçilerek eve girilir. Su evin dört bir 

tarafına serpilir. Eğer hayvanlar varsa onların üzerine de serpilir. O gün kimse evine 

uğursuz gelir diye misafir kabul etmez, ancak ayağı denenmiş birisi varsa o eve 

çağrılır. Gelen kişi sağ ayağını içeriye atar yeni yılınız hayırlı olsun martınızı 

bozuyorum der o gece evde ısırgan veya paça pişirilir içine yeşil boncuk atılır. Bunları 

yerken boncuk kimin ağzına gelirse o yıl bu şahıs ekine başlar, aile içerisinde bol 

rızıklı kabul edilir. Yine Mart'ın 14 ünde gün tutulur. Mart'ın 14'ü, Mart 15'i , Nisan 

16'sı, Mayıs v.b. aylar olarak adlandırılır. O günlerdeki havanın durumuna göre o 

ayların nasıl geçeceği hakkında fikir yürütülür. 

5-6 Mayıs'ta Eski Türkmen adeti olan Hıdrellez tutulur. Bu gün Hızır ve İlyas 

Aleyhissamların bir araya geldiğine ve artık kış ayının bitip güzel günlerin geleceğine 

inanılır ve Göktanrıya en yakın yerlerde yani yüksek tepelerde kutlamalar yapılır.. 

Yine akşamdan 3-5 genç kızlar niyet tutarak bir gül ağacının dibine yüzüklerini 

gömerler. Sabahleyin mani okuyarak onları çıkarırlar. Söylenen maninin manasına 

göre talihlerini denerler. Ramazan'da çocuklar Dımbılçı denen bir grup oluşturup 

maniler söyleyerek iftardan sonra evlerin kapılarını çalarlar ve hediyeler toplarlar.. 

Cenazelerde talkım veriler 40 ve 52nci günlerde dualar okutulur.. Eski zamanlarda 

zengin ve hatırlı şahısların mezarlarının başında ilk 3 veya 7 geçe kandil yakılırdı.. 

Şehrin birçok yerlerinde Kutsal Ocak yerleri bulunur.Ocak yerlerinde Dilekler 

tutulur,hastalara şifa,dertlere devalar aranır..Ateş kutsaldır, su dökülmez. Su 

Kutsaldır, kirletilmez.. 
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Kümbet Giresun 

 

Pınarlar Şelalesi 

 
Şebinkarahisar Kalesi 

Daha fazla bilgi için ; secreturkey.com sitesini ziyaret ediniz. 
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