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TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ
Prof. Dr. Erman ARTUN
Nevruz, Türk dünyasnda, ortak kültürel deer olmas yönüyle önemli bir yere sahip
olup Türklük dünyasnda ve Anadolu’da ortak inanmalarla, ortak heyecanlarla yüzyllardr
Türk kültürüne özgü özelliklerle kutlanlmaktadr.
Tarihin ilk topluluklarndan beri ay, mevsim yl vb. deiiklikler törenlerle
kutlanmaktadr. Avc kültüründen tarm kültürüne geçildiinde tarmda bolluk, bereket için
çeitli törenler yaplmaya balanmtr. Çeitli kültürlerde mevsim deiiklikleri törenlerle
kutlanr. slamiyet öncesi Türk kültüründe bahar bayram yaplarak ktan sonra canlanan
doann sevinçle karlandn ve enlikler düzenlendiini biliyoruz.
Takvimin olmad dönemlerde insanlar hayatlarn temel ura konularna göre
düzenlerlerdi. Bunlar; ekin ekme, ba bozumu, hasat, koç katm, baharn gelmesi, tabiatn
canlanmas vb. gibi olaylard. (Genç, 1995:15). Aylarn, mevsimlerin, yllarn düzenli
geçileri bunlara bal olarak bitkilerin düzenli olarak yeermesi ve sararmas, törenleri belirli
bir takvime balamtr. Bir yl içerisinde doadaki deiiklikler toplumlarn hayatn her
zaman etkilemi ve bu deiiklikler tarih boyunca bütün halklar tarafndan çeitli tören, ayin
ve bayramlarla kutlanmtr. (Pirverdiolu, 2002: 44).
Bütün milletlerin kültürlerinde görülen yeni yl törenleri, yaama biçimlerine,
corafyalarna, ekonomik yaplarna, inanç yaplarna uygun koullarda, uygun zamanlarda
çeitli pratiklerle kutlanr. nanca balanan yeni yl törenleri, Asya ve Ön-Asya toplumlarnda
benzer iklim ve corafya artlarnda zaman, ad ve pratik benzerliiyle kutlanmtr
(Malinowski, 1998:152). Nevruz; uygulamalarda baz farkllklar olmakla birlikte, Orta Asya
Türk Topluluklar, ran, Anadolu ve Balkanlarda ayn tarihler arasnda her toplumca kendine
özgü bir nedene dayandrlarak kutlanan geleneksel bir bayram nitelii kazanmtr.
Nevruz sözcüü Farsça nev (yeni) ve ruz (gün) sözcüklerinin birlemesinden meydana
gelmi olup yeni gün anlamna gelmektedir. Eski ran takvimine göre yln ilk günüdür ve
günein koç burcuna girdii ilkbaharn balangc saylan bir gündür. Hayvanclkla, tarmla
uraan topluluklar için kn bitip baharn gelmesi yapsal, ilevsel ve yeniden diriliin
sembolleen balangc olan, gece ve gündüzün eitlendii, doann uyand ve dolaysyla
üremenin balangc olarak kabul edilen 21 Mart tarihi pek çok takvimde ve kültürde ylba
olarak kabul edilip kutlanmtr (Çobanolu, 2000:34).
Nevruz enlikleri, geni bir corafyaya yaylm, çeitli kültürlerde yer almtr.
Nevruz enliklerindeki pek çok motif ortak olmakla birlikte her kültür çevresinde
farkllklarn görülmesi de doaldr (Turan, 1998:90). Her sosyal grubun kutlama ekilleri
Nevruzun içeriini farkl belirlemektedir. Baz toplumlarda mitolojik kaynaa, baz
toplumlarda dini kaynaa oturtulmaya çallmtr. Nevruz, çeitli toplumlarda kendi
kültürünün derinliklerindeki bir olay kaynak göstererek kültür deerleriyle özdeletirip
sembolletirerek bayram niteliinde kutlanlan gündür. (Tezcan, 1957: 37).
Tarih boyunca bütün Anadolu, çeitli adlarla Nevruzu kutlamtr. Nevruz; bahar ve
bereketi, yeni yl ve yln balangcn çartrr. Nevruz, Türk kültüründe bahar, yaama
sevincini, su ve kutsal arnmay, yenilenmeyi, uyanan doa ile birlikte bolluk-bereketi ve
üremeyi simgeleyen anlam ve ögelerle yüklüdür. Geleneksel ve topraa bal her sosyal
grubun toprakla ilgili bahar, hasad ve ka girii törenlerle kutlad enlikler vardr.
Anadolu dndaki Türklük Dünyas’nda Nevruz’un Kazakistan’da (brayev 1996:189),
Krgzistan’da (Karatayev 1995:229 ), Özbekistan’da (Muratolu 1996:281), Azerbaycan’da
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(Nerimanolu 1995:125), Dou ve Bat Türkistan’da ( Nazar 1996:299), Krm’da (Özkan 1995:173),
Yakutlar’da (Kiriciolu 1995:16 ), Balkan Türkleri’nde (Dede 1978:123), Yugoslavya Türkleri’nde
(Çay 1991:113-114), Kbrs Türkleri’nde (Çay 1991:116) kutlandn öreniyoruz. Ayn zamanda
Türkiye dnda Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Özbekistan gibi Nevruz geleneinin yaand
corafyalarda konuyla ilgili çeitli çalmalar yaplp kitaplar yaynlanmtr. ( Ouz 1995: 19)

Nevruz, kökü çok eski bir geleneinin Anadolu’da yeniden ekillenip günümüzde de
enlik ve kutlama biçiminde sürdürülen bir örneidir. Doann uyanmas atele kutlanr.
Çünkü ate evreni canlandran günein dünyadaki uzantsdr.
Nevruz çeitli efsanelerle örtülerek çok deiik biçimler almtr. Nevruz Günein koç
burcuna girdii, Tanrnn evreni ve insan yaratt gün olarak da yorumlanr. slamiyet öncesi
bahar kutlamalarn yapan Türkler bu kutlamalar Nevruz adyla daha sonra da
sürdürmülerdir. Anadolu’da kutlanan Nevruz enliklerinin biçimlenmesinde eski Türk bahar
bayramlar ve Anadolu’da kutlanan eski bahar enliklerinin etkisi olmutur.
Nevruz Osmanl devrinde, sayl günlerden biri olarak kutlanm, güne koç burcuna
girdii anda Nevruziye ad verilen macun veya tatl yemek adet olmutu. Müneccimba
Nevruz günü padiaha yeni yl takvimini sunar, ald bahie “Nevruziye Bahii” ad
verilirdi. Nevruz dolaysyla sadrazam padiaha donanm atlar, silahlar ve pahal kumalar
gibi hediyeler verir, bunlara “Nevruziye Pikei” denirdi (Levy,1998:234).
Kuzeydou Asya’dan merkezi Avrupa’ya kadar uzanan geni bir corafyada yaayan
amanist, Budist, Hristiyan, Musevi, Müslüman Türk halklar arasnda ylba/bahar bayram
bugün de varln korumakta ve her yl cokuyla kutlanmaktadr. Bu bayram deiik adlarla
adlandrlsa da fonksiyonel, anlam ve pratik açlardan bir bütün olarak ortaya çkmaktadr
(Pirverdiolu, 2002: 44).
Nevruzu yaatan Türkistan-Rumeli yayna bakldnda, yaplan çalmalarn özü
itibariyle bölgeseli yerelletirme ve daha dar bir toplulua mal ettirme çabalarn içerdii
görülür. Nevruzu yaamakta olduu büyük corafyadan ve bu corafyada yaama ans
bulduu dier kültürlerden soyutlamaya çalmak, kendiliinden olumu bölgesel
küresellemeyi yerelletirmek olur. Yerelleen kültür veya mitlerin zaman içinde küresel ve
bölgesel etkilerle ortadan kalkabildii, özellikle Bat kaynakl yeni kültürel küreselleme
uygulamalarnn bu süreci hzlandraca dikkatten uzak tutulmamaldr (Ouz,2002:ss.8894).
Nevruzun nereden kaynakland sorusuna kendi yerel ortamlarnda cevap oluturan
bu mitlerin bir bölümü tarihten gelmekte, bir bölümü tarihi olaylardan yararlanlarak yakn
dönemlerde kurgulanmaktadr. Nevruz üzerine yaplan aidiyet tartmalarna her toplumda
farkl olabilen daha dorusu olmas doal olan bu köken mitleri neden olmaktadr. Nevruzla
ilgili kimi mitler, ilk insann bugün doduunu anlatr. Nevruzun doumla ilikilendirilmesi
mantksal açdan dorudur. Çünkü, Nevruzda tabiat adeta yeniden domaktadr (Ouz, 2002:
88-94).
Nevruzun slamiyet öncesi, slamiyet sonras ve günümüz olmak üzere üç boyutu
vardr.
slamiyet Öncesi Nevruz:
slamiyet öncesi Nevruz’un inanç ve pratiklerini öylece sralayabiliriz. Nevruz,
hayvanclk ve tarma dayal toplumlarda üreme ve üretme ilevlidir. Takvim bilgisine dayal
kutlama tarihi vardr. Nevruz, doayla bark olma ve onlardan yararlanma dileine dayanr.
Yaratl ve türeyie, yeniden dou ve doann canlandrma inancna ait inanma ve pratikleri
vardr. Nevruz ateinden atlama, günahlardan arnmadr. Ate kutsanr, doann uyanmas
atele kutlanr. Ate; evreni canlandran günein dünyadaki uzantsdr. Nevruz atei, ritüelin
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balamasnda önemlidir. Ate kültü pek çok uygarlkta aydnlk, kötülükten arnma,
temizleyicilik ve bereket - bolluk sembolüdür. Ayn zamanda yaklan büyük ate topran
snp uyanmas simgesidir. Bahar bayramdr.
slamiyet Sonras Nevruz:
Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu yurt tutan Türkler, göç yollarnda kültürleme
yoluyla kültür alveriinde bulunarak bunlar Anadolu’ya tamlardr. Tanan Orta Asya ve
göç yollar kültürü yeni yurt Anadolu kültürü ve slami kültürle yüzyllar süren kültürleme
sürecinde yorularak günümüz kültürünü oluturmutur.
Anadolu topraklar üzerinde yaayan halkmzn yaama biçimleri, hem kendisinden
önce Anadolu’da yaayan uygarlklarn hem de kendisinin Orta Asya’dan getirdii kültür
temelleri üzerine kurulmutur. Nevruz doa güçlerine törenler düzenleyerek bu törenlerin
toplum yaantsn kolaylatrmas dilei üzerine kurulmutur. Doayla bark olma istei bu
enliklerin temel tan oluturur.
Nevruz, slamiyet sonras, eski inanç ve pratikleri tayarak devam etmi, yeni
kültürde yeni anlamlar kazanmtr. Nevruz’a slami olmayan inanç ve pratiklerle,
slamiyet’in kabulü sonras Anadolu ve Anadolu d Türk dünyasnda inanlan dini inanlar
ve menkabelerle kutsal kabul edilip yeni anlamlar yüklenerek slami kimlik kazandrlmtr.
Bunlardan birkaçn sralayalm. Allah, yeryüzünü 21 Martta yaratmtr. Nevruz, Hz.
Adem’in çamurdan yorulduu, Adem ve Havva’nn bulutuklar, Nuh’un gemisinin karaya
vard, Yusuf Peygamber’in kuyudan kurtarld, Hz. Musa’nn asasyla Kzldeniz’i yard
gün olarak kabul edilmitir (Kutlu 1990: 109 ). Nevruz, Hz. Muhammed’in peygamber olduu
gün olarak kabul edilmitir. slamiyet öncesi, su kültünün Hzr’a, toprak kültünün lyas’a
yüklenmesi tesadüf deildir. Alevi- Bektai inanç ve pratiklerinde Nevruz farkl anlamlar
kazanmtr. Birkaç örnek verelim. Nevruz; Hz. Ali’nin doum günü ve halife olduu gün,
Hz. Ali ile Hz. Fatma’nn evlendikleri gün, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in doduu gün,
Kerbela olaynn olduu gün olarak kabul edilir (Temren 1995: 152-155).
Nevruz özellikle toprakla ilgili mevsim deiiklii zamannda, ktan yaza geçite
kutlanr. Nevruz doann canlanmasn karlayan bir enliktir. Uyuyan doa için yiyecek
toplanp topluca yenir. Günümüze kadar bahar bayram olarak kutlanmtr.
Günümüzde Nevruz
Nevruza çeitli anlamlar yüklenmesi binlerce yllk süreçte süreklilik kazanmasna
neden olmutur. Günümüzde ilk çk ilevsel olan Nevruz, doann çözülebilmesi orannda
ilev deitirerek güncellemee balam ve enlik eklini almtr.
SONUÇ:
Bugün "Nevruz" adyla yaygnlaan; ancak Asya'da birçok Türk topluluu tarafndan
hâlâ yeni yln gelii ritüelleri içinde kutlanan ve her yeni dönemde yeni mitlerle beslenerek
zenginleen olgu, balangç mitlerinin kitleselleerek ve kültüre dönüerek günümüze
ulamasndan baka bir ey deildir. Türklerdeki Nevruz ve Hdrellez kutlamalarna ve bu
kutlamalar içindeki inanmalara, ritüellere ve dier pratiklere bakldnda, yaplan her eyin
"yeni yl”n geliini kutlamak olduu açkça görülür (Ouz, 2002: 77-88).
Nevruz, toplumsal yaamda canlandrc etkisinin bulunmas, geleneklerin sürmesine
arac olmas, törelerin köklemesini salamas yönüyle ilevseldir. Nevruz geleneini
sürdürenler kültür tayclar olarak görev yapmaktadrlar. Nevruz, halkn ortak duygu ve
düüncelerini dile getiren, Türk kültürünün korunup yaatlmasnda önemli bir yeri olan
mevsimlik törenlerimizdendir.
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Bayramlar fertleri bir araya getirir, onlar arasnda toplumsal balar güçlendirir,
ortaklklar pekitirir. slamiyet’in kabulüyle birlikte Nevruz’un corafi ve tarihi nedenlerinin
yan sra geni halk kitlelerince inanlan ve menkabevi nedenlerle kutsal olarak kabul
edildiini görüyoruz. Nevruz, yeni kültürde kutsanm, bayram olarak kutlanmtr.
Nevruz, ister ayini, dini ritüele dayansn, isterse din d bir ritüele dayansn takvime
bal bir kültür veya folklor olay olarak toplumu, belli deerler üzerinde birletirir.

Nevruz Kutlamalar Uygulamalar
Nevruz Yörükler arasnda kn bitii ve bahar bayramnn balangc olarak kabul
edilir. Nevruzda “Nevruzunuz kutlu, dölünüz hayr ve bereketli olsun” diyerek kutlanr,
kurban kesilir. Nevruz, Gaziantep ve çevresinde Sultan Nevruz adyla kutlanr. Diyarbakr’da
halk nevruzu elence ve mesire yerlerine giderek kutlar.
Anadolu’da Türkmenler Nevruzu, Eski Martn Dokuzu ve Sultan Nevruz olarak
adlandrmaktadrlar. Büyük ateler yaklp üzerinden atlanr. Ayn enlii Karadeniz
Bölgesinde de görüyoruz (Çay,1995:17-139). Trakya’da Tekirda, Krklareli ve Edirne’de
Nevruz enlikleri ve Mart Dokuzu adyla enlikler yaplr. Nevruz kutlamalar için mesire
yerlerine gidilir. Eski hasrlar yaklarak üzerlerinden atlanr. zmir ve Uak’ta da Mart
Dokuzu enlikleri ve Sultan Nevruz Bayram adyla kutlamalar yaplr. Uak’ta “Yl
Yenilendi” tabiri yaygndr (Çay, 1995:17-134) Bu da bize hala törenin ilevsel yönünün
olduunu göstermektedir.
slamiyet sonras Anadolu ve Türklük dünyasnda nevruzla ilgili yaplan pratiklerden
birkaç örnek verelim: Nevruz günü, nevruz sofras kurulur, “s” harfiyle balayan yedi çeit
yemek hazrlanr. Nevruz kurban kesilir, bereket simgesi kabul edilen Hzr ve lyas’n evleri
ziyaret etmesi için kap önüne un serpilir. Nevruz atei yakma, atein etrafnda dönerek çeitli
oyunlar oynama gibi uygulamalar da yaplmaktadr.
Türk dünyasndaki nevruz kutlamalar srasnda yaplan uygulamalara baktmzda
eski kültür, inan, mit, efsane, gelenek, örf ve âdetlerimizle ilgili yönleri görebiliriz. Türk
dünyasndaki nevruz kutlamalar aadaki sraya göre uygulamaktadr.
a) Hazrlk Dönemi:
Nevruza hazrlk genel temizlikle balar. Evlerin etraf temizlenir, içi ve d
badanalanr, hallar ve kilimler ykanr. Aile üyelerine yeni elbise, alnr. Akrabalara hediye
alnr. Bayrama birkaç gün kala tatllarn yapmna balanr. Nevruz atei için gerekli ot, çal
ve odun hazrlanr.
b) Mezarlk Ziyareti:
Nevruz kutlamalarnda önemli bir yeri olan bu gelenek, eski Türklerdeki yu
törenlerinin izlerini tamaktadr ve bunlarn devam niteliindedir. Azerbaycan, Türkistan ve
dier yörelerde hâlâ nevruzda yaplan bu gelenek, ölmülerin mezarn ziyaret etmek, mezar
üzerine eker ve tatl brakmak, yasin okumak, at söyleyip alamak, mezarlarn etrafn
temizlemek, baz yörelerde de mezarlkta kahve içmek ve yemek yemek gibi etkinliklerle
devam etmektedir. Orta Anadolu’da Nevruz “Mart Dokuzu” adyla bilinir. Dier yörelerde de
benzer adetler vardr. Mezarlar ziyaret edilir.
Nevruz Tahtac Türkmenlerinde 22-23 Martta kutlanr. Ölülerin yedirilip içirildii gün
olarak kabul edilir. Burada eski Türk inanç sisteminin atalar kültü kendini göstermektedir.
Mezar ziyareti yaplr. Kabir öpülür. Elenceler gün ve gece boyu sürer (Yetien,1951:365).
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c) Kr Gezileri:
Toplu ekilde krlara çklarak elenceler, ölen ve yarmalar düzenlenir. Bu gelenek
Hun Türklerinde de mevcuttur. Türk dünyasnn baz yörelerinde bu etkinlik Nevruzda
gerçeklemeye devam etse de, dier yörelerde Hdrelleze kaymtr.
d) Atele lgili Pratikler:
Geni Türk corafyasnda kutlanan Nevruz törenlerinin hepsinde atele ilgili pratikler
bulunmaktadr. Bunlardan en yaygn olan büyük ateler yakarak üzerinden atlama ve bu
srada “Arlm, uurluum sende kalsn”, “krmzln bana, sarlm sana” gibi büyüsel
dualarn edilmesidir. nana göre nevruz ateinden atlayanlar hastalklardan arnr ve yl
boyunca hastalanmaz. Bir dier pratik, hayvanlar ate üzerinden atlatmak veya iki ate
arasndan geçirmektir. Nevruz törenlerinde atein kullanlmas, onun temizleyici, arndrc,
hastalklar, kötülükleri ve büyüyü yok edici özelliinden kaynaklanmaktadr.
e) Su ile lgili Pratikler:
Sabah erkenden tüm su kaplarndaki sular yenileme, taze su içme ve ev hayvanlarna
içirme, eski eyalar suya atma, birbirinin üzerine su serpme ve su falna bakma eklinde su ile
ilgili pratikler uygulanr. Su kültü, eski Türk inanç sisteminde önemli bir yere sahiptir ve tüm
pnarlarn, dere, rmak, göl ve denizlerin kendi iyi ruhlarnn olduuna inanlmaktadr. Suyun
ifa verici, arndrc gücüne inanç, Türk mit, efsane ve destanlarna da yansmtr.
e) Elenceler:
Nevruz kutlamalarnda çeitli yarlar, gösteriler, seyirlik oyunlar ve müzik yer
almaktadr.
f)Yardmlama:
Nevruz kutlamalarnn en önemli özellii yardmlama, sevgi ve efkat bayram
olmasdr. Bayramdan önce fakir, hasta ve zor durumda olan kiilere para, giyecek yardm
yaplr ve bayram günü yaplan bayram andan pay verilir. Yardmlar srasnda insanlar
krmamaya dikkat edilir (Pirverdiolu, 2002: 46-49).
Manisa’nn ünlü “mesir bayram” da Nevruz günü kutlanan bir bayramdr. Nevruz
günü, türlü otlardan ve çiçeklerden alnm maddelerle yaplm ve kâtlara sarlm küçük
macun parçalarnn minareden atlmas ve aada toplanm halkn, ifal sayd bu
macunlar kapmas törenin en önemli kesimi saylyor.
Nevruzla lgili nanç ve Adetler
Anadolu’da nevruz inancna bal düünceler farkl olmakla birlikte geleneksel
uygulamalar birbirine benzemektedir. Bu uygulamalar dört ana balk altnda toplayabiliriz.
a) ifa ve Salk steine Yönelik nanç ve Âdetler:
- ebinkarahisar’da Nevruz sabah akarsularda ykanld takdirde kuvvet ve salk
kazanlacana inanlr.
- Mart ay içerisinde Anadolu’nun baz yerlerinde (Nevruzla balantl olarak) görülen
bir baka gelenek de “kara çaramba”dr. Bu günde bir yabani gül aac dal, iki ucu
kesilmeden ortadan ikiye ayrlr. Sonra iki ucundan tutularak bastrlr ve bir daire oluturulur.
Daha sonra, bata hastalar olmak üzere herkes bu dairenin içinden geçer. Böylece hastaln
geçeceine, skntlarn yok olacana inanlr.
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b) Bolluk, Bereket, Mal, Mülk ve Uura Yönelik nanç ve Âdetler:
- Dou Anadolu’da Nevruzdan bir gece önce aile reisi, aile bireylerinin says kadar
küçük ta toplar. Bunlar evin bacasnn etrafna dizer. Talarn kimi temsil ettii önceden
belirlenir. Nevruz sabah talarn alt kontrol edilir. Hangisinin altnda krmz böcek
bulunursa, uur ona saylr. Böylece ailenin o uurlu bireyinden dolay Tanr’nn rzknn
kendilerine verildiine, o kiinin evin kaderi üzerinde etkili olacana inanlr.
- Orta Anadolu’da Nevruz sabah erkenden kalklarak, mezarlar ziyaret edilir, dilekte
bulunulur. Dilekte bulunan kii, mezarlardan birer ta alarak krka tamamlar. Bir torbaya
koyup evine asar ve bir yl bekler. Dilei kabul olursa talarn krk bir adet olacana inanlr.
Bir dahaki Nevruzda dilek kabul olsa da olmasa da talar alnd yere konur.
- Sivas’ta Nevruzda (mart dokuzu) gök gürlerse o yl ürünün bol olacana inanlr.
- Nevruz günü çimenler ne kadar çok çinenirse, o kadar çok büyüyeceine inanlr.
Tunceli’de de Nevruz baca dizme ve ta dizme adetleriyle kutlanr.
c) Ksmet Açma ve ans steine Yönelik nanç ve Âdetler:
- Gaziantep’te 22 Mart gününe “Sultan Navrz” denir. Halk arasndaki inanca göre 21
Marta balanan gece sultan Navrz, belli olmayan bir saatte, batdan douya göç eden güzel
bir kzdr. Sultan Navrzn geçtii saatte uyank olanlarn dileklerinin gerçekleeceine
inanlr. Evdeki bütün kap kacaa su doldurulur, sabaha kadar beklenir. nanca göre, dilek
kabul edilirse sular altna dönüür.
-Birçok yöremizde Nevruz günü gençler dilek dileyip souk suya girerler. En az üç
kez bütün vücudu suya daldrrlar. Böylece ksmetlerinin açlacana, dileklerinin
gerçekleeceine inanlr.
- Yozgat’ta genç kzlar, gelecek yl koca evinde çocuk kucakta olalm dileinde
bulunarak çimen veya sebzeleri düümlerler.
d) Gelecei Anlama ve Yönlendirme Amacna Yönelik nanç ve Âdetler:
- Ar’da gençler “gllik” ad verilen, tuzlu hamurdan yaplm bir çörein yarsn yer,
hiç su içmeden yatarlar. Rüyada kendilerine su verileceine ve suyu veren kiiyle
evlenileceine inanlr. Akamdan kalma çörein dier yars da sabahleyin evin damna
braklr. Az sonra bir karga gelir bu çörei alr giderse ve kimin damnda yerse, dilek tutan
kiinin o evin kz ya da olu ile evleneceine inanlr. Karga herhangi bir evin damna
konmam ve uzaklamsa uzaklardan birisiyle evleneceine inanlr.
- Genç kzlar bir evde toplanrlar. Hiç konumadan bir çemeye giderek su getirirler.
Suyu derince bir leenin içine dökerler. ki inenin ucuna iplik ve pamuk sarp her birini
leenin bir tarafndan suya brakrlar. ki sevgiliyi temsil eden ineler birbirine yaklarsa
sevgililerin kavuacana uzaklarsa kavuamayacana inanlr.
- Uzun k günlerinin skntsndan kurtulmak, yeni yln skntsz ve iyi olmasn
salamak amacyla suya 13 ta atlr, daha önceden çimlendirilen budaylar suya braklr.
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