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Özet

Abstract

Bu çal›ﬂmada XIX-XX yy.da Azerbaycan’da büyük

The Structure of the Large Families in
Azerbaijan in the XIX-XX Centuries

ailenin geliﬂmesi tarihi ve sosyolojik aç›dan irdelenmektedir. XX yy.baﬂlang›c›na kadar büyük aile çok
yayg›n durumdayd›. Büyük aile kan akrabal›¤› esas›na
dayan›rd›. Bu aile tipi akrabal›k ba¤lar› kuvvetli, erke¤in liderli¤ini bar›nd›ran, yaﬂl› erke¤in ya da erkeklerin
ailenin sorumlulu¤unu üstlendi¤i geleneklere ba¤l› aile tipidir.
Büyük o¤ul mirasdan en büyük pay› almaktad›r ve
baban›n ölümünden sonra da ailenin reisi olmaktad›r.
Çal›ﬂmada Azerbaycan›n farkl› bölgelerinde büyük
aile türlerinden örnekler gösterilmektedir. Ayn› zamanda büyük ailelerin Bakü’de, Nahçivan’da, Azerbaycan›n kuzeyindeki kuruluﬂ yap›lar› incelenmektedir.
Çal›ﬂman›n sonunda geniﬂ ailelerin çözülme sebepleri üzerinde durulmaktad›r.

This study researches the structure, development
of the large families in Azerbaijan in the XIX-XX
centuries. The article investigates the historical and
sociological background and reasons for creation of
these families.
The large families had very deep roots till the
beginning of XX century. The connecting factor for
these families was relationship by blood. Such kind of
relationship created a sense of responsibility among
family members towards each other. This
responsibility showed itself in the following issues: to
take care of each other, to share everything benefit
and lost, to cooperate.
This study recognizes patriarchy as a structure for
these families, where the man is the owner of
everything and he is a main decision maker in the
family. In the inheritance questions a son gets the
majority of the family’s heritage and after the father’s
death the oldest son becomes a leader of the family.
The elements that made these families different and
unique such as very specific family traditions, also
mentioned in this study.
This study based on the real-life examples from
the different large families, which lived in Azerbaijan.
In addition the study investigates the large families’
structure in the different regions of Azerbaijan such
as in Nakhchivan, Baku, and the North of Azerbaijan
and so on.
At the end authors mention the reasons of
diminishment and modification of the large families in
Azerbaijan.
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G‹R‹ﬁ
Eski Türk toplumlar›nda ve bu arada Azerbaycan Türklerinde aile bütün sosyal bünyenin çekirde¤i durumundaki ilk sosyal birlikti. Azerbaycan
toplumu sahip oldu¤u kültürel de¤erlerin de etkisiyle tarih boyunca aile kurumuna hak etti¤i de¤eri vermiﬂ ve onu hep yüceltmiﬂtir. Türklerdeki aile
yap›s›, ayn› zamanda köklü bir toplum yap›s›na da
sahip oldu¤unu göstermektedir. Söz konusu derinli¤in tespiti bugünkü durumu anlamada bize
yard›mc› olacak, daha isabetli yaklaﬂ›mlar yapmam›z› temin edecektir.
Ailelerin kuruluﬂ yap›s›, üretim tarz›, aile içi
iliﬂkiler:

egemen oldu¤u tek nikah ﬂeklindeki birliktelik o
dönemin koﬂullar›nda hâlâ ekonomik yönden
özerk monogam ailenin ortaya ç›kmas› anlam›na
gelmemektedir.
Üretimde kullan›lan araç ve gereçler gereksinimleri karﬂ›layacak tar›m aletleri ve bunlar› kullanabilecek kiﬂiler kar›-kocadan oluﬂan küçük aile
tipleriyle ziraata dayal›, sosyal üretim tarzlar› ve
yöntemleri, ba¤›ms›z yollarla yürütülmesi için arzu
edilen düzeye henüz varamam›ﬂt›r.
Eme¤in karﬂ›l›¤›nda al›nanlar ve toplum üyelerine henüz tam olarak serbestiyetlik kazand›rmad›¤› bir ortamda tek birleﬂtirici unsur sadece baba
yolu ile birbirine akraba olan birkaç (4-5) kuﬂa¤›n,

XX. Yüzy›ldan önce Azerbaycan ailesi tarihsel
olarak genel anlamda iki ﬂekilde oluﬂmaktayd›.
Birincisi, XIX. Yüzy›lda örneklerine rastlanan iki üç kuﬂa¤›n temsilcilerinin -baba, anne ve evli erkek çocuklar›yla bir arada yaﬂad›¤› geniﬂ ataerkil
ailelerdi. ‹kincisi ise kar›-koca ve çocuklardan oluﬂan küçük, çekirdek ailelerdi.
Bilindi¤i gibi s›n›fsal toplumlar›n mevcut tarihsel süreçleri içerisinde aileler çeﬂitli biçimlerde teﬂekkül ediyorlard›. Araﬂt›rmac›lar bu aile tiplerinin
tasnifini yapm›ﬂ ve XIX. Yüzy›lda Kafkasya ve
özellikle de Azerbaycan’da bu türden ailelerin
varl›¤›ndan söz etmiﬂlerdir.
M. Kosven konuya iliﬂkin çal›ﬂmas›nda ﬂöyle
diyor: “Büyük aileler tarihi süreç içerisinde ortaya ç›km›ﬂlard›r. Fakat bu ortaya ç›k›ﬂ, bütün
halklara özgü genel itibariyle cemiyetin geliﬂimiyle do¤ru orant›l›d›r”. (KOSVEN 1957:70) Do¤al olarak büyük aile tipleri tarihin her döneminde
kendinden söz ettirmiﬂ ve XX. Yüzy›l›n birinci yar›s›na kadar Azerbaycan’da da derinden kök salm›ﬂlard›r. Bu aile tipi bilinen bir çerçevede yani
birkaç nikâh yapan ailelerin ve onlar›n çocuklar›n›n anne babalar›n›n… vd. birlikte yaﬂad›klar› aileler olmuﬂlard›r. Böylelikle geniﬂ ailelerde baban›n
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yani “halk›n ç›kar› u¤runa etkinlik gösteren, bu
amaçla çal›ﬂan ayn› dönemin insanlar› aras›ndaki üyelerin’’ ve onlar›n eﬂleri ve çocuklar›ndan
oluﬂan

ataerkil

aile

olabilirdi.

(HEVILOV,

1991:199-200)
Araﬂt›rmac›lara göre büyük aileler insan soyunu devam ettirir ve bütün soy dahilinde soyun art›m› sürecini kapsamas› itibarile üç, nadir hallerde
dört soylu akraba silsileleri oluﬂtururlar. (HOMENKO, 1980:36)
Aile iliﬂkilerinin düzenlenmesi, oluﬂumu ve
yap›lanmas› gibi iﬂler geniﬂ ailenin reisi taraf›ndan
yürütülüyordu. (MONOGOROVA, 1982:13-14) Bu
ailelerin tar›msal fonksiyonu ise; özel mülkiyetleri
olan tar›m aletleri ve mahsul üretimi üzerine kuruluydu. Ailenin reisi ve himayacesi babayd›.
(SEMYI, 1975:105)
Böyle bir yap›ya sahip aileler kendi içerisinde
birkaç k›sma ayr›l›yorlard›: çokyönlü babal›k, çok
yönlü kardeﬂlik, tek çizgili bir yap›ya sahip bütöv
akraba aileler. Ataerkil aileler ise tarihi bak›m›ndan kökleri daha eskiye dayanan ailelerdi.
(SEMYI, 1975:144)
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XIX. Yüzy›l›n sonlar› ile XX. Yüzy›l›n baﬂlar›nda,
hatta Sovyet iktidar›n›n ilk y›llar› olan 1920’ li y›llarda Azerbaycan’da ataerkil aile yap›s›n›n örneklerine rastlamak mümkündü. Bu tip ailelerde öksüz çocuklar amcan›n yahut day›n›n himayesinde
büyürlerdi. Gayrimenkul ise aile içerisinde ﬂeriat
üsul ve esaslar›na göre paylaﬂ›l›yordu. Erkek çocuklar›na mirastan ayr›lan pay k›z çocuklar›na ayr›lan miras›n birkaç kat›n› oluﬂturuyordu. Çünkü
ﬂer’i sistemde erke¤e iki kad›na bir hissenin esas
olmas› koﬂulu yerine getirilmek zorunluydu. Aile
reisi dul kalm›ﬂ kad›na nikâh sözleﬂmesine esasen getirdi¤i cehize ek olarak gayrimenkulun
8/1’ini verirdi. (HOMENKO, 1980:232)
Bu aile örne¤inde bu tür ailelerin tar›msal birliktelik oluﬂturduklar› bilinir. Bu aileye ba¤l› üyeler
ortak üretim yapar, ayn› meslekte birlikte çal›ﬂ›p
u¤raﬂ veriyorlard›r. (GULIYEV, 1994:88)
Vergi koyulurken aile üyelerinin de¤il de; vergi birimi olarak al›nan ev veya üretimlerin dikkate
al›nmas›, Azerbaycan köylerinde tar›m›n halen
devam etmesi… vb. hususlar ailelerin parçalanmas›n› önlüyordu. D›ﬂsal üretim kaynaklar›, eﬂya
ve di¤er araçlardan da anlaﬂ›laca¤› üzere, Azerbaycan’›n farkl› bölgelerinde XX. Yüzy›ldan önce
büyük aileler halen varl›¤›n› devam ettiriyordu.
Nahç›van Özerk Cumhuriyetinin Babek ﬂehrinin Sirâb köyünde geniﬂ aileler; “ev” veya “Hanl›klar evi” olarak isimlendirilirlerdi. Birbirlerine oldukça s›k› ba¤l› olan bu aileler, toprak ekip, iﬂliyorlard›. Bazen büyük aileler, hayat koﬂullar› zorlaﬂ›nca toprak sahas› oldukça elveriﬂli olan köylere göç ederek oralarda yerleﬂir, çiftçilik ve hayvanc›l›kla, ayr›ca küçük ticaretle de meﬂgul olurlard›.
Bakü’nün köylerinde yaﬂayan ailelerde erkekler esas itibariyle maden ocaklar›nda, fabrikalarda
ve yahut da tar›m kooperatiflerinde çal›ﬂ›yorlard›.
Erkeklerin bu ﬂekilde çal›ﬂma koﬂullar› Bakü köy-

lerinde geniﬂ ailelerin varl›¤›na engel teﬂkil etmiyordu. Bakü’nün Novhan› köyünde 30. y›llarda
yaﬂayan Memmedov Dadaﬂ bala ve kardeﬂlerinin
ailesi yukarda vurgulanan mevzuya en güzel örnek teﬂkil etmektedir. Söz konusu aile; burada
yaﬂayan geniﬂ ailelerdendi. Bu ailenin meﬂgul oldu¤u saha koyunculuk idi. Kardeﬂlerden Dadaﬂbala, Seyfeli ve Sefa koyunculukla u¤raﬂ›r, baba
bal›kç›, Seda sürücü, Feda ise muhasebe iﬂleriyle meﬂgul olurdu. Her biri zaman› geldi¤inde evlenmiﬂ, çoluk çocuk sahibi olmuﬂ ve topluca hayatlar›n› devam ettirmiﬂlerdi. Yukarda ad› geçen
kardeﬂler 1941 y›l›nda 2. dünya savaﬂ›nda Almanya’ya karﬂ› mücadele için köylerinden ayr›lm›ﬂ ve
bir daha da ailenin bütünlü¤ü korunamam›ﬂt›.
Büyük ailelerin kendine has özellikleri vard›.
Onlar›n umumi mezarl›¤› olur, aile kan akrabal›¤›
esas›na dayan›rd›. Onlara göre kan akrabal›¤› bir
nevi görevdi ve istese de istemese de onlardan
her biri di¤erine; gereksinim duyulabilecek herhangi bir durumda yard›m etmekle mükellefti. Büyük aileler nesil birleﬂmelerine göre birkaç bölümden oluﬂan bir yap›sal kuruluﬂa malikti. Aile reisi
vefat etti¤i zaman gelene¤e göre büyük o¤ul aileyi idare ederdi.
Tarihiin çeﬂitli dönemlerinde Azerbaycan’da
hayatiyetlerini devam ettiren büyük ailelerin meﬂguliyeti esas itibariyle hayvanc›l›k, çiftçilik, ipekçilik ve bal›kç›l›k olmuﬂtu. Çünkü Azerbaycan’da tar›m ve hayvanc›l›k sanayiye oranla daha çok geliﬂmiﬂti . Yani nüfusun büyük ço¤unlu¤u esasen
tar›m ve hayvanc›l›kla u¤raﬂ›yordu.
Azerbaycan’da 1916 y›l›n›n verilerine göre çiftçilikle u¤raﬂan nüfusun say›s› iki milyona ulaﬂm›ﬂt›. Bu rakam genel nüfusun % 76,5’ine tekabül
ediyordu. Çiftçilik sahas›nda ilk yeri ekin ve biçim
iﬂleriyle u¤raﬂanlar al›yor, daha sonra hayvanc›l›k,
ba¤ ve bahçe, ipekçilik ..vs. geliyordu. (VEL‹L‹,
1993:78) Ekin ve biçim iﬂleriyle u¤raﬂanlar; karasaban, tahta mala, bel küre¤i, diﬂli, orak, t›rpan,
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dirgen, döven, yaba..vs. gibi sade tar›m aletleri
kullan›l›rd›. Bu ve benzeri durumlar köy yerlerinde,
Büyük ailelerin kalmas›n›n en önemli sebeplerinden birisiydi.
Yine büyük ailelerin kendilerine özgü örf ve
adetleri, her zaman olmuﬂ ve bu örf ve adetler tar›m ve hayvanc›l›¤›n çeﬂitli alanlar›na özgü iﬂlerin
görülmesinde, aile içerisinde yap›lan iﬂ bölümünde ve aile içi iliﬂkilerde kendini göstermiﬂtir. Ayr›ca malumdur ki büyük ailelerin çekirdek ailelerin
yerine geçmesi tarihi bir süreçtir. Ve tarihin çeﬂitli dönemlerinde çok h›zl› olmasa da bu de¤iﬂim
devam etmiﬂ; yavaﬂ yavaﬂ Azerbaycan köylerinde
Büyük aileler esas›nda akraba gruplardan oluﬂan
(patronimik) nesiller meydana getirmiﬂtir.
Büyük ailelerin bölünmesi neticesinde belirli
tar›msal ve ideolojik birli¤e sahip olan akraba
gruplar›n›n meydana gelmesi kanunlara uygun bir
oluﬂum olarak güney Kafkasyan’›n her yerinde
araﬂt›rmac›lar taraf›nda tespit edilmiﬂtir. Güney
Kafkasya da akraba gruplar›n›n (patron›m›yan›n)
varl›¤›n›n ö¤renilmesi hususunda M. Kosven ve
K.R Karadzen’in araﬂt›rmalar› önem arz etmektedir . M. Kosven; Kafkasya halklar›n›n sosyal yap›s›n› karakterize etmiﬂ, aile hayat›n› ve aile - nikâh
münasebetlerini araﬂt›rarak bilime patronomik
grup kavram›n› kazand›rm›ﬂt›r. (KOSVEN,
1957:221)
Patronimik gruplar›n; (soyca büyük ataerkil
ailelerin küçük ailelere bölünmesi sonucunda
meydana gelmiﬂ akraba gruplar) di¤er gruplardan ay›ran en önemli özelli¤ini bu ailelerin bir birilerine karﬂ›l›kl› yard›m etmeleri oluﬂturmaktayd›.
Böylesi gruplar için M. Kosven, ilk defa patronomiya terimini kullanm›ﬂt›r. O, patronomiya kavram› için ﬂu aç›klamay› yap›yordu: Patronomiya;
bir ataerkil aile birli¤inin büyümesi ve parçalanmas› neticesinde meydana gelmiﬂ veya baﬂka
derecelerde umumi ataerkil tar›m ve ideoloji birli-
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¤i kuran, yani ailenin önde gelen kiﬂileri taraf›ndan
ailenin adlara bölünmesi neticesinde ortaya ç›kan
gruplar›n bütünüdür. (KOSVEN, 1957: 87)
Azerbaycan’da 20.yy’dan önce ço¤unlu¤u
meydana getiren küçük ailelerde, karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂmaya ve birlik alakalar›na ihtiyaç duyuyordu. Birçok orta halli ve fakir çiftçi aileler de yukarda bahsedildi¤i gibi tarla iﬂlerini görmek ve hayvanc›l›kla meﬂgul olmak için güç birli¤i yapm›ﬂlard›. Güç birli¤i yapan ortaklardan birine yard›ma
gelmek onun sevincine (dü¤ün, sünnet, çocuk
do¤umlar›… vs) ve kederine ( ölüm, tabii felaketler, sakatl›k… vs) ortak olmak her bir köylü ailesinin ifa etmekle mecbur oldu¤u vazifelerdi. ﬁüphesiz böyle hallerin ortaya ç›kmas› Azerbaycan
ailesinin birlik ile s›k› s›k›ya ba¤l›l›¤›n›n ne derece
önem arzetti¤ini ortaya ç›karan faktörlerdi. Yani
aile yak›n akrabalar› ile oldukça s›k› birliktelik içerisindeydi.
Patronimik aileler; insanlar›n tam olarak soya
ve aileye mensubiyetini aç›klayan bir aile kuram›d›r. Bu kuram geniﬂ tar›msal aileler de yaﬂayanlar
için özellikle gerekli olan özelliklerdendi. Bunun
böyle olmas› için ise, nesebinin soyad›n› taﬂ›yan
bu soy isimli insanlar›n; o¤lu, torunu, olmas› ﬂart
de¤ildi. O sadece birlikte yürütülen tar›m iﬂlerinde
meﬂgul olan evlerin sakinlerine mensup idi. Patronimik soyadl›lar bir kökten türeyen nesle ait idi.
Azerbaycan’da nadir hallerde ise aile reisi kad›n
oldu¤u durumlarda çocuklar›n soyadlar›n›n konulmas›nda ataerkil hususiyetlerin yan›nda, karﬂ›l›kl›
mutabakata varmak suretiyle anaerkil soy adlar
da verilirdi. Ataerkil aileler kendi aralar›nda karﬂ›l›kl› yard›m esas›na dayal› olarak birli¤i ellerinde
bulundurabilirlerdi.
Gürcistan cumhuriyetinin Baﬂgeçit bölgesi s›n›rlar› içinde yaﬂayan Azerbaycan Türklerinin aile
yap›s›n› araﬂt›ran E. Ahmedov’a göre ataerkil
gruplar Azerbaycan’da;
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- Bir evden ayr›lanlar
- Bir baban›n çocuklar›,
- Ayn› kökten olanlar
- Ayn› kuﬂaktan olanlar
- Bir boyun mensuplar›
- Ayn› dere kenar›ndan olanlar vs.gibi gruplara ayr›l›yordu.( AHMEDOV, 1968: 92)
Ayn› ifadeler, günümüzde de halk aras›nda
yayg›n bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r.
Yine Azerbaycan’›n çeﬂitli bölgelerinde meskûnlaﬂm›ﬂ olan köyler, kendi kuruluﬂlar› itibari ile
ataerkil soylar›n umumi köy ahalisini gruplaﬂt›rd›¤› ve bu gruplaﬂt›r›lmalar›n genelde bütün köyü
kapsad›¤› kan›tlanm›ﬂt›r. Lakin ayn› ataerkil gruplar çeﬂitli bölgelerde çeﬂitli ﬂekillerde isimlendirilmiﬂtir. Örne¤in; tireler(kasaba), nesiller, nesil oca¤›… vs.
Do¤u Azerbaycan’da patronomiya aﬂa¤›daki
terimlerle ifade edilir: “Tayfa”, “evlat”, “uﬂak”,
“nesil”, “töreme”, “akraba”, “kürek” (Abﬂeron’un
Ahmetli köyünde), “tebeh” (ﬁamah› ilçesinde),
“kök” (ﬁahda¤ grubu halklar›nda), çekirdek anlam›nda “tum” (tatlarda), “tohum” (Lezgilerde),
“uru¤” ve “kötük” (Mu¤an’da) (RADJABOV,
1966:15)

Azerbaycan köyleri kuruluﬂ yap›lar› itibari ile
birbirlerine benzemektedir. Yani köyler çeﬂitli ataerkil yap›dan müteﬂekkildir. Her bir soy ise umumi bir adla isimlendirilir ve köylerde birkaç ataerkil nesillerin var olmas›na sebebiyyet verir.
Yard›mlaﬂma Sistemi:
Azerbaycan’›n bütün bölgelerinde yaﬂl› kuﬂaklar›n gelenek ve göreneklerine ba¤l› kalan ataerkil
üyeler iyi ve kötü günlerinde karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂmada bulunuyorlard›. Bu gelenek ve görenekler
günümüzde de önemini muhafaza etmiﬂtir.
(CAVADOV, 1993:58)
Azerbaycan toplumsal yaﬂam›nda, ataerkil
yöntemlerin biçimlenmesinde oldukça önemli yer
tutan karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂmaya kad›n ve erkekler
ortak kat›lmaktad›rlar. Bu gelenek esas itibariyle
ev yapt›r›rken, ürün toplama s›ras›nda, dü¤ün ve
cenaze törenlerinde icra edilirdi. Bu yard›mlaﬂma
halk aras›nda “hoy etmek” olarak da isimlendirilirdi.

Patronomik isimler birçok zaman; l›, li, lu,lü
yap›m ekleri ile bazen ise ço¤ul eki olan; lar, ler,
ile tamamlan›r. Örne¤in; Ahmetli akrabas›,
Rehimler soyu, Zeynall›, Zarbal›lar ve di¤erleri.
(NEKOTOR‹YE, 1960:15)

Geçmiﬂte oldu¤u gibi araﬂt›rd›¤›m›z dönemlerde de dü¤ün yaparken özellikle de genel iﬂlerde
karﬂ›l›kl› yard›mla birlikte, akraba ve komﬂular k›z›n cehizlerinin al›nmas›nda da birbirlerine destek
olurlard›. Bu gelene¤i dikkate alarak G. Çurﬂin
ﬂöyle ifade eder: “Kuzey Kafkasya Tatarlar›nda*
kocaya giden k›z›n her bir akrabas› ona ev iﬂlerinde zaruri olan herhangi bir eﬂya, tencere, kova,
le¤en, sand›k..vs getirirlerdi. Ayn› zamanda damat›n akrabalar› dü¤ün harcamalar›n› ödemek
için damat›n ailesine para yard›m›nda bulunurlard›.” (ÇURﬁ‹N, 1913:29)

Çeﬂitli ﬂehir ve kasabalar›n köylerinde soylar›n
yerleﬂmesi ve ayr› ayr› patronomik isimlerle tan›mlanmas› da bir baﬂka gerçektir. Azerbaycan’da rastlan›lan ataerkil aile kal›nt›lar›n›n sosyal
birlikleri (nesil, karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma, dü¤ünde,
yaslarda ve ev yap›mlar›nda ki dayan›ﬂma) çok s›k›d›r.

Do¤al afet ve yahut herhangi bir zarar ve hasar
karﬂ›s›nda karﬂ›l›kl› yard›m ﬂekli 20.yy’›n 30. y›llar›na kadar ekin biçinle meﬂgul olan köylerde daha
geniﬂ bir ﬂekilde yayg›nd›. Köylerde her bir köylü
inek, manda , koyun.. vs. besliyordu. Canl› hayvan varl›¤›n›n herhangi bir sebepden (do¤al afetler… vs) dolay› kaybedilmesi aile üyeleri için bü-
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yük maddi kay›p anlam›na geliyordu. Onun için
bu tür durumlarda akraba grubuna mensup aileler
zarara ortak oluyor ve maddi kayba u¤rayan aileye yard›mda bulunuyorlard›. Yani, tesadüf neticesinde hayvan›n›n aya¤›.. vs. k›r›lsa, vahﬂi hayvanlar yaralasa o hayvan kesilir ve etini beraberce akraba grubuna dahil ailelere bölünürdü. Ayn› etden
istifade edilmese de akrabalar zarar etmiﬂ aileye
zarar miktar›nca o etin hakk›n› ödüyordu. Ailenin
ine¤inin ölmesi haline ‘‘ziyanl›k’’, zarara u¤rama
durumu ise “karﬂ›l›kl› kömek’’ olarak adland›r›l›rd›. (ÇIRAGZADE, 1968:15)
ﬁunu belirtmek gerekir ki: Kolhoz ( komünist
sistemde zirai üretim kooperatifi) kuruluﬂlar›ndan sonra bu adet art›k ortadan kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Ataerkil nesillerin ailelerinde geniﬂ bir ﬂekilde
yayg›n olan adetlerden birisi ise akraba ailelerin
çiftçilik iﬂlerinde ( Ekin, Biçin, Dö¤üm..vs ) birbirine yard›m etmeleri idi. ﬁöyle ki: Da¤, Kasaba ve
ilçelerinde yaﬂayan kad›nlar da erkeklerle beraber
ot toplay›p ekin biçerlerdi.
Ataerkil nesillerde önceki adetleri takip etmek,
Sovyet iktidar› döneminde de devam etmiﬂti. Mesela; küçük ve büyükbaﬂ hayvan besleyenlerin otlar›, yemleri, tükenince birbirlerine yard›m ediyor,
destek oluyorlard›. ‹lçelerde dahi böylesi adetler
devam etmekteydi. ‹mkân› olmayanlara, iﬂ yapmay› beceremeyen ihtiyarlara, yetimlere, akrabalar yard›m ediyor; onlar›n ev, yer ve mekânlar›n›n
düzeniyle yak›nen alakadar oluyorlard›.
Köy içerisindeki kural ve kaidelere göre imkâns›zlara, imkân› olanlar›n yard›m etmesi âlicenapl›k
say›l›yordu. Bu adete göre Sovyet iktidar›n›n ilk
y›llar›nda köyde çal›ﬂmak için gelen ö¤retmenler,
hakimler ve çeﬂitli meslek sahipleri hürmet ve
sayg› ile karﬂ›lan›rd›. Onlara günaﬂ›r›, paras› al›nmaks›z›n; et, yumurta, yo¤urt, sebze ve meyvelerden pay gönderirlerdi.
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Geçmiﬂte geniﬂ bir ﬂekilde yay›lm›ﬂ karﬂ›l›kl›
yard›m ﬂekillerinden birisi de ihtiyac› olanlara Dam›zl›k (Ev hayvan› olmayanlara ba¤›ﬂlan›lan dana, koyun ve keçilerden oluﬂan hayvanlara verilen ad) vermekti. Bu âdeti karakterize eden Q.
Çursin ﬂöyle yaz›yor: “Böylesi adet Güney Kafkasya Tatarlar› aras›nda yayg›nd›. Bu; ev hayvanlar›na ihtiyac› onlara yard›m âdeti olup, ’’Damazl›g’’ veya ’’Temazluh’’ olarak isimlendirilmiﬂti.
Bilinen sebeplerden ev hayvan› olmayan her hangi bir köylü, komﬂular›n› kendisine hayvan ba¤›ﬂlamak maksad› ile ö¤le yeme¤ine davet eder, gelenler köylüye isteklerine ba¤l› olarak koyun yahut
inek ba¤›ﬂ›nda bulunurlard›. Bunlar›n aras›ndan at
ve öküz ba¤›ﬂlanan hayvanlara dâhil de¤ildi.(CAVADOV, 1993:29) Ba¤›ﬂlananlar ise dana, koyun,
keçi, inek “dam›zl›k” olarak adland›r›lm›ﬂt›.
Bu gelenekler Azerbaycan köylerinde k›smen
devam etmekte olup, günümüzde gelin olan k›zlara ’’Ata mal›’’ ad› ile dam›zl›k olarak inek veya
çam›ﬂ yavrusu verilmektedir. Ataerkil nesillerde
geçmiﬂte oldu¤u gibi araﬂt›rd›¤›m›z dönemde
’’Al›ﬂma’’ (Birkaç kiﬂinin birleﬂerek bir koyunu vs.
kesip etini kendi aralar›nda paylaﬂmalar›) adeti
devam etmektedir. Bayram öncesi ataerkil gruplar›n aileleri s›¤›r veya bir koçu al›ﬂma usulü bölüﬂürler. Al›ﬂma usulü bölüﬂmede iﬂtirak eden ﬂah›slar aras›nda et, göz karar› bölünür. Al›ﬂma
adetlerine göre mal sahibine hayvan›n baﬂ›, aya¤›, karn› verilir; isterse kendisi de paylaﬂmaya iﬂtirak edebilirdi.
Hayvan kesilmeden önce ona göz karar› k›ymet verilir. Kesildikten sonra beraberce paylara
bölünür, ayn› k›ymet pay sahipleri taraf›ndan
ödenilirdi. Bazen bu¤dayla da bölüﬂme yap›l›rd›.
Paylar tart›l›r ve üç etin a¤›rl›¤› kadar bu¤day verilirdi. H.Havilov “Martda Merek’’ adl› kitab›nda
ﬂöyle yaz›yor: “Halk›m›z›n çiftçilik hayat› ve geçimi ile ba¤l› karﬂ›l›kl› yard›m kurallar› sosyal iliﬂkileri düzenleyen karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma tayin eden
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Q. Qaraqaﬂl›, Q. Cavadov, V. Ç›raqzade, Q. Recebov ve M. Quliyev taraf›ndan araﬂt›r›lm›ﬂt›r
(HEV‹LOV,1993:107). Hevilov “Al›ﬂma”, “Ziyanl›k”, “Damazl›k”, “Evrez”, “Cey”, “‹mecelik”, hakk›nda bilgi vererek bu tür yard›mlaﬂma geleneklerinin günümüzde de Lenkeran’n›n Astara bölgesinde kad›nlar aras›nda ﬂeriklik(ortakl›k) ad› alt›nda el usulü imececilik usullerine rastland›¤›n› söylemektedir (HEV‹LOV,1993:110).
M.Guluyev, Kuba ve Haçmaz bölgelerinde hal›c›l›k sanat›nda mevcut olan el örgülerindeki yard›mlaﬂmalardan; G. Cavadov ise ortakl›k, evrez,
peraker, imecelik, amanat, toy pay›, bey koydu..vs. el yard›mlaﬂmalar› adet ve ananeleri hakk›nda bilgi vermektedir. (CAVADOV, 1993:11) Ayr›ca al›ﬂma gelene¤i Azerbaycan’›n her yerinde ﬂu
anda devam etmektedir. Genel olarak söz konusu bu gelenekler sadece ataerkil yap›yla ba¤l› olmay›p çekirdek aileler aras›nda da mevcut idi.
Sadece bu alanlarda de¤il, hangi alanda olursa olsun Azerbaycan’›n çeﬂitli bölgelerinde farkl›,
zengin kültürel örf ve adetlere rastlamak mümkün. ‹ﬂte bu manada Azerbaycan’›n mukaddes bilinen mekânlar›na hürmet ve tazim gösterilmesi
de ayr› bir zenginliktir. Örne¤in Kubatl› ilçesinin
Alikulu Uﬂa¤› köyündeki “‹mamzade’’, “Yedi
kardeﬂ”, “Karadaﬂ” isimli yerler köy halk›n›n hürmet ve tâzimgahlar›d›r.
Yine farkl› olarak Azerbaycan’›n bütün bölgelerinde Sak›z a¤ac›, Da¤da¤an, Ç›nar mukaddes
a¤aç say›l›r. ‹nsanlar›n sayg› duyduklar› Sak›z
a¤ac› Sefikürd köyünde, olup “Kerbelay› Emirin’’
sak›z a¤ac› ve tek sak›z a¤açlar› da ayr›ca insanlar›n dua edip sadaka verdikleri mekânlard›r.
Genel olarak büyük ailenin veya ataerkil ailelerin tarihi devam› olan patronomiyan›n varl›¤› ça¤daﬂ köy ailelerinin teﬂkil ettikleri nesiller, kabileler, tayfalar, soy ocaklar›, obalar, kasabalar, mahalleler..vs. gibi ataerkil birliklerin varl›¤›n› onaylar
niteliktedir.

Yukarda büyük ataerkil aileler ve onlarla ba¤l›
ataerkil gruplar hakk›nda verdi¤imiz bilgiler önceki as›rlarda Azerbaycan köylerinde mevcut olmuﬂ
ataerkil örf ve adetler ﬂimdi de devam etti¤inin
göstergesidir. G. Geybullayev konuya iliﬂkin bir
çal›ﬂmas›nda ﬂöyle der: “Tarihte büyük aile birliklerinin ortadan kald›r›lmas› kuﬂkusuz ekonomik
birli¤in ve toprak mülkiyetinin da¤›lmas› ile alakal›d›r.” 19. yy’da Azerbaycan’da örneklerine rastlanan büyük ailenin karakteristik özelli¤i , onun birlikte yürütülen çiftçilik faaliyetlerine hâkim olunmas› ile alakal›yd›. Büyük aile küçük ailelere parçaland›ktan sonra bu birlikler ayn› küçük aileler
aras›nda belirli ﬂartlar alt›nda devam ettirilmiﬂtir.
Fakat elde edilen mahsullerin kendi aralar›nda
bölünmesi art›k bu ailelerin büyük aileler olmad›¤›n›n iﬂaretiydi. Bu patronomiye özgü bir özellikdi
(GULIYEV, 1994:98).
Genelde Azerbaycan’da büyük aile 19. yy’da
ve 20.yy’›n 30. y›llar›na kadar varl›¤›n› devam ettirmiﬂti. Fakat bu büyük aileler baz› sebeplerden
dolay› da¤›lmak durumunda kalm›ﬂt›r. Öncelikle
Azerbaycan’da kapitalist üretim tarz›n›n geliﬂmesi, Azerbaycan köylerine de feodal ataerkil çiftçili¤in varl›¤›na son veriyor ve ayn› zamanda sosyal
üretim usulünün tezahürü ile topraklar›n komünist
kooperatiflerinde toplanmas› bu büyük ailelerin
mevcudiyetine son vermesine sebep olmuﬂtu.

SONUÇ
Azerbaycan ailesi bu çal›ﬂmada, XIX-XX yy.da
Azerbaycan’da büyük ailenin özellikleri dönemin
karakteristik özellikleri göz önünde al›nmak suretiyle incelenmiﬂtir. Yap›lan incelemeler sonucu
Azerbaycan ailesinin di¤er Türk ve ‹slam topluluklar›nda oldu¤u gibi, en önemli özelli¤inin dayan›ﬂmac›, paylaﬂmac› bir yap›ya sahip olmas› tesbit olunmuﬂtur.
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Gerek k›rsal gerekse kentsel olsun, Azerbaycan büyük aile yap›s›n› kültürel düzlemde tan›mlayan ö¤e ataerkil de¤erlerin hakim olmas›d›r.

(ataerkil) ailelerin tümden “kollektivleﬂmesi”, yani

XX. yy ilk çeyer¤inde say›lar› az olmas›na ra¤men varl›¤›n› sürdüren eski dönemlerin pederﬂahi

l›n birinci yar›s›nda söz konusu aile tipi ortadan
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