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AZERBAYCAN’DA
DÜĞÜN
GELENEKLERİ
AZERBAYCAN’DA DÜĞÜN MERASİMLERİ KADİM VE ZENGİN MİLLİ GELENEKLERE DAYANIR. DÜĞÜN SADECE İKİ AİLENİN
ÖZEL BAYRAM GÜNÜ OLMAYIP, GENELLİKLE BÜTÜN KÖY HALKININ EĞLENDİĞİ GÜNDÜR. DÜĞÜN MERASİMİNİN FARKLI
AŞAMALARINI ARAŞTIRARAK, HALKIN GELENEKSEL MİRASININ ÖZGÜN ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEK MÜMKÜNDÜR.

“Kitab-i Dede Korkut“ destanında
bugün de varlığını sürdüren gelenek, ayin ve merasimlere büyük bir
önem verilir. Burada düğün merasimlerine olan ilgi ise ayrı bir yer tutar.
Azerbaycan’da kız isteme (elçilik), nişanlanma ve düğün törenleri
derin köklere sahiptir. Dolayısıyla
bu durumları sadece destanlarda
değil, hem de Azerbaycan masallarında görmek mümkündür (Mirali
Seyidov. Azerbaycan mitoloji kaynakları (Azerbaycan dilinde yazılmıştır)
Bakü, 1983, s.276).
Etnograf R.Babayeva, Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde görülen düğün merasimlerinden farklı
olarak, Bakü köylerindeki merasim
sıralamasını şu şekilde tasvir eder:
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kız seçmek, elçilik (kız isteme), rıza
almak, nişan, hediye dolu tepsilerin
karşılıklı olarak götürülmesi ve ziyafet, bahar bayramı (“Nevruz“) ve bahar hediyeleri (ilk meyve ve sebzelerden oluşan), hediyelik elbiselerin
sergilenmesi, gelinin hamam günü,
evlenen gençlerin ayrı-ayrılkta yakın
arkadaşlarıyla toplanıp şenlenmesi, kına gecesi, nikah kaydı (düğün),
ilk nikah gecesi ve nikah gecesinden sonraki sabah, ikinci ve üçüncü
günler, evlilikten bir hafta sonraki
hamam günü, evliliğin başlangıç
günleri, gelinin hamilelik süreci, doğum süreci ve çocuk, genç annenin
hamam günü, çocuğa isim verilmesi, çocuğun eğitilmesi ve okula
gönderilmesi (Babayeva R. Geçmişte
Bakü’deki gelenek ve merasimler.

-AMİA ilmî arşivi, No:1376, 1627).
Geleneklere göre, ilk olarak, kız
isteme aşamasında kız evine 2-3 kadın elçi (dünürcü) gider. Onlar kızın
ailesine kendi aileleri ve çocukları
hakkında bilgi verirler. Elçilerin ilk
ziyaretinde kız tarafı taliplere kesin
bir cevap vermez. Damat adayının
“olumlu“ ve “olumsuz“ yönlerini tartarak bir karara varılması gerektiğini
düşünürler. Eğer herhangi bir olumsuzluk söz konusuysa erkek tarafına
ret cevabı ulaştırılır. Bu durumu şu
şekilde izah ederler: “Siz yanlış bir
adrese geldiniz“, “Bizim kapılar sizden gelen elçilere kapalıdır“, “Sizin
bizden istediğiniz bizde yoktur“.
Olumlu cevap üzerine yapılan ikinci
ziyarete ise damat adayının babası,
dayıları, amcaları ve diğer yakın akwww.irs-az.com
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“Düğün Merasimi“. Ressam Andrey Klimov

rabalarından oluşan elçiler gider.
Gelin adayının “rızası“nın (“heri“sinin) alınmasının ardından kız tarafı
rıza belirtisi olarak elçilere şirin (tatlı)
çay ikram eder ve “tatlı sofra“ açar.
Şirin çay yeni evlenecek ikilinin
gelecekte kuracakları tatlı hayat
ve iki tarafın tatlı anlaşmalarının
sembolüdür.
Kadın elçiler (babaanne, anne,
hala, teyze, ablalar) kız tarafına ilk
gelişlerinde kendi niyetlerini belirtirler. Elçilerin ikinci kez gelişinde ise
“belge“ (küçük nişan) günü belirlenir. O gün ise gelin evine aksakallar,
dede, babaanne, anne ve diğer akrabalar gelir. Merasim girişinde, erkek
tarafından aksakal kız tarafındaki
aksakalla tokalaşırlar ve üç kez sorar:
“Kızını (ismi) oğluma (ismi) gelin
olarak verir misin?“ “Evet, veriyorum“ cevabı da üç kez tekrarlanır.
www.irs-az.com
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İş bu kısa diyalog her iki tarafın
karşılıklı rızasının belirgisidir.
Karşılıklı rızadan birkaç gün sonra, nişan merasimi gerçekleşir. Kız
evine 6-10 kişi gelirler, kıza yüzük,
başörtüsü ve birkaç parça elbise getiriler. Damadın ağabeyi (eğer ağabeyi yoksa en yakın erkek akrabası)
damadın isminin oyularak yazıldığı
yüzüğü gelinin parmağına kızın arkadaşlarıyla birlikte takar ve şu sözleri tekrarlar: “Sana kader yüzüğünü
takıyorum, birbirinizi sevin, kız ve
erkek çocuklara sahip olunuz“.
Bazı aileler nişan merasimi için
özel hazırlanır. Bu durumda özel bir
gün belirlenir. Erkek evinden kız evine et, tatlı ve diğer yiyecek-içecekler
gönderirler. Nişan gününde gelin
için yazma, yüzük ve kıyafet getirirler. Geleneklere göre, aile hayatında
mutlu olan bir kadın, getirilen elbi-

seleri misaﬁrlere sergiler. Bununla
gelin adayının da gelecek aile hayatında aynı mutluluğu yakalaması
temenni edilmektedir. Nişana 40-60
kişi katılır. Erkek tarafı geline farklı
hediyeler (yüzük, takı) verir, davet
edilen misaﬁrler ise-tatlı ve çiçek getiriler.
Nişandan sonra damad gelin evine çağılır ve nişan yüzüğü sunulur.
Bu aşamaya “damadın gelin evine
ilk ziyareti“ denilir.
Bayram günleri damadın akrabaları geline sadece hediye getirmekle
sınırlı kalmayıp, gelini övüp iltifatta
bulunurlar. Aynı şekilde gelin tarafı
da damat tarafı için hediye ve tatlı
hazırlayıp en yakın akrabalarıyla erkek evine giderler. Akrabalar ortak
merasimi gerçekleştirirler. Halk arasında bu “akrabaların tanışması“
olarak geçer.
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"Düğün" Ressam Ağa Ali İbrahimov. 1981

Gelenek

Damadın evinde düğün hazırlıkları başlar; gelin tarafı ise çeyiz hazırlamaya devam eder. Damadın akrabaları kız evine tekrar gelirler. İş bu
buluşma aşamasında düğün günü
belirlenir. Düğüne birkaç gün kala,
her iki taraftan şahit tutularak, nikâh
kıyılır.
Azerbaycan sınırları dahilinde,
farklı ilçelerde yaşayan etnik grupların kendilerine özgü gelenek-göreneklerini göz önünde bulundurmazsak, ülkenin her bölgesinde yapılan
düğün merasimlerinin aynı olduğunu söylemek mümkündür.
Düğün öncesi yapılan ilginç
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etkinliklerden biri de gelinin evinde kadınların (50-100 kişi) yaptığı
“Paltar kesti“ adlanan gelin için alınmış hediyelik elbiselerin sergilendiği merasimidir. Bu merasimde esas
rolü, damat ve gelin tarafından seçilen, güvenilir yaşlı kadınlar üstlenirler. Gelini damadın evine götürecek
olan kadın kumaş parçasını yırtar
(buradan şu isim verilmiştir). Damat
tarafından güvenilir kadın gelin tarafından olan “iş ortağına“ hediye
olarak para verir. Damadın yakın akrabaları hem damat hem de gelin
tarafına hediye olarak para verirler.
Merasim esnasında misaﬁrlere tatlı

ve meyveler ikram edilir, birkaç çeşit
yemek hazırlanır (dolma, köfte, bozbaş,d ovga).
Erkekler için özel davetiye ve güzel sofra hazırlanır. “Paltar kesti“ merasimi bitince, damadın evine taşınması gereken çeyizlerin listesi yapılır.
Damadın evine iki kadın da gönderilir ve o iki kadın gelin için ayrılan
odayı düzenleyip süslerler.
Bundan sonraki aşamada damadın evinde “düğün sorumlusu (toy
babası)“ seçerler; Düğün başı olarak
görev yapan bu şahıs düğün merasiminin başına geçer, düzgün ve güzel geçmesini sağlar.
Düğün sahnesinin en başında
şarkıcı ve sanatcılar oturur ve düğün eğlencesini yürütürler; girişte
ise çiçek ve şekerlerle masa süslerler.
Misaﬁrler iyi dileklerde bulunur, şeker alır ve hediye olarak para verirler.
Düğün esasen şarkıcı ve halk ozanı
(aşık) tarafından eğlenceye dönüştürülür.
Düğünün ilk gününün gecesinde, gelinin evinde “kına gecesi“
merasimi yapılır. Kına gecesine gelinin en yakın kız arkadaşları ve akrabaları davet edilir. Damadın evinden
ise genç kız ve oğlan akrabalar gelirler. Damadın en yakın akrabaları
gelinin eline kına yakar ve hediye
koyarlar. Gelinin ailesi merasimde
bulunan misaﬁrler için güzel yemekler hazırlarlar.
Düğünün ikinci gün akraba
ve davet edilen misaﬁrler gelirler.
Öğleye doğru damat evindeki kişiler
ve müzisiyenler gelini getirmek için
kız evine giderler. Şarkıcı ve diğer
müzisiyenler misaﬁrleri eğlendirmeye devam eder. Gelen misaﬁrleri damadın evindeki erkek kardeşi,
ağabeyi, dayı ve amcaları, akrabaları
karşılarlar.
www.irs-az.com
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“Düğün Merasimi“. Ressam İsmail Memmedov. 2004
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Gelenek
ve sağ eline kurdeleye sarılmış parayı takar, gelinin ağabeyi ise sol eline
kurdeleye sarılmış parayı takar. Eğer
erkek kardeşi veya ağabeyi yoksa bu
“merasimi“ en yakın erkek akrabalarından biri gerçekleştirir. Aslında,
“bele kurdele bağlama“ merasimi
olaraq güvenilir, hayatın adil yoldaşı olan kocaya ebedî bağlanmanın sembolüdür.
Müzisyenler gelinin odasına
“Vagzalı“ müziği eşliğinde geçerler.
Kız en yakın arkadaşlarının eşliğinde
baba ocağından ayrılır. Kızlar gelinin
sağ ve sol tarafında ayna ve yakılmış
mum (lamba) tutarlar. Halk arasında,
gelinin sağ ve solundaki ayna ve ışık,

Gelinin evine süslü arabalar gönderilir. Misaﬁrleri kızın yakın akrabaları ve komşuları karşılarlar. Erkek
ailesinden temsilciler sırayla dans
ederler. Damat tarafından görevlendirilen kadın diğer kadınlarla gelinin
odasına geçerler. Kapı kapalı olduğu
için görevli kadın şaka ve eğlenceli
sözlerle para karşılığında kapının
açılması talebinde bulunur. Bu merasime “kapı açma“ denilmektedir.
Gelinin görevlendirdiği kadın, sağdıç
ve arkadaşı onu süslerler. Damadın
görevlendirdiği kadın gelini “bezemesi“ (makyaj yapması) için para
uzatır. Kızın ebeveynleri gelip ona
güzel duada bulunurlar. Damadın
ağabeyi gelinin beline kurdele takar
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onu cinlerden, nazarlardan ve kötü
ruhlardan korumanın sembolü olarak bilinir. Aynanın görevi de aynıdır
ve onu gelinin yanında taşırlar. Halk
inancına göre aynada kızın bizzat
kendisi değil, belki de onu insan ve
cinlerden koruyan ruhu yansır.
Herkes yola çıkınca, gençler yolu
kapatıp para isterler. Buna “yol kesmek“ denir. Damadın babası onlara
para verir. Damat taraf gelin evinden
gizlice bir şey alırlar ve arabalar gitmeye hazırlanırken aldıkları eşyayı
“Elçilik“. Ressam İsmail Memmedov, 2004

çıkartıp gösterirler. Bu şu anlama
gelmektedir; gelinin hediyeleri baba
evine geri dönmeyecektir. Yada, gelinin evinden gizlice alınan eşyalar
geri verilmeyecek ve damadın evinde, yani kızın yeni evinde ebedî kalacaktır.
Araba damadın evine yaklaşınca
“evimize gelin geldi“ şarkısı söylenir.
Kızın yakınları onu arabadan indirirler. Sonra kayınpederi gelinin ayakları altında kurban olarak, bir kuzu
keser ve çıkan kanı onun anlına ve
ayağına sürer. Gelin kuzunun başı
üzerinden atlayarak damadın evine
geçer. “Terekeme“, “Uzun dere“, “Yallı“,
“Heyvagülü“ ve diğer dans melodileri eşliğinde raks edilir. Ondan sonra,
geleneklere göre, gelin boş tabağı
ayağıyla kırar. Tüm bunların hepsi
düğün katılımcılarının göz önünde
sergilenir ve gelin şöyle demiş bulunur: “Eğer bu ocakta, eşimin evinde
huzursuzluk çıkarırsam, ben de bu
tabak gibi kırılayım“ (G.Geybullaev.
Azerbaycan’ın bazı nikah merasimlerii hakkında.-“ABD Azerb.SSCB, 1964,
No:11).
Geniş çapta kullanılan başka bir
merasimde, gelinin üstünden şeker serperler ve o damadın evine
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“Düğün Merasimi“. Ressam İsmail Memmedov. 2004

güçlükle girer. Bu, damadın gelini
her zaman yumuşak ve mülayim
görmek istemesinin sembolüdür.
Geleneklere göre gelinin getirdiği
ayna maddî manevî temizlik, bakirelik, sadakat ve iﬀetin göstergesidir. Kız baba ocağından çıkarken
ona un, buğday ve pirinç serperler.
Düğün bohçasına şekerli ekmek,
tart koyarlar; halk arasında bilindiği
gibi, gelin yeni eve bollukla girsin
ve adımları bereketli olsun.
Gelinin başına ekmek parçası
koyarlar. Bu onun baba ocağından
helal ekmek yediği ve helal sütle
beslendiğinin göstergesidir. Düğün
bohçasına ekmeğin yanında bal koyarlar, gelin damadın eşiğinden içeriye geçerken, ona bal sürülmüş ekmek uzatırlar. Bu merasimin manası
ise gelinin huyu her zaman güzel
olsun şeklinde yorumlanır.
Gelin damadın evine annesinin
hazırladığı börek-çörekleri getirir.
Gelin tarafından görevlendirilen kişi
börek-çöreği müzisiyen ve aşçılara
dağıtır. Gelinin odasındaki kapıya
çivi çakarlar. Bu, gelinin ebedî olarak evin gerçek hanımı olmasının
işaretidir.
Gelin geldikten sonra damadın
evinde düğün devam eder. Söz
şarkı söyleyen kişiye verilir. Şarkıcı
“Güler yüz“, “Sudan geçen sürmeli
kız“ şarkılarını söyler, “Heyvagülü“,
“Suleymani“, “Gazahi“ dans melodilerini oynarlar. Gençler eğlenirler.
Sonradan özel yerde oturan damadı övme merasimine çağırırlar. Bey
(damat) için kırmızı örtülü, tatlı dolu
sepet konulan ve çiçeklerle süslenen masayı özel hazırlarlar - çiçekler
güzelliğin sembolüdür. Birkaç dakika geçtikten sonra, iki müzisiyen,
yardımcıları ve damadın arkadaşı
müzik eşliğinde damadı sahneye
www.irs-az.com
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davet ederler.
Aksakallar şu cümleleri tekrarlarlar: “Düğünün güzelliği açısından
bey kendi düğününde dans etmelidir“.
Damatla birlikte arkadaşları ve yakın
tanıdıkları dans etmeye başlarlar.
Düğünün ertesi günü gelin için
undan yapılmış tatlı yemek hazırlanır, akrabalar, komşular toplanır masada ise yöresel yemek olan pilav
bulunur.

Azerbaycan’ın bütün ilçelerinde
gelin üç gün dışarıya çıkmamalıdır.
Sonra gelinin yakınları, kız kardeşleri (annesi hariç), yakın akrabaları
(kızlar) çeşit-çeşit yemek, meyve ve
hediye alarak gelirler. Buna “üç gün“
denilir.
Düğünden yedi gün sonra kızın
evine hediye ve tatlılar ile yeni evlileri ziyaret etmek için annesi, babası,

erkek kardeşleri ve akrabaları gelir.
Bu ayine “yeni evlileri ziyaret etmek“ denir. Merasim başlar, kadınlar
ayrı odalarda veya erkeklerle aynı
odada otururlar.
Düğünden kırk gün sonra, gelini
damadın ailesi ile birlikte kız evine
davet ederler. Babası kıza inek ya da
değerli bir hediyeyi ilan eder. İş bu
merasime “konuşma başlangıcı“
denilmektedir.
Düğün merasimleri Azerbaycan
halkının ahlakî dünyasının esas parçasıdır. Bütün merasimler eski dinî
inançlar ve mucize sırlarına, sihrin
her çeşit türüne bağlıdırlar; yani tüm
bunlar yerli Azerbaycan halkının
asırlık medenî kültür hayatı ve maneviyatının izlerini taşırlar.
Böylece, Azerbaycan halkının düğün merasimleri asırlık geleneklere
sahiptir. Bunun kanıtı epik edebiyat
ve folklordur; destanlar, masallar,
şarkılar ve danslardır. Tasvir edilen
geleneklerin hepsi Azerbaycan hududunda ve dışında yaşayan bütün
Azerbaycanlılar tarafından günümüzde de uygulanmaktadır.
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