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Tarihçi ve etnograf h.halili’ye 
göre, farklı arazi örtüsü ve ve-
rimli doğası ile karabağ, insan 

uygarlığının yayılmasında önemli 
merkezlerden biri olmuştur. dün-
yanın ilk yerleşim yerlerinden olan 
Azıh ve Tağlar mağaralarındaki ar-
keolojik bulgular bunların kanıtıdır. 
eski Taş devrinde bile burada kalıcı 
nüfus vardı. Tüm bunların doğal 
olarak, bu yerlerde zengin maddi 
ve manevi kültürün ve bu kültürün 
önemli parçalarından olan giyim ve 
takıların gelişmesine önemli katkıla-
rı olmuştur.

Giyim kültürü, doğal ve coğrafi 
koşullar, nüfusun ekonomik faaliye-
ti, sosyal-ekonomik kalkınma, sos-
yal-ekonomik farklılıklar gibi faktör-
lerin etkisi ile şekillenmektedir. Gi-
yim kültünün evriminde yaratıcı ça-
lışmanın, halkın ampirik bilgi ve tec-
rübelerinin, nesilden nesile geçen 
mesleki becerilerinin rolü inkar edil-
mez. Geleneksel kıyafet ve takılarla 
ilgili araştırmalar, halkın maddi ve 
manevi kültürü ve ekonomik hayatı, 
onun diğer halklarla olan ilişkileri ve 
aynı zamanda etnogenezinin iza-
hı için zengin etnografik malzeme 
sağlamaktadır. Genel olarak, giyim 
kültürünün şekillenmesi M.Ö. 40-25 
bin yıllarına aittir. Karabağ’da bu 
kültür Guruçay arkeolojik uygar-
lığı döneminden itibaren uzun 
bir zaman evrim geçirerek 19 ve 
20. yüzyıllara doğru en yüksek 
seviyeye ulaşmıştır. karabağ’daki 
nüfusun geleneksel giyimi, kesim 
ve dikiş tekniğine göre sadece tüm 
Azerbaycan ve kafkasya giyim kül-
türünün bağlamında kabul edilebi-
lir. Yazılı kaynaklara göre, daha M.Ö. 

9. yüzyılda Asur kralı Asurnasirpal 
Manna devletinin Zamua eyaletinin 
insanlarından haraç olarak yün ve 
boyalı yün alıyordu. Bu dönemde 
temel tekstil ürünleri keten ve yün, 
daha sonra ise ipekten oluşuyordu. 
M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış “tarihin ba-
bası” herodot Azerbaycan’da kaliteli 
kumaşların imal edildiğini, bu ku-
maşların ağaç yaprakları ile boyan-
dığını, onların üzerindeki desenlerin 
dayanıklı olduğunu yazıyordu. Tarih-
çi elian, Alban devletinin kaspiana 
vilayetindeki zengin insanların deve 

yününden kıyafetler giydiğini yazı-
yordu. Söylenenlerden, belirtilen za-
manlarda karabağ’da da giyim kütü-
ründe önemli ilerleme kaydedildiği 
sonucuna varılabilir.

Giyim kültürünün bir sonraki 
aşaması olan Ortaçağda özel zana-
at merkezlerinin, bugün örnekleri 
dünyanın önde gelen müzelerinde 
sergilenen ve hakkında konuşulan 
çeşitli kumaş üretiminin nasıl orta-
ya çıktığını görüyoruz. Aynı zaman-
da Ortaçağ Azerbaycan’ında sayı-
ları ve boyutları şehirlerde önemli 
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ölçüde artan kumaş işlemeleri ve 
giyim eşyalarını görmekteyiz. Arap 
yazarlara göre,  7 ve 9. yüzyıl-
larda Berde’de ipekten desenli 
perdeler ve çeşitli kumaşlardan 
kıyafetler üretilerek yakın ve 
uzak ülkelere ihraç ediliyordu. O 
dönem karabağ’ın en büyük kenti, 
Ortadoğu ve Orta Asya’nın önemli 
ticaret merkezi, bir zamanlar kafkas 
Albanyası’nın başkenti, daha sonra 
ise Arap hilafetinin kuzey eyaletleri-

nin merkezi olan Berde en parlak 
dönemini yaşamaktaydı. Han-
lıklar döneminde, Karabağ da 
dâhil olmak üzere Azerbaycan’ın 
çeşitli bölgelerinde tecrit eğilim-
lerine paralel olarak tarım ve el 
sanatlarında nispeten canlanma 
gözlenmekteydi, aynı zamanda,  
el sanayi, Şuşa’da olduğu gibi, 
yeni ticaret ve zanaat merkezleri 
oluşmakta, diğer Doğu ülkeleri 
ve Batı ile ticari ilişkiler genişle-

mekteydi. Tüm bunlar geleneksel 
Azerbaycan kıyafetlerinin daha da 
zenginleşmesine, kalitenin yüksel-
mesine, çeşitliliğin genişlemesine 
ve giyim alanında seri üretimin art-
masına ve bunun sonucu olarak da 
terzihanelerin sayısının artmasına 
neden oldu. Azerbaycan'ın nahçı-
van, İrevan, Şuşa, Şeki, Şamahı han-
lıklarının merkezleri, özellikle kumaş 
ve giyim üretimi odaklı önemli tica-
ret ve zanaat merkezleri haline gel-
mişti. 18. yüzyılda halk kıyafetle-
rinin bazı türlerine Avrupa giyim 
unsurlarının etki etme süreci 
başladı. Sonuç olarak kumaşlar-
daki konulu desenlerin yerini 
Avrupa’nın geometrik, bitkisel ve 
çizgisel desenleri almaya başladı. 
Tesadüf değil ki, Azerbaycan’ın di-
ğer bölgelerini kültürel gelişimi ile 
geride bırakan karabağ, giyimlerin-
de yabancı etkilerin en çok olduğu 
ilk bölgelerden biri olmuştur. Bu-
nun yanı sıra, el sanatları tüccarları, 
tekstil desencileri, sırmacılar, aynı 
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zamanda profesyonel terziler de-
neysel bilgilere dayanarak, parlaklı-
ğı ve mükemmelliği ile seçilen yeni 
tip giyim ve kumaşlar üretiyordu. 
etnografik araştırmalara dayanarak, 
tarih boyu karabağ’ın, Azerbay-
can’ın giyim kültürünün şekillen-
mesinde önemli rol oynadığı ve ge-
leneksel halk giyimlerinin çoğunun 
bu bölgede ortaya çıktığı söylene-
bilir. 18. yüzyılın önde gelen şairi, 
karabağ hanının veziri Molla Penah 
Vagif şiirlerinde halk kıyafetleri ve 
takılarını sanatsal tasvirini vermiştir. 
karabağ’ın geleneksel halk kıyafet-
lerinin Ortaçağ boyunca yeni un-
surlarla zenginleşmesine rağmen, 
onların arasında kesintisiz olarak 
tarihsel süreklilik mevcuttu – adları, 
tarzları, renklerin ahenkleri, kesim 
ve dikiş tekniği önemli değişiklere 
uğramadan 19. yy. - 20. yy. başları-
na kadar ulaşmıştı. Karabağ’ın en 
büyük kenti olan Şuşa el sanat-
ları üretiminin gelişim seviyesi-
ne göre (pamuk kumaş üretimi)  
Gence, Şamahı, Ordubad ve Nah-
çıvan gibi ünlü merkezlerlerle 
aynı sırada yer almaktaydı. 1829 
yılında kentte Amerikan bezi üreten 
28 imalathane mevcuttu ki, burada 
da 80 tezgâhta bir yılda 8 bin 10 ar-
şınlık rulolarla bez dokuyorlardı. Bu 
dönemde Şuşa’da yün kumaş üreti-
mi de önemli derecede gelişmişti. 
Şuşa’da ve aynı zamanda Cebrayıl 
ve Cavanşir kazalarında ipek kumaş 
üretimi gelişmişti ve bu gelişim 19. 
yüzyılın sonunda teknolojik yenili-
ğe uğramıştı. 1889 yılında Tiflis’te 
yapılan tarım fuarında Karabağ 
el üretimi ipek kumaş altın ma-
dalya kazanmıştı. Söz konusu dö-
nemde popüler olan darai, kanaus, 
yemeni, aloyşa ve diğer ipek ku-
maşlar üretiliyordu. 19. yüzyılda ka-

rabağ, şapka, kundura ve kürk gibi 
el sanatları üretiminde gerekli yeri-
ni bulmuştu. 1848 yılında bu kentte 
kunduracıların sayısı 84, 1860 yılın-
da 75, 1879 yılında ise 54’dü. 

karabağ’ın ticaret ve zanaat mer-
kezi olan Şuşa’nın hızlı bir şekilde 
gelişmesi 19. yüzyıla damgasını 
vurmuştu. nüfusun hızlı bir şekilde 
artmasıyla kentte esnaf sayısı 1848 
yılında 451’den 1901 yılında 1604’e 
yükselmişti.

Geleneksel karabağ kıyafetleri 
20. Yüzyılın 30-50 yıllarına kadar kul-
lanımda olmuş, daha sonra ise mü-
zelerde sergilenmeye başlamıştır. 
19. yy. ve 20. yy. başlarında gelenek-
sel karabağ kıyafetleri son mükem-
mellik aşamasını yaşamıştır. Tüm ge-
leneksel kıyafetler gibi, karabağ halk 
giyimleri de erkek, kadın ve çocuk 
kıyafetlerine ayrılmıştır. Ayrıca, 19.yy. 
kıyafetleri törensel (düğün, matem, 
misafirlik, bayramlık), günlük, pro-
fesyonel, mevsimlik, dini vs. giyimle-
re ayrılmıştır. 
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