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Pakaian tradisional yang dikenakan wanita Azerbai-
jan pada abad XIX- awal abad XX dilengkapi bermacam-
macam perhiasan. Inti dari tujuan pemakaian perhiasan 
itu sendiri adalah untuk estetika dan juga menentukan 
kelas dan status sosial, asal-usul daerah sejarah-etno-
grafis, usia dan status pernikahannya.

Perhiasan-perhiasan dibedakan atas cara pembua-
tan dan kekayaan ornamennya. Mempelajari kerajinan 
perhiasan Azerbaijan membuat kita dapat mengeta-
hui hubungan tradisi-tradisi yang berlangsung selama 
ribuan tahun. Itu dibuktikan dengan perhiasan ber-
jumlah besar yang ditemukan dalam penggalian arke-
ologis. Perhiasan emas dan perak abad VII sebelum 
Masehi, terkadang bentuk dan cara pembuatannya 
mirip perhiasan-perhiasan abad XIX-awal abad XX, 
seperti anting-anting berbentuk sabit; anting-anting 
berbentuk lingkaran dengan segi tiga dari dadu yang 
dipateri, anting-anting yang dibuat dari batu besar 
yang dilingkari oleh bingkai transparan, jamang dari 
lempengan berganda kecil yang dicap, dan terjajar 
beberapa baris dan banyak yang lainnya. Cacik adalah 
sejenis kalung yang tersebar di zone Nakhcivan pada 
akhir abad XIX dan abad XX, dan dipakai oleh kaum 
perempuan dari keluarga berada, bentuk dan cara 
pembuatannya sangat mirip jamang. Di antara temuan 
arkeologis, ada banyak barang yang dipamerkan sep-
erti sabuk, gelang, bermacam-macam liontin dan kan-

cing [1, hal.11-12, 2, hal.80; 3]. Seiring berjalannya waktu, 
kerajinan perhiasan makin disempurnakan, perhiasan 
makin menjadi lebih halus cara pembuatan dan desain-
nya. Pengrajin emas kuno Azerbaijan mengetahui be-
ragam metode pengolahan logam, yaitu pengecoran, 
pencetakan, penempaan, pengukiran logam.

Di Azerbaijan para pengrajin emas yang berasal dari 
Baku, Syamakhi, Ganja, Syeki, Nakhcivan dan Syusya 
terkenal ahli sebagai pengrajin perhiasan [4, hal.26; 2, 
hal.80]. Perhiasan yang dilapisi glasir oleh pengrajin 
emas dari Baku dinilai tinggi. Ketika membuat sabuk 
perak, pengrajin emas secara luas menggunakan pen-
gukiran dan penghitaman. Lempengan-lempengan 
logam, gesper dan kancing sabuk dihiasi ornamen na-
bati kecil dengan cara pengukiran dan penghitaman. 
Pengrajin emas dari Baku dan Syeki dipandang se-
bagai pengrajin terbaik di bidang pembuatan barang-
barang dilapisi hitam. Pengrajin emas dari Dagestan 
secara khusus datang ke Azerbaijan dan bekerja di sini 
di bengkel-bengkel perhiasan. Mereka pada dasarnya 
mengerjakan perak, dan menguasai seni pengukiran 
ornamen melalui cara penghitaman. Pencetakan ter-
baik merupakan keahlian khas pengrajin perhiasan dari 
Nakhcivan.

Bahan dasar dari emas dibuat oleh pengrajin yang 
sudah mahir, mereka membuat perhiasan untuk go-
longan masyarakat kaya. Sedangkan sebagian besar 
kaum perempuan mengenakan perhiasan perak. Pada 
sepertiga pertama abad XX, perempuan memakai terus 
perhiasan tradisional. Foto-foto pada tahun 20-30-an 
abad XX, kita sering melihat perempuan-perempuan 
desa memakai sabuk perak, kalung-kalung dirham, 
kalung dari bermacam manik-manik yang dipakai seb-
agai jimat. Pada masa tersebut jarang sekali kita dapat 
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melihat perempuan yang memakai perhiasan kepala. 
Di paruh kedua abad XX, sejumlah perhiasan tradisional 
tidak dipakai lagi, dan digantikan oleh perhiasan-per-
hiasan yang lebih modern.

Berdasarkan pembagiannya, perhiasan tradis-

ional abad XIX-awal abad XX dibagi menjadi per-
hiasan kepala, leher dan dada, perhiasan perge- 
langan tangan dan pinggang. Pada gilirannya, setiap 
kelompok perhiasan dibagi berdasarkan tipe dan jenis 
perhiasan yang selanjutnya dibedakan sesuai dengan 
peruntukan dan bentuknya. 

Perhiasan kepala di abad XIX-sepertiga pertama 
abad XX memiliki kekhususan dan berbeda dengan 
ragam pada umumnya. Walaupun perhiasan itu me-
nyematkan tudung pada kepala, namun sampai pada 
tingkat tertentu hanya bersifat dekoratif saja. Kategori 
perhiasan kepala mencakup asesoris dahi, pelipis dan 
telinga. Asesoris dahi tersebar luas dan menonjol dalam 
keragaman yang khas. Ada tiga jenis yaitu pertama, me-
liputi perhiasan garmag (kait). Perhiasan itu menyemat-
kan tudung yang diikatkan pada kepala perempuan 
dengan berbagai gaya. Kait sering dipatrikan pada koin. 
Kedua, perhiasan garmag tersebar di wilayah Syeki dan 
Zagatala Azerbaijan. Jenis tersebut berbentuk sebuah 
medalion besar yang bercabang 5-6 rantai yang terjalin 
ganda dalam tiga arah. Setiap rantai kira-kira 10-12 cm 
panjangnya. Rantai-rantai tersebut diikat pada kait-kait 
besar. Salah satu kait diikat pada puncak kepala, sedan-
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gkan dua lainnya pada kedua sisinya [5,hal.91]. Jenis 
ketiga dinamakan alinlig, merupakan perhiasan yang 
disematkan di atas dahi dan bersifat dekoratif saja [6, 
hal.79].

Perhiasan emas alinlig di Baku dan Syamakhi lebih 
dikenal dengan istilah silsile. Hiasan dahi ini sebagian 
besar dipakai gadis-gadis kota dari keluarga berada. 
Oleh karena itu, silsile tidak tersebar luas dan dipakai 
hanya di Baku, Syamakhi, Nakhcivan dan Gazakh.

Asesoris dahi-puncak kepala yang dipakai di daerah-
daerah Balaken dan Zagatala, menyerupai helm. Per-
hiasan itu dikenal dengan nama taj (yaitu “mahkota”, 
dalam bahasa Avar diungkapkan dengan kata keken) 
[5, hal.89]. Taj terdiri dari lempengan berbentuk kerucut 
di tengah (di atas dahi). Dari lempeng ini terulur tiga 
baris rantai dengan liontin-liontin berupa buah badam. 
Semua rantai berujung kait yang diikat pada puncak 
kepala. Plat logam bundar yang dipatri dengan se-
batang pipa vertikal di tengahnya, terikat pada bagian 
atas lempengan sentral melalui mata rantai. Nampak 
bahwa pipa tersebut diperuntukkan untuk menempel-
kan bulu-bulu. Taj dipakai perempuan muda yang telah 
bersuami.

Salah satu jenis hiasan kepala adalah perhiasan yang 
berbahan dasar kain. Plat emas atau perak beragam 
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bentuknya, dijahit pada secarik kain beledu kecil, kain 
sutera atau satin, warna yang banyak dipakai adalah 
merah. Di wilayah Syirvan dan Guba-Khacmaz, kain 
tersebut sering dijahit pada cutku (tutup kepala), dan 
terkadang diikat pada dahi. Oleh karena itulah, per-
hiasan ini dinamakan cutku gabaghi. Perhiasan terse-
but adalah perhiasan khas daerah timur-laut Azerbaijan, 
tetapi secara terbatas digunakan juga di Garabagh dan 
daerah Gazakh, di mana ia dikenal sebagai gizil papag 
(topi emas) dan gabaglig [7, hal.91].

Pada abad-abad pertengahan, perhiasan untuk peli-
pis tersebar cukup luas, namun di akhir abad XIX-awal 
abad XX tidak banyak digunakan. Pada masa lalu per-
hiasan jenis ini tersebar luas di wilayah Nakhcivan. Di 
Nakhcivan, perhiasan tersebut dinamakan cenebend 
dan dipakai hingga sekarang. Cenebend biasanya terdiri 
dari medalion-medalion kecil dengan berbagai bentuk, 
yang berkait-kait dengan memiliki lilitan. Medalion-
medalion paling ujung memiliki kait. Cenebend dipakai 
di bawah dagu lalu dilanjutkan ke pelipis dan diikat 
pada sebai. Ada beberapa jenis cenebend yang ber-
beda dengan komponen-komponen dan liontin-lion-
tinnya. Para wanita dari keluarga berada mengenakan 
cenebend emas. Biasanya cenebend emas dikenakan 
dengan asesoris dahi. Hal itu dibuktikan oleh foto-foto 
para wanita dari keluarga berada yang diambil pada 
akhir abad XIX [2, hal.85].

Perhiasan jenis boghazalti tersebar di Absyeron dan 
Gazakh.

Di wilayah Zagatala terdapat perhiasan pelipis yang 
dikenal dengan nama mamasan, dan merupakan bagian 
dari tudung bawah kepala, yaitu bagian dari duymece.

Perhiasan tutup kepala mencerminkan keadaan 
ekonomi dan sosial perempuan di masyarakat pada 
saat itu. Pemakaian hiasan kepala di mana-mana, 
tergantung pada transisi dari kondisi gadis single 
hingga pada kondisi wanita bersuami. Perhiasan 
yang lebih mahal dan modern dikenakan oleh para 
perempuan yang lebih muda.

Pada akhir abad XIX, di antara jenis-jenis 
hiasan kepala di Azerbaijan, yang paling terkenal 
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dan banyak dipakai adalah hiasan telinga yaitu 
anting-anting. Tetapi perlu dicatat bahwa di bebera-
pa daerah, anting-anting tidak begitu familiar dipakai. 
Misalnya pada abad XIX pemakaian anting-anting 
bukan merupakan suatu sebuah kekhasan di wilayah 
Zagatala, Syeki dan Guba-Khacmaz [5, hal.91]. Mung-

kin hal ini terkait dengan kebiasaan menutupkan ke-
pala secara khusus. Di wilayah tersebut para perem-
puan memakai penutup kepala hingga menutupi 
telinganya, sekalipun mereka berada di dalam rumah. 
Pada masa itu anting-anting merupakan kekhasan di 
wilayah Absyeron, Nakhcivan, Talisy dan Garabagh [9, 
hal.45]. Anting-anting pada pokoknya dipakai di kota-
kota.

Begitu banyak ragam anting-anting baik dari ben-
tuk, konstruksi dan cara pembuatannya. Akan tetapi 
karena keanekaanragaman jenisnya ini terkadang sulit 
untuk mengelompokkannya dengan tepat. Bila dilihat 
dari cara pembuatannya, biasanya anting-anting ini 
dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang berbentuk 
cincin dan yang berbentuk kait. Kedua jenis itu sudah 
dikenal sejak zaman dahulu.

Anting-anting berbentuk cincin, anting-anting 
girkhduyma (empat puluh kancing), heydari, ucduyma 
(tiga kancing), besyduyma (lima kancing) merupakan 
perhiasan anting yang paling banyak tersebar dan 
dipakai [8, hal.97]. Anting-anting berbentuk sabit (dari 
emas dan perak) yang digunakan secara terbatas pada 
akhir abad XIX, juga terbilang jenis anting-anting yang 
berbentuk cincin.
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Di antara anting-anting berbentuk kait yang terse-
bar luas adalah anting-anting terawang yang terdiri dari 
beberapa baris liontin. Berdasarkan pada komponen-
komponennya, anting-anting tersebut dinamakan ar-
mudu (berbentuk pir), gyul (berbentuk bunga) piyale-
zeng (berbentuk piala-lonceng). Anting-anting ini pada 
dasarnya terbuat dari emas, dan hanya bisa dijangkau 
oleh perempuan dari golongan masyarakat kaya.

 Anting-anting dengan batu permata, yaitu pirus 
atau rubin, dan pecahan kaca, tersebar luas baik di kota 
maupun di desa. Pada abad XIX selain batu permata, 
perlu diketahui bahwa batu intan juga digunakan se-
bagai bahan dasar untuk membuat perhiasan anting-
anting ini. Anting-anting piyala-zeng dan �negi dilapisi 
glasir bercat. Piyala-zeng terdiri dari dua hemisfer yang 
menyerupai piala [10, hal.107]. Finegi merupakan an-
ting-anting dengan liontin dari bola dilapisi glasir ber-
cat. Anting-anting �negi dan piyala-zeng tidak tersebar 
luas. Karena saking mahalnya kedua jenis anting-anting 
tersebut maka hanya dipakai oleh perempuan-perem-
puan dari keluarga berada saja.

Pada abad XX, anting-anting sebagai jenis perhiasan 
kembali marak dipakai. Hal ini ditunjukkan oleh fakta 
bahwa anting-anting tidak terkait dengan cara berpa-
kaian, dan fakta lain adalah bahwa perempuan tidak 
lagi menutupi kepalanya seperti pada awal abad XX.

Hiasan leher dan dada perempuan Azerbaijan 
pada abad XIX-awal abad XX menonjol dalam ke-
anekaragamannya. Kalung manik-manik popular di 
mana-mana. Perhiasan tersebut dikenakan setiap hari, 
sedangkan perhiasan perak atau emas dipakai pada 
acara-acara tertentu. Tidak kalah populer adalah jenis 
manik-manik dari akik dikombinasikan dengan ber-
bagai manik-manik jimat. Manik-manik hitam dengan 
bintik putih adalah yang paling populer, dan dipakai 
sebagai gyoz muncughu, yakni sebagai jimat penolak 

bala. Manik-manik yang ditemukan selama penggalian 
arkeologi, cukup memberikan alasan yang masuk akal 
atas asumsi bahwa di jaman purbakala orang-orang 
percaya pada kekuatan magisnya manik-manik dari 
akik, kalsedon, batu giok, dll. Kaum perempuan juga 
memakai kalung terbuat dari karang dan mutiara kecil. 
Manik-manik karang kurang populer. Biasanya manik-
manik dipakai berjajar dalam lima sampai delapan ba- 
risan. Mutiara yang relatif besar dipakai dalam kombina-
si dengan manik-manik emas atau liontin cap, baik se- 
perti pada abad XIX maupun selama tiga dasawarsa 
pertama abad XX. Manik-manik emas cap berbentuk 
buah jelai atau kepulaga juga cukup populer. Manik-
manik jenis ini dinamakan arpa (buah jelai) dan hil 
(ke-pulaga) karena bentuknya. Di tahun-tahun 1930-
1950, manik-manik emas berbentuk bulat yang dina-
makan Nargila, juga cukup populer. Nargila dipakai di 
kota-kota kecil dan daerah-daerah pedesaan. Kalung 
dari manik-manik emas kurang populer, dan hanya ter 
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jangkau oleh perempuan dari keluarga berada. Pada 
abad-abad XIX-XX di daerah Nakhcivan, selain yang su-
dah disebutkan di atas, terdapat juga perhiasan leher 
spesifik seperti garabattag dan cacig. Garabattag 
merupakan barisan belah ketupat dari manik-manik hi-
tam dan emas berganti-ganti. Perhiasan ini melingkar di 
leher secara ketat, serta dikancing di bagian belakang. 
Di daerah Nakhcivan lebih dikenal cacik, jenis perhiasan 
leher dari emas [2, hal.85].

Di daerah utara dan timur-laut Azerbaijan kalung 
panjang dari perak cukup populer. Perhiasan itu menon-
jol dalam beratnya dan besarnya, dan menutup hampir 
seluruh dada perempuan. Perhiasan tersebut merupakan 
kekhasan dari daerah Zagatala. Di daerah ini ada tiga je-
nis kalung panjang: boyunbaghi, gazayaghi dan ilgek [5, 
hal.91]. Semua jenis kalung panjang tersebut terbuat dari 
perak. Perhiasan gazayaghi (secara huru�ah: kaki angsa) 
yang menyerupai kaki angsa atas konturnya, dipakai de-
ngan celemek berhias apabila para perempuan berada 
di luar rumah. Di Absyeron, wilayah Lenkeran, Syamakhi 
dan Ganja terdapat kalung terawang dari emas. Kalung-
kalung itu terdiri dari berbagai patung seperti bintang, 
ikan, bunga-bunga, bulan sabit. Biasanya patung-patung 
itu terjajar dua atau tiga barisan.
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Perhiasan pergelangan tangan melengkapi pakaian 
tradisional wanita Azerbaijan. Perhiasan tangan wanita 
Azerbaijan terdiri dari cincin dan gelang. Perlu dicatat 
bahwa gelang dipakai hanya di beberapa wilayah be-
sar Azerbaijan. Di region-region lain terdapat macam-
macam jenis gelang lokal. Region-region lain Azerbai-
jan memiliki bermacam-macam gelang jenis lokal yang 
memiliki kekhasan masing-masing.

Di abad XIX-awal abad XX gelang dari manik-manik 
yang dinamakan golbagh, dipakai di seluruh Azerbai-
jan. Gelang-gelang tersebut terbuat dari manik-manik 
kecil dan besar. Gelang perak lebih khas dipakai di 
bagian utara Azerbaijan, yaitu wilayah Zagatala dan 
Guba-Khacmaz. Di wilayah-wilayah tersebut kaum 
perempuan memakai gelang berbentuk lingkaran 
yang tidak memiliki ujung-tertutup. Tetapi pada akhir 
abad XIX-awal abad XX di wilayah tersebut juga para 
perempuan mulai memakai gelang yang ujung-ujung-
nya berkait satu sama lain, dan dengan medalion-
medalion halus yang melekat pada gelang-gelang 

tersebut. Boyunbaghi merupakan lempengan berben-
tuk segitiga dengan liontin-liontin dari koin-koin yang 
berjajar. Pada lempengan itu biasanya dipasang sisipan 
akik [5, hal.91]. Ada sebagian kecil kawasan-kawasan 
yang bertetangga dengan Dagestan, terdapat gelang 
yang ujung-ujungnya melewati satu sama lain, berben-
tuk ular dari batang perak yang tebal. Di wilayah lain, 
di kota-kota pada akhir abad XIX terdapat juga gelang 
perak dan emas terdiri dari beberapa unsur medalion. 
Jenis lain adalah gelang halus yang merupakan gelang 
yang terdiri dari dua bagian yang berkait dengan kanc-
ing. Di wilayah Talisy dan daerah-daerah sekitarnya para 
perempuan juga memakai gelang yang terdiri dari ges-
per kembar yang bercap.

Perhiasan tangan meliputi bermacam-macam 
cincin. Pemakaian cincin di Azerbaijan adalah 
tradisi kuno, dan tersebar luas di mana-mana. Terdapat 
cincin perak berhiaskan ornamen secara penghitaman 
namun tidak begitu populer. Batu yang paling sering 
disisipkan pada cincin adalah pirus, akik dan mirah. 
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Perempuan urban dari keluarga berada memakai cincin 
tersisip batu permata.

Pada akhir abad XIX-awal abad XX cincin den-
gan kumbang berbentuk belah ketupat atau badam  
(pakhlava uzuk) yang tersisip batu intan atau berlian 
kecil. Terdapat juga cincin-cincin berbentuk bunga 
mawar (gul), dari batu intan atau berlian. Perlu dicatat 
bahwa kebanyakan perempuan memakai batu sebagai 
jimat. Pada masa lalu, mengenakan cincin kawin bukan-
lah hal yang biasa. Hingga tahun 20-an abad XX, cincin 
kawin hanya dipakai oleh lapisan masyarakat berada 
dan kaum inteligensi. Sejak tahun 30-an abad XX pe-
makaian cincin kawin mulai populer. Sejak akhir tahun 
50-an abad XX, penyerahan cincin kawin kepada tu- 
nangan perempuan pada saat nisyan (pertunangan) 
makin dikenal oleh banyak orang. 

Pada pakaian perempuan, disebagian besar 
wilayah etnografis Azerbaijan pada abad XIX, sa-
buk merupakan unsur wajib dipakai. Sabuk biasa-
nya dipakai pada hari-hari raya dan peristiwa-peristiwa 
khidmat. Perempuan muda juga mengenakan sabuk 
setiap hari jika mereka pergi ke tempat-tempat lain 
atau sekedar bersosialisi. Sabuk dengan komponen lo-
gam tersebar luas di bagian utara Azerbaijan, yaitu di 
wilayah Guba-Khacmaz, Syirvan, Syeki, Zagatala, Ganja-
Gedebey, Gazakh dan Garabagh [5, hal.91]. Akan tetapi 
di wilayah Talish dan Nakhcivan pemakaian sabuk bu-
kanlah hal yang wajib bagi penduduknya.

Sabuk kulit dijahit dengan beberapa baris koin per-
ak di atasnya (pullu kemer), jenis cukup populer dika- 
langan masyarakat. Gesper sabuk biasanya dihiasi de-
ngan ornamen nabati melalui pengukiran dan peng-
hitaman. Sebagian besar gesper sabuk dihiasi dengan 
lukisan kepala burung. Sabuk kulit, dan sabuk kain di-
jahit dengan menambahkan komponen perak diatas-
nya dan jenis ini juga cukup populer. Komponen-kom-
ponen yang dijahit pada sabuk kulit, biasanya berben-
tuk empat persegi, belah ketupat, bunga berkelopak 
enam atau delapan dan kancing serupa belahan bumi. 
Biasanya semua komponen ini dibuat cembung, dan di 
dalamnya memiliki lingkaran, yang dijahit pada sabuk. 
Pada akhir abad XIX-awal abad XX para perempuan 
mengenakan sabuk yang sepenuhnya terdiri dari ba-
gian-bagian logam, yaitu perak. Di antara semua jenis 
sabuk tersebut terdapat karatnya. Sabuk itu terdiri dari 
lempengan-lempengan perak berbentuk empat per-
segi yang diikat di atasnya dengan medalion-medalion 
terawang berbentuk empat persegi juga. Di kota-kota 
Baku, Syamakhi, Ganja para perempuan kaya mengena-

kan sabuk dari lempengan emas yang diikat di atasnya 
dengan medalion-medalion terawang [11, hal.182]. Per-
hiasan pinggang istimewa yang dinamakan belbaghi 
cukup populer di wilayah Zakatala [5, hal.91]. Belbaghi 
dipakai dengan celemek sebagai pengganti tali ping-
gang. Tergantung pada keadaan keuangan perempuan 
yang mengenakannya, belbaghi bisa terdiri dari koin-
koin atau setengah sabuk dari logam, paling sering dari 
perak. Belbaghi merupakan lempengan perak dengan 
kerawang yang diletakkan di atasnya.

Tidak memandang tersebarnya perhiasan-per-
hiasan macam Eropa di Azerbaijan pada abad XX, para  
pengrajin perhiasan emas Azerbaijan membuat terus 
perhiasan bersifat tradisional.
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