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YÜZÖLÇÜMÜ ÇOK DA BÜYÜK OLMAYAN AZERBAYCAN’DA ONLARCA HALKIN VE MİLLETİN TEMSİLCİLERİ YAŞAMAKTADIR. 
BUNLARIN BİRÇOĞU BÖLGENİN YERLİLERİDİR.  BU HALKLARIN İÇİNDE, ŞAHDAĞ GRUBU HALKLARI OLARAK BİLİNEN 
VE TARİHİ KAFKAS ALBANYASI’NIN ETNİK KALINTILARINI TEMSİL EDEN BİR DİZİ KÜÇÜK ULUSLAR VARDIR. BU KÜÇÜK 
ULUSLARDAN BİRİ DE, DENİZ SEVİYESİNDEN 2300 METRE YÜKSEKLİKTE BÜYÜK KAFKAS SIRADAĞLARININ KUZEY-DOĞU 
YAMACINDA, ŞAHDAĞ VE TUFANDAĞ DAĞLARI İLE ÇEVRİLİ KINALIK ADLI DAĞ KÖYÜNÜN SAKİNLERİDİR.

Kınalık, tarih ve doğanın oluş-
turduğu, daha doğrusu Kafkas-
ya’nın zor erişirlik köşesi olarak 

bir çeşit açık hava etnografya müzesidir. 
Daha yakın zamanlara kadar köye dar, 
tehlikeli dağ patikası ile ve sadece sıcak 
havada ulaşmak mümkündü. Bunun 
sonucunda da, Kınalıklıların kültü-
ründe ve yaşamında bir dizi arkaik 
özellikler korunmuştur. Son zaman-
lara kadar Kınalık’ta bazı eski ata-
erkil geleneklerin ve eski inançların 
kalıntıları mevcuttu.

 Kınalıklıların kökeni ve etnik 
tarihine ilişkin güvenilir bilgiler çok kıt-
tır. Son zamanlara kadar “Kınalık” adının 
etimolojisi belirsizdi. Kınalıklıların köke-
ni, kendilerine verdikleri ve eski Albanya 
kabilelerinden birinin adı olan  “ket”-“-
gat” etnonimi ile bağlantılı olan  “ketid” 

etimolojisini araştırarak bulunmuştur. 
G.A.Geybullayev, eski kaynakları incele-
yerek bu kanata varmıştır. “Kınalık” adına 
gelince, bu ad dış dünya ile ilişkilerde 
kullanılmaktadır. Köylüler bu adı “Kena-
leg” olarak telaff uz etmekteler ve bu ad 
13. yy tarihçisi Yakut Hemevi’nin yazılı 
kaynaklarında rastladığımız “Keneleg” le 
aynıdır. 

 “Kınalık” adı “kına” ve Türkçenin 
ait olma eki “-lıg” (“-leg”) birleşmesinden 
oluşuyor. Araştırmacılar “kene” kökünü 
erken ortaçağ Albanya bölgesi Keni ile 
bağlamaktadır. Birçok yazarlar, “Keni” 
bölgesinin Ganıh nehrinin sol kıyı-
sında (Alazan) yerleştiğini ve antik 
yazarların “genioh” diye andığı “ge-
nug” yer adı ile ilgili olduğunu iddia 
ediyorlar. Yüzyıllar sonra, eski Yunan ya-
zarlarının “geniokh” olarak adlandırdıkları 

Alban kabilesinin ismi, Ganıh nehri hav-
zasında Heni yer adının ve bu da, Şah-
dağ eteklerindeki Kınalık köyünün ismi-
nin temelini oluşturmuştur ki, bu köy de 
adı geçen yerlerden çok uzak mesafede 
bulunmaktadır.

Dil bilimi açısından Kınalık dili, Lezgi 
diline yakın olan budug ve grız dillerinin 
aksine, Kafkas dil ailesinde ayrı bir yere 
sahiptir. Bazı uzmanlar onu, Kafkas Al-
banyası’nın bir diğer andaçlarından olan 
Udin diline yakın olduğunu düşünüyor. 
Eski çağlarda Udin veya Uti kabilelerinin, 
Kür nehrinin sağ kıyısında – bugünkü 
Karabağ ovasından Gazah bölgesine ka-
dar olan geniş Uti bölgesine yerleştikleri 
bilinmektedir. Erken Ortaçağ kaynakları-
na göre (M.Kalankatlı “Albanların tarihi”), 
bir zamanlar bu bölgeye Şeki kenti de 
aitti. Böylece, Udinler, Alazan vadisinde 
yaşamış, yada en azından burada kışla-
mış olan Kınalıkların ataları ile uzun süre 
komşu olmuşlardır ki, bu da onların kül-
tür ve dil yakınlığında etkili olmuştur.

Kınalık köyünün izole konumuna 
rağmen, onun sakinleri ta eski zaman-
lardan, Guba hanlığının ova köyleri, Şeki 
hanlığı ve İlisu sultanlığı da dâhil olmak 
üzere diğer bölgelerle düzenli ilişkiler 
kurmuşlardır. Bu ilişkilerin Kınalıklıların 
ekonomik yaşamı, kültürü ve günlük ya-
şamına büyük etkisi olmuştur.

Köyde doğal artış normal olsa da, 
XIX ve XX yüzyıl demografi k bilgileri, 
Kınalık’ın nüfus sayısında sürekli düşüş 
olduğunu göstermektedir. 1859 yılının 
devlet kayıtları Kınalık’ta 338 aile ve 
2315 kişi olduğunu gösterirken, 1886 
yılı aile sayımı sonuçlarına göre, Azer-
baycanlıların yaşadığı Galeyi-Hudat 
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köyü ile birlikte Kınalık toplumunda 359 
aile ve 2200 kişi tespit edilmiştir. 1926 
yılı Sovyet nüfus sayımı sonunda, Kına-
lık’ta  sadece 1400 kişi kaydedilmiştir ki, 
onlardan 105 kişi de Kınalık’ın yerlileri 
olarak, diğerleri ise ana dili Kınalık olan 
Türk nüfusu gibi kayıtlara geçmiştir. Kı-
nalık sakinlerinin sayısında sabit azalma, 
onların Azerbaycan’ın rakım olarak alçak 
bölgelerine göç etmeleri ile ilgilidir. Bu 
bölgelerde de onlar, doğal olarak, asi-
milyasona maruz kalmaktadırlar. 

İkinci Dünya Savaşından sonra Kı-
nalıklıların büyük bir bölümünün Guba 
bölgesinin Vladimirovka, Alekseyevka, 
Narimanovka ve Hacıgaib köylerine ta-
şınmasıyla Kınalık köyünün demografi k 
durum değişikliği hızlanmıştır. 1960 yı-
lında Kınalıklılara, Guba bölgesinin 
rakım olarak daha alçak bölgesine 
taşınmaları önerildi, ancak onlar 

bunu reddederek, kendi köylerinin 
bir cennet olduğunu söylediler. Köy 
meclisinin listesine göre, 1976 yılında 
Kınalık’ta 2500 kişi yaşıyordu.  Bugün 
Kınalıklıların önemli kısmı Vendam, Ağ-
yazı, Garameryem, aynı zamanda Bakü, 
Guba, Haçmaz, Ağsu ve Şirvan’da ika-
met etmektedir.

Kınalık’ın İzole durumu ve erişileme-
mesi nedeniyle burada XVIII yüzyılda 
serbest kırsal toplum – camaat bulunu-
yordu. Kınalık, komşu Grız yerleşimleri 
ve Galeyi-Hudat köyü ile birlikte Şamahı 
Hanlığının, XVIII yüzyılın ikinci yarısın-
dan ise Guba hanlığının tek mahalı (yer-
leşim birimi) olarak kalmaktaydı. Mahalı, 
hanın yerli beyler arasından seçtiği naib 
(vali) yönetiyordu. Anlaşmazlıklar, suç 
ve diğer sosyal konular şeriat kuralları-
na göre inceleniyor, evlilik ve boşanma 
konuları ise Müslüman din adamlarına 

(ahund, molla) aitti. Köylülerin çoğu, XIX 
yüzyılda Rus yetkililer tarafından devlet 
köylüsü sırasına dâhil edilmiş, serbest 
toplum üyelerinden oluşuyordu. 

Şamahı hanlığının bir parçası ol-
duğu dönemlerde, Kınalıklılar bütün 
vergilerden ve askerlik hariç, mükel-
lefiyetlerden muaf tutulmaktaydı, 
han savaşa katıldığı zaman da süvari 
müfrezelerini gönderiyorlardı.

Kafkasya’nın diğer dağ halklarında 
olduğu gibi, Kınalık’ta toprak mülkiyeti 
feodal öncesi ataerkil karakter taşımak-
taydı. Meralar toplumun mülkiyeti ola-
rak kabul ediliyordu. Çayırlık ve ekilebilir 
araziler zamanla özel mülkiyet haline 
geldi. Meralar köyün ayrı ayrı mahalle-
leri arasında bölünüyor, kış meraları ise 
birkaç aile tarafından kiralanarak kullanı-
lıyordu.

Kınalık’ta akrabalık ilişkileri gelenek-
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sel olarak önemli rol oynamaktaydı,  bu-
nun sonucu olarak da, yakın zamanlara 
kadar burada  “Mehle” (mahalle), “Gebe-
le” (sülale), “Kele”, “Kansil” gibi eski sosyal 
kurumlar mevcuttu. Aşiret bölümünün 
kalıntıları ile birlikte, Kınalık toplu-
munda giderek güçlenen toplumsal 
tabakalaşma ortaya çıktı:  binlerce ko-
yun sürüsüne sahip, ücretli işçi çalıştıran 
ve yakındaki kentlerde hayvan ticareti 
yapan varlıklı kişiler diğerlerinden seçi-
liyordu. Az sayıda koyunlara sahip olan 
toplumun daha fakir üyeleri, pastoral 
birlik ve kendi aralarından baş çoban 
seçmek zorunda kalıyordu. Bunun yanı 
sıra, toplumun bir kısmı tamamen hay-
vandan yoksun kalıyordu, zengin köylü-
lerinin yanında çobanlık yaparak ekme-
ğini çıkarıyordu.

Kınalık köyü, akrabalık esasında 5 
“mehleye” (mahalleye) ayrılır. Her bir 
mahalle kendi mabedi ve mezarlığına 
ve belli ekonomik münferit oluşa sahipti 
ve halen de sahiptir. Zamanla, ailelerin 
artımına göre, “mehleler” “Gebele” ye ay-
rılmışlar. XIX yüzyılda, “Gebele”de hem 
ekonomik hem de manevi topluluğun 
yerini, insanları akrabalık derecesiyle bir-
leştiren geniş ailelere -  “Kele” bıraktı. Kı-
nalık’ta kan davası geleneğinin mevcut 

olduğunu belirtmemiz gerekir.  
Kınalıklıların ekonomisinde gele-

neksel olarak hayvancılık, ilk başta 
da koyun yetiştirime önemli yer tut-
maktadır. Bu da köy civarındaki geniş 
meraların çok olmasından kaynakla-
nıyor. Geç Ortaçağda Kınalıklıların kış 
meraları genellikle Muşkur ovasındaydı, 
fakat 19.yy 30’lu yıllarından itibaren kök 
boya ekini genişlemesi ile mera alanla-
rı da azalmaya başladı. Bu nedenle de, 
50’li yıllardan itibaren Kınalık hayvancı-
ları, sürülerini Cavad ilçesinde kiraladık-

ları kış meralarına sürmeye başladılar. 
Bununla birlikte, onlara, Guba’nın güne-
yindeki Gilezi ovasında küçük bir mera 
tahsis edilmişti, Kınalıklılar bu yeri Ca-
vad ilçesindeki kış meralarına giderken 
ve geri dönüşte ilkbahar ve sonbahar 
meraları olarak kullanmaktaydı. Haziran 
ortalarında Kınalık çobanları sürüleri ile 
birlikte yine de kendi köylerinin etrafın-
daki meralara gidiyordu.

Kınalıklıların geleneksel mutfa-
ğında, tabii olarak, et, süt, tereyağı, 
peynir gibi hayvansal ürünler önemli 
yer tutmaktadır. Koyunculuktan yün 
ve ham deri elde ediliyordu. Yünden 
şal, halı ve çorap örüyor, keçe dövüyor, 
şilte ve battaniye dolduruyorlardı. Hay-
vancılık Kınalıklılarının ekonomisinde 
ve yaşamında önemli rol oynayarak el 
sanatları için hammadde sağlamaktadır:  
dokuma, örme, bükme, dövme, şapka, 
kürk, çarık ve diğer ev eşyaları ve giyim 
yapımı.

Sadece ekonomi değil, genel ola-
rak Kınalıklıların maddi kültürü çok 
katlılığı ile farklılık göstermektedir. Bu-
rada Azerbaycanlıların dağ halkalarının 
kültür unsurları birleşir. Son yüz yılda 
Kınalıklıların maddi kültürüne, genel 
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Azerbaycan kültürü aracılığıyla Avrupa 
kentsel kültürünün bir dizi özellikleri 
nüfuz etmiştir. Bu süreç, Kınalıklıların  
Azerbaycan’ın kentleri ve kırsal yerleşim 
alanları ile temaslarının yoğunlaşmasına 
bağlı olarak gelişmiş ve kendini, sadece 
maddi kültür unsurlarında değil, aynı za-
manda kelime hazinesinde de kendisini 
göstermiştir. Bütün bu süreçlere rağ-
men, köyün tecrit edilmiş olması ve 
erişilememesi, köy nüfusunun etnik 
kimliği bu güne kadar nispeten iyi 
korunmuştur.

Diğer dağ köylerinde olduğu gibi, Kı-
nalık’ta evler dağ yamacında basamaklı 
ve kalabalık olarak bulunmaktadır. Evle-
rin yapımı için uygun düz arazinin olma-
ması nedeniyle, genellikle iki katlı evler 
inşa edilmiştir. Evler, geleneksel olarak, 
çimento harcı yerine suda ıslatılmış kil 
kullanılarak kaba yontulmuş taşlardan 
yapılmaktadır. Evlerin çatısı düz, zemi-
ni ise topraktandı; içeriye ışık, duvar-
daki küçük delikten ve tavandaki baca 
yolu ile giriyordu. Tavan, orta payanda 
üzerinde kurulu kalın kirişle desteklen-
mekteydi; eskiden kiriş ve payandalar 
oymalarla süslenirdi. Kınalık evlerinin alt 
katı ahır olarak, üst kat ise konut olarak 
kullanılıyordu; misafi r odası da burada 
bulunuyordu. 19. yy ikinci yarısından 
itibaren, varlıklı ailelerin evlerinde bal-
konlar yapılmaya başladı. Odalarda mo-
bilya, tahıl ve un depoları bulunuyordu. 
Azerbaycan’ın diğer dağ köylerinde ol-
duğu gibi Kınalık’ta evler, aynı zamanda 
yemek de hazırlanan tandır, şömine ve 
sobalarla ısınıyordu. Bunun dışında, ge-
çen yüzyılın ortalarından itibaren demir 
sobalar kullanılmaya başladı.

Kınalıklıların geleneksel kıyafet-
leri Azerbaycan kıyafetlerinden daha 
az farklıydı. Bu daha çok erkek kıya-
fetlerine aitti, çünkü evden nadiren 
dışarı çıkan kadınların aksine, erkek-
ler dış dünya ile temas kuruyordu. 

Geleneksel erkek kostüm pantolon ve 
bez gömlek ya da satın alınmış saten, ar-
kalık,  Çerkez şalı veya çuha, geniş pan-
tolon, koyun derisinden kürk ve şapka 
ve aynı zamanda, renkli yün çorap, yün 
dolama şeklinde çorap ve çarıktan olu-
şuyordu.

Kınalık kadınlarının kıyafetleri, tüm 
muhafazakârlığına rağmen, dış etkiler-
den kaçınamamıştır. Geleneksel kadın 
kıyafetleri geniş pantolon – “cugar”, iç 
gömlek – “peyrem”, fırfırlı şalvar ve kısa 
arkalık – “valcag” içeriyordu. Kışın ise ka-
dınlar büyük yün şal ve kürk giyerlerdi. 
Başlarına üç başörtüsü – “kelağayı”, bir 

“ketva” ve yazma kullanıyorlardı. Geçen 
yüzyılın ortasında geleneksel kıya-
fetlerin yerini hızla Avrupa giyimleri 
aldı, sadece yaşlı insanlar geleneksel 
kıyafetler giymeye devam ediyordu. 

Kınalık mutfağı ile Azerbaycan mil-
li mutfağı arasında çok az fark vardır. 
Bazı yerel özelliklerinde ise süt ürünleri 
üstünlük teşkil ediyor ki, bu da Kınalık-
lıların yaşamında hayvancılığın önemli 
rolünden kaynaklanmaktadır. Süt ürün-
leri arasında yağ, inek ve koyun peyniri, 
lor peynir ve yoğurdu (“mast”) belirtmek 
gerekiyor. Sağım sezonu sonunda, yazın 
yapılan keçi peyniri “aktarma” çok değer-
liydi; çoğu zaman en saygın insanlara, 
mahalın büyüklerine hediye olarak gön-
deriliyordu. Et yemekleri, genellikle bay-
ram günlerinde yabani otlarla terbiye 
edilmiş koyun etinden hazırlanıyordu. 
Kebap, dolma, düşbere (mantının bir 

nevi) gibi et yemekleri ve çeşitli pilavlar 
genel Azerbaycan mutfağından alın-
mıştır.

Eskiden tasarruf amacıyla ekmek 
yapımında buğday ununa arpa unu ka-
rıştırılırdı. Ekmek pişirmek için, yıl boyu 
göçlerde kullanılan ve genellikle üzerin-
de ince lavaş – “yuha pışa” pişirilen sac-
lar mevcuttu, Kınalığın kendisinde ise 
tandırda “bzo pışa” denilen ekmek yapı-
lıyordu. Genellikle Kınalıklıların bes-
lenmesinde arpa çok eskiden önemli 
yer tutmaktaydı, çünkü bu yüksek 
dağ köyü çevresinde tahıl ürünle-
rinden sadece arpa yetişmekteydi. 
El değirmeninde öğütülmüş arpa tane-
lerinden yapılan bulamaç, kış aylarında 
Kınalıklıların ana yemeği idi.

Çeşitli yemeklere konulan kuru-
tulmuş kokulu otlar önemli rol oyna-
maktadır. Eskiden Kınalık’ta çay yerine, 
Babadağ eteklerinden toplanan ve bu 
nedenle de “Baba çayı” adlandırılan ya-
bani çay otu kullanılmaktaydı. Fakat son 
zamanlarda, yabani çayın yerini, tüm 
Azerbaycan’da olduğu gibi semaverde 
demlenen siyah çay almaktadır. Kınalık-
lıların geleneksel içeceklerinin arasında 
ayran ve bal şerbeti yer almaktadır. 

Sovyet döneminde Kınalıklıların 
yemek rasyonu önemli değişikliğe uğ-
ramıştır. Yerel mutfakta patates, soğan, 
patlıcan, domates, lahana, bostan bitki-
leri geniş yer tutmuştur.

Bu gün Kınalıklıların kendilerine has 
kültürü yavaş yavaş kaybolmaktadır. 
Bu kültürün bilimsel araştırmaları, 
kalabalık halkın etrafında kalan kü-
çük etnik grupların gelişim sorunla-
rının öğrenilmesinde büyük önem 
taşımaktadır. Kınalık kültüründe, eski 
çağlardan ticari, ekonomik ve kültürel 
ilişkilerin sonucu olarak farklı tarihsel 
dönemlerde bu tenha, uzak yerlere nü-
fuz eden çeşitli etnik kökenli unsurlar 
birleşmiştir. 
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