
44 www.irs-az.com

Arif Mustafayev
doktor ilmu sejarah, profesor

KHINALIG ADALAH 
PENIGGALAN ZAMAN 

PURBA DALAM SEJA�H 
ETNIK AZERBAIJAN

Etnogra�



www.irs-az.com 45

2, MUSIM DINGIN 2014

Republik Azerbaijan – negeri yang tidak begitu 
besar wilayahnya dimukimi wakil-wakil puluhan 
bangsa dan suku bangsa. Mayoritasnya adalah 

bangsa-bangsa asli di region ini. Di antaranya ada be-
berapa suku bangsa minor yang dikenal sebagai suku-
suku bangsa rumpun Syahdagh dan merupakan be- 
lahan etnik negara bersejarah Albania Kaukasia (abad III 
sebelum Masehi - VIII Masehi). Salah satu suku bangsa 
minor itu adalah penduduk desa Khinalig yang terletak 
di lereng timur laut banjaran Kaukasia Utama pada ke-
tinggian 2300 meter di atas permukaan laut dan dike-
lilingi pegunungan Syahdagh dan Tufandagh.

Khinalig merupakan semacam museum etnografi 
di bawah langit terbuka yang diciptakan oleh sejarah 
dan alam, lebih tepatnya, karena pelosok Kaukasia ini 
terisolasi, tidak terjangkau. Dahulu orang-orang dapat 
berkunjung ke desa ini hanya pada bulan-bulan panas, 
melalui jalan-jalan gunung setapak, jalan-jalan yang 
tidak aman. Situasi geografis tersebut membuat 
mereka masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan 
patriarkal kuno dan masih menganut kepercayaan 
nenek moyangnya sehingga itu mempengaruhi 
budaya dan gaya hidup mereka. 

Saat ini, tidak mudah untuk mendapatkan data yang 
valid mengenai asal-usul dan sejarah etnis kaum Khi-
nalig. Asal-usul kaum Khinalig itu sendiri, didefinisikan 
secara etimologi yaitu dengan nama ketid yang di-
gunakan mereka untuk diri sendiri, nama yang terkait 
dengan nama etnis ket atau gat – nama salah satu 
suku Albania yang paling kuno [1, hal.158]. Kesim-
pulan ini dibuat oleh G.Geybullayev berdasarkan studi 
dari sumber-sumber kuno. Tetangga kaum Khinalig, 
yaitu kaum Khaputli yang juga termasuk rumpun suku 
bangsa Syahdagh, menamakan mereka sebagai getd 
yang juga berarti kaum ket (get). Kaum Khinalig sendiri 
menamakan desanya sebagai Ketsy (Katisy), dan be-
rawal dari itu muncul satu nama lagi yaitu katdidur 
(“orang-orang sekampung”). Nama Khinalig digunakan 
oleh warga desa tersebut untuk berhubungan dengan 
dunia luar [1, hal.158] dan dilafalkan sebagai Khenaleg, 
yakni dalam bentuk hampir seperti yang ditemui untuk 
pertama kali di sumber-sumber tertulis dari sejarawan 
abad XIII Yaqut al-Hamawi, yaitu seperti Kheneleg [2, 
hal.23].

Nama tempat Khinalig terdiri dari kata akar khina 
(khene) dengan imbuhan dari bahasa Turki lig (leg). Para 
peneliti menghubungkan akar khene dengan kawasan 
Kheni Albania abad pertengahan awal [1, hal.157]. Be-
berapa pengarang menyatakan bahwa kawasan Khe-

ni terletak di tepi kiri sungai Ganikh (Alazani) dan 
terikat dengan nama sebuah tempat yang bernama 
Genug yang disebutkan oleh para pengarang antik 
sebagai Geniokh [3, 49-50]. Seratus tahun kemudian 
nama suku di Albania yang disebutkan oleh para pe-
ngarang Yunani sebagai Geniokh dan dalam geografi 
Armenia abad VII sebagai Khenuk, menjadi dasar un-
tuk nama tempat Kheni di lembah sungai Ganikh, dan 
nama sungai itu pada akhirnya membentuk dasar nama 
desa Khinalig di lereng gunung Syahdagh yang berja-
rak jauh dari tempat-tempat yang disebutkan tadi.

Dari sudut linguistik bahasa Khinalig, berbeda de-
ngan bahasa-bahasa Budug dan Griz yang cukup dekat 
dengan bahasa Lezgi, menempati tempat terpisah 
dengan rumpun bahasa Kaukasia [4, hal.13]. Para ahli 
bahasa menganggap bahwa Khinalig dekat dengan 
bahasa Udi [4, hal.13] – dengan satu peninggalan lagi, 
Albania Kaukasia. Sudah diketahui bahwa pada zaman 
kuno suku Udi atau Uti mendiami kawasan luas Uti 
yang terbentang luas dari tepi kanan sungai Kur, yaitu 
dari bagian dataran Garabagh hingga Gakh. Menurut 
sumber-sumber abad pertengahan awal (M.Kalankatli. 
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Sejarah suku bangsa Alban), di zamannya kota Syeki 
juga termasuk wilayah tersebut. Dengan demikian, di 
zaman dahulu suku Udi adalah tetangga terdekat 
nenek-moyang kaum Khinalig yang bermukim di 
lembah Alazan atau sekurang-kurangnya melewati 
musim dingin di sana. Oleh karena itu budaya dan ba-
hasa merekapun memiliki kemiripan.

Meskipun desa terpencil, Khinalig sejak dahulu kala 
sudah membangun hubungan eksternal reguler de-

ngan desa-desa dataran yang lain, termasuk dengan 
desa-desa kekhanatan Guba, dengan kekhanatan Syeki 
dan kesultanan Ilisu. Hubungan itu mempunyai penga-
ruh besar terhadap kehidupan ekonomi, budaya dan 
gaya hidup kaum Khinalig.

Perlu dicatat bahwa data demografis abad XIX dan 
XX menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah 
penduduk Khinalig, meskipun pada saat itu pertamba-
han penduduk normal seperti biasanya. Misalnya, jika 
deskripsi tahun 1859 mencatat 338 keluarga dan 2315 
jiwa di Khinalig [5, hal.299], maka menurut hasil Sensus 
per keluarga tahun 1886, komunitas Khinalig bersama 
dengan penduduk desa Galeyi-Khudat yang ditempa-
ti oleh kaum Azerbaijan, jumlahnya 359 keluarga dan 
2200 jiwa [6]. Dalam Sensus pertanian tahun 1921, di 
desa Khinalig tercatat 367 rumah tangga dan 1800 jiwa 
penduduknya [7, hal.162]. Menurut hasil Sensus selu-
ruh Uni Sovyet tahun 1926, jumlah warga Khinalig to-
talnya 1400 jiwa. Dari jumlah tersebut hanya 105 jiwa 
tercatat sebagai orang Khinalig, sedangkan yang lain-
nya adalah orang Turki (baca= Azerbaijan – dari editor), 
tetapi bahasa Khinalig dijadikan sebagai bahasa ibu [8]. 
Penurunan secara signifikan jumlah penduduk terjadi di 
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Khinalig setelah mereka direlokasi di daerah dataran. Di 
sanalah mereka terkena asimilasi. 

Apabila pada Perang Dunia ke-2 sejumlah warga 
Kinalig berpindah ke desa Vladimirovka, Alekseyevka, 
Narimanovka dan Hajigaib di kawasan Kuba, maka desa 
Khinalig akan mengalami perubahan situasi demografis 
dengan cepat. Pada tahun 1960 kaum Khinalig dita-
warkan pindah ke bagian dataran kawasan Guba. 
Tetapi mereka menolak dan mengatakan bahwa 
desa ini adalah kampung halamannya. Menurut 
data dewan desa Khinalig, di tahun 1976 desa itu didia-
mi oleh 2500 jiwa [9, hal.37]. Sekarang ini banyak orang 
Khinalig tinggal di desa Vandam, Aghyazi, Garamaryam, 
dll, juga di Baku, Khacmaz, Aghsu, Syirwan.

Karena terpencil dan berlokasi di tempat yang sulit 
dijangkau, ketika abad XVIII Khinalig merupakan desa 
yang bebas maka jemaat pun berkembang cukup baik. 
Khinalig bersama dengan desa suku Griz dan Galeyi-
Khudat merupakan satu-satunya mahal (unit adminis-
tratif pada masa itu) dalam susunan kekhanatan Sya-
makhi, dan sejak dari separuh kedua abad XVII dalam 
susunan kekhanatan Guba. 

Semasa Khinalig adalah bagian dari kekhanatan 
Syamakhi, kaum Khinalig bebas dari segala macam 

pajak dan kewajiban lainnya kecuali wajib militer, 
karena membantu pasukan berkuda apabila khan ber-
perang.

Pada akhir abad XIX-awal abad XX para pelaku 
pemerintahan inti komune lokal adalah perkumpulan 
para kepala keluarga sebagai ganti dewan para pe-
mimpin saat itu. Dewan itu biasanya memilih kepala 
desa dan dua pembantunya. Mahal dikepalai naib 
yang diseleksi oleh khan dari antara para bey (atau bek) 
setempat. Sengketa, kejahatan dan masalah-masalah 
sosial lain disidangkan oleh kepala desa berdasarkan 
hukum adat dan norma syariat, sedangkan masalah-
masalah perlangsungan dan pembatalan pernikahan 
dilaksanakan oleh ulama.

Seperti pada bangsa-bangsa di daerah pegunungan 
Kaukasia yang melestarikan tata masyarakat bebas, di 
Khinalig pemilikan tanah bersifat patriarkal prafeodal. 
Padang penggembalaan dimiliki oleh komune. Padang 
rumput dan lahan usaha, seiring dengan bertambahn-
ya waktu, menjadi milik pribadi. Padang penggemba-
laan musim panas dibagi oleh komune menjadi blok-
blok desa, sedangkan padang penggembalaan musim 
dingin disewa dan digunakan oleh beberapa rumah 
tangga secara bersama-sama.

2, MUSIM DINGIN 2014
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Di Khinalig hubungan kekerabatan darah secara 
tradisional memainkan peranan primer dan akibatnya 
lembaga-lembaga swadaya masyarakat purba seperti 
mehelle (blok), gabale (suku), kele, kansil masih dipakai 
hingga kini. Di samping sisa pembagian kesukuan, 
di komune Khinalig pelapisan sosial timbul dan 
lama-kelamaan semakin menjadi: muncullah orang-
orang kaya yang memiliki kawanan ribuan domba, 
menggunakan pekerja upahan dan berkecimpung 
dalam perdagangan ternak di kota-kota terdekat. Para 
anggota komune yang memiliki domba dalam jum-
lah sedikit terpaksa mendirikan persatuan gembala 
dan memilih sarkar, yakni gembala senior diantaranya. 
Di samping itu, sebagian anggota di komune itu ada 
yang kehilangan ternak dan terpaksa bekerja untuk 
menggembalakan ternak-ternak orang sekampung 
yang lebih berada.

Desa Khinalig dibagi lima mehelle (blok) atas dasar 
kekerabatan darah. Setiap blok mempunyai tempat 
kudusnya (pir) dan perkuburannya. Seiring dengan 

berjalannya waktu, jumlah keluarga di mehelle makin 
ber-tambah dan menyebabkan dipencilkannya gabale. 
Pada abad XIX gabale sebagai komunitas ekonomi dan 
spiritual mulai digantikan dengan keluarga-keluarga 
besar, yaitu dengan kele yang menyatukan orang-orang 
atas dasar kekerabatan darah. Perlu dicatat bahwa di 
Khinalig juga pernah terdapat kebiasaan pembalasan 
dendam berdarah.

Di ekonomi kaum Khinalig tempat utama secara 
tradisional diambil peternakan, terlebih dahulu pe-
ternakan domba. Itu disebabkan dengan adanya di 
sekitar desa padang-padang rumput yang luas. Di abad 
pertengahan akhir, padang-padang rumput musim 
dingin kaum Khinalig letaknya sebagian besar di data-
ran Musykur, tetapi sejak tahun 30-an abad XIX sehu-
bungan dengan peluasan penanaman madder daerah 
padang rumput mulai menurun. Oleh karena itu mulai 
dari tahun 50-an kaum peternak mulai memindahkan 
kawanan domba mereka ke padang rumput musim 
dingin yang disewanya di kawasan Jawad. Di samping 
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itu mereka diberikan tanah kecil untuk padang rumput 
di dataran Gilazi di selatan kawasan Guba. Tanah itu di-
gunakan oleh mereka untuk padang rumput musim 
semi dan dan musim gugur sewaktu berpindah-pindah 
ke padang rumput musim dingin di kawasan Jawad 
dan kembali. Pada pertengahan bulan Juni kaum gem-
bala Khinalig bersama dengan kawanan domba ma-
sing-masing kembali mendaki padang rumput di seki-
tar desa asalnya [5, hal. 330-331].

Tempat utama rangsum makanan tradisional 
kaum Khinalig diambil bahan makanan yang berasal 
hewan, yaitu daging, susu, mentega, keju. Peter-
nakan domba memberikan juga wol dan kulit. Dari 
wol kaum Khinalig menenun syal, barang karpet, mera-
jut kaus kaki, mengumpulkan bulu kempa, mengisi ka-
sur dan selimut. Memainkan peran penting di bidang 
ekonomi dan rumah tangga kaum Khinalig, peternakan 
domba memberi bahan mentah untuk kerajinan, yai-
tu untuk penenunan, perajutan, penggulungan, pe- 
ngumpulan, pembuatan topi, mantel bulu, carig (sepa-
tu ringan dari kulit seleruhunya) dan barang-barang lain 
pakaian.

Bukan saja ekonomi, tetapi juga secara umum kebu-
dayaan material kaum Khinalig menonjol dengan berb-
agai tingkatannya. Dalam kebudayaan itu digabung-
kan unsur-unsur kebudayaan bangsa Azerbaijan 
dengan suku-suku bangsa kawasan pegunungan 

[9, hal.49]. Selama seratus tahun terakhir ini, sejumlah 
ciri budaya urban Eropa menyerap kebudayaan materi-
al kaum Khinalig melalui kebudayaan Azerbaijan. Proses 
itu berlangsung selama intensifikasi hubungan kaum 
Khinalig dengan kota-kota dan desa-desa Azerbaijan 
dan terejawantahkan bukan saja dalam kebudayaan 
material, tetapi juga dalam kosakata. Namun demikian, 
karena desa ini terpencil dan lokasinya yang sulit 
ditempuh, maka keaslian etnik penduduknya ma-
sih terpelihara dengan cukup baik. 

Seperti di desa-desa pegunungan lain, di Khinalig 
rumah-rumah terletak di lereng gunung dengan ber-
tangga-tangga dan sangat rapat. Karena kekurangan 
tanah untuk pembangunan rumah, di sini rumah-
rumah biasanya dibangun berlantai dua. Secara tradis-
ional rumah di Khinalig dibangun dari batu diolah se-
cara kasar dengan menggunakan tanah liat yang diren-
dam di air sebagai ganti mortar simen. Rumah-rumah 
beratapkan datar dan berlantai tanah. Cahaya masuk 
ke dalam rumah melalui lubang kecil di dinding, juga 
lewat cerobong di langit-langit. Langit-langit ditopang 
oleh palang tebal yang dipasang di atas topang-topang 
tengah. Pada zaman itu baik palang, maupun topang-
topang berhiaskan ukiran. Lantai bawah rumah orang 
Khinalig digunakan sebagai kandang, sedangkan lan-
tai atas – sebagai hunian. Ruang tamu juga terletak di 
lantai atas. Sejak paruh kedua abad XIX rumah keluar-
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ga-keluarga kaya dibangun dengan balkon. Hunian bi-
asanya dilengkapi dengan barang-barang perabot dan 
gudang untuk biji-bijian dan tepung. Di Khinalig hunian 
dipanaskan dengan tendir (tanur) dan perapian yang 
juga digunakan untuk memasak makanan. Di sam- 
ping itu, sejak setengah abad silam kaum Khinalig mulai 
menggunakan perapian besi [9, hal.47-49].

Pakaian tradisional kaum Khinalig sedikit ber-
beda dari pakaian orang Azerbaijan. Ini lebih ke-
pada busana pria, karena berbeda dengan pakaian 
wanita yang jarang berada di luar rumah, kaum 
pria sering mengadakan komunikasi dan berakti-
fitas dengan dunia luar. Pakaian pria tradisional ter-
diri dari celana dan baju dari belacu atau satin yang di-
beli, arkhalig satin (pakaian luar berkancing), syal dan 
cerkezi (pakaian pria luar panjang) kain mori, celana pof, 
mantel bulu dan topi dari kulit domba jantan, juga kaus 
kaki wol berwarna, dolaq (kain kaki) dan carig. 

Pakaian wanita kaum Khinalig juga terkena penga-
ruh luar sekalipun cukup konservatif. Pakaian wanita 

tradisional terdiri dari jugar – celana lebar, peyrem 
– baju dalam, celana luar berlipat-lipat dan walcag – 
arkhalig pendek. Di musim dingin sebagai pakaian luar 
kaum Khinalig berpakaian syal wol besar dan mantel 
bulu. Tutup kepala terdiri dari tiga tudung kepala, yaitu 
kelaghayi, ketwa dan selendang. Pada pertengahan 
abad terakhir, pakaian tradisional mulai mengalami 
perubahan dengan cepat dan disesuaikan dengan 
pakaian Eropa pada umumnya. Hanya para lansia 
yang masih konsisten berpakaian tradisional biasa.

Masakan Khinalig berbeda sedikit dari masakan 
bangsa Azerbaijan. Beberapa keistimewaannya ialah 
bahwa kaum Khinalig mengutamakan makanan daging 
dan hidangan susu. Hal ini terkait dengan peran domi-
nan peternakan di ekonomi mereka. Di antara produk 
susu dinataranya adalah mentega, keju susu sapi dan 
kambing, syor (keju lembut asam), gatig (susu asam). 
Keju susu kambing yang dinamakan axtarma adalah 
jenis keju yang sangat disukai. Keju jenis ini dihasilkan 
pada musim panas di akhir musim pemerahan susu 
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dan sering dijadikan sebagai hadiah untuk orang-orang 
yang paling dihormati, seperti kepala mahal.

Makanan daging dimasak terutama daging domba 
dan disajikan di hari-hari istimewa seperti hari raya dan 
apabila tamu istimewa datang. Biasanya makanan-
makanan daging dibumbui dengan rumput liar be-
raroma. Sejumlah makanan daging, yaitu kebab, dolma 
(daging giling dibungkus dengan daun pohon anggur), 
dusybara (sejenis pangsit), bermacam-macam plov 
(nasi dengan daging dan bumbu) dipengaruhi oleh 
masakan bangsa Azerbaijan [9, hal.52; 5, hal.379].

Pada masa lalu kaum Khinalig, apabila membakar 
roti, untuk penghematan, mencampur tepung gandum 
dengan tepung jelai. Selama pengembaraan sepanjang 
tahun, untuk membakar roti digunakan sejenis alat 
pembakaran portabel – saj tradisional. Di atas alat itu 
dibakar roti datar tipis – yukha pisya. Tetapi di Khinalig 
sendiri roti biasanya dibakar di dalam tanur.

Jelai sejak dahulu kala menjadi bahan pokok 
makanan kaum Khinalig, karena dari padi-padian 
hanya jelai saja tumbuh di sekitar desa pegunun-
gan tinggi ini. Bubur dari butir-butir jelai adalah salah 
satu makanan utama kaum Khinalig pada musim din-
gin.

Rumput-rumput kering beraroma memiliki peranan-
penting digunakan sebagai bumbu berbagai masakan. 
Pada masa itu, kaum Khinalig menggunakan rebusan 
teh liar yang didapat dari lereng gunung Babadagh 

yang digunakan sebagai pengganti teh. Sebab itu teh 
tersebut dinamakan teh Baba [10, hal.201]. Tetapi be-
lakangan ini teh liar diganti oleh teh hitam biasa yang 
diseduh dengan bantuan samovar seperti di seluruh 
Azerbaijan. Dari minuman-minuman tradisional kaum 
Khinalig perlu dikenalkan juga ayran (susu asam dicam-
puri air) dan serbat madu.

Pada masa Sovyet rangsum makanan tradisional 
kaum Khinalig mengalami perubahan signifikan. Mi-
salnya, makanan pokok lokal diganti dengan sayur-
sayuran, yaitu – kentang, bawang, terong, tomat, kubis, 
hasil kebun.

Penelitikan ilmiah budaya kaum Khinalig ini 
sangat menarik dilihat dari sudut permasalahan 
perkembangan budaya etnis minoritas dalam ling-
kungan bangsa mayoritas. Dalam budaya Khinalig 
unsur-unsur yang berasal dari berbagai etnos terpadu. 
Unsur-unsur itu masuk ke dalam budaya suku yang 
menghuni tempat terpincil ini dalam periode-periode 
sejarah yang berbeda, mulai dari zaman kuno sebagai 
akibat hubungan perdagangan, ekonomi dan kebuda-
yaan. Dalam batas tertentu gambaran modern budaya 
Khinalig dapat ditempatkan sebagai model budaya 
Azerbaijan yang dikecilkan, budaya yang terbentuk di 
kawasan pegunungan tinggi.
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