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Xınalıq

XINALIQ
Xınalıqlılar Qafqaz sıra dağları
nın cənubunda, Qudyalçayın şərq
hissəsində Xınalıq kəndində yaşayır
lar. Xınalıqlılar öz kəndlərini “kətş”,
özlərini “kəttid” adlandırırlar. XIX
əsrin I yarısında rus və alman dilçi
alimlərinin apardığı araşdırmalara
görə, Alban tayfalarından olan Xına
lıqlılar Şahdağ etnik qrupuna daxil
dirlər. Xınalıq dəniz səviyyəsindən
2300 m yüksəklikdə yerləşir. Kənd
əhalisi keçən əsrin 60-cı illərinin so
nuna kimi qonşu kəndlər və rayon
larla dağ cığırları vasitəsilə əlaqə
saxlayıblar. Xınalıqlıların ən yaxın
əlaqələri qonşu Qəbələ və Şama
xı rayonları ilə ancaq yay aylarında
olmuş, nəqliyyat vasitəsi kimi at və
öküzdən istifadə edilmişdir. Xına
lıqlılar dindar müsəlmanlar olaraq
etiqatlı bir icmadır. Özlərinə məxsus
xüsusi adət-ənənələri, geyimləri və
mərasimləri olan xınalıqlılar, xüsu
si memarlıq quruluşuna malik, çay
daşlarından hörülmüş evlərdə yaşa
yırlar.
Kəndin struktur quruluşuna bax
dıqda aydın görünür ki, köhnə və yeni
salınmış qəbirlər bütövlükdə kəndin
ətrafında sıx şəkildə yerləşir. Dəqiq
söyləmək olar ki, qədim zamanlar
da Xınalıqda insanlar daha yaxın
yerlərdə dəfn olunmuş, daha sonra
kənd böyüdükcə ətrafına doğru

qəbristanlıql ar
genişlənmişdir.
Çox maraqlıdır ki, Xınalıq xəttatları
sərt, vulkanik qayalardan peşəkar
casına başdaşları hazırlayaraq,
onlarun səthlərində yazı və rəsm
nümunələri cızmışdılar. 40 hekta
ra yaxın ərazini əhatə edən qəbris
tanlıqda bu cür qədim başdaşları
görmək mümkündür. Xınalıqda 160
tarixi yaşayış evi olmaqla 210 ev var.
Hal-hazırda Xınalıqda 1905 nəfər
əhali yaşayır. Azərbaycanda yaşayan
Xınalıq etnik qrupunun üzvlərinin
dəqiq sayı təyin olunmayıb. Demək
olar ki, hal-hazırda təxminən Quba
rayonun Vladimirovka (Gülüs
tan) kəndində 250-ə yaxın, Qara
çay kəndində 120, Ərəbxan yaşayış
məskənində 20, Dağlı kəndində 130,
Alekseyevka kəndində 100, Nərima
nabad kəndində 20, İqriq kəndində
15, Əlibəyqışlaq kəndində 15, Barlı
kəndində 10, Aşağı Atuc kəndində
100, Quba şəhərində 100-ə yaxın,
Timiryazev qəsəbəsində 30, Qırmı
zı qəsəbədə 20, Ağbil, Pirvahid, Xuc
bala, Digah, Nügədi kəndlərinin hər
birində 10-a yaxın, Qəbələ rayonu
nun Vəndam kəndində 60, Qəbələ
şəhərində 30-a yaxın, Bakı şəhərində
20, Sumqayıt şəhərində 30-a yaxın
xınalıql ı ailə yaşamaqdadır. Bundan
əlavə Rusiyanın Moskva, Ufa, Sur
gut, Tumen və s. kimi şəhərlərində
50-yə yaxın xınalıqlı ailə yaşayır. Bir
faktı qeyd etmək lazımdır ki, XVII –
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XVIII əsrlərdə bir neçə Xınalıqlı
ailə təsərrüfatla bağlı olaraq Ağdaş
rayonuna köçmüş və burada Xınaxlı
kəndinin əsasını qoymuşdular.
XIX əsrdən başlayaraq keçən əsrin 40-cı illərinə kimi Xınalıqda 9
məscid və 9 su dəyirmanı mövcud
olmuşdur. Hal-hazırda 9 məsciddən
6-sı mühafizə edilmişdir. Doqquz su
dəyirmanından yalnız biri dövrü
müzə gəlib çatmışdır. Xınalıq ərazi
sində 8 məhəllə mövcuddur ki, bun
lar da aşağıdakılardır.
1.Təpə məhəllə.
2.Yuxarı məhəllə (Gəмк).
3.Yelqovan məhəllə.
4.Məlikli məhəllə.
5.Aşağı məhəllə (Кəмk).
6.Gadaxe məhəlləsi.
7.Çuxur məhəllə.
8.Müasir Dəyirmançay yaşa
yış massivi.

XINALIĞIN TARİXİ HAQQINDA
MƏLUMATLAR
ERKƏN TUNC DÖVRÜNDƏ İLKİN
YAŞAYIŞ MƏSKƏNİ KİMİ
Xınalıq ərazisində ilkin məskun
laşmaya aid artefaktlar erkən tunc
dövrünə (e.ə IV minilliyin sonu)
aiddir. 2010-2012-ci illərdə AR
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
dəstəyilə AMEA Arxeologiya və Et
noqr afiya İnstitutunun aparıcı elmi
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işçisi, t. ü. f.d., İ. N. Əliyəv tərəfindən
“Zangar” adlı ərazidə aparılmış ar
xeoloji qazıntılar nəticəsində “Zan
qar (Xınalıq)” adlı qədim yaşayış
məskəni və bu yaşayış yerindən
500 m şərqdə orta tunc dövrünə
aid kurqan aşkar edilmişdir. Aparıl
mış arxeoloji qazıntılar nəticəsində
qeyd olunan abidələrdən çoxlu sayda tuncdan, sümükdən və daşdan
hazırlanmış muncuqlar, asmalar, ox
ucluql arı, iynələr və müxtəlif növ
digər bəzək əşyaları aşkarlanaraq
qoruğun muzey fonduna təhvil ve
rilmişdir. “Zanqar (Xınalıq)” qədim
yaşayış məskənindən başqa qoruq
ərazisində tarixi abidə kimi qorunan
“Orta təpə”, “Bərkşanə”, “Kıma Liqe
biriş” kimi arxeoloji abidələrdə də
kəşfiyyat xarakterli arxeoloji tədqi
qat işləri aparılmışdır.
QAFQAZ ALBANİYASI
(e.ə. IV əsr - eramızın
VIII əsrinin birinci yarısı)

Tunc dövrünün sonundan Alba
niya hökmranlığı dövrünə kimi bu
ərazilərdə məskunlaşma haqqında
çox az məlumatlar vardır. Xınalıqlı
lar özlərini “kətdid”, kəndlərini isə
“Kətiş” adlandırırlar. Bununla belə
onlar 26 Alban tayfalarından biri
nin nəsilləri olduql arı göstərilir. Ziya
Bünyadov öz əsərində Alban tayfası
olaraq “ketiş” adını qeyd etmişdir.

Xınalıq
A.A. Bakıxanovun “Gülüstani İrəm”
adlı kitabında Alban tayfası olan
“Ket” tayfaları haqqında qeydlər
mövcuddur.
“Ket” yaxud “Kətiş” özümüzün
kü mənası verən Ket-did - Ketiş sözləri ilə əlaqələndirilə bilər. Xınalıq
lılardan başqa, udinlər və qrızlar da
özlərini Albanların varisləri hesab
edirlər. Bu xalqlarla birlikdə xınalı
qlılar da özlərinin Nuhun nəslindən
olduqlarına inanırlar. Bəzi Xınalıq əfsanələrində Albaniya şəxsiyyətlərinə
istinad edilir.

XINALIQ ORTA ƏSRLƏRDƏ
VIII əsrdə xınalıqlılar Dərbənd ha
kimi Hişamın qardaşı Abu Müslüm
vasitəsilə islam dinini qAbul edirlər.
Abu Müslüm Qafqazın çox geniş ərazilərinə İslam dinini yaymışdır. Bu
ərazidə ən qədim məscid də məhz
Xınalıqda elə Abu Müslümün əmri
əsasında tikilmişdir ki, bu gündə də
həmin məscid Abu Müslüm məscidi
adlanır. XII – XVIII əsrlər aralığın
da burada dini rəhbərlər tərəfindən
çoxlu sayda türbələr və məscidlər ti
kilmişdir. VIII əsrdə Ərəb alimi Yaqut
Əl-Həməvi özünün lüğət “Mücəm əlbuldan” (Ölkələrin adları əlifba sıra
sı ilə) adlı kitabında Xazaran dağ ke
çidində kiçik bir qəsəbənin (şəhər)
olduğunu qeyd etmişdir. Yunan alimi

Strabonun (e.ə. 64 – 24) “Coğrafiya”
kitabında verilən məlumata görə,
həmin ərazidə VII əsrdən X əsrə
kimi bir şəhər mədəniyyət mərkəzi
kimi fəaliyyət göstərmişdir. Həmin
şəhərin adı haqqında heç bir məlu
matın olmamasına baxmayaraq,
onların Xınalığı nəzərdə tutduğunu
demək olar.

ŞİRVANŞAHLAR DÖVRÜ
(IX – XVI əsrlər)

Xınalıq yer adına ilk dəfə XVəsrdə
Mahmud Əl Xinaluqinin “Şirvan və
Dağıstan hadisələri“ (1457-1459)
adlı əlyazmasında rast gəlinir. Mah
mud özünə Xınalıql ı təxəllüsünü gö
türmüşdür. Bu da Xınalıq adından
istifadə olunan ilk yazılı mənbədir.
1860 – cı ildə qeyd olunan əlyaz
ma rus alimi Berje tərəfindən aşkar
olunaraq Sankt-Peterburq şəhərinə
aparılmış, rus dilinə tərcümə edil
mişdir. Mahmud Əl Xinaluqinin “Şir
van və Dağıstan hadisələri“ adlı rus
dilinə tərcümə edilmiş əsəri 1996-cı
ildə Dağıstan Milli Elimlər Akademi
yası tərəfindən kitabça halında çap
olunmuşdur.
Xınalıq yer adının yaranma tari
xi dəqiq məlum deyil. Xınalıq sözü
nün mənası yerli əhalinin yozumuna
görə onu əhatə edən dağın səhər gün
çıxanda günəş şüaların həmin dağa
düşməsi nəticəsində əks olunan xına
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rənginə uyğun olması ilə bağlıdır. Bir
neçə tarixçi və dilçilərin dəstəklədiyi mülahizəyə görə Xınalıq sözünün
yaranma tarixi ilə Albaniya şəhəri
olan Xeno - Xena - Xeni adı arasında
əlaqə vardır (XI əsr). Hal-hazırda bu
şəhərin qalıqları Rusiyanın Dağıstan
tərəfində Azərbaycanla sərhəddə
yerləşir.
Azərbaycan Atəbəylər sülaləsinin
banisi Şəmsəddin Eldəniz (ölüm tari
xi 1175 və ya 1176), Səfəvi hökmdarı
Şah Abbas (1571-1629) və Nadir şah
Əfşar (1698-1747) kimi tarixi şəxsiyyətlər haqqında Xınalıqda çoxlu
sayda əfsanələr var.
Şah Abbas 1606–1607-ci illərdə
Dağıstandan Şirvana yürüş edərkən
Xınalıq yaxınlığındakı Şahdağ və
ətrafının xınalıqlılara hədiyyə etməsi
ilə bağlı fərmanlar vermişdir. Həmin
vaxtdan etibarən Şahdağın qarşısın
dakı düzənliklərə “Şah düzü” deyilir.
A. Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm”
əsərinə əsasən, İran hökmdarı Nadir
Şah Əfşar 1735-ci ilin oktyabr ayının
sonlarında Dağıstana hərbi səfəri za
manı Xınalıqd
 a olmuşdur. Həmin ki
tabda bu da qeyd olunur ki, 1747-ci
ildə İran hökmdarı I Şah Təhmasibin
qardaşı Şirvan hökmdarı Əlqas Mirzə
Xınalıqda məğlub edilir və 40-50 atlı
ilə Dağıstana qaçmağa məcbur olur.
Şirvanşahlar dövründə Xınalıq
la birlikdə Qrız, Haput, Cek və Əlik
müstəqil bir icma olaraq özlərinin
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rəhbərləri tərəfindən idarə olunur
du. Onlar Şaha vergi ödəmir, qarşılı
ğında orduda xidmət edirdilər.

QUBA XANLIĞI DÖVRÜ
(1726–1806-cı illər)

Quba xanlığı müasir Azərbay
can ərazisində 1726-1806-ci illərdə
mövcud olan müstəqil bir xanlıq ol
muşdur. XVIII-ci əsrin sonunda Xına
lıq bu xanlığın bir hissəsinə çevrildi.
Həmin vaxt Xınalıq, Qrız, Haput, Cek
Əlik və daha sonra yaradılmış Qa
laxudat kəndləri birləşdirilərək bir
idarəetmə forması yaradıldı. Xınalıq
isə mahal mərkəzi oldu. Quba Xanlı
ğı 10 mahala bölünürdü.
Bəzi Xınalıq əfsanələrində Fətəli
xan Qubalı (1736-1789) haqqında
məlumatlar mövcuddur.

BAKI QUBERNİYASI DÖVRÜ
(1816-1921)

1831-ci ildə kollec qeydiyyatçısı
Xotyanovski tərəfindən tərtib edil
miş, 2008 - ci ildə Tofiq Mustafa
zadə tərəfindən Azərbaycan dilinə
tərcümə edilərək nəşr olunmuş
“Quba əyalətinin kameral təsviri”
adı kitabda Xınalıqd
 a 266 ailədə 962
nəfər kişi cinsinin nümayəndəsinin yaşadığı qeyd olunur. “Kəndin
sakinəri köçəri həyat sürürdü, pam

Xınalıq
bıqçılıq və qoyunçuluqla məşğul
olurdular. Kəndə 1000 ruba əkinə
yararlı, 2000 ruba yararsız, 400 ruba
biçənək sahəsi var idi. Yüzbaşı hər il
xəzinəyə 3 rub. 50 qəp., rəiyyətlər
isə 1 rub. 50 qəp. pulla, natura ilə isə
1 ruba arpa ödəyirdilər.”
Xınalıq əhalisinə aid 1870-ci ildə
nəşr edilən bir statistik məlumat
da Xınalıqda 2315 nəfərin yaşadığı
qeyd edilmişdir.
Digər siyahıyaalmalarda əhalinin
sayı ilə yanaşı, həmçinin tüstü baca
larının sayı da qeyd olunmuşdur (bir
tüstü bacası bir ev hesabı ilə). 1859cu ildə Xınalıqda 338 tüstü bacası
olduğu və burada isə 2300 nəfərin
yaşadığı qeyd edilmişdir. 1879-cu il
məlumatına görə isə Xınalıqda 363
tüstü bacası və müvafiq olaraq 2196
sakin qeyd edilmişdir. 1886-cı ildə
tüstü bacaların sayı 359, sakinlərin
sayı isə 2167 nəfər olmuşdur. 1897ci ildən sonrakı illərdə xınalıqlılar
da başqa etnik qruplar kimi uzun
müddət ərzində siyahıya alınma
mışdır. Yalnız iki il üçün başqa mənbələr vasitəsi ilə xınalıqlıların sayını
müəyyən etmək olur. 1921-ci ildə
kənd təsərrüfatı statiskasında Xına
lıqda 367 iqtisadi evin və 1800 saki
nin yaşadığı qeyd olunmuşdur.

SOVET DÖVRÜ
(1920-1991)

1920-ci ilin aprel ayının 28-də
təsis edilmiş AzSSR Sovet İttifaqı
respublikalarından biri oldu. Sovet
İttfiqaının ilk 37 ililndə xınalıql ı
lar siyahıyaalmalarda azərbaycanlı
lar kimi qeyd olunmuşdur. 1959-cu
ildən isə xınalıql ılar ayrıca bir etnik
qrup kimi qeydiyyata alınmışdır.
Mənbələrə əsasən, 1926-cı ildə Xı
nalıq sakinlərinin sayı 1400, 1976-cı
ildə 2500 və 1989-cu ildə isə 2101
nəfər olmuşdur.
1930-cu illərdə Xınalıq kəndi Qo
naqkənd rayonuna daxil edilmişdir.
1959-cu il 4 dekabr tarixindən Xına
lıq kəndi Quba rayonunun inzibati
ərazisinə daxil edilmişdir.
Sovet dövründə Xınalıqda həyat
tərzi əhəmiyyətli dərəcədə dəyiş
miş, 1926-cı ildə kənddə ilk ibti
dai məktəb tikilmişdir. 1940-cı ildə
isə həmin bu ibtidai məktəb ge
nişlənərək 7 sinifli, 1950-ci ildə 8 si
nifli və nəhayət 1973-cü ildə isə orta
məktəbə çevrilmişdi. 1967-ci ildə ilk
məktəb kitabxanası fəaliyyətə başla
mışdı. 1934-cü ildən Kolxozda “Qızıl
Ulduz” adlı kənd təsrrüfatı iqtisa
diyyatı təşkil edilmiş, və bu kollek
tivləşmə çərçivəsində, Xınalıq cama
atı öz mal-qarasını kolxoza vermək
məcburiyyətində qalmışdılar. Bütün
yaşayış vasitələri milliləşdirilmişdir.
Varlı insanlar repressiyaya məruz
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qalmış və onlardan çoxu sürgün
edilmişdir. 1964-cü ildə isə kolxoz
sovxoz iqtisadiyyatı ilə əvəz olundu.
II dünya müharibəsində (19391945) 170 nəfər xınalıqlı əsgər kimi
xidmət etmiş, onların yarısından
çoxu cəbhədən geri qayıtmamışdır.
Keçən əsrin 60-cı illərindən eti
barən Xınalıqdan 6 km şərqdə
Bostankeş adında yeni bir yaşayış
məskəni salınmağa başladı. Əvvəllər həmin ərazidə təsərrüfat
məqsədilə yaradılmış ferma mövcud
idi və tədricən Xınalıq sakinlərindən
bəziləri bu əraziyə köçərək daimi
olaraq məskunlaşmışdılar. Hal ha
zırda həmin ərazidə Xınalıq inzi
bati ərazi vahidliyinə daxil olan,
təxminən 40-a yaxın evdən ibarət
Bostankeş kəndi mövcudur.
Xınalıqda tibb məntəqəsi 1956cı ildən fəaliyyətə başlayıb. 1965-ci
ildə ilk telefon xətti çəkilmiş, 1967-ci
ildə isə ilk poçt məntəqəsi istifadəyə
verilmişdir. Həmin ildən Xınalıq
da bütün evlər generator vasitəsilə
elektrik enerjisilə təchiz edilirdi.
Kənddə 1985-1986-cı illərdə televi
ziya ötürücü stansiyası tikilmişdir.
Ən əlamətdar hadisələrdən biri isə
1967-1968-ci illərdə Quba-Alpan-Su
say-Qalaxudat kəndlərindən keçməklə
Xınalıq avtomobil yolunun çəkilməsi
oldu. Bu yolun uzunluğu 60 km olmaq
la yalnız çətin ərazilərdən keçə biləcək
nəqliyyat vasitələri üçün əlverişli idi.
8

1988-1994-cu illərdə isə Qudiyalça
yın yatağı ilə yeni bir yol çəkildi ki, bu
yol Qəçrəş kəndindən keçməklə Xına
lığı Qubanın mərkəzi ilə birləşdirirdi. Onun uzunluğu 57 km - dır. Bu yol
2006-cı ildə daha da genişləndirilərək
asfalt örtüklə örtülmüşdür.

MÜASİR DÖVR
(1991-ci ildən hazırki dövrə
kimi)

Azərbaycan müstəqillik qazan
dıqd
 an sonra Xınalıqda da həyat
yenidən köklü şəkildə dəyişildi. Ko
lxoz və sovxozlarda birləşdirilmiş
zəif iqtisadi inkişafa malik olan kənd
təsərrüfatı yenidən özəlləşdirildi.
Beləliklə, xınalıqlılar özlərinin ənənəvi
həyat tərzinə qayıda bildilər. Xınalıq
2001-ci ildə “Dünya əhəmiyyətli da
şınmaz tarix və mədəniyyət abidələri”,
2007-ci ildə isə Dünya Abidələr Fondu
nun siyahısına daxil edilmişdir.
2006-ci ilin oktyabr ayında
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyevin Xınalığa rəsmi
səfərindən sonra Xınalıqd
 a yeni poçt
ofisi tikildi, telefon xətləri çəkildi,
mobil operatorların stansyaları fəaliyyətə başladı. 2007-ci ilin sentyabr
ayının 15-də Xınalıqda Xınalıq kənd
İnternat tam orta məktəbi istifadəyə
verildi. Xınalıq camaatının əsas
məşğuliyyəti qoyunçuluq və maldar

Xınalıq
lıq olduğundan bir hissəsi 7-8 ay qış
laqlara köçməli olur. Həmin ailələrin
övladları Xınalıq kənd İnternat tam
orta məktəbində təhsil alır, onların
bütün qayğıları dövlət tərəfindən
qarşılanır. Bununla yanaşı qonşu
kəndlərin şagirdləri də bu məktəbdə
təhsil ala və daimi qala bilirlər.
2015-ci ilin iyun ayının 10-da
Xınalıq ATES-də xüsusi texniki im
Abu Müslüm cümə məscidi
kanlara malik avadanlıqlar quraşdı
rıldıqdan sonra xınalıqlılar sürətli
internetdən istifadə etmək imkanına olsa da, 1989 – cu ildə dəmir ör
tüklə örtülmüşdür. Məscid 2001-ci
malik oldular.
ildə yağan leysan xarakterli yağışlar
nəticəsin-də qəzalı vəziyyətə düş
müş, 2012-2014-ci illərdə MədəniDİNİ-TARİXİ ABİDƏLƏR:
yyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən
MƏSCİD VƏ TÜRBƏLƏR
əsaslı şəkildə bərpa olunaraq öz
əvvəlki görünüşünə qovuşmuşdur.

ABU MÜSLÜM CÜMƏ
MƏSCİDİ

Xınalıq kəndinin ən hündür ye
rində yerləşən Abu Müslümün
adını daşıyan cümə məscidinin ta
rixi təxminən IX əsrin sonu X əsrin
əvvəllərinə aid edilir. Əldə edilmiş
məlumata görə Dərbənd hakimi Hi
şamın qardaşı Abu Müslüm bütün
Abu Müslüm cümə məscidi Dağıstan
və indiki Azərbaycanın şimal-şərq
ərazisindəki kəndlərdə islam dinini
yaymış, məscidlər tikdirmişdir. Qeyd
olunan Abu-Müslüm cümə məscidi
də həmin dövrdə tikilmişdir. Məsci
din damı əvvəllər torpaqdan

PİRƏ COMƏRD TÜRBƏ
MƏSCİDİ
Pirə-Comərd türbə - məscidinin
tarixi təxminən XII əsrin sonlarına
təsadüf edir ki, bu türbə-məsciddə Abu-Müslüm məscidindən xeyli
cavandır. Həmin binadakı türbə is
lamdan qabaq olub, alban xınalıqlıla
rın atəşpərəst dininə aid ayinlərin
keçirdiyi məbəd kimi yaddaşlarda
qalıb. İslam dini qAbul ediləndən
sonra atəşpərəst məbədi diqqətdən
kənarda qalmış, daha sonra məbəd
9
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XIDIR NƏBİ TÜRBƏ MƏSCİDİ

Pirə Comərd türbə məscidi

Comərd tərəfindən bərpa edilmiş
və ona bitişik məscid tikilmişdir.
Comərdin qəbri də tikilinin daxi
lindədir. Xınalıqlılar həmin hissəyə
zülmətxana (qaranlıq yer) deyirlər,
ona görə də, kiçik sərdabəyə işı
ğın düşməsi üçün pəncərə və baca
qoyulmayıb. Xınalıqlılar bu qapa
lı sərdabəyə işığın düşməsi, yaxud
qəbirin açıqda olmasını ruhun nara
hat olması kimi qAbul edir və Allah
tərəfindən onu narahat edən insan
ların cəzalandırılacağına inanırdı
lar. Hal-hazırda Pirə-Comərd türbə
- məscidi əhali tərəfindən ziyarətgah
kimi istifadə olunur. Türbə-məscidin
dam örtüyü ənənəvi olarag torpaq
la örtülmüş, daha sonra isə yüngül
kanstruksiyalı materiallarla əvəz
edilmişdir.

Xıdır Nəbi türbə-məscidi XVI əsr
aiddir. Xıdır Nəbi islam dini ruhanisi
olaraq evdə mədrəsə açaraq dini dərs
keçmişdir. Müdrik şəxs olaraq ru
hanilik ilə bərabər təbiblik də etmiş
dir. Dişlərin çıxarılması və müalicəsi
üçün bizə gəlib çatmayan vasitələrlə,
yəni Xınalıq ərazisində bitən bitki və
otlardan dərman düzəldərək diş ağrı
larını kəsmiş, dişləri müalicə etmişdir.
Xıdır Nəbi vəfat etdikdən sonra onu
kəndin yaxın yerində, hündür təpənin
üstündə dəfn etmişdilər. Sonradan
onun tələbələri ehtiram rəmzi olaraq
qəbrin üstündə türbə tikmişdilər. Tür
bənin içərisində yalnız Xıdır Nəbinin
qəbri var. Uzun dövrlər ərzində Xıdır
Nəbi türbəsi güclü inanc yeri oldu
gundan sonradan ona bitişik məhəllə
məscidi tikilmişdir. Xıdır Nəbini xalq
“diş qəbri”, “mıx piri” adlandıraraq
dişlərin ağrısını kəsmək üçün türbədəki tək ağacın üstünə at mıxını vu
raraq nəzir verirdilər. Xıdır Nəbi türbə

Xıdır Nəbi türbə məscidi
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məscidi əsrlər boyu olduğu kimi halhazırda da inanc yeri kimi müqəddəs
hesab edilir. Bu türbə-məscid Yelqo
van məhəlləsində yerləşir.

ŞEYX ŞALBUZ TÜRBƏ
MƏSCİDİ

Şeyx Şalbuz türbə-məscidi XVII
əsrə aiddir. Bu türbə-məscid Aşağı
məhəllədə yerləşir. Şeyx Şalbuz islam dinini mükəmməl bilicisi olmuş,
ərəb, fars dillərini mükəmməl bil
mişdir. Şeyx mədrəsə açmış, bir çox
tələbə-molla yetişdirmişdir. Şalbuz
da bir çox insanlara məxsus olmayan
fenomenal hissiyyat və öncəgörmə
bacarığı olmuşdur.

Şeyx Şalbuz türbə məscidi

El arasında dolaşan rəvayət və
əfsanələrdən aydın olur ki, Şeyx
Şalbuz insanların fikrini oxuyaraq
problemləri həll etmək üçün dualar
yazır, əlindəki biocərəyanla müalicə
edərək, müdrik məsləhətlər vermiş
dir.

İSRAFİL BABA TÜRBƏ
MƏSCİD
İsrafil Baba türbə - məscidini təxminən XVIII əsrə aid etmək olar.

İsrafil Baba türbə məscid

Bu türbə - məscid Çuxur məhlədə
yerləşir, xınalıqlıların güclü inanc yerlərindən biridir. İsrafil Baba ərəb dilini
bilmiş islam dini ruhanisi olmuşdur. Evdə
mədrəsə açaraq dini dərs keçmişdir.
Şərq təbabətini bilmiş, tibb
namələrdən istifadə etmişdir. İsrafil
Baba Xınalıq ərazisində bitən bitkilərdən
dərmanlar düzəldərək insanlarda olan
zahiri yaraları müalicə etmişdir. İsrafil
Baba vəfat etdikdən sonra onun qəbrinin
üstünü tağvarı,
ovalşəkilli formada tikərək türbəyə çevir
mişlər.
Zahiri yaraları olan insanlar onun
qəbrindən torpaq götürərək yaralarına
sürtərək şəfa tapırlar. Sonralar türbəyə
bitişik məhəllə məscidi tikilərək İsrafil
Baba türbə - məscidi adlandırılmışdır.
Türbənin ətrafında kiçik qəbristanlıq
mövcuddur.
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MÖHÜC BABA TÜRBƏSİ
Möhüc Baba türbəsi XVIII əsrə
aiddir. Möhüc baba mədrəsə aça
raq Qur’an dərsləri deyən şəxs
olmuş və ərəb dilini mükəmməl
bilmişdir. Məlumatlara görə feno
men olaraq əllərində biocərəyan
olmuşdur. Xəstələri bitkilərdən ha
zırladığı dərmanlar ilə müalicə et
mişdir. Möhüc baba vəfat etdikdən
sonra onun qəbri üstündə türbə ti
kilmiş, inanc yeri kimi sitayiş edil
mişdir. Hal-hazırda Möhüc baba
türbəsi ziyarətgah kimi istifadə
edilir. Bu ziyarətgah yerinə əsasən
əsəb xəstəliyi olan şəxslər müraciət
edirlər.

Cabbar Baba türbəsi

Cabbar babanın Türkiyədən gəlməsi göstərilir. Xalq arasında Cabbar Ba
banı ağır övliya adlandırırlar.
Cabbar babanın islam dininin Xı
nalıqda tam yayılması və Qur’nın
öyrədilməsində xüsusi rolu olmuşdur.
Abu Müslim məscidində baş imam
olmuş, evinin bir hissəsini mədrəsə
etmiş, Xınalıq uşaqlarına dərs keçərək
bir çox molla və dindar yetişdirmişdir.
Cabbar baba təkcə Xınalıqlılara deyil,
həmçinin ətraf kəndlərdən gələn çoxlu tələbəyə dərs keçərək molla, imam
olmayan kəndlərə molla göndərmiş
dir.
Cabbar babada ekstarsenslik ba
Möhüc Baba türbəsi
carığı olmuşdur. Babanın telepatiyası
elə güclü olub ki ki, tanımadığı insan
ları qAbul edən kimi hansı problem ilə
CABBAR BABA TÜRBƏSİ
gəldiyini birbaşa deyirmiş. Cabbar ba
Cabbar baba türbəsi XVII əsrin banın insanların fikrini 50 m-ə yaxın
sonu - XVIII əsrin əvvəllərinə aiddir. məsafədən oxuduğu iddia edilir. Sağal
Türbə Çuxur məhləsinin qəbristanlı ması mümkün olan xəstələrə əlindəğının mərkəzində yerləşir.
ki biocərəyanla təsir edərək dualar
yazmış, müdrik məsləhətlər verərək,
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“çarə Allahdan olsun ” deyərək təsəlli
vermişdir. Cabbar baba təkcə Xınalıq
üçün deyil, ətraf ərazilərin insanları
tərəfindən də ağır övliya kimi qAbul
edilirdi. Bakıdan şimala doğru onun
qüdrətini eşidən, bilən insanlar çarə
tapmaq üçün onu ziyarət etmişdir.
Cabbar babaya ziyarətçilər tərəfindən
çoxlu sayda nəzir verilməsinə baxm
 a
yaraq, baba kasıb və sadə insan olmuş
dur. Ona gələn nəzirləri ailəsi istifadə
edəcək qədər götürmüş, qalan hissəsini kasıblara paylamışdır.
Cabbar baba vəfat etdikdən sonra
xalq qəbristanlığında dəfn edilmiş,
qəbri üstündə türbə inşa edilmişdir.
Əsrlər keçməsinə baxm
 ayaraq Cabbar
baba türbəsi inanc yeri olaraq ziyarət
edilir. Türbənin ətrafında Cabbar ba
banın nəslindən olan insanlar dəfn
edilmişdir.

ƏHMƏD ƏFƏNDİ TÜRBƏSİ
Bütün türbələrlə müqayisədə Əhməd
Əfəndi türbəsi tarixinə görə sonuncusudur. Əhməd əfəndi XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində yaşamışdır. İslam
dininin təbliğatçısı olan Əhməd əfəndi
ərəb dilini mükəmməl bilmiş, mədrəsə
açaraq Qur’an dərsləri demişdir. İnsanlar müəyyən problemləri olanda Əhməd
Əfəndiyə müraciət etmiş, ondan dualar almış və müdrik məsləhətlərindən
faydalanmışlar. Əhməd Əfəndi türbəsi

Aşağı məhəllə qəbristanlığındadır. Əvvəllər qəbrin üstündə türbə olmamışdır.

“AŞAĞI MƏHƏLLƏ” MƏSCİDİ

Bu məscid Gadaxe məhəl-ləsində
yerləşir. Daxili hissəsində türbə,
ətrafında qəbirlər yoxdur. Qeyd olu
nan məscid məhəllə məscididir.

“Aşağı məhəllə” məscidi

İBRAHİM XƏLİL HÜCRƏSİ
İbrahim Xəlil hücrəsinin XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərinə aid ol
ması təxmin edilir. Bu hücrə Xınalıq
dan şimal istiqamətdə, 4 km məsafədə
yerləşir. Hücrə əvvəllər Dəyirmança
yın sol tərəfındə tikilmişdir. 2003-cü
ildə torpaq sürüşməsi nəticəsində
İbrahim Xəlillihücrəsi tamamilə da
ğılmış, yenidən abidənin öz daşların
dan istifadə olunmaqla daha təhlükəsiz yerdə tikilmişdir. Rəvayətə görə
İbrahim Xəlilə yuxuda həmin yama
cın çuxur yerində hücrə tikməyi və
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günə bir xurma yeməklə hücrədə 40
gün Allaha ibadət etməyi mələklər
hökm etmişlər. İbrahim Xəlil dindar
olduğu üçün həmin yerdə şərq üs
lublu türbə tikir, beləliklə 40 gündə
bir xurma yeməklə hücrədə Quran
oxuyaraq Allaha ibadət edir. Qırxıncı
gün mələklər yenə də İbrahim Xəlillə
əlaqəyə girib onun ibadətinin, duala
rının Allah tərəfindən qabul edildiyini, ona övliyalıq verildiyini və onun
azad olduğunu deyirlər. İbrahim
Xəlil artıq insanların taleyini oxuyur,
olacaq hadisələri əvvəlcədən xəbər
verirdi. İnsanlar İbrahim Xəlildəki qeyri - adi xüsusiyyətə görə onu
övliya və müqəddəs şəxs kimi qAbul
ediblər. İbrahim Xəlil vəfat edənə
qədər hücrəyə gedərək Allaha ibadət
etmişdir. Rəvayətə görə İbrahim Xəlil
həmin hücrədə vəfat edib. Onun
qəbrinin yeri məlum deyil, ibadət etdiyi hücrə əhali tərəfindən inanc yeri
kimi qəbul edilmişdir.

İbrahim Xəlil hücrəsi
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QARI MAĞARASI
Qarı mağarası Xınalıqd
 an şimalşərq istiqamətdə 1 km məsafədə yerləşir. Mağaranın forması oval şəkilli
dir. Daxili ölçüsü 10 x10 metr, daxili
hündürlüyü isə təxminən 10 metrdir.
Mağaraya avtomobil yolu yoxdur.

Qarı mağarası

TƏBİƏT ABİDƏLƏRİ:
“QIRX ABDUL BABA” PİRİ
İNANC YERİ
Qırx Abdul baba” uzunluğu 100 m,
daxili eni 5 m, hündürlüyü 3, bəzi yerlərdə isə 5 metrdən daha uca olan bir
mağaradır. Uzunluğu boyu tavandan
təmiz şəffaf sular damcılayır. Bu abidə
Xınalıqdan şimal-şərq istiqamətində
1 km məsafədə yerləşir. Xınalıql ılar
bu müqəddəs yeri “Kirk per” (Damcı
lı pir) adlandırırlar. Bu məkan inanc
yeri kimi insanlar tərəfindən ziyarət
edilir. Təbiət abidəsi müqədəsyer
kimi qorunur.

Xınalıq
nır. Xınalıqlıların ilkin inancı Zərdüşlük
olduğu üçün, yerli sakinlər tərəfindən

Qırx Abdul Baba piri inanc yeri
Atəşgah

XİLLƏLƏRİN YURDU

“Atəşgah” müqəddəs yer sayı
lır.
Aparılan arxeoloji tədqiqatlar
“Xillələrin yurdu” Xınalıqdan 300
metr qərbdə yerləşir. Bu ərazidə va nəticəsində burada məbədin olduğu
xtılə yaşayış yerinin olması haqda üzə çıxmış və 2016-cı ildə Atəşgah
məlumatlar son dövrlərdə burada məbədi öz əvvəlki formasına uyğun
aparılmış tikinti abadlıq işləri zama şəkildə bərpa olunaraq turizmə qa
nı öz təsdiqini tapmışdır. Belə ki, bu zandırılmışdır.
rada inzibati bina və evlər tikilərkən
yeraltı divar, tikinti qalıqları aşkar
edilmişdir. Digər tərəfdən bu ərazi
PİLLƏLİ QAYAÜSTÜ DAŞ
nin “Ber-buta” adlı təpə hissəsində
KİTABƏ
çoxlu qəbirlərin olması müəyyən
Bu abidə Xınalıqdan qərb isti
edilmişdir və onların tədqiqatları
qamətdə 3km uzaqlıqda yerləşir.
böyük maraq doğurur.
Abidə Qudyal çayının solunda, hündür
sıldırım qayalıqda yerləşir. Daş kitabə
1968-ci ilə kimi istifadə olunmuş Xına
ATƏŞGAH
lıq-Qəbələ yolun üzərindədir. Burada
Xınalıqdan şimal istiqamətdə 5 km atların, öküzlərin həmçinin, insanla
məsafədə olmaqla Heydər Əliyev adına rın rahat şəkildə gediş-gəlişinin təmin
zirvənin cənub ətəyində yerləşir. Bura edilməsi məqsədi ilə pilləkən tikilmiş
yerin dərinliklərindən təbii yollarla çıxan dir. Pilləkənlardən sonra kiçik qayaüs
yanar qazın olduğu üçün atəşkah adla tü meydança vardır.
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Pilləli qayaüstü daş kitabə

Bərkşanə (Inqa) yaşayış yeri

Bu meydançaya bitişik 3 m hündür
lükdə qayada ərəb əlifbası ilə Quran
ayələrindən biri yazılmışdır. Qur’an
ayəsinin qayaya yazılmasının məqsədi
sıldırım keçidlərlə gedən yolçuların sağ
- salamat mənzil başına çatması üçün
xeyir-dua etməkdir. Pilləkanlı daş zonası
ekoturizm üçün cəlbedici olmaqla yana
şı istirahət üçün əlverişli bir məkandır.

Birinci təpənin hündürlüyü 8-12 m,
diametri 30-45 metrdir. 2012–ci ildə
aparılan kəşfiyyat xarakterli arxeolo
ji tədqiqat işləri nəticəsində buradan
müxtəlif ölçülü saxsı qab qırıqları ilə
yanaşı divar qalıqları da aşkar edilmiş
dir. Həmçinin, abidədən şar formasında
daş alət və müxtəlif heyvan sümükləri
tapılmışdır. Saxsı məmulatlarının əsas
göstəricilərinə görə abidə eramızdan
əvvəl II-I minilliyə aid edilir.

QƏDİM YAŞAYIŞ MƏSKƏNLƏRİ
OLAN ARXEOLOJİ QAZINTI
YERLƏRİ
BƏRKŞANƏ (İNQA)
YAŞAYIŞ YERİ
Qeyd olunan qədim yaşayış yurdu Xı
nalıqdan 2 km cənubda yerləşir, nəzarət
və gözətçi məntəqəsi olduğu ehtimal edi
lir. Yaşayış yeri bir-birinə bitişik iki təpədən
ibarətdir.
Bərkşanə yaşayış yerinin digər adı Xı
nalıq dilində Inqa adlanır, mənası əkin,
əkin yeri deməkdir. Abidəni Xınalıqdan
Qudyalçay, şərqdən isə Qibləçay ayırır.
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SALAVAT YAŞAYIŞ YERİ
Bu qədim yaşayış yeri Xınalıqd
 an 15
km cənub-qərbdə, Xınalıq ilə Qəbələ rayo
nunun sərhədi olan Salavat aşı rımındadır.

Salavat yaşayış yeri

Xınalıq
Salavat yurdunda yaşayış tikililərin
ZANGAR (XINALIQ)
qalıqları vardır. Burada neçə ailənin
YAŞAYIŞ YERİ
və nə qədər insanın yaşadığı haqda
Abidə Xınalıq kəndindən 10 km
məlumat yoxdur. Tikililərin ətrafında
aralı, Quba-Xınalıq yolunun üstündə
həmin insanlara məxsus qəbristanlıq
yerləşir. Vaxtilə yaşayış yerinin əra
mövcuddur. Avtomobil yolu olmayan
zisindən daha əvvəllər istifadə edil
abidəyə yalnız atlarla və piyada getmək
miş köhnə yol keçirdi. Bu səbəbdən
mümkündür.
abidənin böyük bir hissəsinin səthi
dağıdılmışdır. Abidə müasir asfalt
yoldan 10-20 metr aşağıda, dağətəyi
SALAVAT KARVANSARALARI
hündürlükdə yerləşdiyindən, yolun
Salavat karvansaraları iki ədəd ol (Quba-Xınalıq) solunda baş vermiş
maqla Salavat yurdunun yaxınlığında aşınmalar nəticəsində müxtəlif tipli
 entləri, çaxmaqd
 aşı
yerləşir. Karvansaraları Qəbələ ilə ge- saxsı qab fraqm
diş-gəliş zamanı yolçuların gecələməsi lövhələri, osteoloji qalıqlar yer səthinə
üçün, Xınalıq icması tərəfindən XVII əs- çıxır. İlkin müşahidələrə görə abidənin
sahəsi yuxarı hissədə 2 ha-ya yaxın
rdə tikildiyi ehtimal edilir.
dır. Zangar (Xınalıq) qədim yaşayış
yeri dəniz səviyyəsindən 1963 metr
hündürlükdə yerləşir. Xüsusilə qeyd
etmək olar ki, hələ indiyə kimi Böyük
Qafqaz dağlarının yüksəkliklərində
qədim dövrlərə aid nə kurqan, nə də
yaşayış yeri aşkar olunmamışdır.
Salavat karvansaraları

Karvansaralar torpaqda qazılaraq,
yan tərəfləri və üst hissəsi enli daşlarla
örtülərək tikilmişdir. Hal-hazırda on
lardan biri tamamilə uçmuş, digəri isə
qismən dağılmışdır.
Zangar (Xınalıq) yaşayış yeri
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Xınalıq
Burada qədim dövrə aid yaşayış yeri
nin aşkar edilməsi böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir.
Bu baxımdan kəşf olunan erkən
tunc dövrünə aid qədim yaşayış yeri
qeyd olunan yüksəklikdə insanla
rın daha erkən dövrlərdən məskun
laşdığını təsdiq edə bilən yeganə
abidədir.
Zangar (Xınalıq) yaşayış məskənindən tunc, gümüş, əqiq və.s kimi
materiallardan hazırlanmış bəzək
əşyaları, silah və müxtəlif növ mun
cuqlar aşkar edilmişdir. Qeyd olunan
eksponatlar qoruğun muzey fondu
na təhvil verilmiş və hal-hazırda orada sərgilənməkdədir.

KIMA LİQEBİRİS
(QƏDİM QƏBRİSTANLIQ)
QƏDİM YAŞAYIŞ YERİ
Abidə Xınalıqdan 3 km cənub-şərqdə yerləşir. Burada qədim yaşayış
yerinin olmasını qazıntılar zamanı
aşkar olunan tikinti qalıqları təsdiq
edir. Abidə 1 ha-dan çox olan sahədə
yerləşir. Qazıntılar zamanı tikinti qalı
qları ilə yanaşı, buradan bir-birinə sıx
şəkildə dəfn edilmiş çox saylı qəbirlər
aşkar olunmuşdur. 2016-2017-ci
illərdə aparılmış arxeoloji tədqiqatlar
nəticəsində qəbir abidələrindən tunc,
əqiq, dəmir kimi müxtəlif növ materi
allardan hazırlanmış muncuqlar, qey
18

ri-adi formalarda bəzək əşyaları aşkar
olunmuşdur.
Tədqiq edilən qəbirlər xronoloji
baxımdan e.ə VI-IV əsrlərə aid edilir.
Şərq-qərb istiqamətində olan qəbirlər
çay daşlarından tikilmiş, üst hissələri
isə yastı qaya lövhələri ilə örtülmüş
dür. Abidəyə avtomobil yolu mövcud
dur. Uzun illər boyu Xınalıq və Xınalıq
ətrafındakı abidələr arxeologiya el
mində orta əsr abidələri kimi tanınmış,
bu ərazidə əsaslı arxeoloji tədqiqat
işləri aparılmamışdır.

Kıma liqebiris
qədim qəbristanlıq, yaşayış yeri

Son illər ərzində t.ü.f.d., İdris Nurzalı
oğlu Əliyevin rəhbərlik etdiyi AMEA
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnsti
tutunun Xınalıq arxeoloji ekspedi
siyasının burada apardığı arxeoloji
tədqiqat işləri nəticəsində erkən tunc
dövründən orta əsrlərə kimi böyük
xronoloji çərçivəni əhatə edən abidələr
qrupu aşkar edilərək öyrənilmişdir.
Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində Xı
nalıq ərazisinin nəinki Azərbaycan, bü

Xınalıq
tünlüklə Qafqazın mədəni sistemində
xüsusi yerinin olduğu tutarlı faktlarla
öz təsdiqini tapmışdır. Bu ərazilərdə
gələcəkdə aparılacaq tədqiqatlar heç
şübhəsiz ki, Qafqaz arxeologiyasının
bir çox problem məsələlərinin işıqlan
dırılması üçün qiymətli məlumatların
əldə edilməsinə yardım edəcəkdir.

“ORTA TƏPƏ” QƏDIM
YAŞAYIŞ YERİ

Yaşayış yurdu Xınalıq kəndindən
5 km şimalda, hündür təpənin
üzərində yerləşir. Çox ehtimal ki,
abidə erkən orta əsrlərdə Xına
lıq kəndinin şimaldan gələ biləcək
düşmən hücumunun vaxtında qar
şısının alınması məqsədi ilə salınıb.

“Orta təpə” qədim yaşayış yeri
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Хыналык
ХЫНАЛЫК
Село расположено на северо-восточном склоне Главного
Кавказского хребта в окружении
горных массивов Туфандаг и Шахдаг. Хыналыкцы называют свое
село «Кэтиш», а себя «кэттид».
Русские и немецкие ученые первой половины XIX века определили, что хыналыкцы являются
одним из албанских племен и относятся к шахдагской этнической
группе. В языковом отношении
хиналыкский язык рассматривается как самостоятельная, отдельная ветвь нахско-дагестанских
языков. Хыналыкцы живут на
высоте 2300 метров над уровнем
моря. Вплоть до 1960 года жители
Хыналыка сообщались с другими сёлами и районами только посредством горных дорог и троп. В
ранний период их связи были преимущественно с городами Габала
и Шемаха, а в качества транспорта, помимо верховой езды, были
бычьи и конские повозки (арбы).
Хыналыкцы, будучи мусульманами, отличались особой религиозностью. Природно-климатические
условия явились воздействующим
фактором, формирующим характер хозяйства, традиции, обычаи,
а также особенности строительства жилиш. Село Хыналык расположено на естественно защищен20

ном участке, имеет характерную
для горных сел солнечную ориентацию. Жилища построены из
речного камня, а крыши, покрыты
земляным настилом, что характерно для большинства горных сел
Кавказа. В Хыналыке из ныне сохранившихся 210-ти домов более
160-ти являются уникальными
образцами ранней жилой архитектуры. Территорию вокруг села, на
склонах, окружают кладбища, перекрывающие друг друга, площадью более сорока гектаров. Многослойные, перекрывающие друг
друга могилы на этом кладбище
еще раз подтверждают древность
Хыналыка. Уникальными являются и надгробные камни XVIII-XIX
веков, изготовленные из больших
базальтовых плит, поверхность
которых орнаментирована, а надписи выгравированы надписи на
арабском языке.
Хыналыкцы занимались сельским хозяйством, животноводством, преимущественно овцеводством. Они отгоняли стада зимой
на кишлаки, а летом на яйлаги.
В древние времена кишлаки-зимовки находились в Дагестанском
магале Мушкул (ныне территория
Российской Федерации).
В настоящее время население
Хыналыка состоит из 1908 человек, однако об общем количе-
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стве хыналыкцев, проживающих
в республике, точных сведений
нет. Значительная часть хыналыкцев в прошлом заселила равнинные села Губинского района
и в настоящее время проживае в
селах: Владимировка (Гюлюстан)
- 250, Карачае- 120, Арабхане- 20,
Даглы-(нагорная часть города
Губы)- 130, Алексеевке -100, Нариманабаде -20, Игрике-15, Алибейгышлаге- 15, Барлы- 10, Ашагы
Атуче- 100, в городе Губе - более
100, поселке Тимирязеве - 10,
Красной слободе-20, Агбиле, Хучбале, Пирваиде, Дигях, Нугеди-10
семей. Кроме Губинского района
хыналыкцы живут и в Габалинском районе в селе Вандам и самом городе Габала, количество
семей в этом районе около 100.
Более 50 семей-хыналыкцев проживают в городах Баку и Сумгаит.
За пределами Азербайджана более
50 хыналыкских семей живут в городах Российской Федерации - Москве, Уфе, Сургуте и Тюмени. Также
жители села Хынахлы Агдашского
района считают себя выходцами
из Хыналыка (о чем свидетельствует трансформированное название села).
С XI века до 1935-1940 годов в
Хыналыке было 9 мечетей, одна
из которых на протяжении всего
времени являлась соборно пят-

ничной, остальные были квартальными. Соборная – пятничная
мечеть в прошлом являлась центром мусульманского учебного заведения. В настоящее время здесь
сохранилось 6 мечетей и одна из 9
мельниц. Современный Хыналык
разделен на 8 кварталов;
1.Холмовой квартал
2.Верхний квартал
3.Квартал Елгован
4.Квартал Маликли
5.Нижний квартал
6.Квартал Гадахе
7.Квартал впадина (Чухур мэхэллэ)
8.Современный Дейирманчайский жилой массив

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
О ХЫНАЛЫКЕ
Памятники эпохи ранней
бронзы и железа
Первые данные о заселении
высокогорья в конце-IV-начале III
тысячелетия до н.э., были получены в результате археологических исследований в 2010-2012
годах. Археологические работы
были проведены при содействии
Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республи21
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ки. Под руководством сотрудника
Института археологии и этнографии И.Н.Алиева была проведена
большая работа по обнаружению
и исследованию памятников в
Хыналыке и окружающей территории. Были исследованы такие
поселения как
«Зангар-Хыналык», «Средний холм-Орта тепе»,
« Беркшане», «Кыма лигебериш»
и другие. В результате проведенных работ было выявлено большое количество археологического материала, представленного
керамикой, каменными орудиями, предметами украшения из кости, бронзы, серебра. Археологический материал, в частности
керамика, позволяет датировать
эти памятники периодом ранней
бронзы. Эти материалы находят
широкие аналогии с одновременными памятниками Дагестана и
Северного Кавказа. Исследуемый
регион, и, в частности высокогорные памятники Хыналыка, в
настоящем могут стать важным
звеном для выяснения вопросов
расселения, миграции, и связей,
а также общности культур племен периода бронзы северо-восточного и северо-западного регионов Азербайджана, Дагестана и
Северного Кавказа.
Следует добавить, что на этой
территории имеется большое
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количество высокогорных курганов, пещер и гротов, которые
расположены в труднодоступных местах, на высотах от 20002500 метров над уровнем моря,
поэтому не исключено, что здесь
могут быть выявлены новые памятники более ранней хронологии. Результаты исследований
последних лет дают основание
говорить о том, что высокогорье
Северо-восточного Азербайджана
также являлось регионом распространения и расселения племен, в основе хозяйства которых
скотоводство занимало ведущее
место. Дальнейшие работы в этой
зоне считаем целесообразным,
так как исследования высокогорий Большого Кавказа позволят
определить начало освоения гор,
характер хозяйственного уклада, взаимосвязей и культурной
принадлежности древних племен
Азербайджана.

КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ
(IV век до н.э.- первая
половина VII века)

В 2016 году были проведены
археологические
исследования
на памятнике «Кымалигебериш»,
в результате которых стало возможным впервые сказать о су-
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ществовании здесь поселения и
погребений античного периода.
Результаты этих работ фактически
дополняют исследования этнографов, языковедов и историков, по
мнению которых хыналыкцы являются одним из племен Кавказской Албании.
Хыналыкцы себя называют «кэтдид», а свое село «кэтиш». Азербайджанские историки А.А.Бакиханов, З.М.Буниатов, Г.А.Гейбуллаев
и другие считают их представителями одного из албанских племён
- «кет», «гат» Кавказской Албании.
Кроме хыналыкцев и крызы, удины также считают себя племенами Кавказской Албании. Жители
Хыналык причисляют себя к прямым потомкам библейского Ноя,
говоря о том, что обломки ковчега
до сих пор плавают в озере на вершине горы Туфан, где Ной остановился. Поэтому у хыналыкцев сохранилось предание о том, что они
являются прямыми потомками библейского Ноя.

С этим селением связано имя
одного из авторитетных факихов
и хадисоведов XII в. (ум. в 1229 г.)
в специальной статье Йакут ал-Хамави, называемой «Хунлик» сообщается о Хакиме, сыне Ибрахима,
сына Хакима ал-Лакзи ал-Хунлики
ад-Дербенди,
шафиитском факихе (законоведе и преподавателе
мусульманского права), ученике
великого мыслителя средневекового Востока ал-Газали (ум.1111)
, у которого изучал он в Багдаде
мусульманское право и хадисы,
а затем длительное время жил и
работал преподавателем в Бухаре.
Умер Хаким ал-Лакзи ал-Хунлики
ад-Дербенди в 1144 г.

Другой знаменитостью является Махмуд аль Хиналуги, автор
книги «События в Дагестане и
Ширване XIV—XV веках», которая
представляет собой уникальный
источник по истории, экономики,
политической жизни Дагестана и
Ширвана XIV— XV вв.
В источниках и преданиях средневековья Хыналык упоминается в
связи с историческими событиями,
ХЫНАЛЫК В СРЕДНИЕ ВЕКА происходящими на Кавказе. Народные предания и исторические
Автор знаменитого «Словаря факты связаны с именами выдастран» арабский хронист Йакут ющихся исторических личностей
ал-Хамави (1179-1220), сообщает и завоевателей, таких как основао том, что Хиналуг-городок близ тель династии Атабеков Шамсадперевала Хазаран, около Дербенда. дин Эльдегиз (1175-1176), Шах
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Абас (1571-1629), Надир шах (16981747). Во время военного похода на
Дагестан и Ширван через Хыналык
пролег путь Надир шаха. Предание
свидетельствуют о его благосклонном отношении к местному населению. Вместо налогов, они привлекались к воинской службе; охраняли
горные проходы, снабжали войска
продовольствием. Более того, Шах
Аббас пожаловал в вечное пользование хыналыкцам альпийские
пастбища вокруг села Хыналык. Что
послужило возникновению среди
местного населения наименования
этой горы и равнины как «Шах даг»
(Гора Шаха) и «Шах дюзю» (Равнина, плоскогорье Шаха).
В период образования Губинского ханства Хыналык становится административным центром
высокогорной области-магала, в
которую входили села Гапут, Крыз,
Джек, Алик, Калайхудат. В преданиях хыналыкцев сохранились сведения о правителе ханства Фатали
хане Губинском (1736-1789).
После завоевания Российской
империи в Закавказье были образованы губернии и Хыналык
был включен в состав Губинской
провинции. В первой переписи населения за 1830 год, приводятся
сведения о количестве населения,
хозяйстве, земельных угодьях. В
Хыналыке в это время было 266
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семей, из них мужского полу было
962 человек. Население занималось скотоводством, в основном
овцеводством, выращивался хлопок, зерновые культуры. Земельные участки, находящиеся в пользовании населения состояли из
удобной и неудобной. Сельский
староста ежегодно платил в казну
3 рубля 50 копеек, остальное население платило 1 рубль 50 копеек, а
также натурой – зерном.
В переписи населения за 1859
год в Хыналыге число домов составляло 338 с населением 2300
человек. Почти такое же количество жителей отмечается в статистических данных за 1870 год.
Сведения о количестве населения
за 1879 - домов 363, жителей 2196
человек; 1886 год - домов 359, жителей- 2167. По сельской переписи,
1921 году в Хыналыке было 367 хозяйств и населением 1800 человек.

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
(1920-1991)

В первых переписях советского
периода хыналыкцы назвали себя
азербайджанцами, однако после переписи населения в 1959 году были
записаны как этническая группа.
Судя по проведенным переписям
количество хыналыкцев в 1926
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году было 1400, в 1976 году -2500, а
в 1989 году- 2101 человек.
До 1930 года Хыналык входил в
Конахкендский, а с 4 декабря 1959
года был включен в Кубинский административный район.
С установлением Советской власти произошли кардинальные перемены в жизни хыналукцев. Первая
начальная школа была построена
в 1926 году, в дальнейшем в 1940
году она стала семилетней, в 1950
году восьмилетней, а в 1973 года
средней школой. В 1967 при этой
школе в году была открыта первая
библиотека.
Впервые колхоз под названием
«Красная звезда» был образован в
1934 году, население было вынуждено отдать свои хозяйственные
орудия, имущество, скот и вступить в колхоз. Несогласные с этим
хыналыкцы были репрессированы
или сосланы. В 1964 году колхоз
был преобразован в совхоз.
170 хыналыкцев были призваны
в советскую армию во время Второй мировой войны, большая часть
из них погибли и не вернулись домой.
В 60-ых годах ХХ века несколько
семей хыналыкцев основало новое
поселение в местности Бостанкеш,
расположенное в 6 км восточнее
Хыналыка. В настоящем здесь проживает 40 семей.

Первый медпункт был открыт в
1956 году. Телефонная связь впервые была проведена в 1965 году,
почтовое отделение в 1967 году. В
1967году в Хыналык была проведено электричество.
Знаменательным событием в
1967 году стало строительство дороги длиной 60 км Куба-Алпан-Галахудат. В 1988-94 годах эта дорога
была расширена и покрыта асфальтом.
В 1991 году Азербайджан стал
независимой республикой. В стране
происходили коренные перемены,
были ликвидированы колхозы и
совхозы, начались процессы приватизации и свободной предпринимательской деятельности. Хыналыкцы вновь занялись традиционной
хозяйственной деятельностью.
В 2006 году после официального
посещения президента Республики
Ильхама Алиева в Хыналыке было
открыто новое почтовое отделение, проведены телефонные линии,
установлены станции мобильной
связи, интернета, начато строительство школы-интерната.
Хыналык включен в список объектов всемирного наследия. Указом президента Республики Ильхама Алиева от 19 декабря 2007- года
Хыналык был объявлен государственным историко- этнографическим заповедником.
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РЕЛИГИОЗНОИСТОРИЧЕСКИЕ
ПАМЯТНИКИ И ГРОБНИЦЫ
МЕЧЕТЬ АБУ - МУСЛИМ
«Джума мечеть»
МЕЧЕТЬ Абу - Муслим, является главной соборной-пятничной
мечетью, носящей имя Абу Муслима, расположена на самой высшей
точке села Хыналык, она относится к IХ-Х векам. По преданию брат
Дербентского правителя Хишам
Абу Муслима распространял религию ислам в Дагестане и на территории сёл северо-восточного
Азербайджана, где по его приказу
строились мечети. Первая мечеть
в Хыналыке была построена, как
гласит предание, в это время. На
стенах мечети сохранились эпиграфические надписи и рисунки,
вырезанные на поверхности каменных плит. Первоначально крыша этой мечети была покрыта глинистым щебнем, а в 1988-89 годах
заменена кровельным железом. В
2012-2014 годах Министерством
культуры и туризма мечеть была
реставрирована и обрела первозданный вид.
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ПИР ДЖОМЕРД
МЕЧЕТЬ – ГРОБНИЦА
Пир Джомерд, представляет
комплекс мечети и пристроенной
к ней гробницы, относится к XII
веку. Гробница-келья относится
к доисламскому периоду, предки
хыналыкцев исполняли здесь обряды огнепоклонников. Даже после принятия ислама эта гробница являлась местом почитания,
житель села по имени Джомард
восстановил эту гробницу, к ней
была пристроена мечеть. Хыналыкцы называют эту гробницу
«Зулматхана», здесь находится
одна могила, надгробная плита
без надписи. Окна и световые проемы отсутствуют. По преданию
местного населения свет не должен попадать в гробницу, сохранилась вера в то, что, попадание
света в «Зулматхану» беспокоит
душу покойника. Люди, нарушившие этот покой являются грешниками и их ждет кара Аллаха.
Пир Джомерд функционирует и в
настоящее время, являясь одним
из мест почитания местного населения.
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ХЫДЫР НАБИ МЕЧЕТЬ
ГРОБНИЦА

МЕЧЕТЬ - ГРОБНИЦА
ШЕЙХ ШАЛБУЗ

Хыдыр Наби мечеть - гробница
относится к XVI века. По преданию
религиозный проповедник Хыдыр
Наби открыл в своем доме медресе и
обучал детей. Он в совершенстве владел арабским и другими восточными
языками. Являясь мудрым человеком, применял свои знания и опыт в
врачевании, оказывая медицинскую
помощь местному населению. При
лечении зубной боли и других болезнях пользовался растениями, которые росли в Хыналыке. После смерти
жители села похоронили его на высоком холме. Благодарные ученики
построили гробницу над могилой,
которая стала местом паломничества
верующих. Позже, к гробнице Хыдыр Наби была пристроена мечеть.
Местное население, совершая религиозные обряды в этой мечети, почтительно относятся к памяти Хыдыр
Наби, а в случае болезней, особенно
зубных болях, посещают могилу, совершают следующий обряд- забивают гвозди в палку и говорят: «Оставляем боль, пусть покинет нас зубная
боль», оставляют пожертвование.
Мечеть - гробница Хыдыр Наби,
как в прошлом, так и в настоящее время является почитаемой святыней и
местом паломничества местного населения. Мечеть Хыдыр Наби находится в квартале Елгован.

Мечеть - гробница Шейх Шалбуз относится к XVII веку. Она находится в нижнем квартале. Первоначально крыша строения была
традиционной - земельной, уже в
современное время перекрыта шифером. Шейх Шалбуз хорошо знал
исламскую религию, владел арабским и персидским языками. Он
открыл медресе, его ученики стали
грамотными людьми своего времени. Сохранилось предания о наличие у него феноменальных способностей, благодаря которым он при
помощи молитвы излечивал больных, советовал методы лечения.
В настоящее время хыналыкцы в
этой мечети совершают молитвы
и намазы. Потомки Шейха в настоящее время живут в селе Вандам
Кабалинского района.

МЕЧЕТЬ - ГРОБНИЦА
ИСРАФИЛ БАБА
Мечеть относится примерно к XVIII веку. Она находится в
квартале впадине (чухур мехелле) Исрафил баба прекрасно владеющий арабским языком был
религиозным человеком. У себя
дома открыл медресе, преподавал религиозные науки, хорошо
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знал восточную медицину, лечил
больных различными растениями,
травами и цветами. После смерти
Исрафила баба, над его могилой
построили гробницу купольной
формы. Люди натирали раны землей взятой с его могилы и вылечивались от различных кожных болезней. Впоследствии к гробнице
была пристроена мечеть, а вокруг
его могилы образовалось небольшое кладбище.
КВАРТАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ

«Нижняя мечеть».Эта мечеть
находится в лвартале Гадахе, в
нижней части села, поэтому и называется «Нижней мечетью».

ГРОБНИЦА ТАДЖЕДДИН
БАБА
Находится в верхнем квартале.
Предполагается, что она построена
в XV веке. Таджеддин был исламским проповедником, в медресе
преподавал ученикам Коран. Владел
арабским языком, лечил различные
раны. После смерти Таджеддин бабы
землёй из его могилы люди натирали раны и вылечивались. Вокруг могилы его небольшое кладбище.
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ГРОБНИЦА МОХУДЖ БАБА
Эта памятник XVIII века. Мохудж
баба был проповедником ислама,
владел арабским языком, в медресе
преподавал ученикам Коран. Лечил
людей лекарствами, изготовленными растений. После его смерти
над могилой построили гробницу,
которая со временем стало местом
паломничества верующих людей.
Согласно ритуалу, больные неврозом лежат некоторое время возле
его могилы и этим излечиваются.

ГРОБНИЦА ДЖАББАР БАБА
Эта гробница относится к началу
XVIII века. Она находится на территории кладбища в Квартале «Чухур махла». По преданию, Джаббар
баба, переселился из Турции. Среди
населения Джаббар баба обрел славу святого человека, пропагандировал основные ценности религии и
Корана, занимал должность имама
в соборной мечети Абу Муслима. Им
была открыта медресе, где он обучал детей грамоте и основам религии и науки. В его медресе учились
жители из соседних сёл, после они
возвращались в свои села как «муллы» и «имамы».
Народная молва гласит, что Джаббар баба мог легко читать мысли
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и знал, о чем думал человек, находившийся в 50 метрах от него. Он
лечил людей прикосновением рук,
говоря, что «пусть будет надежда от
бога». Со всех сторон Азербайджана к нему приезжали как к святому.
Он был бедным и очень скромным
человеком. Джаббар баба раздавал
принесенное ему подношение бедным людям.
Джаббар баба похоронен на сельском кладбище, позже, над его могилой была построена гробница.
Прошли века и годы, и сегодня гробница Джаббар бабы является местом паломничества верующих.

ГРОБНИЦА АХМЕД ЭФЕНДИ
Гробница Ахмед Эфенди по сравнению выше указанных относительно поздняя, она относится к
концу XIX века - началу XX века. Ахмед Эфенди прекрасно владел арабским языком, преподавал в медресе
ученикам Коран. Считался мудрецом, к которому часто обращались
за советом в различных ситуациях.
Гробница Ахмед Эфенди находится
на кладбище нижнего квартала.

КЕЛЬЯ ИБРАГИМ ХАЛИЛА
Келья находится в пяти километрах севернее Хыналыка, на
правом берегу реки Дейирманчая,
ее размеры 2x2 метра, площадью
4 м2. Её относят примерно к концу
XVIII - началу XIX века.
Ныне она восстановлена и
представляет строение четырехугольной формы. В самой кельи
могилы не было обнаружено, что
подтверждает народное предание
об этом памятнике. По преданию в
Хыналыке человек по имени Ибрагим Халил и отличался праведным
образом жизни и благоверием. В
один из дней, ему явились ангелы,
сказав ему, что праведность твоя и
вера велика, но совершенство ты
достигнешь в молитвах, в келье
построенной вдали от людей. Согласно откровению, Ибрагим Халил удалился в горы, построил там
келью, на протяжении 40 дней он
читал Коран, употребляя в пищу
только один финик в день. На сороковой день вновь явились ангелы, сказав ему, что Аллахом приняты его молитвы, праведность и
святость его истинна, останется
до судного дня. Ибрагим Халил
обладал способностью предсказывать судьбы людей, давал советы,
призывал людей к праведности и
вере. Предание гласит, что Ибрагим Халил до конца своей жизни
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жил в своей келье, здесь же он
умер, но похоронен был в Хыналыке. Хотя место его захоронения
утеряно, келья Ибрагим Халила и
настоящее время остается местом
паломничества верующих.

ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Маленькие пещеры с
комплексом громадных
камней.

и высотой 3-5 метров. Вода тонкими
струями стекая вниз, образую водопад. Поэтому хыналыгцы называют
его также «Кирк пер» (пир капель).
Местное население почитает это
место, считает его священным. От
Хыналыка до пира всего 1 км.

ВОДОПАД ХЫРМАНЧАЯ

Водопад находится вблизи
«Гырх Абдул баба» на расстояЭтот комплекс расположен севении 1 км от Хыналыка. Это место
ро-восточной окраине Хыналыка.
представляет интерес для туриОн образовался в результате сильстов. К водопаду нет автомобильного извержения вулкана Гызылной дороги.
гая. Примерное число этих камней
около 40, разбросаны на территории площадью около двух гектара.
ПЕЩЕРА ГАРЫ
Уникальность комплекса в том, что,
(СТАРУШКИ)
камни, на склоне соединившись, обПещера
«Гары» находится в 1
разовали пещеры. Сверху течёт родник прозрачной водой. Поскольку к км северо-восточнее Хыналыка.
этому памятнику нет автомобиль- Своды пещеры округлые. Высота
ной дороги, добраться к нему мож- входа 10 м, внутри 10x10 м, в конно лишь пешком по горным тропам. це сужается до 0,5 м. Сохранились
Это место всегда привлекает тури- предания о том, что в прошлом
стов, интересующихся природны- плачущих детей, шалунов пугали
именем этой старушки, которая
ми памятникам.
жила в глубине это пещеры. Место представляет интерес для отдыхающих и туристов, несмотря
ПИР-СВЯТОЕ МЕСТО
на то, что к этой пещере нет авто«ГЫРХ АБДУЛ БАБА»
мобильной дороги.
Природный памятник, представляет собой скальную гряду с навесами длиной более 100, шириной 5
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ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА
«ЗАНГАР»
Находится в 15 км от Хыналыка. Пещера Зангар представляет собою лабиринт, уходящий в
глубь горы. Она постоянно находится в тени и внутри сохраняется лед, поэтому она называется
ледяной пещерой.

АТЕШГАХ

(храм огнепоклонников)

Атешгах находится в 5 км от
Хыналыка на южном склоне вершины Гейдара Алиева. Здесь постоянно горит газ, и его называют
Атешгах. В древности Хыналыкцы
были огнепоклонниками, и это
было место паломничества верующих людей. Хыналыгцы гадали по
священному огню. Это место представляет интерес для туристов и
отдыхающих.

НАДПИСЬ НА СКАЛЕ У
ПОДНОЖЬЯ СТУПЕНЧАТОЙ
ГОРЫ
Памятник находится в 3 км западнее Хыналыка. Проход пересекает с левой стороны горная река Гудялчай, а с правой стороны высокая
непроходимая скала. Построены сту-

пеньки для прохожих. Есть и маленькая площадка. На правой стороне,
на высоте 3 метров на поверхности
скалы написаны айяты из Корана. По
преданию айяты написаны с пожеланиями благополучия и удачного
завершения путниками пройденной
дороги. Перед ступеньками напротив этой надписи начинается впадина Анзир, глубина которой 40 метров. Эти места интересны туристам.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ПАМЯТНИКИ

САЛАВАТСКОЕ УРОЧИЩЕ
Это место находится на расстоянии 15 км от Хыналыка в юго- западном направлении, на границе
Кубинского района с Кабалой, на
Салаватском перевале. Салаватское урочище на протяжении тысячелетий являлось поселением,
на маршруте торгового пути через
Салаватский перевал. Здесь до сих
видны остатки жилых построек,
старинные кладбища, на некоторых могилах имеются памятники
эпиграфики. Автомобильной дороги к этому поселению нет, сюда
можно добраться горными тропами верхом или пешком.
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САЛАВАТСКИЕ
КАРАВАНСАРАИ

В Салаватском урочище сохранились строения 2 постоялых двора- караван-сарая. В прошлом, эти
караван-сараи были построены
Хыналыкцами для ночлега. Маршрут в Кабалу и обратно в Хыналык
занимал время не более 2 дней и
до последнего времени по этому
маршруту осуществлялись связи
местного населения, как с Кабалой,
так и другими регионами Азербайджана. Техника строительства
таких караван-сараев в большой
степени зависел от характера рельефа и климата гор. Первоначально выкапывали яму соответствующего размера, после чего внутри
велась застройка стен из камня,
крыша соответственно покрывалась плитами большого размера. В
настоящее время один из них разрушен, другой сравнительно в хорошем состоянии.

местным населением и уже составляет часть Хыналыка. Здесь в настоящее время построены жилые дома,
административные здания. Здесь
же, на холме, называемым «Бербут» десятки могил, построенных
из речного камня, и относящиеся в
основном к средневековому периоду. Однако, не исключено, что среди
них имеются более древние, что возможно выяснить только в процессе
археологических исследований.

ДРЕВНЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БЕРКШАНА
(«Инга»)

Это поселение находится в 2 км
южнее Хыналыка. Поселение расположено на двух холмах высотой
около 10-12 метров. Эти холмы
по преданию старожилов в прошлом были наблюдательными
пунктами. Здесь в разное время
находили керамические сосуды,
украшения из сердолика, бронзы.
Разновременные находки на этих
УРОЧИЩЕ («ЮРД»)
холмах свидетельствуют о сущеХИЛЛОВ
ствовании здесь древнего поселеУрочище Хиллов находится в ния. В 2012 году, в результате ар300 метрах западнее Хыналыка. Эта хеологических работ здесь были
часть, заселенная в раннее время выявлены остатки древнего посе
было временно оставлено населе- ления II-I тысячелетия до н.э.
нием, но в настоящее время данная территория вновь осваивается
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СРЕДНИЙ ХОЛМ
(Орта тапа)
ЭТО поселение находится на
расстоянии 5 км от Хыналыка.
Оно занимает площадь холма.
Этнографические сведения дают
основание считать это место
стратегической точкой, функционально используемый как наблюдательный, сторожевой пункт.
Здесь сохранились развалины
жилых строений, среди которых
были найдены предметы бытового характера, кувшины с остатками пищевых продуктов. Нет ни
каких сведений о том, когда возникло это поселение, и когда оно
было оставлено населением. Этот
памятник также нуждается в археологическом обследовании.
«КЫМА ЛИГЕБИРИШ»
ДРЕВНЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Поселение находится в 3 километрах юга - восточнее Хыналыка. Здесь
были обнаружены остатки древнего
поселения, можно наблюдать остатки могил и строений. Проведенные в
2016-2017 годах на этом месте археологические раскопки, позволяет говорить о существование здесь большого количества погребений VI-IV вв
до н.э. На йденные материалы представлены уникальными предметами
из бронзы, сердолика, железа.

ДРЕВНЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЗАНГАР-ХЫНАЛЫК
Это поселение было выявлено в 2010 году, оно расположено
на склоне горы в 10 км западнее
Хыналык. Площадь поселения
около 1 га. История возникновения этого поселения относится к
IV тысячелетию до н.э. В процессе
археологических работ были обнаружены артефакты, свидетельствующие о раннем освоении высокогорья древними племенами,
их культуре и связей с различными
регионами Кавказа. Найденные
здесь украшения, изготовлены
из кости бронзы, серебра, а также полудрагоценных минералов,
являются одной из крупных коллекций, выявленных в последнее
время. Поселение Зангар-Хыналык является первым известным
памятником, свидетельствующим
о продвижении племен куро-аракской культуры в высокогорные
районы Большого Кавказа. Освоение этих высокогорий продолжалось и в последующее время, о
чем свидетельствуют курганы и
склепы II-I тысячелетия до н.э., исследования которых планируется
в будущем.
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KHINALIG
The residents of Khinalig live in
the south of the Caucasian Range,
in the eastern part of Qudyalchin, in
the village of Khinalig. The people of
Khinalig call their villages “katcsh”,
and they call themselves “kattid”. In
the first half of the 19th century, according to research by Russian and
German linguists, the Khinaligs who
were from the Albanian tribes are
part of the Shahdag ethnic group.
Khinalig is located approximately
2300 m high above sea level. Population of the village was in touch
with the neighboring villages and
districts through the mountain trails
until the end of the 60s of the last
century. The closest relations between the residents of Khinalig were
mainly in summer, with neighboring
Gabala and Shamakhi regions, and
horses as well as oxen were used as
vehicles. The people of Khinalig are
a faithful community as religious
muslims. People with their special
traditions, dresses and ceremonies,
live in the special architectural houses made from the pebble stones.
Looking at the structure of the
village, it becomes evident that the
ancient and modern graves are generally located around the village. It is
possible to say that in ancient times,
people in Khinalig were buried in
nearby places, and then the ceme34

teries were expanded as the village
grew. It is very interesting that the
calligraphers of Khinalig had written
and painted on the surfaces headstones made from hard and volcanic rocks. It is possible to see such
ancient headstones in the cemetery
covering about 40 hectares. There
are 210 houses in Khinalig with
160 historical structures. Currently,
1905 people live in Khinalig. The exact number of members of the ethnic Khinalig ethnic group living in
Azerbaijan has not been determined
yet. Nearly 250 in the village of Vladimirovka (Gulustan) in Guba, about
120 in the village of Garachay, 20 in
Arabkhan settlement, 130 in Dagli
village, 100 in Alekseevka village, 20
in Narimanabad village, 15 in Igrig
village, 15 in Alibeyqishlag village,
10 in Barli, 100 in the village of Ashagi Atuc, around 100 in Guba, 30 in
Timiryazev settlement, 20 in Girmizi
settlement, 10 in each of Agbil, Pirvahid, Khucalala, Digah, Nugedi villages, 60 in Vendam village of Gabala
region and 30 in Gabala city, Nearly
30 families live in Sumgayit, 20 in
Baku. In addition, approximately
50 families of Khinalig descendant
live Russia’s Moscow, Ufa, Surgut,
Tumen. One fact should be noted
that in XVII - XVIII centuries several
families of Khinalig moved to Aghdash region and settled the village of
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Khynakhly.
From the 19th century to the
40s of the last century there were 9
mosques and 9 hydro mills in Khinaliq. At present, 6 out of 9 mosques
have been reconstructed. Only one
of the nine hydro mills exists untill
modern time. There are 8 neighborhoods in Khinalig, which are as follows.

of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan,
under the head of the leading researcher of the Institute of Archeology and Ethnography of ANAS,
Ph.D I. N. Aliyav, ancient settlement
called “Zanqar (Khinalig)” and the
Middle Bronze Age settlement were
discovered in 500 m east. As a result of the archaeological excavations, a number of bronze, bone and
1. Tepe block.
stone beads, pendants, arrowheads,
2. Top Block (Gamk).
needles and other decorative items
3. Yelgovan neighborhood.
were discovered and transfered to
4. The Malikli neighborhood.
the fund of museum. Archaeological
5. Ashaghi block (Kawk).
investigations had also been carried
6. Gadaxe neighborhood.
out in archaeological sites such as
7. Chukhur block.
“Orta Tepe”, “Barkshana” and “Kima
8. Modern Deyirmanchay resi Liqebirish”, preserved as a historical
dential area.
monument in the reserve area

INFORMATION ABOUT THE
HISTORY OF KHINALIG AS AN
EARLY SETTLEMENT IN THE
EARLY
Bronze Age
Artifacts belonging to the early
settlement in the Khinalig region
date back to the Early Bronze Age
(end of the IV millennium BC). In
2010-2012, as a result of archaeological excavations conducted in the
area named “Zangar” by the support

CAUCASIAN ALBANIA
(4th century BC - the first half of
the 8th century AD)

From the end of the Bronze Age
until the reign of Albania, there is
very little information about the
settlement in these regions. The
people of Khinalig call themselves
“kiddid” and the villages are called
“Ketish”. However, they are shown
to be the descendants of one of the
26 Albanian tribes. In his work Ziya
Bunyadov mentioned Albanian tribe
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as “ketish”. A.A. Bakikhanov’s book,
in “Gulistani Iram”, there are records of Albanian tribes “Ket”. “Ket”
or “Ketish” can be attributed to the
Ket-Did - Ketish words that means
“own”. Apart from the Khinalig, the
Udins and the Greeks also consider
themselves to be the heirs of the Albanians. The people of khinalig with
these people believe that they are
descendants of Noah. Some Khinalig
legends refer to Albanian personalities.

KHINALIG IN THE MIDDLE
AGES
In the eighth century, the Khinalids
adopted the Islamic religion through
Abu Muslum, who was a brother of
Hisham (Derbent governer). Abu
Muslim has spread Islam in the vast
territories of the Caucasus. The most
ancient mosque in this area was built
in Khinalig by the order of Abu Muslim, and today it is called the mosque
of Abu Muslum. In the XII-XVIII centuries, religious leaders built a number of tombstones and mosques. In
the VIII century, Arabian scholar Yagut al-Hamawi mentioned in his book
vocabulary “Mucam al-Buldan” that
there is a small town (city) in the
Khazaran mountain passage (Names
of countries in alphabetical order).
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According to the Greek scholar Strabo
(64- 24 CE) in the “Geography” book,
one city served as a city cultural center from the 7th to the 10th century in
that area. . Despite the fact that there
is no information about the name of
that city, it can be said that it was Khinalig.

PERIOD OF SHIRVANSHAHS
(9th - 16th centuries)

The first place in the name of Khinalig is met in the manuscript of
Mahmud Al Hinaluq in XIV century
“The events of Shirvan and Dagestan” (1457-1459). Mahmud took his
pseudonym Khinalig. This is the first
written source used by Khinalig. The
manuscript, dated 1860, was discovered by Russian scientist Berje and
taken to St. Petersburg and translated into Russian. The Russian translated work by Mahmud Al Khinalughi
“Shirvan and Dagestan events” was
published in 1996 by Dagestan National Academy of Sciences.
The origin of the place of Khinalig name is not known exactly. The
meaning of Khinalig is related to the
fact that, according to the local population, the mountain surrounding
it corresponds to the color of the
henna reflected by the fall of the sun
rising in the morning. According to
the hypothesis supported by sever-
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al historians and linguists, there is a
connection between the name of Khinalig and the name of Xeno - Xena
- Xeni, the city of Albania (XI century). At present, the remains of this
city are located on the Russian border with Azerbaijan on the Dagestan
side.
There are many legends about
the historical personalities such as
Shamsaddin Eldaniz, the founder of
the Atabeler dynasty of Shamsaddin Eldaniz (1175 or 1176), Safavid
ruler Shah Abbas (1571-1629) and
Nadir shah Afshar (1698-1747).
Shah Abbas issued a decree in 16061607 about the gifting of Shahdagh
and his surroundings to the Khinalig
residents near Dagestan to Shirvan.
From that time on, the plains in front
of Shahdag are referred to as “Shah
Dagh”.
According to A. Bakikhanov’s
“Gulistani-Iram”, Iranian ruler Nadir
Shah Afshar visited Khinalig during
his military trip to Dagestan in late
October 1735. It is also mentioned in
this book that in 1747, Iranian ruler
I Shah Tahmasib’s brother Shirvan
ruler Algas Mirza was defeated in
Khinalig and forced to flee to Dagestan with 40-50 horsemen.
During the Shirvanshahs, along
with Khinalig, Griz, Haput, Jack and
Alik were governed by their leaders
as an independent community. They

did not pay taxes, but served in the
army.

THE GUBA KHANATE
PERIOD
(1726-1806)

The Guba Khanate was an independent khanate in 1726-1806 in
modern Azerbaijan. At the end of the
18th century, Khinalig became part
of the Khanate. At that time, Khinalig, Griz, Haput, Jack Alik and later
Galaxudat villages were combined
and created one form of management. Khinalig became the center of
the district. The Guba Khanate was
divided into 10 counties.
Some Khinalig legends contain information about Fatali Khan Gubali
(1736-1789).

PERIOD OF THE BAKU
GOVERNORSHIP
(1816-1921)

In the book “Cameral description
of Guba province”, published by the
college registrar Khotyanovski in
1831, translated into Azerbaijani
by Tofiq Mustafazadeh in 2008, it
is noted that 962 male representatives are represented in 266 families
in Khinalig. “The inhabitants lived
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in a nomadic life, engaged in cotton
and sheep breeding. There were 400
fields in the village that were suitable for planting 1000 rubse, 2,000
rubes. Each year commanders payed
3 rubes 50 coins to the treasure
and subjected classes payed 1 rub.
50 coins, but barley was payed by
body”. A statistical report published
in 1870 about Khinalig’s population
states that 2315 people live in Khinalig.
In addition to the number of
population in the other census, the
number of smoke chimneys is also
mentioned (one smoke chimney
with one structure account). In 1859
there were 338 (smoke) chimneys in
Khinalig, where 2,300 people lived.
According to 1879 data, 363 chimneys and 2196 inhabitants were
accounted in Khinalig. In 1886 the
number of chimneys was 359 and
the number of residents was 2167.
After the 1897s, the population of
Khinalig was not censused as other
ethnic groups. Only for two years, it
is possible to determine the number of the population of Khinalig by
other sources. In 1921, agricultural
statistics showed that 367 economic
structures and 1,800 residents lived
in Khinalig.
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SOVIET PERIOD
(1920-1991)

AzSSR established on April 28,
1920, became one of the republics
of the Soviet Union. In the first 37
years of the Soviet Union, the Khinaligs marked as Azerbaijanis in
the census. Since 1959, the Khinalig
people have been registered as separate ethnic groups. According to
the sources, the population of Khinalig in 1926 was 1400, in 1976 it
was 2500 and in 1989 it was 2101
people.
In the 1930s, Khinalig village was
included in the Gonagkend district.
From December 4, 1959, Khinalig
village was included in the administrative territory of Guba district.
Lifestyle has changed dramatically in Khinalig in the Soviet period,
and the first elementary school was
built in the village in 1926. In 1940,
this elementary school was expanding into 7 classes, with 8 classes in
1950, and finally as a secondary
school in 1973. The first school library began functioning in 1967.
Since 1934, a farming economy
called “Golden Star” was organized
in Kolkhoz and as part of this collectivism, the Khinalig community
was forced to give their flock to the
kolkhoz. All accommodation facilities have been nationalized. The
rich people have been subjected to
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repression and many of them have
been exiled. In 1964 the kolkhoz was
replaced by the sovkhoz economy.
In the Second World War (19391945), 170 people served as Khinalig soldiers and more than half of
them lost their lives in the War.
Starting from the 60s of the last
century, a new settlement called
Bostankes was established to the
6 km east of Khinalig. Previously,
there was a farm for farming in that
area, and some of the residents of
Khinalig gradually moved to this
area and permanently settled there.
At present, there is a village of Bostankes, about 40 houses in Khinalig
administrative territorial unit.
Medical center in Khinalig has
been functioning since 1956. In
1965, the first telephone line was
laid, and the first post office was put
into operation in 1967. Since that
time, generators provided electricity
in all the houses of Khinalig. A television transmission station was built
in 1985-1986 in the village.
One of the most spectacular
events was the construction of the
Khinalig highway through Guba-Alpan-Susa-Qalakhudat villages in
1967-1968. The length of the road
was 60 km long, but it was convenient for vehicles that could only
pass through difficult areas. In 19881994, a new road was established

by the Gudiyalchay river-bed that
crossed the Gecrush village and was
connected to the center of Guba. It is
57 km long. This road was expanded in 2006 and covered with asphalt
cover.

MODERN PERIOD

(Since 1991 - until present time)

After the independence of Azerbaijan, life in Khinalig has also
changed dramatically. Agriculture
with weak economic development,
combined in collective farms and
sovkhozes, was re-privatized. Thus,
the Khinalig people could return
to their traditional lifestyle. In the
2001, Khinalig was included in the
list of World Heritage and Cultural
Monuments, and in 2007, the World
Heritage List.
After the official visit of the President of the Republic of Azerbaijan
Ilham Aliyev to Khinalig in October
2006, a new post office was built in
Khinalig, telephone lines were laid,
and the stations of mobile operators
started functioning. On September
15, 2007, Khinalig village secondary
school was commissioned in Khinalig. The main activity of the Khinalig community is sheep and cattle breeding, and therefore, some of
them have to move to highlands for
7-8 months. The children of those
families study at the secondary
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school in Khinalig village, where all
their concerns are met by the state.
Apart from this, pupils of neighboring villages can study and stay in this
school.
After installing equipment with
special technical capabilities at Khinalig AES on June 10, 2015, residents of the city were able to use the
fast Internet.

RELIGIOUS AND
HISTORICAL MONUMENTS
MOSQUES AND SHRINES
ABU MOSLEM FRIDAY MOSQUE
The date of the Juma mosque,
named after Abu Muslim, is located
at the highest point of the Khinalig
village and dates to the end of the
ninth century and the beginning of
the X century. According to the data
obtained, Darbend’s governor Hisham’s brother, Abu Muslum, spread
Islam in all villages of Daghestan and
north-eastern Azerbaijan and built
mosques. The mentioned Abu-Muslim Mosque was also built during
that time. Although the roof of the
mosque was originally eroded, it
was covered with iron cover in 1989.
The mosque was in an emergency
situation as a result of consecutive
rainfall in 2001, and was restored in
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2012-2014 by the Ministry of Culture and Tourism and has regained
its original appearance.

PIRA JOMARD SHRI MOSQUE
Pira Jomard shrine - mosque his-

tory dates back to the late XII century, and this mosque is much younger
than the Abu Muslim Mosque. The
tomb in that building was preceded by Islam, and it was kept in the
mind as a a temple where traditions
of zoorastriansim were held by albanian khinaligs. But in Islamic period, the Temple was ignored, and
later the temple was reconstructed
by Jomerd and adjacent mosque was
built. The grave of Jomerd is inside
of the mosque. The Khinalig people
call that area a dark place, so no windows or chimneys have been built
into the tiny harbor to get the light to
fall. The Khinalig people perceived
the light in this place, or the grave
being in the open is to be believed
that God would punish those who
disturbed him. At the moment, the
Pirae-Jomert Tomb-mosque is used
by the public as a sanctuary. The roof
of the tomb is traditionally covered
by soil.
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KHIDIR NABI TOM - MOSQUE
Khidir Nabi Tomb – Mosque
dates back to the XVI centiry AD.
Khidir Nabi, a religious leader of
the Islamic religion, has opened
a madrassah in the home and has
taught a religious studies. As a wise
person, he has also been a medic.
He used herbs in the territory of
Khinalig to remove toothache and,
treated teeth. When Khidir Nebi
died, he was buried in a nearby
village on the high hill. Later, his
students had built a tombs above
the grave as a sign of respect. Only
Khidir Nabi’s grave is inside the
tomb. For a long time, the Khidir
Nabi Tomb was a place of a strong
belief, and later adjacent neighborhood mosque was built. Khidir Nabi was called as “the grave
of the tooth”, as a the “nail of the
crown” by the people, throwing a
horse nail on a single tree in the
tomb to get rid of the toothache.
Khidir Nabi Tomb - the mosque has
been considered sacred as a place
of belief, as it has been for centuries. This tomb-mosque is located
in Yelgovan neighborhood.

SHEIKH SHALBUZ TOM
MOSQUE
Sheikh Shalbuz Tomb – Mosque
dates back to the XVII century AD. It
is located in the Ashaghi (mahalla)
neighborhood. Sheikh Shalbuz was
a perfect educator in Islam, perfect
in Arabic and Persian. Sheikh has
opened a madrasa and has grown
many students. Shalbuz has phenomenal feelings and preview skills
that are not inherent to many people.
The narrations and legends circulated among the people show
that Sheikh Shalbuz writes prayers
to solve the problems of the people
and gave the people wisodm suggestions.

ISRAPHIL BABA TOMB
MOSQUE
It dates back approximately XVIII
century AD. This tomb - mosque is
located in the Chukurmahalla, one
of the strong religious places of the
Khinalig people. Israfil Baba was an
Islamic religious figure who knew
Arabic language. He opened a madrassa and taught religious studies.
He knew Eastern medicine and used
medicine. Israfil Baba treated medicinal herbs in the Khinalig region
and healed the exterior wounds of
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the people. After the death of Israfil Baba, he was buried in a tomb in
the oval shape of his grave. The people who have exterior wounds are
healed by rubbing their wounds using his grave soil. Later, the mosque
adjacent to the tomb was built and
named the Israfil Baba Tomb. There
is a small graveyard around the
tomb.

“ASHAGHI MAHALLA” MOSQUE

This Mosque is located in Gadakhe neighborhood. There is no tomb
in the interior, no grave around it.
The mentioned mosque is a neighborhood mosque.

MOHUJ BABA TOMB
It dates back to the XVIII century
AD. Mohuj baba opened the madrasa
and became a person who taught the
Qur’an’s studies and perfectly mastered the Arabic language. According to the data, as the phenomenon
he has biohealing in their hands. Patients were treated with his herbal
medicines. After he died, a tomb was
built on his grave, and it was worshiped as a place of faith. Currently,
the Mohuj Baba Tomb is used as a
sanctuary. This sanctuary is usually
visited by people with nervous diseases.
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JABBAR BABA TOMB
It dates back to the end of the XVII
- early XVIII centuries AD. The tomb
is located in the center of the cemetery of the Chukur settlement. It is
believed that Jabbar baba was from
Turkey. Among the people, Jabbar
Baba is known as the strong saint.
Jabbar baba played a special role
in spreading the religion of Islam in
Khinalig and teaching the Quran. He
was the chief imam of the Abu Muslim Mosque, taught at the one part of
his home, and taught the children of
Khinalig, training many mullahs and
believers. Jabbar baba sent mullahs
not only to Khinalig, but also to many
places from the surrounding villages
and to mullahs and non-imam villages.
Jabbar baba had extrasensibility
skills, so that he could immediately
determine the problems of the people who asked him to treat them.
Jabbar baba claimed that he was
understanding people’s minds from
the distant about 50 m. He influenced the patients who were able to
survive with the biohealing in their
hands and prayed, giving them wise
advice and saying, “The remedy is
from God.” Jabbar baba was regarded
not only for Khinalig, but also by the
people of the surrounding area as a
strong saint. When someone heard
his power from Baku to the north,
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the people visited him to find a way
out from their problems. Despite
the fact that Jabbar baba was widely respected by the visitors, he was a
poor and a modest man. He took the
charity according to his family need,
and the rest distributed to the poor.
Jabbar baba was buried in the
cemetery after his death, and a tomb
was built on his grave. Despite the
centuries passed, his tomb is visited
as a place of faith. The family members of Jabbar baba were buried
around the tomb.

AHMAD EFENDI TOMB
Compared to all the shrines, Ahmad’s tomb is the last one due to its
date. Ahmet Efendi lived at the end
of the XIX century - beginning of
the 20th century AD. Ahmed Efendi,
the propagandist of Islam, perfectly
mastered the Arabic language and
opened the madrasa and taught the
Qur’an. When people had certain
problems, they came to Ahmed Efendi, received his prayings and benefited from his wise advice. Ahmed
Efendi Tomb is in the Ashaghi mahalla cemetery. Previously there was
no tomb on the grave.

IBRAHIM KHALIL CELL
It dates back to the end of the
XVIII - early XIX century AD. This
cell is located 4 km from north to Khinalig. The cell was previously built
on the left side of the Deyirmanchay. As a result of the landslide in
2003, Ibrahim Khalil cell was totally
destroyed and rebuilt in a more secure place by using the monument’s
own stones. According to the legend,
Ibrahim Khalil had seen in the dream
that the angels ordered him to worship to Allah every day for 40 days
in the cell having one date in a day.
Because he was a religious person,
Ibrahim Khalil builds a tomb in the
eastern style and thus worships God
by reading the Quran in a cell with
having a date in 40 days. Finally, the
last 40 th day, the angels told him
in his dreams that “all his prayings
had actually been accepted by Allah,
and he was released”. Ibrahim Khalil
already reads the fate of people and
predicts what will happen. Because
of the unusual nature of the people,
Ibrahim was regarded as a holy and
holy person. Ibrahim Khalil went to
the cell until he died and worshiped
Allah. According to the legend, Ibrahim Khalil died in that cell. The location of his grave is unknown, the cell
he worshiped has been regarded as
a place of belief by the people.
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MONUMENTS OF NATURE
“GIRHKHABDUL BABA” A
PILGRIMAGE-BELIEF PLACE

gah is considered as a sacred place
by local residents. As a result of archaeological investigations, the temple was discovered and in 2016, the
Its length is 100 m, the width of Ateshgah temple was reconstructed
the interior is 5 m, the height is 3, in accordance with its previous form
and in some places is more than 5 m. and included in the lists of touristic
Clear transparent water drops from places .
the ceiling height. This monument
is located 1 km north-east from Khinalig. The Khinalig people call this
STACKED STONE ROCK
holy place as “Kirk Per” (Damcılı
INSCRIPTION
Pir). This place is visited by people
This monument is located 3 km
as a place of belief. Nature monuwest of Khinalig. The monument is
ment is protected as sacred place.
located on the left bank of the river
Gudyal in a tall rocky cliff. The stone
inscription is on the Khinalig-GabaGARI CAVE
la road, which was used until 1968.
It is located 1 km north-east from Here, a staircase has been conKhinalig. The shape of the cave is structed to ensure secure walking
oval. The internal size is 10 x 10 me- for horses, oxen, and people. After
ters, and the internal height is ap- stairs, there is a small rock pitch.
proximately 10 meters. There is no At the height of 3 m adjacent to this
road to the cave.
pitch, the Arabic alphabet is written
in one of the verses of the Qur’an.
The purpose of the Qur’an verse is
ATESHGAH
to bless the passers-by to the safe
Ateshgah is located 5 km north reach home. The zone is attractive
of Khinalig, at the southern foot of for ecotourism as well as a conveHeydar Aliyev peak. The place is nient place to relax.
called the ateshgah because of the
burning gas released from natural
sources. The initial beliefs of the residents of Khinalig are considered to
be the Zoroastrianism, and Atesh44
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ARCHAEOLOGICAL SITES FOR
ANCIENT SETTLEMENT OF
SALAVAT
The ancient settlement is located
15 km south-west of Khinalig, on the
Salavat crossing of Khinalig and Gabala region. There are remnants of
residential buildings in Salavat. We
have no information how many families and people lived here. There is
a cemetery of these people around
structures. It is only possible to
walk, as well as horses can take you
to the site, because no road available
for vehicle.

CARAVANSERAIS OF SALAVAT
The salavat caravanserais are located in two parts, near the Salavat
place. Caravanserai is likely to be
built in the XVII century by the Khinalig community for the passage of
passengers with Gabala. Caravanserais base was constructed through
digging in the ground which the sides
and the upper part were covered
with large stones. At present, one of
them has completely collapsed and
the other is partly destroyed.

LAND OF KHLILALIS
“Land of Khlilalis ” is located approximately 300 m to the west of
Khinalig. Information on the availability of existence in this area has
recently been confirmed during the
recent construction and landscaping works. So, underground wall and
structure remains were discovered
here when administrative buildings
and houses were built. On the other
hand, there are numerous graves in
the hill called “Ber-buta” and their
investigations are of great interest.

ANCIENT SETTLEMENT OF
BARKSHANE (INGA)

This ancient settlement is located
2 km south of Khinalig, it is supposed
to be a control and guard station. The
residence consists of two hills adjacent to each other.
Another name for the settlement
in Khinalig language is Inga, which
means sowing and planting. The site
is seperated from Khinalig by Gudyalchay and from the east by Qiblachay.
The height of the first hill is 8-12
m, diameter is 30-45 meters. As a result of archaeological investigations
conducted in 2012, wall remains were
discovered along with different pottery sherds. Also, a stone tool in the
form of balloon and various animal
bones were found from the archaeo45

Khinalig
logical site. According to the main fea- this respect, is the only site that can
tures of the pottery, the site dates back confirm that people have settled in
to the II-I millenniums BC.
these highlands in earlier periods.
The decorative items made from
bronze, silver, agate, etc. and various
types of beads were discovered in
ANCIENT SETTLEMENT OF
ancient Nigar (Khinalig) settlement.
ZANGAR (KHINALIG)
The artifacts had been transferred
The site is located 10 km from the
to the museum and are currently exvillage of Khinalig, on the Guba-Khihibited there.
nalig road. Passage road used to be
available through the ancient settlement and that was pobably the
ANCIENT SETTLEMENT OF
main damage for the surface of the
“ORTA TEPE”
archaeological site. As the site is located 10-20 meters below the modThe settlement is located 5 km to
ern asphalt road, at the foothills, the the north of Khinalig upon the high
ruptures on the left side of the road mound. It is most likely to be a for(Guba-Khinalig) and that was rea- tification structure in early medieval
son the fragments of various types periods to prevent the enemy’s atof pottery, flint, osteological remains tack on the northern part of the vilto be revealed. According to the pre- lage of Khinalig.
liminary observations, the territory
of the site is about 2 hectares in the
upper part.
KIMA LIGEBIRISH
The ancient settlement of Zangar
(NECROPOLIS)
(Khinalig) is located with an altitude
The site is located 3 km to the
of 1963 meters above sea level. It has
to be mentioned that until the pres- south-east of Khinalig. The ancient
ent time neither kurgan nor ancient settlement here is confirmed by the
settlement had been yet discovered structure remains discovered during
in the altitudes of the Greater Cauca- excavations. The site is located in an
sus Mountains. The discovery of an area of more than 1 ha. A number of
ancient settlement here is of great graves denesely buried here were
scientific importance. From this discovered along with the remains
viewpoint, the ancient settlement of of the houses. As a result of archaethe Early Bronze Age discovered in ological investigations carried out
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in 2016-2017, beads made from
bronze, agate and iron, as well as
decorative items were discovered in
the burial mounds.
The excavated graves chronologically dated to the VI-IV centuries BC.
The graves in the east-west direction were made from pebble stones
and the upper parts were covered by
flat boards from rock. Vehicle road is
available to the site.
For many years archaeologcal
sites in Khinalig and aroud have been
recognized as medieval settlements
in archeology and no archaeological
research has been carried out in this
area. As a result of the archaeological investigations carried out in the
recent years, by the Khinalig archaeological expedition of the Institute
of Archeology and Ethnography of
ANAS, headed by Ph.D. Idris Nurzali
oglu Aliyev, a group of archaeological
sites, covering a large chronological
framework from early Bronze Age
to the Middle Ages, was discovered.
As a result of the investigations, the
territory of Khinalig has been confirmed by facts that it has a special
place in the cultural system of Azerbaijan and the whole Caucasus. Further archaeological investigations in
these areas will undoubtedly help to
shed a light upon many problems in
archeology of the Caucasus
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Kəndin görüntüsü

Zanqarda kurqan
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Zanqar yaşayış yerindən tapılmış bəzək əşyaları

Çaxmax daşı ox ucu

Ocağ altı

Çaxmax daşından orağ hissəsi

Sümük-bizdər
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Muncuqlar

Bərkşanə yaşayış yeri
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Zanqar yaşayış yeri

Zanqar yaşayış yeri
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Zanqar yaşayış yeri

Xınalıq Qəbristanlığı
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Zanqar yaşayış yeri

Kıma liqebiriş tapılan bəzək əşyaları
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Zanqardan tapılan materiallar

Zanqardan tapılan saxsı qab
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Kıma liqebiriş qəbrlərindən aşkar edilmiş metal bəzək əşyaları

Kıma liqebiriş qəbr
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Zanqar’dan tapılmış qolbaqlar

Zanqar yaşayış qazıntıdan
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Cümə Məscidi bərpadan əvvəlki vəziyyəti

Arxeoloq İdris Əliyev
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Xınalıq sakini

Xınalıq mətbəxi Daş kababının hazırlanması
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Xınalıq kəndi görüntüsü

Xınalıq. Atəşgah
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XINALIQ DÖVLƏT TARİX-MEMARLIQ VƏ
ETNOQRAFİYA QORUĞU
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