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Syeki dan Gabala menjadi daerah blusukan (jalan-
jalan) saya kali ini. Saya beruntung karena bisa 
ikut serta tur diplomatik yang diadakan Kemen-

terian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Bu-
daya Republik Azerbaijan pada tanggal 4-5 November 
2014. Sebenarnya sudah banyak tulisan yang mengulas 
mengenai sejarah Syeki dan Gabala. Tetapi bagi saya se-
bagai orang Indonesia yang tinggal di Azerbaijan tidak 
mantap kalau tidak melihat langsung untuk mengeta-
hui sejarah wilayah-wilayah ini. Seeing is believing! 

Berbagai informasi yang saya peroleh dalam blusu-
kan kali ini menjelaskan bahwa Azerbaijan secara umum 
memang memiliki sejarah peradaban yang sangat tua. 

Syeki, masyhur karena keindahan panorama alam-
nya. Wilayah Sheki terdiri dari 1 kota (Sheki), 2 distrik dan 
68 desa. 

Kota di wilayah Syeki merupakan salah satu yang 
tertua di Azerbaijan dengan sejarah yang bisa ditelusuri 
mulai periode Cimmerian dan Skiff (Iskit) pada abad VIII 
- abad VI sebelum Masehi. Wilayah ini dahulu kala ber-
nama Syakan karena keberadaan Suku Sakas yang ting-
gal di Syeki pada abad VII sebelum Masehi.

Catatan sejarah menunjukkan Syeki menjadi wilayah 
perebutan pengaruh dan dominasi kekuatan-kekuatan 
asing. Syeki yang merupakan wilayah dari Kerajaan Al-
bania berkali-kali diserang oleh bangsa Persia, Roman, 
Parthian, Arab, Mongolia dan lainnya. Syeki kemudian 
menjadi wilayah di bawah pengaruh Syirvansyah. Pada 

abad XVIII tidak lama setelah Kekaisaran Safavid runtuh 
maka Syeki menjadi ibukota dari Kesultanan Syeki yang 
merdeka (1743-1805). Namun demikian, pada awal 
abad XIX Syeki diduduki dan masuk wilayah Kekaisaran 
Rusia (1805-1819).

Pada tahun 1918-1920 Syeki yang masuk dalam 
wilayah dan administrasi People’s Republic of Azerbaijan 
dikenal sebagai Nukha dan Nukha Gezasi. Pada tahun 
1930 kata Syeki kembali dipakai baik untuk penamaan 
kota maupun wilayah. Sesudah runtuhnya Uni Soviet 
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dan Azerbaijan memperoleh kembali kemerdekaannya 
pada tahun 1992 kota Syeki menjadi salah satu kota ter-
besar di Azerbaijan. 

Daya tarik utama Syeki salah satunya adalah Istana 
Syeki Khan yang indah dan artistik. Selain itu, Syeki juga 
mempunyai daya tarik lainnya yaitu Albanian Temple 
di Kish yang merupakan peninggalan tempat ibadah 
agama Kristen tertua di Kaukasus Selatan.

Syeki juga masyhur melalui tradisi kulinernya. Piti 
Syorbasi (Sup Piti) atau sup daging kambing ditambah 
lemak kambing memang lezat. Namun demikian, bagi 
yang memiliki persoalan dengan kolesterol disarankan 
untuk hanya makan daging kambingnya saja dan me-
nyisihkan lemak kambingnya. Selain itu, juga ada kue 
manis Syeki paxlavasi yang sangat pas kalau dimakan 
sambil minum teh. Syeki juga masyhur karena keinda-
han karpet sutranya. 

Gabala, terdiri dari 1 kota (Gabala), 3 wilayah pemu-
kiman (Vendam, Bum dan Nij) dan 60 desa.

Sejarah Gabala secara garis besar dapat ditelusuri 
mulai saat kehidupan manusia primitif jaman Paleolith-
ic (600 ribu tahun sebelum Masehi). Sejak abad IV se-
belum Masehi sampai dengan abad XX Gabala tercatat 
berada di bawah pengaruh agama Kristen dan kemu-
dian Islam serta menjadi perebutan dari negara-negara 

Syirvansyah, Seljuk, Raja David IV dari Georgia, bangsa 
Mongolia, Amir Timur (Tamerlane), penguasa Syeki, 
Kekaisaran Ottoman (Sultan Murad III), Khan dari Guba, 
penguasa Syamakhi. Pada tahun 1918-1920 Gabala 
menjadi bagian dari Republik Demokratik Azerbaijan 
dan tahun 1920-1991 merupakan bagian dari Azerbai-
jan Soviet Socialist Republic. Selanjutnya mulai tahun 
1992, Gabala menjadi bagian dari Republik Azerbaijan. 

Beberapa situs kuno yang bisa dikunjungi untuk 
mengetahui sejarah Gabala adalah Gullutala dekat desa 
Cukur Gabala, Tovla dan Syamli. Selain itu, juga di Salbir 
dan Gala yang lokasinya dekat desa-desa Cukur Gabala, 
Mirzabeyli, Tovla. 

Di Gullutala dapat ditemukan peninggalan sejarah 
dari abad IV sebelum Masehi s/d abad I sesudah Masehi. 
Sedangkan di Salbir dapat ditemukan peninggalan dari 
abad I s/d XI sesudah Masehi dan di Gala bisa ditemu-
kan peninggalan dari abad I s/d XVIII. 

Pemerintah Azerbaijan pada masa kini mempersiap-
kan Gabala menjadi salah satu wilayah andalan tujuan 
pariwisata Azerbaijan. Saya berkesempatan meninjau 
daerah wisata ski di Gabala yang diharapkan dapat 
menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan man-
canegara ke Azerbaijan. 


