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Həkİm-nevroloq Qalİb Əsədovun “Şəkİ və
onun TƏBABƏT tarİxİ” adlı kİtabı haqqında
 
Tanınmış həkim-nevroloq, uzun müddət Şəkinin müxtəlif səhiyyə müəssisələrində səmərəli fəaliyyət
göstərən, habelə müxtəlif televiziya kanallarından Azərbaycan ictimaiyyətinə adı bəlli olan Qalib
Əsədovun qədim tarixi keçmişə, özünəməxsus ənənələrə və mədəniyyətə malik olan Şəkinin səhiyyə
tarixinin tədqiqi sahəsində araşdırmalarına həsr olunmuş yazıları diqqətimi çəkdi. Kitabın müəllifi
Qalib həkimin bir tədqiqatçı məharəti ilə Şəkidə səhiyyə sisteminin formalaşması, inkişafı və bu
sahədə ayrı-ayrı tanınmış simaların təşkilatçılıq fəaliyyəti haqqında arxiv materiallarına əsaslanan
qeydlərini, verdiyi fotoşəkilləri Şəki səhiyyəsinin tarixinin araşdırılması sahəsində təqdirəlayiq
təşəbbüslərdən biri, yaxşı işin başlanğıcı kimi dəyərləndirirəm.
XIX əsrin ortalarında çar Rusiyasının Nuxa qəzasında Həkim baba kimi tanınan məşhur təbibin bir
çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə etdiyi üsullara toxunduqdan sonra o vaxtlar Şəkinin baş qazisi
olan Əbdülqəni Nuxəvinin, həkim Hacıbala Bəyin, Əliabbas Qədimovun Azərbaycanda, sovet
hakimiyyəti illərində isə Ağa Hüseynovun, Məmməd Hacıyevin, Cəmaləddin Kərimovun, Fərrux
Həmidzadənin, Nəsib Abdurrəhmanovun, Cabbar Rəhimovun və başqalarının səhiyyə təşkilatçılığı
sahəsində göstərdikləri fədakarlıqları xatırlanır.
Həkim Qalib Əsədovun vətəndaş təəssübkeşliyi ilə qələmə aldığı bu kitabda çar Rusiyası dövründə
Şəki qəzasında, sovetlər dönəmində isə Nuxa rayonunda açılan ilk apteklər, dispanserlər,
müalicəxanalar haqqında tarixi faktlara əsaslanan yığcam məlumatlar da özünə yer almışdır. Kitabda
Böyük Vətən müharibəsi illərində ön cəbhədə vətənpərvərliklə çalışmış bir çox şəkili həkim və tibb
işçilərinin vətənin müdafiəsində göstərdikləri əvəzsiz xidmətləri də xatırladılır. Fikrimcə, Qalib
Əsədovun sözügedən yazıları Şəkidə səhiyyənin inkişafı tarixinin araşdırılması sahəsində ilk uğurlu
addımlardan biri hesab edilə bilər. Yaxşı olardı ki, müəllif bu sahədəki tədqiqatçılıq fəaliyyətini
davam etdirərək, Şəkidə səhiyyənin inkişafı sahəsində həyata keçirilmiş bütün tədbirləri, görülmüş
işləri daha çox araşdırsın və yeni faktlarla zənginləşdirsin.
Bu sahədə həkim-tədqiqatçı Qalib Əsədova uğurlar arzu edirəm.
 
Zərinə Cavadova,
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
 



QƏDİMDƏN BU GÜNƏ
 
Respublikamızda yetərincə tanınmış nevroloq, həmyerlimiz Qalib Əsədovun Şəki səhiyyəsinin
tarixinə aid yazdığı bu kitabın geniş oxucu auditoriyası tərəfindən böyük sevinclə qarşılanacağına heç
şübhəm yoxdur.
Şəkinin, demək olar ki, bütün sahələrdə həm respublikamızda, həm də Vətənimizin hüdudlarından
kənarda özünəməxsus yer tutmasını sübut etməyə, məncə, ehtiyac yoxdur. Hələ ta qədim zamanlardan
bu bölgənin ziyalıları – müəllimləri, şairləri, yazıçıları, dramaturqları, hərbiçiləri və digər sahələr
üzrə olan mütəxəssisləri öz sözlərini demiş və hazırda deyirlər. Şəki intellektual səviyyəsindən
başqa, özünün tarixi, memarlığı, el sənətləri, mətbəxi, adət-ənənələri, mədəni irsi ilə də digər
bölgələrdən yetərincə fərqlənən bir məkandır. Eyni zamanda, “Şəki” sözünü eşidən hər bir kəsin
simasında mənalı bir təbəssüm əmələ gəlməsi də təbiidir – şəkililər öz incə yumoru, lətifələri ilə də
ad-san qazanmışlar. Şəki həkimlərinin də xəstələrlə xüsusi davranış qaydaları var – ən ağır xəstə ilə
elə zarafat edər, onların diaqnozunu elə tərzdə bəyan edərlər ki, xəstə həkimin yanından gülər üzlə
çıxıb gedər...
Hazırda əlinizdə tutduğunuz kitabda oxuduğunuz məlumatlara gəlincə, onlar Qalib Əsədovun gərgin
əməyinin və uzunmüddətli axtarışlarının bəhrəsidir. Bu kitabı həm də Şəki səhiyyəsi haqqında “ilk
qaranquş” da adlandırmaq olar. Kitabda dərc olunmuş materialların hamısı arxiv sənədlərinə
istinadən yazılmış və fotolarla təsdiq olunan tarixi faktlar özünə yer tutmuşdur. Kitabın özəlliyi bir də
ondan ibarətdir ki, qədim Şəkinin səhiyyə tarixinə XVIII əsrin əvvəllərindən nəzər yetirilir. Kitabda
çar Rusiyası tərəfindən Şəkiyə təyin edilmiş qeyri-millətlərin nümayəndələrindən olan təbiblərdən
tutmuş son dövrlərədək Şəki səhiyyəsinə rəhbərlik etmiş yerli həkimlər haqqında xronoloji qaydada
müfəssəl məlumatlar verilir.
Kitabda özünə yer almış fotoların da oxucularda dərin maraq oyadacağı şübhəsizdir. Şəkillərdə
müasir nəslin nümayəndələrinin görmədikləri Şəki xəstəxanalarının, poliklinika və
ambulatoriyalarının hazırda mövcud olmayan binaları, bəlkə də heç adlarını eşitmədikləri həkim və
tibb işçilərinin fotoları əks olunmuşdur.
Kitabı daha maraqlı edən Şəkinin məşhur Xalisəqarızadələr nəslinin nümayəndəsi Əbdülqəni
Nuxəvinin “Qazıxana dəftəri” haqqında məlumatın olmasıdır. XIX əsrin görkəmli ədəbiyyatşünası,
pedaqoqu və kitabşünası Əbdülqəni Məhəmməd oğlu Nuxəvi 1817-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb.
Onun yaradıcılığı çoxşaxəli və rəngarəng olmaqla yanaşı, demək olar ki, bütün sahələri əhatə edib.
Lakin əsərlərinin böyük əksəriyyəti repressiya dövründə məhv edilsə də, bir hissəsi hazırda M.Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanılır.
“Qazıxana dəftəri”ni Əbdülqəni Nuxəvi 1866-1879-cu illərdə Şəkinin baş qazısı olarkən tərtib edib.
Bu əsər ölkəmizin Şimal-Qərb bölgəsinin, eləcə də Azərbaycanın tarixinin, əhalisinin, ailə
hüquqlarının, insanların mədəni səviyyəsinin, dünyagörüşünün öyrənilməsi baxımından çox dəyərli
tarixi bir qaynaqdır. Həmin əsərdə Şəkiyə aid olan müəyyən bir hissə ilə bu kitabda tanış olacaqsınız.
Fikrimcə, doğma Şəkimiz haqqında yazılmış hər hansı bir kitabı əldə etmək hər bir şəkili oxucunun
böyük sevincinə səbəb olan tarixi bir hadisəyə çevrilən məqamlardan biridir. Belə kitabların ərsəyə
gəlməsini unutqanlığımızın da aradan qaldırılması kimi qiymətləndirmək, məncə, yerinə düşərdi.
Qalib Əsədovun yazdığı bu kitabın da böyük rəğbətlə qarşılanacağına tam əminəm.
Sonda oxuculardan kitab haqqında öz rəylərini bildirməyi, çatışmayan cəhətləri, rəyləri, fikirləri



haqqında məlumat verməyi xahiş edirəm.
 
Murad Nəbibəyov
“Şəki bələdiyyəsi” qəzetinin redaktoru,
“Qızıl qələm” mükafatı laureatı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GİRİŞ
 
Uca zirvələri ilə göyləri fəth edən qocaman Qafqazın cənub yamacında – ormanlı dağların səfalı
qoynunda hələ ta qədimdən möhtəşəm bir Şərq şəhəri özünə məskən salmışdır – Şəki şəhəri. Şəkinin
əlverişli təbii şəraiti, əkinə yararlı münbit torpaqları, çay vadiləri, bərəkətli düzənlikləri, sərin
yaylaqları, mülayim qışlaqları çox erkən onu firavan yaşayış guşəsinə çevirmişdir.
Şəki... Azərbaycanın sözün hər bir mənasında orijinal olan bir şəhəri. Bu yerlərə 2700 il qabaq
köçüb gəlmiş ən qədim türk tayfaları olan sakların məskunlaşdığı tarixi bir ərazi. Qayğısız
uşaqlığımın keçdiyi bir şəhər. Şəki həm də mənim üçün Bəxtiyar Vahabzadə deməkdir, Mirzə Fətəli
Axundov deməkdir, Sabit Rəhman, Emin Sabitoğlu, Şəfiqə Axundova, Lütfəli Abdullayev və digər
dahi sənətkarların, korifeylərin yetişdiyi bir məkan deməkdir.
Şəki... Hər daşında, küçəsində tarixin yaşadığı möhtəşəm bir şəhər. Nazim Hikmət deyərdi ki,
Azərbaycanın digər abidələri olmasaydı belə, təkcə Xan sarayını göstərmək kifayətdir ki, bu xalqın
necə böyük bir mədəniyyətə, incəsənətə, zəngin tarixə malik olduğunu sübut edəsən. Bəs bizlər
neylədik? Xan sarayının ətrafına asfalt çəkdik, döşəməsinə laminant vurduq, otaqlara kondisioner
qoyduq, elektrikləşdirdik. Və bütün bu müasir dəbdəbənin fonunda Xan sarayı kiçildi, cılızlaşdı.
Məgər italyanlar Kolizeyin ətrafına asfalt çəkə bilməzdilər, ya Pompeyin xarabalıqlarını təmir etmək
bu qədər çətindir? Misir ehramlarının ətrafını abadlaşdırmaq olmazdı? Mən həmişə demişəm, tarixi
abidələri təmir etmək yox, bərpa etmək lazımdır. Tarixi olduğu kimi qoruyub saxlamaq lazımdır.
Təəssüf.... Biz qoruya bilmirik...
Şəki... Özünəməxsus xüsusiyyətləri olan insanları ilə fərqlənən bir şəhər. İlk növbədə mən
qonaqpərvərliyi qeyd edərdim. Gələn qonaq üçün canını belə verər şəkililər. Səmimidirlər. Amma
yeri gələndə sözlərini zarafatla da olsa yiyəsinə çatdırırlar. İlk baxışdan sadəlövh görünsələr də,
əslində çoxbilmişdirlər. Tükü tükdən seçirlər. Emosionaldırlar, lakin onu da deyim ki, şəkililəri
güldürmək çətindir. Çox zəngin bir mətbəxi var. Tam səmimi deyim ki, Şəkidə bişirilən pitini,
bozbaşı, plovu və s. yeməkləri mən başqa heç yerdə yeməmişəm. O dadı ala bilməmişəm. Şəkinin
təbiəti, iqlimi, havası belə tam fərqlidir. Hərdən Şəkiyə gedəndə elə girəcəkdən, nəfəs aldığın
havadan belə hiss olunur ki, Şəkidəsən.
Şəki... Azərbaycanın gülüş paytaxtı! Yadımdadır, Sovetlər vaxtı hər il şəhərimizdə “Gülüş bayramı”
keçirilərdi. Dünyanın hər yerindən qonaqlar gələr, çox möhtəşəm bir şənlik olardı. Mən onda orta
məktəbdə oxuyurdım. Hamımız ağ köynək, qara şalvar geyinərək qonaqları qarşılamağa çıxardıq.
Hamının üzündə təbəssüm, böyük sevinc olardı. Təəssüf ki, indi “Gülüş bayramı” keçirilmir, lakin
Şəki deyəndə hələ də istər-istəməz insanların üzündə təbəssüm yaranır. Maraqlı burasıdır ki,
şəhərimizə gələn istənilən xarici ölkə vətəndaşı, hətta ingilis, fransız belə uzağı bir ay Şəkidə
qaldıqdan sonra bu ləhcədə, özünəməxsus Şəki aksentində danışır.
Şəki lap qədim zamanlardan bütün Şərqdə özünün ulu loğmanları, tanınmış təbibləri ilə məşhur
olmuşdur. Azərbaycanımızın elmi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı qədim tarixə malikdir. Bu kitabda biz sizə
Azərbaycan təbabətinin tərkib hissəsi olan Şəki səhiyyəsindən, onun dünənindən, bu günündən,
burada bütün ömrünü fədakarcasına insanların sağlamlığına həsr edən həkimlərdən, bir sözlə, tarixə
öz adlarını artıq əbədi həkk etmiş səhiyyə fədailərindən söz açmaq istəyirik.
Səhiyyə tarixini araşdırarkən müvafiq dövrün ictimai-iqtisadi vəziyyətini, sosial durumunu da
araşdırmaq lazım gəldi. Çünki baş verən hadisələri bilmədən, tarixi vəziyyəti təhlil etmədən səhiyyə



sisteminə qiymət vermək mümkün deyildi. Məsələn, Qafqaz Albaniyası dövründə olan təbabət bu
yerlərə türklərin gəlişindən sonra tam başqa məcraya yönəlir. Ərəb istilasından sonrakı təbabətlə
Rusiyanın işğalından sonrakı təbabət bir-birindən köklü şəkildə fərqlənir. Ona görə də müvafiq
dövrlərə aid tarixi hadisələri qələmə aldıqdan sonra həmin dövrün səhiyyə sistemi haqda məlumat
verməyi məqsədəuyğun hesab etdim.
Şəki şəhəri Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğu üçün səhiyyə sistemi də məhz bu regionla sıx bağlı
olub. Əslində Şəki səhiyyəsinin inkişafı Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafının bir parçasıdır. Bu
hadisələr ölkəmizin hər yerində, demək olar ki, eyni şəkildə inkişaf edib. Eyni zamanda,
Azərbaycanda baş verən bütün tarixi hadisələr Şəkinin həyatına bu və ya digər dərəcədə təsir edib.
Xüsusən də, XIX-XX əsrlərdə Şəki Azərbaycan adlı vahid bir dövlətin tərkibində olduğundan inkişaf
yolları, tarixi hadisələr və bu hadisələrin səhiyyə sisteminə təsiri, demək olar ki, eynidir. Ona görə də
bu dövrün tarixini yazarkən hadisələr Azərbaycan kontekstindən götürülüb və şəhərimizdə baş verən
hadisələr də bu hadisələrin doğurduğu təzahürlərin nəticəsi kimi izah olunub. Doğrudur, Şəkiyə aid
bir sıra özəl xüsusiyyətlər var ki, bu da kitabda öz əksini tapıb.
Səhiyyənin tarixini araşdırarkən bir daha əmin oldum ki, tarixin istənilən dönəmində, istənilən
ictimai-iqtisadi formasiyada təbiblər, loğmanlar, həkimlər cəmiyyətin ən nüfuzlu, ali təbəqəsi olub,
adları həmişə hörmətlə, ehtiramla çəkilib.
Ola bilsin ki, kitabda səhiyyəmizin tarixinin bəzi detalları işıqlandırılmayıb. Ola bilər ki, Şəki
təbabətində məşhur olan bir sıra həkimlərimizin fəaliyyətləri haqqında kitabda məlumat yoxdur. Mən
bildiyim, tədqiq etdiyim, mənə məlum olan faktları bu kitabda canlandırmışam. Əgər hörmətli
oxucularda başqa məlumatlar və faktlar varsa, çox istəyərdim ki, mənə göndərsin, kitabın ikinci
nəşrində həmin məlumatları da əlavə edim.
Eyni zamanda, ilk növbədə, mənə yüksək səviyyədə təhsil vermək üçün hər şey edən, məndə elmə,
oxumağa, yazmağa həvəs yaradan, bu ruhda tərbiyə edən əziz anam Firuzə Həmidovaya dərin
təşəkkürümü bildirirəm. Bütün dövrlər ərzində mənim qayğımı çəkən, nazımla oynayan, sözün hər
mənasında mənə əsl ömür-gün dostu olan həyat yoldaşım İlhamə Əsədovaya minnətdarlığımı
bildirirəm. Kitabın hazırlanmasında böyük əməyi olan, Əbdülqəni Nuxəvinin “Qazıxana dəftəri”ni
incələyən, ordan səhiyyəyə aid olan hissələri çıxararaq qruplaşdıran Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti, Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinin magistri qızım Firuzə Əsədovaya
təşəkkürümü bildirirəm. Bu kitabın ilk oxucusu və tənqidçisi, dəyərli məsləhətləri ilə mənə böyük
köməklik göstərmiş Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya fakültəsinin tələbəsi, Tələbə Psixoloji
Cəmiyyətin sədri oğlum Fuad Əsədova təşəkkürümü bildirirəm.
Mən Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Şəki filialının rəhbərliyinə, bütün əməkdaşlarına
orda tədqiqat işləri aparmaq üçün hər cür şərait yaratdıqlarına görə böyük təşəkkürümü bildirirəm.
İlk dəfə olaraq kitabdan bəzi hissələri öz qəzetində çap etdirdiyinə, yeni faktlar toplayaraq bu kitabın
materiallarını daha da zənginləşdirdiyinə görə, əlindən gələn köməyi əsirgəmədiyinə görə “Şəki
Bələdiyyəsi” qəzetinin redaktoru, “Qızıl qələm” mükafatı laureatı, şəhərimizi, Azərbaycanı
dəlicəsinə sevən, sözün hər mənasında dəyərli ziyalımız Murad Nəbibəyova dərin təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm.
Bu kiçik girişdən sonra Şəkinin planetimizdə yaşayan, demək olar ki, bütün xalqlara məlum olan
füsunkar gözəlliyindən, ecazkar təbiətindən, insanlarının qonaqpərvərliyindən və özünəməxsus
mədəni irsindən söhbət açmaq artıq olardı... Odur ki, keçək əsl mətləbə.



BİRİNCİ FƏSİL
 
ŞƏKİ QƏDİM DÖVRDƏ
 
Şəki Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Orta əsrlərə aid mənbələrdə onun adı Şaki, Şaka,
Şakki, Şəkə, Şekən, Şakkan və s. kimi adlandırılmışdır. Mülahizələr var ki, Şəkinin əsasını eramızdan
əvvəl VII əsrdə Qara dənizin şimal sahillərindən Dərbənd keçidi vasitəsilə Cənubi Qafqaza hərəkət
edən sak tayfaları qoymuşdur. Onların məskunlaşdığı ərazilər Balasakan, yəni “sak düzü” (indiki
Balakən), Sakatala, yəni “sak otlağı” (indiki Zaqatala), Sakasena, yəni “saklara bənzəyənlər” (indiki
Şəki) adları ilə tanınırdı. Herodota görə, onlar Cənubi Qafqazda ən yaxşı torpaqları tutaraq, bu
yerlərə Sakasena adını verdilər. E.ə. V əsrdə yaşamış qədim yunan tarixçisi Herodot “Tarix” əsərində
onların təsvirinə böyük yer ayırmışdır.
 
“Bu tayfalar köçəri həyat tərzi sürərək, əsasən maldarlıqla məşğul idilər. Mal-qara, süd, ət, yun, dəri
məhsulları istehsal edən bu tayfalar qonşu xalqlarla ticarət əlaqələri qurur, məhsullarını onlara satır,
özlərində olmayan məhsulları isə onlardan alırdılar. Köçəri həyat tərzi sürmələrinə baxmayaraq,
sənətkarlıq yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı. Onlar ölülərini torpaq qəbirlərdə dəfn edir, axirət
dünyasına, ölümdən sonrakı həyata inandıqlarına görə mərhumun yanına qab-qacaq, silah, bəzək
əşyaları qoyurdular. Ən hörmətli şəxslərin qəbirləri üzərində kurqan ucaldılırdı. Belə kurqan
qəbirlərə yüzlərcə müxtəlif bahalı əşyalar – qızıl və gümüş qab-qacaq, daş-qaşlarla bəzədilmiş
bilərziklər, boyunbağılar, üzüklər, silahlar qoyulurdu”.
 
Şəki şəhərində arxeoloji qazıntılar aparan görkəmli alim Nəsib Muxtarov bu ərazidə çoxlu belə
kurqanlar, qəbirlər aşkar etmişdir.
Şəki şəhərinin bir müddət “Nuxa” adlandırılması da, yəqin ki, oxucular üçün maraqlı olardı. Qədim
müəlliflərdən Ptolomey Alban şəhərləri içərisində “Niqa” adlı yaşayış məntəqəsinin olduğunu qeyd
edib. A.Y.Krimski Niqanın sonrakı Nuxa olması fikrini yazır. Bu fikri Strabon da təkrar edir. Əslində
Nuxa yaşayış məskəni indiki Şəki şəhərinin yerləşdiyi ərazidə, daha doğrusu, “Yuxarı baş”
adlandırılan yerdə yerləşirdi. Əsl Şəki isə bir qədər cənubda idi. 1772-ci ildə Şəkidə güclü sel bu
yaşayış məskənini yerlə yeksan edir. Bu zaman şəhər əhalisi Kiş çayının gücü çata bilməyəcəyi yerdə
məskunlaşmağı qərara alırlar. Və Nuxa kəndinə köçürlər. Qədim Şəkidə və Nuxada yaşayanlar
əslində bir elin, bir qəbilənin üzvləri idilər. Şəkinin uzun zaman ərzində Nuxa adlandırılmasının
səbəbi də Nuxa kəndinin adı ilə əlaqədardır.
Başqa sözlə desək, Şəkinin 2700 yaşı var. Şəhəri əhatə edən dağlar isə 11 milyon il bundan əvvəl,
yəni üçüncü geoloji dövrün axırında əmələ gəlmişdir.
Burada aparılan arxeoloji tədqiqatlar da sübut edib ki, bu ərazidə eramızdan əvvəl VII əsrdə insanlar
məskunlaşmışdılar. Sonradan Şəki Qafqaz Albaniyasının ən iri şəhərlərindən birinə çevrildi. Alban
patriarxiyasının 5 yepiskopluğundan birinin məhz Şəki şəhərində yerləşməsi bu şəhərin o zamankı
Albaniyanın həyatında nə qədər önəmli rol oynamasının göstəricisidir. Şərq kilsələrinin anası hesab
olunan qədim Kiş Alban məbədi də məhz Şəki şəhəri yaxınlığında yerləşmişdi. III-V əsrlərdə Qafqaz
Albaniyasının 11 inzibati vilayətindən biri Şəki əyaləti idi.
Artıq I-II əsrlərdə Yerusəlimdən (Qüdsdən) Albaniya ərazisinə xristianlıq yayılmağa başlayır.



Əvvəllər müxtəlif bütlərə sitayiş edən Albaniya əhalisi tədricən xristianlığı qəbul edir. Arxeoloji
qazıntılar sübut edir ki, xristianlığa qədər Albaniyada bütpərəstlik hökm sürmüş, insanlar günəş və
od, su və torpağa sitayiş etmişlər. Cənubi Azərbaycanda atəşpərəstlik hökm sürdüyü bir dövrdə
Albaniyada (Şimali Azərbaycan) bütpərəstlik hökm sürür, bütlərə qurbanlar kəsilirdi. Tarixi
mənbələrdən məlum olur ki, Fələstindən Albaniyaya xristianlığı gətirənlər arasında Yegişe adlı birisi
fəallıq göstərirmiş. O, Qış (indiki Kiş) kəndində ilk məbəd inşa etmişdir. Qafqazda ilk xristian
məbədi olan Qış məbədi “Şərq kilsələrinin anası” adlandırılır. Bu da həmin dövrdə Şəkinin nə qədər
önəmli, əhəmiyyətli yeri olduğunu göstərməklə bərabər, həm də şəhərimizin mədəni, ictimai mərkəz
olduğundan xəbər verir.
 



QƏDİM DÖVRÜN TƏBABƏTİ
 
Şəki təbabəti öz indiki səviyyəsinə birdən-birə gəlib çatmamışdır. Onun şərəfli keçmişi, inkişaf
mərhələləri və əsası vardır. Çox təəssüf ki, tarixi məxəzlər Şəki təbabətinin qədim və orta əsrlərdəki
vəziyyətindən o qədər də müfəssəl məlumat vermir. Bununla belə, müəyyən məlumatlar bugünkü
günümüzə qədər gəlib çıxmışdır ki, həmin biliklərlə sizləri tanış etmək istəyirəm.
Hələ ən qədim dövrlərdə ibtidai insanlar gündəlik həyat müşahidələri əsasında yaşadıqları təbii
sığınacaqların, mağaraların ətrafında yeməli yabanı bitki və otların, həmçinin müxtəlif müalicə
əhəmiyyətli bitkilərin yayıldığını görürdülər. Onlar, xəstə və yaralı heyvanların özlərinə lazımlı
qidanı tapıb yediyinin, zəhərli bitki və otlardan yan keçərək, şüursuz instinkt nəticəsində təbiətdəki
müxtəlif dərman bitkilərini sərbəst, səhvsiz axtarıb tapmasının, seçib ayırmasının və fizioloji tələbat-
larını ödəmələrinin şahidi olurdular. Bütün bu müşahidələrin nəticəsində ibtidai insanlar özlərini
müalicə edir, təbii ot, bitki, mineral sulardan və s. istifadə edərək geniş yayılmış bir sıra mərəzlərin
(sancı, başağrısı, qusma, zədə və yaralar, zəhərlənmə, qızdırma, ishal və s.) qarşısını alırdılar. Zaman
keçdikcə ibtidai dövrün insanları arasında bir çoxları böyük təcrübə toplayaraq müalicə etmək
vərdişlərinə yiyələnir və ümumi kütlədən ayrılırdılar. İndi xalq içərisində belələri təbib, loğman,
həkim və s. adlarla tanınır. Lakin insanların ilk loğmanları, şübhəsiz ki, ən çox magiyaya əsaslanan,
ondan qidalanan şamanlar, cadugərlər və türkəçarələr olmuşdur. Sonralar ot və bitkiləri yığıb
toplamaqla, onların müalicə xüsusiyyətlərini öyrənməklə məşğul olan, satışını təşkil edən xüsusi
peşəkar təbabət biliciləri – əttarlar meydana gəlmişdir. Müasir əczaçıların və əczaxanaların
funksiyasını yerinə yetirən bu xalq biliciləri müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan
məlhəmlərin, bitki, heyvan və mineral mənşəli həblərin, şirələrin, cövhərlərin, məcunların
hazırlanmasında peşəkarlıq təcrübəsi qazanmışlar.
Bir nеçə min il bundan əvvəl Şəkidə yaşamış insanlar artıq tibbi biliklərə malik idilər. Е.ə. III-I
minilliklərdə Şumеr, Babilistan və Assuriya təbabəti Azərbaycanda tibbi biliklərin inkişafına təsir
göstərmişdir. Е.ə. III minillikdə Azərbaycanın döyüşkən Quti tayfaları Şumеr ərazisini ələ kеçirib 100
il öz əsarəti altında saхladığı dövrdə də iki ölkə arasında tibbi biliklərin mübadiləsi gеdirdi. Zəfə-
ranın, küncütün, хurmanın, dəlibəngin və başqa dərman bitkilərinin müalicəvi kеyfiyyətlərindən
bəhs еdən mətnlər хüsusi gil lövhəciklərdə miхi yazılarla həkk оlunurdu və məbədlərdə, padşahların
saraylarında yеrləşən kitabхanalarda yеrləşdirilirdi. Azərbaycanın Manna dövlətində (е.ə. IХ-VII
əsrlər) miхi yazı sistеmi gеniş yayıldığına görə, оrada Assuriya və Babilistanın tibb mətnləri охunur
və tətbiq еdilirdi. Bir çох şəfavеrici dağ çiçəkləri Assuriyanın paytaхtı Ninеviyaya məhz
Azərbaycandan, Şəki zonasının dağlarından gətirilirdi.
Bizim bölgədə yerləşən Qafqaz Albaniyası dövlətində də tibb inkişaf edirdi. E.ə. I əsrdə Romanın
Qafqaz Albaniyası ilə müharibəyə girməsi də məhz bu torpağın zəngin təbii sərvətlərinə yiyələnmək
məqsədini güdürdü. Haşiyə çıxaraq qeyd etmək lazımdır ki, romalıların Albaniyaya ilk yürüşü e.ə.
66-cı ildə baş vermişdir. O vaxtdan bəri romalılar mütəmadi olaraq Albaniya üzərinə yürüşlər etmiş,
lakin güclü müqavimətlə üzləşmişdilər. Dünyanın ən qüdrətli dövləti sayılan Roma imperiyası bütün
səylərinə baxmayaraq, Albaniyanı zəbt edə bilməmişdir. Pompeyin qoşunu Şəkinin yaxınlığında
keçirilən döyüşdə məğlub olaraq, Alban dövləti üzərində qələbə çala bilmədiklərinə görə onunla sülh
müqaviləsi imzalamağa üstünlük verdi. Bu sülh müqaviləsində dərman bitkilərinin alış-verişi
haqqında da bənd varmış. İki ölkə arasındakı sazişə əsasən, Albaniyadan Romaya dərman bitkiləri



idxal edilirdi. Məşhur tarixçi Strabon məlumat verir ki, Roma imperiyası ilə Albaniya arasında
bağlanan müqaviləyə görə, Albaniya ölkəsindən yığılan bitkilərdən dərmanlar hazırlanmalı və kiçik
şüşə qablara doldurularaq Romaya verilməli idi. Bəli, bu torpaq özünün zəngin təbiəti və şəfalı
bitkiləri ilə fərqlənirdi. Buralarda toplanan dərman bitkiləri bir çox başqa ölkələrə ixrac
olunurdu. Şəkinin səfalı dağlarından toplanmış çiçək və otlara qədim Babilistan, Roma, Yunanıstan
və hətta Misir əczaxanalarında rast gəlmək olurdu.
Müxtəlif sağaltma üsul və metodlarına sahib olan ənənəvi xalq həkimliyi türk xalqları arasında daha
çox bitkilərlə, əl enerjisi ilə müalicə forması ilə seçilir. Ancaq bu gün Hind, Tibet, Çin, Afrika xalq
təbabəti adı ilə məşhur olan ənənəvi tibb əslində o xalqlara xidmət etmişdir. Şəhərimiz dünyanın ən
qədim sivilizasiyalarının formalaşdığı areala daxildir və Şəkidə tibb elminin tarixi minilliklərin
dərinliklərinə qədər uzanmaqdadır. Bunu aparılmış arxeoloji qazıntılar birmənalı şəkildə sübut
etməkdədir. Son arxeoloji və tarixi tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan təbabəti Misir, Hind və Çin
təbabəti qədər qədimdir. Тürkəçarəliyin və türkəçarələrin kökləri minilliklərin dərinliklərinə qədər
uzanmaqdadır. Arxeoloq S.Qazıyev bizim zonada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan ağ, sarı
və s. rənglərlə işlənmiş qabların türkəçarəlikdə geniş istifadə edilən dərman qabları olduğunu
söyləyərək yazır ki, bu gün tibdə geniş istifadə edilən bir çox müalicəvi bitki və həmin bitkilərdən
hazırlanan dərman əcdadlarımıza çox-çox əsrlər öncədən bəlli imiş:
 
“Qazıntı zamanı xüsusi qablar aşkara çıxarılmışdır ki, bu qabların içərisində dərman bitkilərinin
saxlanıldığı ehtimal olunur”.
 
Bu dövrdə Azərbaycan təbabəti Yunan təbabətinin inkişafına da təsir göstərmişdi. Tibb еlmində hökm
sürmüş “dörd ünsür” nəzəriyyəsini yunanlar atəşpərəstlərdən götürmüşdülər. Qədim yunan
filоsоfu Еmpеdоkl (təxminən е.ə. 484-424) bütün əşyaların dörd ünsürdən (sudan, havadan, оddan,
tоrpaqdan) ibarət оlduğunu söyləyərkən atəşpərəstlərin müqəddəs varlıqlar (оd, su, tоrpaq, hava)
haqqında təsəvvürlərinə arхalanırdı. Еmpеdоklun idеyaları XVIII əsrin sоnlarına qədər
dünya еlmində hökm sürmüşdü. Tanınmış yunan həkimi Еrasistrat (е.ə. təхminən 315-220) Misirin
məşhur İsgəndəriyyə Akadеmiyasında çalışırdı və tеz-tеz ölkəmizə gələrək yеrli tibb ənənələri
haqqında məlumatlar tоplayırdı. Еrasistrat damarlar, artеriyalar və qan dövranı haqqında yеni fikirlər
söyləmiş, insan bеyninin yarımkürəciklərini və qırışlarını tədqiq еtmişdi.
Eramızdan əvvəl I minillikdə Azərbaycan təbabəti həm də qədim Avestadan qaynaqlanırdı. О dövrdə
zərdüştilik Azərbaycanın əsas dininə çеvrilmişdi. Ərəb və fars müəlliflərinin əksəriyyəti
Azərbaycanı Zərdüşt pеyğəmbərin vətəni sayırdılar. Makеdоniyalı İsgəndərin yürüşü zamanı
məhv еdilmiş Avеstanın bərpasını da Azərbaycan maqları (kahinləri) həyata kеçirirdilər.
Atəşpərəstlərin dini kitabında ilahi mövzularla yanaşı tibbi tövsiyələr, anatomiya və fiziologiyaya aid
məlumatlar da var. Zərdüştilər xəstəliklərin şər tanrısı Əhrimənin yaratdığı gözlə görünməyən ziyanlı
varlıqlar tərəfindən yayılmasına inanırdılar. Onlar gigiyena və profilaktika məsələlərinə böyük diqqət
yetirirdilər. Su, od, torpaq, hava müqəddəs sayılırdı və onların çirklənməsi qadağan olunmuşdu.
Ölmüş insanların cəsədlərinə isə ancaq kahinlər toxuna bilərdilər. Bu, yoluxucu xəstəliklərin
yayılmasının qarşısını alırdı. Avestaya görə, dünyanın birinci həkimi Trita olmuşdu. O, insanlara
9999 dərman bitkisinin xeyri və istifadə yolları haqqında məlumat vermişdi. Cərrahiyyə, dərman
otları və sehrbazlıq əsas müalicə metodları sayılırdı. Avestada həkimin hər müalicə növünə görə
alacağı məbləğ də müəyyənləşdirilir. Maraqlıdır ki, bu məbləğ xəstənin maddi durumu ilə



əlaqələndirilirdi. Varlılar müalicəyə görə daha çox, kasıblar isə daha az pul ödəyirdilər. Ödənişlər
təkcə pulla deyil, mal-qara, at, kənd təsərrüfatı ərzaqları ilə də həyata keçirilirdi. Zərdüştilər inək
sidiyini (nirəng) güclü dərman sayırdılar. Onu antiseptik, insanı cavanlaşdıran və şər qüvvələrdən
qoruyan vasitə hesab edirdilər. Zəfəran, sarımsaq və biyan kökü geniş yayılmış dərman bitkilərindən
idi.
Onlar hesab edirdilər ki, qəzəbli ruhlar insan orqanizminə daxil olduğundan o xəstələnir. Ona görə də
xəstəliklə mübarizə və ölümün qarşısını almaqdan ötəri onlar əsas fikirlərini qəzəbli ruhların
orqanizmə daxil olmasına mane olmağa və onların oradan xaric edilməsinə vermişlər. Bu nəzəriyyə
tibdə ibtidai animizm adı ilə məşhurdur. Elə bunun əsasında gələcəkdə müxtəlif qəzəbli ruhları
bədəndən qovan və bu yol ilə xəstəni sağaldan və ölünü dirildə bilən cadugərlər, falçılar və s. əmələ
gəldilər. Ölümə onlar çox zaman sehrli, təbiətdən kənar qüvvələrlə əlaqədar olan bir hal kimi
baxırdılar. Qədim insanlar onların ölmüş qohumları və tanışlarının yuxularına gəlməsini və onlarla
söhbət etməsini bununla əlaqələndirmişlər ki, guya orqanizm tam ölmür. Ölən onun cismidir.
Qədim ibtidai insanın dünyagörüşündə çoxlu ruhlar hökmranlıq edir. Onların düşüncələrinə görə, bu
ruhlar insanın həyatını idarə edir. Öz funksiyalarına görə onları xeyirxah və bədxah ruhlara bölmək
olar. Qədim insanın təsəvvüründə ona sağlamlıq gətirən xeyirxah ruhlardır. Hətta onlar insana
sağlamlıq gətirən ruhlara həsr edilən sağlıq mətnləri (bu ruhları şərəfləndirən müqəddəs mətnlər –
alqışlar) qoşmuş və onun və ya onların sağlığına müəyyən içkilər içməyi də həyata keçirirlərmiş.
Bu qəbilələrdə asqırmaq sağlamlığa olan münasibət kimi diqqəti cəlb etmişdir. Onlar elə düşünüblər
ki, məsələn, onları asqırdan xüsusi sağlamlıq ruhları vardır. Xəstə adam asqıranda elə düşünüb ki,
əcdad ruhu onu sağaltmaq üçün onun qəlbinə daxil olub. “Mən onu şərəfləndirməliyəm, çünki o məni
asqırmağa məcbur edib”. Asqırmaq sağlamlıq əlamətidir, ona görə də xəstəyə “sağlam ol” deyilir. Bu
adət hələ indi də davam edir və maraqlıdır ki, bu günümüzə qədər gəlib çıxmışdır.
Şəkidə I-IV əsrlərdə xristianlığın və yunan dilinin yayılması nəticəsində qədim Yunanıstanın tibb üzrə
traktatları, Hippokratın, Qalenin əsərləri məşhurlaşmışdı. Birinci əsrdə yaşamış məşhur Roma alimi
Qalen Qafqaz Albaniyasından gətirilmiş otlardan müxtəlif məcunlar, həblər və başqa müalicə
vasitələri hazırlayırdı. Beləliklə, şəhərimizin tibbi irsi Romada tibb və əczaçılıq elmlərinin
inkişafına təsir göstərmişdi.
Eyni zamanda, bizim ərazidə türk şamançılığı ilə bağlı müalicə üsulları da geniş yayılmışdı. Bu öz
kökləri ilə çox qədim zamanlara, daş dövrünə və ibtidai icmaya bağlı qam-şaman oyunları idi. Bu
oyunlarda sehrbazlıq, təlqin, xəstəyə psixoloji təsir göstərən xüsusi ritual mahnıları və rəqsləri vacib
rol oynayırdı. Şamanlar xəstələri müalicə etmək üçün оnların canından cinləri qоvmağa çalışır, sehrli
dualar oxuyur və uyuşdurucu bitkilərin təsiri ilə ekstaza gələrək ritual rəqslər oynayır və nəğmələr
oxuyurdular. Psixoloji təlqinlə müşayiət olunan bu müalicələr çox vaxt həqiqətən də müsbət nəticə
verirdi. 
Yoqa dedikdə bu gün ənənəvi hind müalicə üsulu nəzərdə tutulursa, türkəçarəlik də yalnız türk
xalqlarına məxsus ənənəvi sağaltma metodlarının cəmidir. Təbii ki, ənənəvi xalq həkimliyi nəsildən-
nəslə keçərək daha da cilalanmış, yeni-yeni üsullarla daha da təkmilləşmişdir. Müasir təbabətin
olmadığı zamanlarda ənənəvi tibb hər xalqın öz dünyagörüşünə, inanc sisteminə, yaşayış şəklinə,
münasibətlər sisteminə görə formalaşmışdır.
Həm müalicə işini, həm də dini ritualları icra edən şamanlar türkəçarəlikdə ilk xalq həkimləri hesab
edilə bilərlər. Şamanların fəaliyyəti sonrakı dönəmlərdə daha çox ruhi xəstəliklərin müalicəsinə
yönəldiyi üçün otlarla müalicə xalqın daha çox türkəçarə dediyi ara həkimlərinin üzərinə düşdü.



İndiki Şəki ərazisində məskunlaşmış qədim türk tayfalarının biliciləri  bir çox şəfaverici otları
(yovşan, yarpız, çobanyastığı, dazıotu və s.) tanıyır və onlardan müalicə məqsədi ilə istifadə
edirdilər. Acıyovşan ən məşhur dərman bitkilərindən biri idi. Onu mədə-bağırsaq, xəstəliklərini
sağaltmaq və qarından qurdları qovmaq üçün işlədirdilər. Qədim türklərin yaşıllıq ilahəsi Öləng tanrı
həkimlərin hamisi və Göy Tanrının arvadı sayılırdı.
Süd məhsulları (qımız, qatıq və ayran) güclü müalicə vasitələri hesab olunurdu. Qımız vərəmin,
astma və bronxitin, qatıq isə mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsi üçün istifadə olunurdu. İsti
madyan südü öskürəyi götürmək və qızdırmanı salmaq, ayran isə ürək yanğısını dəf etmək üçün
işlənirdi. Daha sonrakı dövrlərdə Azərbaycanda türk xalq təbabətinə türkəçarə deməyə başladılar. 
Çin mənbələrindən məlum olduğu kimi, göytürklər müalicə məqsədi ilə müxtəlif bitkilərdən istifadə
edirdilər. Bu bitkilərin xüsusiyyətini həm dini ritualları keçirən şamanlar, həm də otaçılar deyilən
xalq həkimləri bilirdilər. Əslində otaçılar bitkilərdən dərman da hazırlayırdılar. Keçmişdə olduğu
kimi bu gün də türk xalqlarından çoxu, xüsusən də Sibir, Altay-Sayan türkləri şaman müalicə sis-
temini dirçəltməklə ənənəni qorumağa çalışırlar. Bir sözlə, türk türkəçarəliyinin nəzəri və praktik
əsası şamanlığa dayanır. Bu əlaqə zəifləsə də, heç bir zaman qırılmamış, türk xalqlarının
müstəqilliyindən sonra daha da irəliləmiş və yeni formalar almışdır.
Ancaq türkəçarələr də insan vücudunu, mövsümü, xəstə orqanı nəzərə almaqla, banka atmaq, hacamat
(qan almaq), tüstüyə vermək, nüsxə yazdırmaq, psixoloji xəstəliklərdə su və ya quş səsi dinlətmək
kimi metodlardan istifadə edirdilər. Buraya geniş yayılan bitkilərdən, mineral sulardan istifadəni də
əlavə etmək lazımdır. Türkəçarə adlanan türk həkimləri əslində anatomiyanı, bakteriologiyanı,
mikrobiologiyanı yaxşı bilən, tibbin oftalmoloji, patoloji, farmakoloji, fizioloji, psixoloji, cərrahi
kimi sahələrini də yaxşı bilən, müalicədə bu sadalanan sahələrdə fəaliyyət göstərən xalq təbibləri
idilər. Sonradan İslam dinini qəbul edən türklər başqa xalqların dilindən tərcümə edilmiş tibb
əsərlərini də öyrənməklə türkəçarəlikdə yeni bir dövr açdılar. Ancaq türkəçarəlik yenilənsə də, onda
dəyişməyən bir qayda vardır. O da ruhla bədənin vəhdəti, müalicədə ruhla bədəni eyni anda
sağaltmağa çalışmaqdır.
Bir sözlə, xalq arasında daha çox növü olan sağaltma yolları əsasən ustadan şagirdə keçməklə –
ənənə vasitəsilə yaşadılır. Türkəçarələrin öyrətdikləri insanlar daha çox onların öz övladları, yaxın
qohumları, bəzən də xalq içərisindən çıxmış, ancaq qohumluq əlaqəsi olmayan qabiliyyətli biri olur-
du.
Şəki ərazisində yaşayan tayfalarda mövcud olmuş arxaik inama əsasən, ruh ölümdən sonra daşa keçir.
İndi də xalq arasında “öldü, yəni daşa döndü” ifadəsi “ölmək” mənasında işlənir. Burada əzabla
ölənin əlinə daş qoyardılar ki, ruhu daşa keçib rahatlansın. Mahiyyətcə çox qədim olan başqa bir
mərasimdə ölünü evdən yola salanda arxasınca daş atırlar. Bu adət hələ də şəhərimizdə yas
mərasimlərində icra olunur. Xalq arasında birinə ölüm arzulayanda belə bir ifadə də işlənir:
“Dalınca bir qara daş”.
Adətən ölən adam üçün qəbir qazılır, başdaşı qoyulur. Bu, unudulmuş qədim baxışlarla bağlıdır və
islam dini tərəfindən də qəbul edilmişdir. Arxaik təsəvvürə əsasən, ölənin ruhu stel daşına keçir. Stel
torpağa basdırılmış menqir daşların qalıq formasıdır. Çox vaxt stellər yıxılmış və ya şaquli
basdırılan yonulmuş daş abidələrə oxşayır.
Daşla bağlı inanclar şəkililərin məişətində xüsusi yer tutur. Qədim ənənəyə görə, yeni evin inşasında
bünövrəyə qoyulan daş müqəddəs sayılır. Xalq arasında bu daş “bünövrə daşı” adlanır. Əbədi tikinti
rəmzi hesab olunan belə daş adətən ağsaqqallar tərəfindən qoyulur. Azərbaycanlıların, o cümlədən



şəkililərin məişətində “dərdin dağa-daşa”, “mənim daşım sənin başına düşsün”, “sən mənim daşımı
atmısan” kimi daşla bağlı ifadə və diləklər geniş yayılmışdır. Ər arvadını boşayanda isə onun dalınca
daş atar və deyərdi: “Daşını atdım”. Qədim təsəvvürlərə görə, daşın təsir qüvvəsi “sərhədsizdir” və
buna görə də belə inamlar insanların məişətində qorunub saxlanmışdır.
Qədim insanlar daşı şəfa, nicat, bərəkət rəmzi kimi qəbul etmişlər. Kiçik daşların un, yağ saxlanılan
qablara atılması ibtidai dini təsəvvürlərin nəticəsidir. Qədim inama görə, daşlar müalicəvi
xüsusiyyətlərə də malik idi. “Dalaq daşı”, “Yeri daş”, “Öskürək daşı” müasir dövrdə də pir hesab
olunur.
Sonralar ruhlar haqqında təsəvvürlər inkişaf edir. Qədim dini təsəvvürlərdə ruhların qeyri-adi
qüvvəsinə inam xüsusi yer tutmaqda davam edir. Belə ruhlar şeytanlar, cinlər, qulyabanı və hal anası
kimi xeyirxah və şər ruhlara bölünürdü. Cinlər xalqın mifik təsəvvüründə onlara zərər vuran şeytana
bənzədilirdi. Ona görə də qaynar suyu yerə və oda tökmək, cinlər üçün paltar hesab edilən soğan və
sarımsaq qabığını yandırmaq olmazdı.
İnsanın ruhsal durumunda baş verən bir çox xoşagəlməz dəyişikliklər bilavasitə ruhlar dünyası və
daha çox şər ruhlarla bağlıdır. Yəni əksər xəstəliklər ruhların – əyələrin müdaxiləsi nəticəsində yara-
nır və bu halda “ruhi xəstəliklər” deyildikdə təkcə psixi pozuntular deyil, həm də digər, yəni həm də
sırf fizioloji və bakterioloji xəstəliklər nəzərdə tutulur. Yəni bu termin türk inanclar sistemində
tibdəki anlamından daha geniş anlam ifadə edir. Belə hesab edilir ki, şər ruhların müdaxiləsi ilə
yaranan xəstəlikləri, o cümlədən həm nevroloji, həm də fizioloji pozuntuları yalnız qam-şamanlar və
ya da emçilər aradan qaldırmaq gücündədirlər. Bunun üçün onlar ilk növbədə bu və ya digər xəs-
təliyə rəvac verən şər ruhları qovmalıdırlar. Ümumiyyətlə, əski təsəvvürlərə görə, insanlara dərd-
bəla gətirən şər ruhlardan başqa, onları dəf etməkdə şamanlara kömək edən xeyirxah ruhların
varlığına inam da türk mifologiyasında geniş yayılmışdır. Əski təsəvvürlərə görə, ruhlarla insan
arasında əlaqə yaradanlar qəbilənin göylər tərəfindən xüsusi seçilmiş üzvləri, cadugərlər və ya
şamanlardır.
Bir vaxtlar Azərbaycanda “hər bir şeyin, ağacın, suyun əyəsi var”, “gecə ağac altına getməzlər, əyəsi
səni vurar” kimi inamlar mövcud olub. İndi də Şəkidə bu kimi inanclar qalıb. Məsələn, əncir və ya
digər ağacı kəsəndə “ruhu səni tutacaq” sözlərini mən çox eşitmişəm. Əcdadlarımız inanmışlar ki,
“ölənlərin ruhu ağaclara keçir və belə ağaclar pirlərə çevrilir”. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın
bütün bölgələrində ağac pirləri geniş yayılmışdır. Burada qoz, dəmirağacı, dağdağan, palıd, əncir, tut,
çinar və b. ağaclar müqəddəs sayılırdı. Həmin ağacları qırmaq, kəsmək, yandırmaq olmaz. Xalq
arasında belə deyirlər: “Pir odunlarını gətirib evində yandıran adamın yuvası dağılar”. Dağdağan
ağacı o vaxtlar (elə indi də) müqəddəs sayılmış və ona sitayiş edilmişdir. İnsanlar bu ağacdan
müxtəlif həmaillər düzəldərək gözmuncuğu və başqa muncuqlarla birlikdə amulet kimi istifadə
edirdilər. Belə həmailləri uşağın beşiyindən, atların boynundan, südlük və ətlik mal-qaranın boğazın-
dan, hətta nehrələrdən asırdılar. Dağdağan ağacını kəsmək olmaz. Şəkililər dağdağan ağacına qədim-
dən xüsusi pərəstiş edirdilər.
Şəkidə dağlar qədimdən ruhlar, allahlar məskəni sayılırdı və insanlar tərəfindən müqəddəs hesab
olunurdu. Dağların hələ midiyalılar arasında müqəddəs sayılması haqqında Herodot da məlumat
verirdi. Qədim inama görə, dağlara bu və ya digər övliyanın ruhu keçərək məskən salır və o gündən
həmin dağa ruh məskəni kimi sitayiş edilirdi. O zaman mövcud olmuş inama görə:
 
Dağın üstündə böyük bir ağac var, o ağac pirdir. Gərək ona yaxın getməyəsən. On beş metr aralıda



dayanasan. Qollarını açasan, çağırasan. Özü də çağıranda səs verir. “Ay pir” deyəndə səs verir, ona
nə sözün var, ürəyində deyirsən, apardığın ayın-oyunu da qoyursan yerə, dala baxmadan qayıdıb
gəlirsən.
 
Bugünkü dövrümüzə qədər bu inanclar qalıb və maraqlı burasıdır ki, hələ də buna inanan və riayət
edən insanlar kifayət qədərdir.
O zamanlar axar su canlı və müqəddəs hesab edilirdi. İndi də belə bir adət var ki,
 
İlin axır çərşənbəsində gecəyarısı yuyunuf paklanannan sonra axar suyun qırağında oturuf, niyyətini
ona danışsan, o niyyətinə çatarsan. Dərdini, ağrını, azarını suya söyləsən, su gecə hamısını özü ilə
aparar.
 
Bəs insan öz niyyətini suya kimin üçün danışır? Bu, maraqlı məsələdir. Burada əyələri xatırlamaq
lazım gəlir. Niyyəti əyələrdən başqa kimə danışmaq olar ki?! Axı suların əyəsi var. Demək, axır
çərşənbə gecəsi suyun sahibi insanı eşidir, onun niyyətlərini dinləyib, nəsibini verir. Su həm də
insanın bütün ağırlıqlarını təmizləyir. Bununla yenə də təsdiq olunur ki, bu su ilkin-kosmoqonik sudur.
Möcüzəlidir, insanın azar-bezarını götürür, sağlamlıq bəxş edir, onun arzularını yerinə yetirir. Bənzər
inanc özünü suya münasibətdə belə göstərməkdədir:
 
“Əzəl çərşənbədə sübh tezdən bulaq başına gəlirlər:
Ağırlığım, uğurluğum suya,
Azarım-bezarım suya” – deyib su üstündən atlanırlar.
Sonra əl-üzlərini yuyur, bir-birlərinin üstünə su atır, sifətlərinə su çiləyirlər. Xəstəliyə tutulanları da
su üstündən hoppandırırlar. “Su haqqı, pis əməl sahibi olmayacağam” deyirlər.
 
Qədim türklərin inanclarına görə, bir çox xəstəliklərin səbəbkarı, yerdə və göylərdə yaşayan mifik
varlıqlardan fərqli olaraq, yerin altında yaşayan ruhlardır. “Abaasılar” adlandırılan bu ruhların
əksəriyyəti insanların ağlını əlindən alaraq dəliyə çevirə bilmək gücünə sahibdirlər. Onların
qidasının əsasını insan vücudu, böcək və leş kimi iyli şeylər təşkil etməkdədir. İnsanlar abaasılardan
qorunmaq üçün qurban verirdilər.
Əldə olan məlumatlara görə, saklar inanırdılar ki, insanlar öldükdən sonra ölülər dünyasına köçsələr
də və başqa dünyanın sakinlərinə çevrilsələr də, ruhları geri dönüb insanların arasında yaşaya
bilirlər. Bu halda onlar yalnız şər ruhlara – üörlərə çevrilirlər. Ölən insanın ruhu (sür və qut) ölülər
dünyasına köçdükdən sonra ruhlar ondan üörə çevrilmək istəyib-istəmədiklərini soruşurlar, cavab
müsbət olduqda onu üç dəfə şəkildən şəklə salır, üörə çevirir və insanların yaşadıqları orta dünyaya
qovurlar. Bu məqsədlə ona insan şəkli verir, içinə isə abaası yerləşdirirlər. Və bu abaası – üör yer
üzünü ölən adamın şəklində dolaşmağa başlayır.
Üörlər sırasına başıboş və axmaq adamların (dəlilərin), xüsusi amansızlıqla öldürülmüşlərin, intihar
etmişlərin və cadugərlərin ruhları çevrilirlər. Dəlilər ona görə üörə çevrilirlər ki, onlar, bir qayda
olaraq, qadınların şər ruhları ilə intim münasibətlərindən doğulmuşlar və bu üzdən də onların
“normal ruh”a çevrilmələri mümkün deyil. Qəddarlıqla öldürülənlər isə üörə könüllü surətdə
çevrilirdilər ki, öz qatillərindən qisas ala bilsinlər. İntihar edənlərə gəlincə isə, bunlar sağlıqlarında
bədənlərinə bəd ruhlar girən və ağılları əllərindən alınanlardır ki, onların da üördən başqa bir şeyə



çevrilməsi imkan xaricindədir. Tədqiqatçının yazdığına görə, ruhların bir qismi od saçır və onları
xəstəliyin tüğyan etdiyi yerlərdə müşahidə etmək mümkündür. Bu bəd ruhlar adətən əyri-üyrü
ağacların oyuqlarında məskunlaşırlar.
Topladığım materiallardan belə məlum olur ki, əcdadlarımızın kökü minilliklərin dərinliklərinə gedən
əski mifik təsəvvürlərində ruhların qeyri-adi qüvvəsinə inam xüsusi yer tuturdu. Belə ruhlar
şeytanlar, cinlər, qulyabanı və hal anası kimi xeyirxah və şər ruhlara bölünürdü. Cinlər xalqın mifik
təsəvvüründə onlara zərər vuran şeytana bənzədilirdi. Ona görə də qaynar suyu yerə və oda tökmək,
cinlər üçün paltar hesab edilən soğan və sarımsaq qabığını yandırmaq olmazdı.
Türk xalqlarının ənənəvi xalq həkimliyi kökü çox-çox qədim dövrlərə qədər uzanan şamanizmə, daha
dəqiq desək, şamanların müalicə üsuluna dayanır. Xalq arasında bu gün də mövcud olan ovsunlar,
cadu, dualar, yeni Ay görünməsi zamanı müxtəlif rituallar, odla xəstə orqanın təmasını saxlamaqla,
qorxutmaqla edilən müalicə formaları, üzərlik yandırma, insanı yaman gözdən qorumaq üçün edilən
ayinlər, talisman, göz muncuğu şamanlıqdan qalmadır. Xəstəliyə səbəb olan varlıqları xəstənin
“bədənindən çıxartmaları” (cin çıxarmaq ritualları), bəzi ocaqların ruhi xəstələri sağaltması, dua
oxumaqla ağrıları azaltmaq kimi metodların kökü şamanlıqdan qaynaqlanır. Xalq arasında cinçilərin,
pis ruh qovucularının mövcud olması da şamanlıqla birbaşa bağlıdır.
O dövrdə bəd ruhların qovulması ilə, yəni bilavasitə ruhlardan qaynaqlanan xəstəliklərin
sağaldılması ilə qamlar, yəni şamanlar məşğul olurdular. Onlar, eyni zamanda, xalq həkimi rolunu da
ifa edirdilər. Bir sözlə, şamanlıq elə bir fəaliyyət və düşüncə formasıdır ki, dünyanın, təbiətin və
varlıqların ruhlarla idarə olunmasına, bütün mənəvi amillərin işıqdan, nurdan keçməsinə əsaslanır və
insanların sağlamlığının qorunmasına, ekoloji fəlakətlərin qarşısının alınmasına yönəldilir. Şaman
həyatdakı cəlbedici rollardan hər birini (rəssam, şair, meditasiya ustası, rəqs və mahnı oxumaq)
özündə daşıya bilir, uzaqgörənlik və peyğəmbərliyi ilə yanaşı yeni və itirilmiş məlumatları əldə
etməyin yollarını tapırdı.
Şamanlar odun şər ruhları qovmaq gücündə olduğuna inanır və ondan daim bu məqsədlə istifadə
edirdilər. Qədim türklər ruhların şərindən qorunmaq üçün qabaqlayıcı tədbir kimi onlara qurban
verər, bu yolla özlərini onların şərindən-bəlasından kənar tutmağa çalışardılar. Deməli, xüsusi sehrli,
tilsimli sözlərlə qurban kəsmək, onun ətinin birlikdə, ümumi mərasimlərdə yeyilməsi və ya
paylanması bizim yerlərdə islamiyyətin gəlişindən xeyli əvvəl də mövcud idi.
Sivilizasiya inkişaf etdikcə metal daşı əvəz edir. İnsanların inancında da dəyişiklik əmələ gəlir. Etno-
qrafik materiallar və qədim dini təsəvvürlər əsasında demək olar ki, məhz bu dövrdə metallara
yüksək dərəcədə ehtiram əmələ gəlir. Əmək alətləri və silahlar metaldan hazırlanır. Metaldan istifadə
qədim insanların təbiət üzərində qələbəsi demək idi. Dəmirlə silahlanan insan özünü
“məğlubedilməz” hiss edirdi. Metalın parıltısı, möhkəmliyi, ondan bəzək əşyalarının, alətlərin
düzəldilməsi ona inam yaratmışdı. Şəkililərin təsəvvürlərinə görə, dəmir şər qüvvələrlə mübarizədə
daha çox təsirli vasitə hesab olunurdu. Cin və şeytanların metal alətlərin səsindən bərk qorxduqlarına
da böyük inam var idi. Ona görə də gecələr evdən çıxanda özləri ilə metal əşya götürərdilər. Onların
inanclarına görə, ev-ocağı bədnəzərdən qorumaq üçün qapının üstünə və narahat yatan uşağın balı-
şının altına iti metal əşyalar qoyulurdu. Günəş tutulması zamanı metal qab-qacağı bir-birinə
vurardılar. Bu yolla metal əşyalar ilə şər qüvvələri uzaqlaşdırardılar.
Əski türk inanclarına görə, şər ruhlara hökm edən qara şamanlar olduğu kimi, xeyirxah ruhların
köməyi ilə şər ruhların əməllərini zərərsizləşdirən, insanları onların gətirdikləri bəla və
xəstəliklərdən qoruyan ağ şamanlar da mövcuddur və onlar bədduaların təsirini heçə endirən xüsusi



ovsunlardan istifadə edirlər. Şəkidə qadınlar soyuqdəymə xəstəliyini müalicə etmək məqsədilə
xəstənin kürəyinə bardaq qoyanda aşağıdakı ovsunu da oxumağı unutmazlarmış:
“Əmün-dəmün bu olsun,
Axır qəmün bu olsun”.
 
Yuxarıda söylənilənlərdən göründüyü kimi, qədim türk xalq təbabətində ovsunlardan geniş istifadə
etmişlər. Əfsunlar xalq arasında ovsunlar kimi də tanınır. Türk tayfalarının ilkin magik
təsəvvürlərinin məhsulu olan əfsun-ovsunlar müəyyən mərhələdə erkən insanın gündəlik məişət
həyatında, dərketmə, həyatı özü bildiyi kimi ifadə etmə və onun üzərində tam hökmranlığa nail olma
prosesində mühüm mövqe tutmuşdur. Əfsun sözün gücünə inamı əks etdirən bir janrdır. Xalq arasında
əfsunların bir neçə növü geniş yayılmışdır: təbiət qüvvələrini ram etmək üçün yaranan əfsunlar;
insanın həyat və yaşayışını təmin edən bitki və heyvanları qorumaq məqsədi ilə yaranan əfsunlar;
insanın gündəlik məişəti və sağlamlığı ilə bağlı yaranan əfsunlar. “Qurdağzı”, “Diş ağrısı”,
“Dəmirov”, “Boğazgəlmə” və s. kimi əfsunlar çox məşhurdur. Ovsunların yaranmasında xalq
inanclarından geniş istifadə edilmişdir. Əldə olan materiallar əsasında bu maraqlı janrı aşağıdakı
mövzular üzrə qruplaşdırmaq olar; təbiət hadisələrini ram etmək üçün yaranan ovsunlar, insanın
yaşayışını təmin edən bitki və heyvanları qorumaq üçün yaranan ovsunlar, insanların gündəlik
məişətləri və sağlamlığı ilə əlaqədar ovsunlar.
Mənim yadımdadır, hardasa 6-7 yaşım vardı. Çeçələ barmağımda ziyil əmələ gəlmişdi. Məni
incitməsə də, utanırdım barmağımda ziyil olmasına görə. Bir dəfə yıxıldım və həmin ziyil zədələndi.
Bir müddətdən sonra onun yanında ikinci ziyil əmələ gəldi. Yadımdadır ki, bir gecə pəncərədən
baxanda səmada ay bərq vururdu. Dəyirmi parlaq ay bütün gecəni aydınlatmışdı. Anam dedi, təzə ay
doğub. Süpürgədən bir balaca çubuq qopardı və aşağıdakı sözləri deyərək ziyilin üstünə çəkdi:
 
“Təzə ay, səni xoş gördük,
Bu ziyili burdan boş gördük”.
 
Təqribən bir aydan sonra ziyil orda yox idi. Mən peşəkar həkiməm. Belə müalicə üsullarına skeptik
yanaşıram. Başqa sözlə desək, inanmıram. Görünür, aldığım zədədən sonra ziyil onsuz da yoxa
çıxacaqdı. Təsadüfən anamın keçirdiyi bu ritual ilə üst-üstə düşüb. Sadəcə onu demək istəyirəm ki,
bugünkü dövrümüzə qədər gəlib çıxan bu kimi rituallar məhz qədim dövrün şamançılığından
qaynaqlanır.
Həmin dövrdən günümüzə qədər gəlib çıxan çox belə ayinlər var. Məsələn, Şəkidə cümə axşamları
verilən, adına deyilən ehsan yeməkləri şamanizmdəki ruhları yad etmə mərasiminin qalığından başqa
bir şey deyildir. Eyni sözləri Novruz bayramı günlərində ocaq üzərindən atlanmağa da aid etmək olar.
Türklərin böyük hökmdarlarının məlum bir günü vardı ki, həmin gün onun üçün böyük od qalanardı.
Bu oda qurbanlar verilər və dualar oxunardı. Alovun dilləri göyə yüksələrdi. Əgər onun rəngi yaşıla
çalardısa, bərəkətli yağışa və bol məhsula, ağımtıl olardısa, qıtlığa, qırmızı rəngdə olardısa,
müharibəyə, sarıya çalardısa, xəstəlik və epidemiyaya, qara rəng üstünlük təşkil edərdisə, xaqanın
ölümünə və ya uzaq yolçuluğa yozulardı.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, şamanlar odun şər ruhları qovmaq gücündə olduğuna inanır
və ondan daim bu məqsədlə istifadə edirdilər. Ümumiyyətlə, qədim türklərin inanclar sistemində od
qoruyuculuq və təmizləyicilik funksiyalarına sahib vasitə kimi nəzərdən keçirilməkdə idi. Odla bağlı



inanclar uzun müddət bir çox türk xalqlarının məişətində və gündəlik həyatında özünə möhkəm yer
tutmuşdur. Məsələn, Novruz bayramı zamanı odun üzərindən atılmaq və bu zaman “ağırlığım-
uğurluğum oda” söyləmək deyilənlərə ən gözəl misaldır.
Şəkililər inanırdılar ki, od insanlara özü ilə birlikdə ölüm gətirən ruhları qovmaq, eləcə də insanın
ölmüş qohumlarının ruhlarının onun həyatına müdaxilə etməsindən qorumaq gücündədir.
Türklər odun həm də müxtəlif xəstəliklərdən qoruma gücünə sahib olduğuna inanırdılar. Ondan
müxtəlif insan və heyvanları xəstəliklərdən qurtarmaq vasitəsi kimi istifadə edirdilər. Əski türklər
“diri odun”, yəni başqa od və məşəl vasitəsi ilə əldə edilməyən, təbii yolla – sürtünmə vasitəsilə
alınan odun daha böyük gücə sahib olduğu qənaətində idilər. Odur ki, xəstəliyə düçar olan adam və
heyvanı sağaltmaq üçün “diri od”dan istifadə edilərdi. Bunun üçün kənddəki bütün ocaq və məşəllər
söndürülər, bundan sonra çölün ortasına palıd kötüyü gətirər, onu başqa ağacla tüstülənənə qədər
sürtər və nəhayət, “diri od” əldə edərdilər. Dərhal ocaq qalayar, onun üzərində yumurta qaynadar və
bu ocaqdan bütün evlərə yanar od aparılardı. Daha sonra isə iki böyük ocaq qalanar, kəndin bütün
əhalisi və mal-qara bu ocaqların arasından keçirilərdi ki, xəstəliklərdən uzaq olsunlar.
Toy günü gəlini iki yanan şamla müşayiət edər, üç dəfə ocağın başına dolandırar və onu odun
qoruyucu qüvvəsinə tapşırardılar. Yeni doğulmuş uşağın köynəyini oda tutar, sonra geyindirərdilər.
Qədim inanclara görə, axşam vaxtı evdən od çıxarmaq, kimsəyə od vermək olmazdı, əks halda xeyir-
bərəkət çəkilə bilərdi. Hələ qədimdən Azərbaycanda camaat yığışıb gənc ailə üçün ev tikər və ilk
vaxtlar onların, od istisna olmaqla, lazımi ehtiyaclarını təmin edərdilər. Gənclər isə özləri çaxmaq
daşı tapıb od yandırmalı idilər. Bu, insanların xoşbəxtliyi öz əli ilə qazanmasının, ailənin möhkəmliyi
üçün vacib şərt olduğuna işarədir. Ocağın külünü təzə ay doğanda çıxarıb xəlvət yerə tökərdilər.
Odun üstündən keçməzdilər. Ocağın közünü iti əşyalarla qarışdırmazdılar. Yaşlı nəslin bəzi
nümayəndələri indiyədək “od sahibinin” insanı müxtəlif bəlalarla, xəstəliklərlə, xüsusilə də ev rahat-
lığını pozan bədbəxtliklərlə cəzalandıra biləcəyinə inanırlar.
Şaman dünyagörüşünə görə, xəstəlik bizi əhatə edən, görünən və görünməyən dünyaların və varlıqla-
rın insan üzərindəki təsirinin nəticəsində meydana gəlir. Şamanlıq sisteminə görə, xəstəlik insanın
canlı bir varlıq olan təbiət ilə əlaqəsini zamanla pozaraq xaotik hala düşürməsinin, başqa sözlə,
təbiəti nəzərə almamasının nəticəsindən başqa bir şey deyildir. Ruhlar kimi düşünülən xarici dünya
insanın bütün həyatını bu və ya digər şəkildə müəyyənləşdirir. Şaman insan vücudunda enerji qayna-
ğını və xəstəlik nöqtələrini yaxşı bilməklə insanları soyuq, isti və buxar tiplərinə ayırmaqla fizioloji
təsnifat yaratmışdır. Şaman inancına görə, göydən gələn güc istilik və atəş xarakterlidir. Yerdən gələn
güc isə soyuqluq və buzla eyniləşdirilir. Bədəndə atəşlə suyun mövcud olması buxar yaradır ki, bu da
vücudun əsl gücü kimi başa düşülür. Beləliklə, insan vücudunda istilik, soyuqluq və buxar vardır ki,
bu da göy, su və yer güclərinin insan bədənində yerləşməsini təyin etmiş olur. Bu üç ana gücün insan
orqanizminə təsiri və qarşılıqlı əlaqələri çox qədim zamanlardan şamanların sistemləşdirməyə və
müalicə seanslarında istifadə etməyə çalışdıqları Asiya xalq təbabətinin əsasıdır və təməl qaynağıdır.
Heç kəsə sirr deyil ki, bütün türk xalqlarında olduğu kimi, Azərbaycan xalqının da ailə həyatında
övladın böyük rolu var. Toy mərasimi tamamilə qurtarandan sonra yeni evlənənlərin hər zaman tan-
rıdan ilk istəyi övlad dünyaya gətirmək olur. Toydan sonra qurulmuş yeni ailənin qarşılıqlı
münasibətləri, evlənənlərin üzərinə düşən vəzifələr və böyük məsuliyyət mühüm məsələlər kimi ön
plana çıxır. Evlənmə yalnız iki gəncin cütləşməsi demək deyildir. Burada ailənin həyata keçirdiyi
funksiyalar özünü göstərir. Ailənin funksiyalarına nəslin davam etdirilməsi, təsərrüfatın idarə
olunmasında iştirak, ailədaxili münasibət və övlad tərbiyəsi daxildir. Lakin bu və ya digər səbəb



üzündən uzun illər boyunca övladı olmamaq ailə daxilində ağır dərd sayılmışdır.
Yeni insanın dünyaya gəlməsi mühüm və sevindirici ailə hadisələrindən olmaqla, bu hadisənin öz
ayin və mərasimləri, inam və sınamaları ilə mürəkkəb bir kompleks təşkil edirdi. Əski çağlardan
uşağın doğulmasını xeyir-bərəkət, bolluq, artım ilə əlaqələndirmiş, böyüklüyündən və kiçikliyindən
asılı olmayaraq, dünyanın bütün xalqlarının mifik allahlar panteonunda uğur və sevinc gətirən,
uşaqların doğulmasına və böyüməsinə hamilik edən bir ilahənin mövcudluğuna inanmışlar.
Məlum olduğu kimi, türk xalqları uşaqların doğulmasına və böyüməsinə hamilik edən bir mifik
varlığın, himayəçinin varlığına inanmışlar. Şəkililər bu tanrını Ayistin adlandırırdılar. Doğuş
prosesini idarə edən həbə (mamaça, mama) doğuşun davam etdiyi zaman fasiləsiz olaraq ona alqış
(dua) söyləyərək deyərdi:
 
“Verdiyinə görə sənə alqış olsun, Ayisit, səni yenidən gözləyəcəyik”
 
Şərqi slavyanlar bu adı türklərdən alaraq “aist” (hacıleylək) şəklində işlədirlər. Bu xalqlar arasında
mövcud olan “uşaqları aist (hacıleylək) gətirir” deyimi də türklərdən keçmə əski inancların zamanla
anlamını itirmiş qalığıdır. Bəzi mənbələrdə bu tanrının adı Umay, Humay kimi göstərilir.
Son vaxtlara qədər Azərbaycanın bir çox yerlərində ağac pirləri olmuşdur. Həmin pirlər əsasən uşaq
– doğum pirləri kimi də məşhurdur. Buraya doğmayan qadınlar övlad arzusu ilə gəlib tapınar, səcdəyə
düşərmişlər. Ağacın doğum piri olması onun həm dünya ağacının atributu olmasına işarədir.
Ümumiyyətlə, ağaca sitayiş ulu türkdilli xalqlarda ən çox yayılmış görüş olmuşdur.
Övladı olmayanlar Umaya nəzir-niyaz edər, ona qurbanlar kəsərdilər. Bu adət məzmununu bir qədər
dəyişsə də, islamdan sonra da davam etmişdir. Qurbanlığın, nəzir-niyazın, ehsanın xalq arasında öz
yeri vardır. Bu ənənə indi də el-obamızda yaşamaqdadır. İnsanlar indi də nəzir-niyaza, qurbanlığa
olan inamlarını itirməmişlər. Görünür, tarixin müəyyən çağlarında xalq öz adət-ənənələrini,
etiqadlarını yaşatmaq üçün onları folklor nümunələrinə köçürməklə hifz etmək, qorumaq haqqında
düşünmüşdür. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında bu məsələ öz əksini belə tapmışdır:
 
“Dirsə xan arvadının sözü ilə böyük məclis qurdurdu, Allahdan istəyini dilədi. Atdan ayğır, dəvədən
buğra, qoyundan qoç qırdırdı. İç oğuz, Daş oğuz bəylərini ora topladı. Ac gördüsə, doydurdu. Yalın
gördüsə, geyindirdi. Borclunu borcundan qurtardı. Təpə kimi ət yığdı. Göl kimi qımız sağdırdı. Əl
götürüb arzularını dilədilər. Allah bir ağzı dualının alqışı ilə övlad verdi. Arvadı hamilə oldu. Bir
neçə müddətdən sonra bir oğlan doğdu”.
Şəkidə uşaq sahibi olmayan qadınlara “qısır” deyilərdi. Ancaq bu kəlmələr qadının özünə və üzünə
söylənməzdi. El arasında mövcud olan təsəvvürə görə, gəlinin uşağı olmurdusa, deməli, o, çilləyə
düşmüşdür. Çilləyə düşmək nə deməkdir? Ər evinə köçmüş gəlin 40 gün müddətində çillə
gözləməlidir. Yəni onun yanına həmzat olan (uşağı olub qalmayan), övladı olmayan qadın və ya ruhi
xəstə adam gələrdisə, aydındır ki, gəlinin xəbəri olmadan istər-istəməz ona çillə düşdüyü güman
edilərdi. Bəzən həmzat hesab olunan qadın özü qəsdən, bilərək təzə gəlinin üstünə getməklə öz
həmzatını onun üzərinə tökərək bu minvalla gələcəkdə doğulacaq uşağının qalmasını təmin etməyə
çalışırdı. Təsəvvürə görə, bu ona həmzatını tökməyə səbəb olardı. Bundan əlavə məhz 40 gün
müddətində yas yerindən çıxıb gəlinin üstünə gəlmək, gəlinin özünün yasa getməsi və s. çilləyə
düşmə səbəbi ola bilərdi.
O zamankı inanclara görə, uşaqlar günahsız olduğundan onlara ruhlar toxunmur. Ağlağan uşaq



bədbəxtlikdən xəbər verir. Uşaq yuxuda sayıqlayırsa, deməli, mələklə söhbət edir.
Hər bir həbə (mamaça) bunu bilməli və buna uyğun hərəkət etməli idi. Əslində isə doğuma hazırlıq
ailənin qurulduğu, gəlinin ər evinə ayaq açdığı andan başlayırdı. Şəkidə şər qüvvələr və bəd ruhların
evlənənlərə maneçilik törətməməsi üçün gəlinin başına arpa, buğda, düyü ilə yanaşı, xırda pul da
səpərdilər. Bununla gəlini bədnəzərdən və pis ruhlardan qoruyardılar. Gəlinin ayağının altına dəmir
atılması və ya mis məcməyi qoyulması onun ər evində dəmir kimi möhkəm, daimi yaşaması arzusu
idi.
Maraqlıdır ki, o dövrün mamaçaları fəhmlə də olsa, körpənin cinsini təyin edə bilirlər:
 
– oğlan bətnin solunda, qız sağında yerləşir;
– 4-cü ay qarına basanda əgər yumşaqdırsa və tərpənmirsə, oğlan, bərkdirsə və tərpənirsə, qızdır.
 
Şəkililər inanırlar ki, yerikləyən qadına haram yemək olmaz. Yoxsa uşaq oğru olar və ya haram iş
görər.
Zahıların da hər şeyə tamahı düşür, umsunurlar. Zahıların umsunmağı da qorxuludur. Bu halda qadın
“şişir”, yəni döşağrısı xəstəliyinə tutulur. Bu zaman uşağı əmizdirə bilmir.
Qadının harada doğmasından asılı olmayaraq, doğuş döşəmə üzərində və ya samanlıqda qəbul edi-
lərdi. Bu adət yer-ana kultu, yəni doğum və məhsuldarlıq tanrıçasına inamla bağlı idi.
Doğuşu mamaça (həbə) qəbul edərdi. Hər bir kəndin öz mamaçası vardı. Bunlar, adətən, öz
övladlarına sahib olan yaşlı qadınlar olardı. Onların xidməti mütləq səxavətlə mükafatlandırılardı.
Bu yolla da mamaçaların dolanışığı təmin edilərdi. Hər bir doğulan uşaq ömrünün sonuna qədər onu
doğuş zamanı qəbul etmiş mamaçaya qayğı ilə yanaşmalı, bayramlarda onu ziyarət etməyi unutmamalı
idi. Mamaça öldükdən sonra isə onun üçün dua oxumalı və ya oxutdurmalı idi.
Doğuş zamanı istifadə edilən xalq təbabəti metodlarına belin masajı (ovuşdurulması), isti kompress,
körpənin bətndə düz vəziyyətdə olmadığı halda onun doğuş üçün rahat olan düzgün vəziyyətə
gətirilməsi və s. daxil idi. Mamaça doğuşu yüngülləşdirmək üçün hamilə qadını öz belinə alar, onun
belini öz belinə dayayaraq evin içində gəzdirər, bəzən də dartına bilməsi üçün silkələyərdi. Çətin
doğuş zamanı mamaça bəzi dini-magik xarakterli ayinlər həyata keçirərdi. Doğan qadının qoltuğuna
girib onu otaqda gəzdirər və əcdadların ruhundan yardım istəyərdi. Hamilə qadını ayağı ilə evin
astanasını və qapı çərçivəsini üç dəfə döyəcləməyə məcbur edərdi. Bu adətin kökləri çox-çox
qədimlərə – ölülərin evlərin astanasında basdırıldığı dövrlərə gedib çıxır.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, ölülərin evin astanasında və döşəmənin altında basdırılması adəti min
illər öncə Şəkidə də mövcud olmuşdur. Hamilə qadını astananın döşəməsini ayağı ilə üç dəfə
döyəcləməyə məcbur edərkən mamaça ovsun oxuyar və əcdad ruhlarından kömək diləyərdi. Bu zaman
mamaça qadını qusdurmağa çalışar, bu məqsədlə ondan saçlarını çeynəməsini xahiş edərdi. Doğuşun
çətin keçməsini hamilə qadının günahları ilə əlaqələndirirdilər. Əgər onun nə zamansa günah etdiyinə
şəhadət verən yox idisə, belə hesab edilərdi ki, onun əri qarşısında hansısa səhvləri olub. Belə olan
halda, mamaça onun ərini çağırar və o da ərindən bağışlanmasını diləyər və səhvlərini etiraf edərdi.
Əgər qadının başqası qarşısında günahkar olduğu məlum idisə, mamaça həmin adamı çağırar və eyni
şey onunla təkrar edilərdi. Bu yolla qadın günahlardan təmizlənmiş olardı. “Günahlardan
təmizlənmə” adəti doğan qadının “bir ayağının burada, o biri ayağının isə qəbirdə” olması, yəni hər
an ölə biləcəyi inamı ilə bağlı idi. Yeddi və daha artıq dəfə doğan qadın müqəddəs hesab edilər, onun
ölümdən sonra cənnətə düşəcəyinə inanılardı.



O dövrün uşaq doğulması adəti çox maraqlı idi:
 
“Xanımların yerikləri 40 gün sürür. Gərək boylu xanımları 4 ay bərk qoruyasan. Boylu xanımları
qoymazdılar ki, bir əxlaqı fasid adamdan tikə alsın, deyirdilər əgər pis adamdan tikə alsa, uşaq o
cəhətdən həmin şəxsə oxşayar. Həm əxlaqi cəhətdən, həm də zahiri cəhətdən. Əks sürətdə, əgər tikə
verən şəxs yaxşı adam olsa, uşaq ona oxşayar. Mamaçalar təcrübəli olurdular. Deyirlər, əgər
yerikləyən zaman narı dənələyib aynanın üstünə töksən və üzüqoylu düşüb əlin köməyi olmadan onu
dodaqlarla yesən, uşaq gözəl olar. Nar qırmızı alma qabığı ilə yeyilsə, uşaq imanlı olar. Boylunu
heyvanlara baxmaqdan çəkindirərdilər, deyirdilər, baxan surətdə uşaq onlara bənzəyər. Əgər uşaq
sağlam olsa, üçüncü aydan boylu xanımın ürəyinin çırpıntısı artar... 9 aydan sonra doğum zamanı
çatanda əlli-altmış nəfər yaxın adamları nahara, ya da şama çağırardılar. Mamanı da çağırardılar. O
gələndə özü ilə bir qalın sap gətirib, ülgücü o sapa salıb boynundan asardı. Bir şam, kəllə qənd də
əlində olduğu halda içəri girərdi. Mama bu işi xanımların ilk uşaqları olduğu zaman edirdi. O, şamı
işıq üçün və şirnini şirinlik, təbrik üçün gətirərdi. Sonra zahının dalına bir yumruq vurub deyərdi:
“Oba köçdü, sən də köç”. Beləliklə, xanımın qarnındakı uşağa sifariş edərdi ki, oba köçdü, sən də bu
işıqlı dünyaya köç. Qonaqlar bir böyük evə yığışardılar. Bir cecim gətirib evin ortasına salardılar.
Bir məcməyini də onun üstünə qoyardılar. Bir miqdar da kül onun içinə tökərdilər. Bir kərmə zahının
sağ ayağının altına, birini də sol ayağının altına qoyardılar. Kərmələrin üstünə parça çəkərdilər.
Zahının ən yaxşı paltarlarını geydirərdilər. Bir qırmızı çadra da başına örtərdilər. Gəlinlik gecəsinin
kələsini də üzünə salardılar. Zahı gərək özünü möhkəm tutaydı. İki qız uşağı əllərində şam onun sağ-
solunda dayanardılar. Qonaqlarla zahının arasına bir çadra çəkərdilər. Uşaq dünyaya qədəm qoyan
kimi mama bir dənə böyük soğan gətirərdi. Zahı gərək dişini qabıqlı soğana basaydı, amma
qopartmamalıydı. Soğanı bir kabab şişinə çəkirdilər. Zahı onu əlində tutub yavaş-yavaş qabaqca
saldıqları yorğan-döşəyə sarı gedirdi. Sonra şişə çəkilmiş soğanı onun başının altına qoyurdular. Bu
vaxt hamı zahının adını Məryəm çağırardı. Zahını yerinə sarı aparan zaman biri ona deyirdi:
“Məryəm”, o da deyirdi “bəli”. “Dön daluva bax”. Zahı dönüb dalına baxar və üç dəfə bu sözləri
təkrar edərdi. Bu sözlərin mənası budur ki, zahı gələcəkdə yenə də uşaq sahibi olsun. Zahını yerinə
salandan sonra şamları söndürərdilər. Əlbəttə, şam yandırmaq, qırmızı paltar geydirmək ilk uşaq
dünyaya gələn zaman edilərdi, sonrakı uşaqlarda bunu etməzdilər. Sonra mama əlinə bir kabab şişi
götürüb otağın divarlarına cızıq çəkərdi. O bu işi görən zaman bir nəfər ondan soruşardı: “Niyə cızıq
çəkirsən?” O deyərdi: “Məryəm hasarı çəkirəm”. Onlar 3 dəfə bu işi təkrar edərdilər. Sonra bir
miqdar kəklikotu həm zahının üstünə, həm də yerinə və otağa səpərdilər. Uşaq sahibi olan kişi uşağı
üçgünlük olan kimi bir qurban kəsərdi. Qurbanı kəsmədən əvvəl onun gözünə sürmə çəkərdilər. Elə
haman mil ilə də uşağın gözünə sürmə çəkərdilər. Qurbanın qanından da uşağın qaşlarının arasına
sürtərdilər. Qurbanın ətini isə yoxsullara pay yollayardılar”.
 
Bundan başqa, cift və göbəklə bağlı da xüsusi ritualların icra edildiyi, daha dəqiq desək, cift və
göbəyin basdırılması adətinin mövcud olduğu barədə də maraqlı məlumatlar vardır. Bu ayinin icrası
da mamaçanın vəzifələri sırasına daxil idi. Doğuşdan sonra mamaça cifti təmiz suda yuyub onu əsgiyə
bükər, evin bünövrəsinin və ya döşəməsinin altında basdırardı. Dəsmal və göbəyi son dərəcə
ehtiyatla qoruyar, onlara bəd ruhların toxunmasına imkan verməmək üçün dəsmalı yaxşı-yaxşı quru-
dardılar. Belə hesab edilirdi ki, bu, uşağın sağlamlığı üçün vacibdir. Bəzi hallarda göbəkdən magik
ayinlərdə qoruyucu vasitə kimi istifadə edilirdi. Bu ayini də mamaça icra edirdi.



Görünən budur ki, şəkililər cift və göbəyin ayrıldıqdan sonra da insanın vücudu ilə astral bağlılığının
davam etdiyinə inanırlarmış. Bunu başqa cür izah edənlər də var. Onlardan bir qismi hesab edirdi ki,
uşağın ruhunun bir hissəsi cift və göbəkdə yaşayır. Digərləri onlara sonrakı uşaqların müjdəçisi və
təşviqçisi, başqa sözlə, yol açanı kimi baxırdılar. Başqa biriləri isə hesab edirdilər ki, körpəni
himayə edən xeyirxah ruh cift və göbəkdə yaşayır.
Cift və göbəyin basdırılması adəti ölünün basdırılması adətinə bənzəyirdi və türklər həmin ayini, yəni
göbəyin yuyularaq əskiyə bükülməsini “kəfənləmə”, yəni kəfənə bürümə adlandırırdılar. Bəzi tayfalar
isə göbəyi kisəciyə qoyaraq körpənin boynundan asar, bunun göz dəyməkdən qoruduğuna inanardılar.
Göbək qurudularaq sandıqda saxlanılardı. Eyni zamanda, ondan sonsuzluğu müalicə etməkdə də
istifadə edilirdi. Bunun üçün mamaça qurudulmuş göbəyi suya salar və həmin suyu hamilə qala
bilməyən qadına içirdərdi.
Doğuşun ardınca körpənin cəmiyyətə uyumlu daxil ola bilməsi üçün mərasimlər kompleksi gəlir.
Məsələn, zahı və körpə üçün hamamı qızdırır və onlar üç gün dalbadal təmizlənmə mərasimindən
keçirdilər. Onları bilavasitə mamaçanın özü çimizdirərdi. Adətə görə, mamaça təmizlənmənin uğurlu
olması üçün hamama duz və qızıl və ya gümüş sikkə, və ya da üzük qoyardı. Bu əşyalar zənginlik
əlaməti idi və onların vasitəsilə uşağın gələcəkdə ehtiyac hissi keçirmədən yaşamasına yardım
edildiyinə inanardılar. Mamaça uşağı yaxalayarkən onun başını sığallayaraq ona girdə forma verməyə
çalışardı. Eyni zamanda, burnunun nazik olması üçün onu üç dəfə yüngülcə sıxardı. Bir sözlə,
mamaça körpəyə xalq arasında mövcud olan estetik tələblərə uyğun bir şəkil verməyə çalışardı.
Nəsil artırma tarixən evlənən tərəflər üçün mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Nəslin davam etdirilməsi
ailədə əsas məsələ hesab olunurdu. Xüsusən ərə gedən qız üçün bu özünü yeni ailədə müəyyən qədər
təsdiq xarakteri daşıyırdı. Çünki bu həm də qadının ailədəki mövqeyi ilə bağlı məsələyə çevrilirdi.
Belə ki, övladı olmayan qadının həmin evin tamhüquqlu bir üzvü kimi gələcəkdə yaşaya bilməsi sual
altında qalırdı. Onu bu səbəbdən ya boşaya, ya da üzərinə bir başqa qız ala bilərdilər. Təsadüfi
deyildir ki, gəlin köçən qıza eldə bu cür xeyir-dua edilərdi ki,
 
Anam-bacım, qız gəlin,
Əl-ayağı düz gəlin,
Yeddi oğul istərəm,
Bircə dənə qız, gəlin.
Beləliklə, o zamanlarda doğumun hazırlanması və doğuş prosesi 3 mərhələdə keçirilərdi:
 
“I mərhələ – doğumqabağı və doğumdan sonra 40 gün ərzində aparılan mərasimlər – Bunların mühüm
xüsusiyyəti əvvəl hamiləni, sonra zahını yad nəzərdən və təhlükələrdən uzaq saxlamaq istəyi;
II mərhələ – yeni doğulmuş uşağın nəslə və yaxud ailəyə qəbul edilməsi;
III mərhələ – zahının paklanması (qüsl vermə)”.
 
Hələ doğuşdan çox qabaq gəlinin hamiləliyi bəlli olunca onu qorumağa çalışırlar. Bu məqsədlə əsrlər
boyu mürəkkəb tabu-qadağalar sistemi yaradılmışdır (formalaşmışdır).
 
– hamilə qadın altı ay eybəcər heyvanlara baxmaz;
– hamilə qadın qarğış etməz, söyüş söyməz;
– hamilə qadın gicitkən, böyürtkən yeməz, əks təqdirdə uşaq nadinc olar;



– hamilə qadın Günəş və Ay tutulanda bədənini qaşımaz, yoxsa uşağın sifətində və bədənində ləkə
olar.
 
Bu məsələni araşdırarkən qarşıma maraqlı bir mətn çıxdı:
 
“Uşax dünyaya gələndə oğlan uşağının böyrünə pucax qoyallar, xəncər qoyallar ki, iyid olsun, vuran-
tutan olsun, qoçu olsun. Qızın da böyrünə qayçı, iynə, sap qoyallar ki, evdar olsun, götürən-qoyan
olsun”.
 
Şəkidə də hamilələrin, eynən digər türk xalqlarında, eləcə də dünyanın bir çox tayfa və millətlərində
olduğu kimi, bədnəzərli və nəfsli adamlardan, sonsuz qadınlardan, yas yerlərindən, qəbiristanlıqdan
uzaq saxlandığı məlumdur. Hamiləlik faktını mümkün qədər gizlədirlər. Bu tabu o zamankı inanclara
görə hamiləlik və zahılıq dövründə qadının bəd ruhlara və şər qüvvələrə qarşı həssas olmasından,
onların təsirinə daha çox məruz qalmasından irəli gəlir.
Uşağın doğuşu və sonrakı mərhələ ilə bağlı bir çox inanclar qeydə alınmışdır.
 
Uşağı ilk dəfə yalnız cümə axşamı təmiz havaya çıxartmaq olar.
Uşağın ili tamam olmamış onun dırnaqlarını tutmaq olmaz.
Uşağın üzərindən hər hansı bir əşyanı ötürmək, eləcə də ona özünü güzgüdə göstərmək yasaqdır.
Boş nənnini yelləmək də olmaz.
Əsrlər boyu hamilələr üzərində aparılan müşahidələr doğulacaq uşağın cinsini öncədən müəyyən
etmək üçün maraqlı sınamaların yaranmasına səbəb olmuşdur.
 
– hamilə qadın kökəlməyə başlasa – qız, arıqlamağa başlasa – oğlan;
– hamilə qadın qaralmağa başlasa – qız, ağarmağa başlasa – oğlan;
– göbəyi yuxarı qalxarsa – oğlan, aşağı düşərsə – qız;
– kürəyində ağrı hiss etsə – oğlan, böyründə ağrı hiss etsə qız olacağına inanırlar.
– hamilə qadının xəbəri olmadan başına un səpəndə əlini saçına çəksə – qız, üzünə uzatsa oğlan
olacaq.
 
Doğuş zamanı ər evdən getməli və arvad “natəmiz” qaldıqca evə dönməməli idi. Qadın doğuşdan
sonra “natəmiz” hesab edilirdi, təmizlənmə zahı tam sağaldıqdan sonra dua və yuyunmaqla (qüsl
almaqla) gerçəkləşirdi.
Zahı “natəmiz” olduğu üçün çörək bişirmək, yemək hazırlamaq, su dalınca getmək və inəyi sağmaq
kimi ev işlərindən uzaqlaşdırılırdı. Əgər o bu və ya digər səbəbdən adı çəkilən işləri görməyə
məcbur olardısa, bundan öncə mütləq yuyunmalı və üzərində bıçaq və ya hər hansı bir metal əşya
(sancaq, iynə və s.) gəzdirməli idi. Bu zaman mamaça da müəyyən qaydalara əməl etməli idi. O da
“natəmiz” hesab edildiyindən 10 gün müddətində yeni doğuş qəbul edə bilməzdi.
Qadının sancıları tutar-tutmaz evdəki un kisəsinin ağzını açaraq gəlinin əlini una basırlar. Doğuş başa
çatdıqdan sonra həmin unu ya mamaçaya, ya da ehtiyacı olan kimsəyə verirdilər.
Yetkinlik yaşına çatmış qızlarda ilk aybaşı zamanı unu yerə ələyərək qızı üstündən tullandırırlar,
sonra mamaça əlini una batıraraq qızın belinə vurur. Bütün bu mərasimlər təqlidi sehrin təzahürüdür.
Bunun mənası qız üçün bütün düyünlərin, qıfılların, bağlı qapıların açılması demək idi.



Şəkidə yeni doğulmuş uşaqla bağlı aşağıdakı inanclar da, fikrimcə, sizin üçün maraqlı olacaq.
 
Əgər körpə uşaq gözəgəlimli olarsa, onun üstünə xam iynə, xam sap ilə xam mavi rəngli ipək parça və
göy muncuq tikmək lazımdır ki, gözdəymədən uzaq olsun.
Əkiz doğulmuş uşaqları anadan olan kimi bir-birinə göstərsələr, uşaqlardan biri ölər.
Uşaq doğulan kimi yuyub, bədəninə duz səpərlər ki, uşaq duzsuz olmasın.
Ailədə oğul doğularsa, uşağın atası ağac əkib basdırar ki, uşağın ömrü uzun olsun, camaat onun mer-
meyvəsindən yesin, kölgəsində dincəlib sərinləsin.
Uşaq diş çıxaranda evdə diş hədiyi bişirilib yeddi qapıya pay verilir ki, uşağın dişi möhkəm olsun.
Uşaq altıaylıq olana kimi dırnağı tutulmaz. Uşağın dırnağı tutulanda yetim-yesirə pul, nəzir verilər.
Anadan olmuş körpə uşağı görməyə gələn qohum-əqrəba onun yüyrüyünə və ya bələyinə pul qoyub
deyirlər: “Atalı-analı böyüsün”.
Yeni doğulmuş uşağı anaya göstərməzlər ki, ağlı az, gözü çaş olar.
Uşaq anadan olandan sonra onun bələyinin, yüyrüyünün, yorğanının üzünə sarı parça örtərlər ki,
sarılıq xəstəliyinə tutulmasın.
Körpə uşağın əlini un – buğda çuvalına salırlar ki, bolluq olsun, taxıl, çörək bərəkətli olsun.
Boş beşiyi tərpətmək pisdir. Uşaq ölər və ya ömürlük xəstə olar.
Ana uşağını əmizdirərkən döşünü görən olsa, südü quruyar.
Hamiləlik dövründə çoxlu heyva yeyən ananın dünyaya gətirdiyi uşaq qənirsiz, gözəl-göyçək olar.
Hamilə qadın qovurğa yeyərsə, dünyaya gətirdiyi uşaq davakar, dəcəl olar.
Hamiləlik dövründə ana çoxlu balıq yeyərsə, dünyaya gətirdiyi uşaq dəcəl olar.
Qadın hamilə vaxtı günəbaxan tumu çırtlayarsa, dünyaya gətirdiyi uşaq çoxdanışan və nadinc olar.
Qadın hamilə olarkən toyuğun ödünü ocağa atırlar. Əgər güclü partlarsa, o zaman qadının oğlu, yox
əgər partlaması eşidilməzsə, qızı olar.
Ana hamilə olarkən uşaq ana bətnində çox tez-tez çapalayarsa, oğlan, sakit olarsa, qızı olar.
 
Maraqlıdır ki, o dövrdən bu günə qədər yaşayan bir sıra adət və qaydalarda süpürgənin sakral
qüvvəyə malik olması qeyd edilir və onunla bağlı bir sıra inanclar əsrlərin süzgəcindən keçərək hələ
də qalmaqdadır:
 
“– Süpürgəni başı yuxarı qoymax olmaz. Belə eləsən, evə ölü düşər;
– Ər evində ilk dəfə süpürgəynən işə başdıyan gəlini bədbəxtlik gözdüyür;
– Əvi süpürəndə üsdüvə süpürgə dəysə, gərəh süpürgədən bir çöp çıxarıp atasan, yoxsa şərə
düşərsən;
– Üstüvə süpürgə dəyərsə, gərək süpürgəyə tüpürəsən”.
 
Əslində təmizləmək, süpürmək kimi mahiyyəti etibarilə müsbət funksiyaları icra edən bu nəsnədən
ehtiyata, bəd əməllərə, şər qüvvələrə qarşı icra edilən aktların (tüpürmək) süpürgəyə münasibətdə
həyata keçirilməsinə bir izah tapmaq mümkündür. Belə ki, xalq arasında “zir-zibilin” “ruhlar yığnağı”
olması inamının mövcudluğu məlum faktlardandır. Süpürgə isə zir-zibillə birbaşa təmasda
olduğundan insanlar ondan da ehtiyat etmiş, ruhları hirsləndirməmək üçün bir qisim aktlar icra
etmişlər. Çünki insanlar inanmışlar ki, narahat edilmiş ruhlar hirslənərək onlara xətər toxundura
bilərlər.



Şəkidə qadınlar şər qüvvələrin xüsusilə fəal olduğu axşam vaxtı ev süpürərkən “Toy evi süpürürəm”,
yaxud “Zibil çöldə,Bərəkət öydə” ovsunlarını söyləməklə, fikrimcə, narahat etdiyi ruhların
hirslənməyinin qarşısını almağa çalışırlar.
Doğum mərasiminin mühüm komponentlərindən biri də məxsusi yemək növləridir. Bu xörəklərə
qeyri-adi əlamətlər – məhsuldarlıq, şəfaverici keyfiyyətlər aşılanır. Qadının azad olması xəbəri çıxan
kimi onun üçün quymaq bişirirlər. Quymaq yüksək kalorili, isti təbiətli, qızdırıcı xüsusiyyətlərə
malikdir. Doğum mərasimində xüsusi xörəklə qeyd edilən bir adət də var. Uşağın dişi çıxmağa
başlayanda ona hədik bişirirlər. Hədiyə yeddi növ paxlalı və dənli bitki tökürlər: buğda, mərci, lərgə,
lobya, qaragöz lobya, qarğıdalı, noxud. Hədiyin bişirilməsi imitativ magiyanın – təqlidi sehrin
təzahürüdür. Bişirilməzdən bir gün əvvəl bütün bu ərzaqlar suda isladılır. İslanmış dənlər çırtlamağa
başlayır və insanlar inanırlar ki, bu dənlər çırtladığı kimi, uşağın dişinin yeri də çırtlayacaq və diş
uşağa əziyyət vermədən çıxacaq. Bu hədikdən birinci pay quşlara atılır.
Doğum mərasimlərinin ən önəmli tərkib hissələrindən biri xalq arasında “Qırxlıq”, “Qırx gün”,
“Qırxçıxma”, “çillə” adları ilə tanınan mərhələdir ki, bu mərhələ ilə bağlı bir çox inamlar
mövcuddur. Çillə doğuşdan, toydan sonra keçən 40 günlük müddətdir. Çillə sözünün mənası əzab-
əziyyət anlamı verir. Ümumən, çilləyə düşmək müəyyən sıxıntı çəkmək, ağırlığa düçar olmaq
deməkdir.
Uşağı qırxdan çıxaran şəkililər uşağın başından qırx dənə arpa, yaxud buğda tökürlər.
Əgər qadınlar qırxa düşmənin ölü səbəbindən baş verməsindən şübhələnirlərsə, onda bu mərasimin
fərqli vasitələri meydana çıxır.
 
“Gedillər həmən yası olan ölünün qəbrinnən birəz torpax gətirip töküllər uşağın başına. Onda uşağın
çilləsi kəsilir”.
 
Uşağın və zahının qırxı çıxınca müəyyən qadağalar var idi.
 
– 40 gün zahı tək buraxılmaz;
– Zahı və uşaq olan evdə 40 gecə çıraq yandırmaq lazımdır;
– Uşağın paltarı bayıra asılmaz, suyu ayaq altına tökülməz. Bu suyu barlı ağacın dibinə tökmək
lazımdır;
– Yağışlı gündə paltarları çölə sərmək olmaz, əks halda uşağın üzü çilli olar;
– Uşaq güzgüyə göstərilməz, yoxsa üzü balaca qalar;
– Dırnaqları kəsilməz. Yoxsa ömrü qısalar;
– Qırxlı uşaq olan evə yad adamlar girməz, əks halda uşaq basılar. Bunun baş verməməsi üçün uşaq
başqa otağa aparılır, qonaq girdikdən sonra onun üstünə gətirilir.
– Uşaq olan otağa isti çörək, çiy ət də gətirmək olmaz. Onda uşağın başı böyük, bədəni balaca olar.
– Qırxlı qadın hüzr yerlərinə, qəbiristanlığa getməməlidir. Qırxlı qadın digər zahı ilə, yaxud təzə
gəlinlə görüşə bilməz, əks halda hər ikisi qırxa düşə bilər. Qırxlı qadın barlı ağacın üstünə getməz,
barlı ağac bardan kəsilə bilər.
– Uşağın qırxı çıxandan sonra körpəni oğlandırsa ən uzunömürlü, ağıllı-pirani qoca kişinin, qızdırsa
ən ağbirçək, imanlı qarının qucağına qoyurlar ki, uzunömürlü və ağıllı olsun.
– Qırxı çıxmamış uşağın və ananın başı altına qırx gün bıçaq, dəmir qoyur, yaxasına iynə sancırlar ki,
hal anası həm anaya, həm də doğulan uşağa toxunmasın.



– Evin astanasına dəmir, zəncir, dəhrə, balta qoyularsa, hal anası zahı qadına toxunmaz.
 
Əslində doğum öncəsində və sonrasında tətbiq edilən bu qadağaları qadın zəif olduğu üçün, sağalana
və möhkəmlənənə qədər çətinliklərdən qorunması üçün görülən tədbirlər kimi dəyərləndirərək, bunu
“bir növ karantin” adlandırardım. Bu “karantin dövrü” ana və körpəsinin maraqlarına xidmət edir,
onları şər qüvvələrin təsirindən və bədnəzərdən qoruyurdu.
Uşağı yaman gözlərdən mühafizə etmək üçün alnına və yanaqlarına ağacın külündən, yaxud
yandırılmış üzərliyin qarasından sürtürlər. Uşağı gözdəymədən qorumaq üçün xüsusi ovsun oxuyaraq
onun alnına kül sürtürlər.
Bu magik-simvolik ayin və mərasimlər, rəngarəng tabu-yasaqlar yalnız ilkin ibtidai təsəvvür və
inamların yaşadıcısı kimi deyil, həm də ana və uşağın çətin, qorxulu bir məqamda təhlükəsizliyini
təmin etmək, onları qorumaq cəhdi kimi də qiymətləndirilməlidir. Məhz bu cür nəcib, humanist
məqsədə yönəldiyindəndir ki, yaradılışından uzun zaman keçdikdən sonra belə bu ayin və mərasimlər,
tabu və yasaqlar aktuallığını itirməyərək Şəki qadınları tərəfindən qəbul edilib, gündəlik məişətdə
tətbiq edilərək yaşamaq hüququ qazanıblar.
Hər bir şəkilinin həyatının ayrılmaz bir hissəsi olan xalça bütün ona xas əsas funksiyası ilə bərabər
həm də evin, ailənin, şəxsin qoruyucusu olmuşdur. Bu qoruyucular xalçaya gözəllik verən naxışlar və
rənglərdir. Bununla bağlı Azərbaycanda “Xalça pirdir”, “Xalça qoruyandır” və s. kimi saysız-
hesabsız deyimlər, məsəllər yaranmışdır... Bu inanclara görə, xalçanı kəsmək günah sayılır. Çünki
xalça üçün sağlam qoyundan qırxılan yundan ip əyrilir və hesab olunur ki, bu iplərin lifləri ölü deyil,
canlıdır. Qoyun özü bərəkət simvoludur, yəni onun südündən, ətindən, yunundan bəhrələnirlər. Eyni
zamanda, xalçaya həkk edilən “qoruyucu”lar ailəni, evi bədbəxtliklərdən mühafizə edirdi. Bəzən
alaçıqların, evlərin ətrafına, qapılara at quyruğundan tel sancırlar. Bu həm bədnəzərdən,
uğursuzluqdan qoruyur, həm də zəhərli həşəratların alaçığa daxil olmasının qarşısını alır. Eyni
xarakterli başqa bir məmulat keçi tükündən hazırlanmış “ləmə qabağı”lardır. İnanclara görə, ilan keçi
tükündən gələn spesifik iydən qorxur. Ona görə də ağartı məhsulları (süd, qatıq, ayran və s.) saxlanan
yerlərin önünə asılardı. Başqa bir adətə görə, evdə bir bədbəxtlik, ağırlıq, xəstəlik üz verərsə, ondan
xilas olmaq üçün hana qurub xüsusi qırmızı rəngli xalça – “Çillə Şəddəsi” toxuyurlar. “Çillə
Şəddəsində” qırmızı rəngə üstünlük verilməsi türk xalqlarının, o cümlədən şəkililərin inancında xe-
yirxah ruhların rəmzi hesab edilməsi ilə əlaqədardır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İKİNCİ FƏSİL
 
ŞƏKİ ORTA ƏSRLƏRDƏ
 
VII əsrin ortalarında ərəblər Azərbaycanın ərazisinə daxil olurlar. Beyləqan, Şəmkir, Qəbələni işğal
etdikdən sonra Şəkinin hakimiyyəti ilə sülh müqaviləsi bağlayırlar. Bu müqaviləyə görə, Şəki
ərəblərə xərac verməli idi. Beləliklə, Şəki əyaləti mərkəzi Bərdədə yerləşən III əmirliyin tərkibinə
daxil edildi. Hər əmirlik mahallara bölünürdü və Şəki də bu mahal mərkəzlərindən biri idi.
Ərəb xilafətinin zəiflədiyi bir dövrdə, IX əsrdə, Şəkidə müstəqil knyazlıq yarandı. Ərəb tarixçisi
Məsudi bu haqda belə yazırdı:
“Sanari çarlığının yaxınlığında şəkililər yaşayır. Bu xristian tayfasında həm də çoxlu müsəlman var.
Şəkinin hakimi Odər Nersedir”.
Beləliklə, biz görürük ki, artıq X əsrdən Şəki əhalisinin bir hissəsi islama sitayiş edirdi. Odər Nerse
Alban knyazlarının nəslindən olub, 915-ci ildən 950-ci ilə qədər Şəkinin hakimi olmuşdur. Odər
Nersedən sonra Şəkini Sevada İşxan idarə etməyə başlayır. Onun dövründə Şəki Şirvanşahlardan
asılı vəziyyətə düşür. X əsrin 60-cı illərində Sevada İşxan öldükdən sonra onun oğlu Oxannes
Senexerib qonşu Sanari çarlığını Şəkiyə birləşdirir, Alban dövlətini bərpa etməyə cəhd edir və
Şirvanşahlar dövlətinə tabe olmaqdan imtina edir. Lakin Şirvanşahlar dövlətində hakimiyyətə
Kəsranidlər sülaləsi keçdikdən sonra yenidən Şəki həmin dövlətin tabeliyinə keçir.
XIV əsrin 30-cu illərində Hülakilər dövləti iflasa uğradıqdan sonra Şəki daxili işlərində müstəqillik
qazandı və Öyrət sülaləsi hakimiyyətə gəldi. Amma elə həmin əsrin sonlarında Əmir Teymurun
hücumuna məruz qaldı. 1386-cı ildə Teymurun qoşunları Şəkiyə daxil olur. Şəkililər Gürcüstanla
birlikdə Əmir Teymurun qoşunlarına qarşı uzunmüddətli və dayanıqlı döyüşlər aparırlar. Onlar hətta
1397-ci ildə Əlincə qalasına – Teymurun qoşunları tərəfindən mühasirədə saxlanılan qalanın
müdafiəçilərinin köməyinə gedirlər. 1398-ci ildə Əlincə qalasının müdafiəsi zamanı Şəkinin
hökmdarı Səid Əli Öyrət həlak olur. Onun oğlu Səid Əhməd Teymurun qisas alacağından ehtiyat
edərək, arada vasitəçilik etmək üçün Şirvanşah I İbrahimə müraciət edir. Şirvanşah I İbrahim 1382-ci
ilə qədər Şəkidə yaşamışdı və burda torpaq sahələri var idi. I İbrahimin vasitəçiliyi ilə Şəkinin
hökmdarı Səid Əhməd qiymətli hədiyyələrlə Teymurun Qarabağdakı düşərgəsinə gedir. Əmir Teymur
Səid Əlinin günahını bağışlayır və Səid Əhmədi Şəkinin hökmdarı kimi tanıdığını bəyan edir.
Teymurun vəfatından sonra Şəki yenidən öz müstəqilliyini elan edir, Gürcüstan və Şirvanşahlarla
dostluq münasibətlərində müstəqil fəaliyyət göstərməyə başlayır. Teymurun nəvəsi Ömər yenidən
Şəkini və Şirvanı tabeliyinə salmaq istəsə də, uğursuzluğa məruz qalır. Birləşmiş qoşunlar Kür
çayının sahilində Ömərin qoşunlarını darmadağın edirlər.
I İbrahimin Şəki və Gürcüstanla ittifaqı bu əraziyə sahib olmaq istəyən Qaraqoyunlu hökmdarı Qara
Yusifə qarşı da davam edir. Lakin 1412-ci ildə birləşmiş qoşunlar Qara Yusifin qüvvələrinə məğlub
olur. I İbrahim, Səid Əhməd və gürcü çarı Konstantin əsir düşür. Nəticədə, onlar özlərinin vassal
asılılığını elan edərək Qaraqoyunlu dövlətinə bağlı olduqlarını bəyan edir və azad edilirlər.
XV əsrin ortalarında Qaraqoyunlu dövlətinin zəifləməsi ilə əlaqədar olaraq Şəki və Şirvan öz
müstəqilliklərini bərpa edirlər.
XV əsrin sonlarında Şəki hökmdarı Şah Hüseyn Ağqoyunlu dövlətinin başçısı Rüstəm padşahdan
kömək alaraq Qəbələ mahalını özünə birləşdirir. Şirvanşah Fərrux Yassar öz vassalı Qəbələ



hökmdarı Əbülfət bəyin köməyinə gəlir və Qəbələni azad edir. Şəki hökmdarı Şah Hüseyn yenidən
Təbrizə, Rüstəm padşahın yanına gedərək Ağqoyunlu dövlətindən hərbi kömək istəyir. Qəzəblənmiş
Rüstəm padşah onu Urmiya gölündə boğdurur.
XV əsrin sonlarında Səfəvilərin hakimiyyəti güclənir. Yenicə taxta çıxmış Şah İsmayılın ilk məqsədi
Şirvanı ələ keçirmək idi. 1500-cü ildə Şah İsmayıl Şirvana yürüş edərkən Kür çayının sahilində Şəki
hökmdarı ilə qarşılaşır. Bu döyüşdə şəkililər məğlub olaraq geri çəkilirlər. Səfəvi dövləti
yarandıqdan sonra Şəki hökmdarı özünün Səfəvilərə bağlılığını elan edir. Belə ki, 1519-cu ildə
Təbrizdə Şah İsmayılın iqamətgahında öz vassal asılılığını bildirənlər arasında Şəki hökmdarı da var
idi.
1524-cü ildə Kaxetiya hökmdarı Levan Şəkiyə hücum edir. Bu döyüşdə şəkililər qalib gəlsələr də,
Şəki hökmdarı Həsən Sultan həlak olur. Tarixi qaynaqlar bu döyüşün Daşüzdə baş verdiyini, Həsən
Sultanın qəbrinin Göybulaq kəndinin ön hissəsində, Cəfərabad kəndinin qərbində yerləşdiyini və
sonralar İran şahı tərəfindən təmir olunduğunu, üstündə bişmiş kərpicdən tağlı məscid inşa edildiyini
bildirir. Ondan sonra Şəkinin hökmdarı onun oğlu Dərviş Məhəmmədə keçir.
1538-ci ildə Səfəvi hökmdarı I Təhmasib Şirvanşahlar dövlətinin varlığına son qoyur və oranı
özünün bəylərbəyliyinə çevirir. Bu zaman Dərviş Məhəmməd xan Şəki qoşunu ilə Buğurd qalasına
sığınan Şaxruxa köməyə gəlmişdi.
Şirvan müttəfiqini itirəndən sonra Dərviş Məhəmməd xan Şəkinin müstəqilliyini saxlamaq ümidiylə
Təhmasiblə yaxınlaşmağa başladı. Bu məqsədlə 1539-cu ildə Dərviş Məhəmməd, Şah I Təhmasibin
bacısı, II Xəlilullahın dul arvadı Pərixan xanımla evlənir. Amma 1547-ci ildə Pərixan xanımın
ölümündən sonra Şəki ilə səfəvilərin münasibəti kəskin pisləşir. Belə ki, Dərviş Məhəmməd, Şah I
Təhmasibin qardaşına qarşı qiyam qaldırmış Alxas Mirzəni dəstəkləyir, qardaşı Şahnəzər vasitəsilə
ona hərbi yardım göstərir. Alxas Mirzənin qiyamı yatırıldıqdan sonra Şah I Təhmasib 1548-ci ilin
sonunda xanı cəzalandırmaq üçün Qarabağdan Sevindik bəy Əfşarı 2500 qorçu ilə Şəkiyə göndərir.
Onlar bu yerləri dağıdıb, talan edib geri qayıdırlar.
 
Nəhayət, 1551-ci ildə Təhmasib Şəkinin müstəqilliyinə son qoymağı qərara alır. Dərviş Məhəmməd
Kiş qalasında gizlənir. Bu haqda Mustafa ağa Şuxi özünün “Nuxu xanlarının keçmiş əhvalatının
hekayəti” adlı əsərində belə yazırdı.

“Şah Təhmasib Dərviş Məhəmməd xanın o hərəkətlərin və işlərin (ona tabe olmamasını) eşidib
qəhrü-qəzəbi cuşa gəlib, küllü qoşun götürüb Dərviş Məhmməd xana tənbeh etməyə əzmü hərəkət
edib, gəlib Kürdən keçib Ərəş mahalına varid olubdur”.
 
Təhmasib Ərəşdə düşərgə salıb öz qasidini Şəki hakimi Dərviş Məhəmməd xanın yanına göndərdi.
Qasid bildirdi:
 
Gəl sən də bizə xidmət et, özünü məhv etmə. Şah sənə böyük mərhəmət göstərər.
 
Şəki hakimi qasidə rədd cavabı verdi. Bu da Təhmasibin Şəki üzərinə hücumu üçün formal səbəb
oldu. Şəki xanı qoşunlarını Kiş qalası, “Gələrsən-görərsən” qalası və sığınacaqlarda (dağlardakı
mağaralarda) yerləşdirərək uzun müddət müdafiə olunacağına inanırdı. Lakin o, I Təhmasibin
qoşununda ağır topların olmasından xəbərdar deyildi. Bu ağır toplar döyüş əməliyyatlarında öz



sözünü dedi: bir neçə atəşlə qala divarlarında böyük dəliklər əmələ gəldi və bu dəliklərdən I
Təhmasibin qoşunu qalaya hücum etdi. Sevindik bəy, Bədir xan və Şahqulu Sultan Ustaclı Kiş
qalasına, Abdulla xan Ustaclı və Kaxetiya çarı Levan “Gələrsən-görərsən” qalasına hücum etdilər.
Rəqiblərinin üstünlüyünə baxmayaraq, şəkililər inadlı müqavimət göstərirdilər. Lakin topların
istifadəsi öz sözünü dedi. Şəkililərin bütün müqavimət məntəqələri zəbt edildi. Mahmud bəy artıq
müqavimətin mənasız olduğunu görüb təslim olmaq göstərişi verdi və şəhərin açarlarını şaha təhvil
verdi. Dərviş Məhəmməd 400 nəfərlik bir dəstə ilə qaçmağa cəhd edir. Lakin Şah I Təhmasibin
qoşunları onu qovur və çatdıqdan sonra ağır döyüş başlayır. Dərviş Məhəmməd bu döyüşdə həlak
olur. Tarixi mənbələrdə Dərviş Məhəmməd xanın başının Şamlı Cərəndab sultanın mülazimi Pirqulu
tərəfindən kəsildiyi və Şah Təhmasibə ərməğan kimi təqdim edildiyi bildirilir. Beləliklə, 1551-ci
ildə Şəkinin müstəqil idarə olunmasına son qoyulur və tamamilə Səfəvilər dövlətinə birləşdirilir.
Şəhəri idarə etmək Şah Təhmasibə yaxın olan Hüseyncan adlı birinə tapşırılır. Bu haqda Kərim ağa
Fateh “Şəki xanlarının müxtəsər tarixi” adlı əsərində belə yazır.
“Noxuda bir keşiş varmış, amma nə tarixdə olduğu məlum deyildir, adına Qara keşiş deyərlərmiş.
Noxuda böyük imiş. Və bir keşiş də Kiş kəndində böyük imiş. Qara keşiş Kişdəki keşişin qızını
oğluna istər ki ala. Kişdəki keşiş deyər ki, mənim qızım ağ su ilə pərvəriş tapıbdır, qara su olan yerə
qızımı vermərəm. Qara keşiş bu sudan bir arx gətirər. Sonra (Kişdəki keşiş) qızını bunun oğluna
verər. Və Qara keşişin oğlunun adı Candardır. Candar bir neçə vaxtdan sonra müsəlman olub, adına
Əlican deyibdirlər və Əlicanın oğlu Qutul xandır. Qutul xanı İran padşahının biri Şəkidə xan edibdir.
Qutul xanın oğlunun adı Şəki xandır. Və Şəki xanın oğlunun adı Həsən Sultandır.
Gürcü valisinin gücü və qüdrəti çox idi. Amma şaha qulluq eləmək səbəbi ilə Həsən Sultana gücü
çatmazdı. Şah İsmayıl ölən ildə Gürcüstan valisi Levond xan qoşun götürüb gəlib və Həsən Sultan da
qoşun ilə onun qabağına gedib, dava elədilər. Davada Həsən Sultan öldü. Sonra Şəki vilayətinin
böyükləri Həsən Sultanın oğlu Dərviş Məhəmməd xanı özlərinə hakim elədilər. Dərviş Məhəmməd
xan atası kimi şaha qulluq eləmədi. Şirvan vilayətinə şahın qoşunu gəlib dava edəndə Dərviş
Məhəmməd xan da qoşun götürüb gedib Şirvanda Qızılbaş qoşununa şəbxun edibdirmiş. Bu qəziyyəni
də Şah Təhmasibə Şirvandakı qoşun böyükləri məlum elədi. Şah Təhmasib, tarixi-islamiyyə doqquz
yüz əlli səkkizdə olanda, qoşun ilə gedib, Ərəş mahalına düşdü. Şah Ərəşə gələndə bu ətrafda olan
hakimlər ehtiyat elədilər. Levond xan valiyi-Gürcüstan Ərəşdə şahın qulluğuna gəlib itaət elədi və
şah ona xələt verdi və nəvaziş elədi. Şah, Dərviş Məhəmməd xana fərman göndərdi ki, gəl sən də
qulluq elə; özünü xarab eləmə, padşahın sənə şəfəqqəti çox olar. Dərviş Məhəmməd xan və Şəkinin
böyükləri yerlərinin möhkəmliyinə məğrur olub qəbul eləmədilər. Şəki vilayətinin sərkərdələri, bəzisi
Kiş qalasını bərkidib onda durdular və Dərviş Məhəmməd xan özü bir para böyüklərlə Gələsən-
görəsən qalasına getdilər. Gələsən-görəsən qalası çox hündür və bərk olmasına görə onu heç kimsə
ala bilməmişdi. Şah Təhmasib bu işdən çox acıqlanıb, qızılbaş xanlarının bir parasın Kiş qalasına
almağa müqərrər buyurdu. Və bir para xanları, Levond xan bilə Gələsən-görəsən qalasının üstünə
göndərdi. Kiş qalasına gedən xanlar qalaya top və tüfəng urdular. Qala əhli gördülər qala xarab olur.
Qalanın yaharın (açarın) özlərilə götürüb, padşahın hüzuruna gəldilər. Padşahın bunlara şəfəqqəti
oldu və xələt verdi. Sonra padşah buyurdu, Kiş qalasın söküb xarab elədilər. Və padşah özü də qoşun
ilə sığnaq tərəfinə hərəkət elədi. Sığnaq əhli padşahın gəlməyin və Kiş qalasının xarab olmağın görüb
dəstə-dəstə, fovc-fovc padşahın hüzuruna gəlib icz izhar elədilər. Dərviş Məhəmməd xan bu
adamların getməyin və özləri yalquz qalmağın görüb, peşiman olub bir gecə 400 adam götürüb
Gələsən-görəsəndən çıxdı ki, qaça gedə. Bir para xanlar ki, Levond ilə o həvalidə durmuşdular,
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Dərviş Məhəmməd xanın getməyin bilib, qoşun əhli yolların tutubdurlar. Bir az yol getməmiş bunlara
çatıb dava elədilər. Dərviş Məhəmməd xanın çox adamları ölüb, Dərviş Məhəmməd xan özü şamlu
Çərəndab Soltanın nökəri Kosa Pirqulu adlı ilə bərabər gəlib, dava elədilər. Kosa Pirqulu buna artıq
gəlib başın kəsib, padşahın hüzuruna gətirdi. Padşah buna çox pul və xələt verdi və Şəki vilayətini
zəbt elədi.
Dərviş Məhəmməd xanın oğlu Baqi bəy uşaq qalıbdır. Dərviş Məhəmməd xan öləndən sonra Şəki
vilayətindən bir Hüseyncan adlı bir rəşid kimsə şaha qulluq edərmiş. Şah Təhmasib onu Şəki
mahalında, fərman verib, məlik edib. Məlik Hüseyncan deyibdirlər və dəxi Şəki vilayətində xan
qayırmayıb. Və Məlik Hüseyncanın oğlu – Məlik Ziyaüddin Əhməd yüzbaşı, onun oğlu – Məlik
Qasım yüzbaşı, onun oğlu – Məlik Əhməd xandır. Bir neçə arxa Şəki mahalında bular məliklik
edibdirlər. Bulara Əskiməliklü deyərlər”.
XVII əsrdə Şah Abbasın daxili və xarici siyasəti nəticəsində Şəki tamamilə İran tabeçiliyi altına
düşür. 1647-ci ildə Şəkidə olmuş Övliya Çələbi xatirələrində şəhəri belə təsvir edirdi:
 
“Şəki dağın köksündə daşdan tikilmiş möhkəm bir qaladır. Qalanın iki qapısı var – Şirvan və Gəncə
qapıları. Şəhərdə 3 min ev var. Hardasa 25-30 min əhali yaşayır. Şəhərdə 7 məscid var, amma bazar
meydanında yerləşən Mirzə Əli məscidi mənim çox xoşuma gəldi. Şəhərdə karvansaray, hamamlar
var. Burda çoxlu bağlar var və bu bağlarda inanılmaz dərəcədə mükəmməl olan Şəki ipəyi
hazırlayırlar”.
Şəki ipəyi Şah I Abbasın xüsusi diqqətini cəlb etmişdi və şahın tam monopoliyasında idi. Belə ki,
burada istehsal olunan ipəyin hamısı şah xəzinəsinə verilməli idi. Şəki ipəyi Osmanlı Türkiyəsini də
maraqlandırırdı. 1609-1612-ci ildə aparılan hərbi kompaniya Osmanlı üçün uğursuzluqla nəticələnsə
də, 1612-ci ildə bağlanmış müqaviləyə görə Səfəvilər Türkiyəyə hər il 100 dəvə yükü Şəki ipəyi
göndərəcəklərini öhdəlik kimi üzərlərinə götürmüşdülər.
1650-ci ildə Səfəvi sarayında böyük nüfuza sahib olan Davudun qardaşı Səfiqulu Şəkiyə məlik
göndərilir. Səfiqulu bu vəzifədə 15 il qalır. Bu müddət ərzində şəkililər vergilərin həddən artıq
yüksək olmasına görə dəfələrlə etiraz edirlər. Şəki əhalisinin vəziyyəti getdikcə pisləşir.
1665-ci ildə Şəki Şirvan bəylərbəyliyinə birləşdirilir. Lakin bir neçə il keçdikdən sonra köhnə idarə
üsulu yenidən bərpa edilir və Abbasqulu Sultan Şəkiyə məlik təyin olunur. Bu idarəetmə sistemi
XVIII əsrə qədər davam edir.
XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyəti zəifləyir. 1737-ci ildə İranda hakimiyyəti
ələ keçirmiş Nadir şah Afşar Şəki mahalına əvvəl Əlimərdan bəyi, sonra isə Nəcəfqulunu məlik
göndərir. Bu dövrdə Şəki İran hakimiyyətinə, xüsusən də, Nadir şahın idarəçiliyinə qarşı mübarizənin
mərkəzinə çevrilir. XVIII əsrin 40-cı illərindən başlayaraq bu mübarizəyə Hacı Çələbi başçılıq edir.
Şəkini idarə etməyi Nadir şah Məlik Nəcəf adlı birisinə həvalə etmişdi. Bu şəxs əhalini talayır, var-
dövlətini əlindən alırdı. Əlacsız qalan xalq Hacı Çələbiyə müraciət edib, ondan məsələni həll etməyi
xahiş edir. Hacı Çələbi Məlik Nəcəflə danışsa da, bu bir nəticə vermir. Vəziyyətin kəskinləşdiyini və
xalqın üsyana hazırlaşdığını görən Məlik Nəcəf Nadir şaha məktub yazır, özünün ədalətli hakim
olduğunu, Hacı Çələbinin isə xalqı korladığını bildirir. Nadir şah hər ikisini sarayına çağırır. Sarayda
onların heç şikayətlərinə belə qulaq asmadan Hacı Çələbinin boynuna kəndir keçirtdirir. Çələbi onu
dinləməyi şahdan xahiş edir. O, Məlik Nəcəfin bütün əməlləri haqqında danışır və Nadir şah onu
buraxmağı əmr edir. Lakin Məlik Nəcəf cəzalandırılmır və yenidən Şəki hakimliyi vəzifəsində təsdiq
olunur. Hacı Çələbi isə onun vəkili təyin edilir. Uzaqgörənlik nümayiş etdirən Nadir şah əyanlarına



deyir:
 
“Mənim hüzurumda heç kim səsini çıxarmağa cürət etmədiyi halda, bu şəkili, boynuna ip
keçirilməsinə baxmayaraq, cəsarətlə şikayətlərini çatdırdı. Görərsiniz, o nəsə törədəcək”.
 
1743-cü ildə Şəkiyə qayıtdıqdan sonra daha da azğınlaşan Məlik Nəcəf ondan şikayət edənlərə divan
tutmağa başlayır və belə şəraitdə xalq silaha sarılır. Kortəbii halda başlanan üsyan nəticəsində Məlik
Nəcəf və onun adamları öldürülür, Hacı Çələbi üsyana başçılığı öz üzərinə götürür. O, baş verənlər
barədə Nadir şaha xəbər göndərir və bütün günahın şah və onun adamlarında olduğunu göstərir.
Beləliklə, Hacı Çələbi xan Şəkini müstəqil xanlıq, özünü isə onun başçısı elan edir.
İran sərhədində istənilən an hücum etməyə hazır olan Osmanlı türk ordusu olduğundan Nadir şah öz
ordusunu parçalayaraq, bir hissəsini Şəkiyə göndərməyə cürət etmir. Bu münbit şəraitdən istifadə
edən Hacı Çələbi 1743-cü ildə iranlıları qovaraq Şəkini müstəqil xanlıq, özünü isə xan elan edərək
adına xütbə oxutdurur. Bununla da Azərbaycan ərazisində müstəqil xanlıqların yaranmasının və
nəhayətdə də Azərbaycan dövlətçilik ənənəsinin yaranmasının əsası qoyulur. Şəki xanlığının əsasını
qoyan Hacı Çələbinin nəsil-nəsəbi haqqında məlumat da, fikrimcə, oxucular üçün maraqlı olar. Qara
Keşiş adlı şəxsdən başlanan bu sülalənin rişələri tarixin dərin qatlarına uzanır. Qara Keşiş türk soylu
olsa da, dini mənsubiyyətinə görə xristian idi. Onun oğlu Candar islamı qəbul edib Əlican adını
daşımağa başlayır. Bu şəcərənin sonrakı nümayəndələri Qutul xan, Şəki xan və Həsən Sultan Şəkidə
hakim olublar. Bu haqda Hacı Çələbinin kötücəsi, qısa müddət Şəki xanı olmuş Fətəli xanın oğlu
Kərim Ağa Fateh (1788 – 1858) – Kərim ağa Şəkixanov özünün 1829-cu ildə yazdığı “Şəki
xanlarının müxtəsər tarixi” əsərində belə qeyd edir:
“Dərviş Məhəmməd xanın oğlu Baqi bəy var idi ki, onda bəylik olmayıb, onun oğlu Əlican, onun oğlu
Əsgər və Əsgərin oğlu Allahverdi, onun oğlu Əlican və Əlicanın iki oğlu olub: biri Qurban və biri
Əhməd. Qurbanın oğlu Hacı Çələbi və Əhmədin oğlu Hacı Şeyxəli. Hacı Çələbinin Məlik Nəcəf
məlik olanda, Şəkidə el arasında abrudövləti varmış. Hacı Şeyx Qulunun (Şeyx Əlinin) da dövləti
varmış. Amma Hacı Çələbinin sikkəsi və rəşadəti ondan artıq imiş. Məlik Nəcəf padşahdan, özündən
qulluq olanda sünni əhlinə çox həvalə edərmiş və sünni əhlini çox incidərmiş. Sünni əhli bunun
işindən təngə gəlib Nadir şaha ərz eylədilər ki, məlik qızılbaş olmaq səbəbi ilə bizi çox incidir.
Qulluq dərgar 10 olanda qızılbaş əhlindən bizə çox artıq qoyur, bizləri xarab eləyibdir. Padşahın
rəiyyəti varıq. Allah xatirinə, bizə bir çarə elə. Padşah onlara buyurubdur ki, siz sünni əhlindən bir
yaxşı adam qəbul eləyin, qayırın sünni əhlindən vəkil, mənim yanıma gəlsin. Ona fərman verib, mən
də vəkil elərəm ki, məlik onsuz bir iş tuta bilməsin. Sünni əhli şahın əmrinə görə məşvərət edərlər ki,
Hacı Çələbinin ata-babalarında böyüklük var və özü də rəşid və işbilən adamdır. Bunu vəkil eləyək.
O vaxt Hacı Çələbi də həccə getməmişmiş, adına Çələbi deyərlərmiş. Xalq bunu vəkil edib padşahın
hüzuruna göndərərlər. Şah buna fərman verib Şəki mahalına vəkil edər ki, Məlik Nəcəf bunsuz
rəiyyətə qulluq həvalə eləməsin. Fərman alıb Şəkiyə gəlir, adına vəkil Çələbi deyibdirlər. Məlik
Nəcəfi qoymazmış ki, sünni əhlin bihəq yerə incitsin. Məlik Nəcəf bundan ürəyi kinli, ədavətli olub,
bəhanə axtarırdı ki, bunu şahın yanında sahibi-təqsir eləsin. Neçə vaxt bundan keçəndən sonra məlik
şahın yanına gedər. Şah da İran-Xarabda imiş. Şaha ərz elər ki, Çələbi məni qoymur ki, şahın
qulluğun rəiyyətə buyuram. Şahın qulluğunu tutmurlar. Nə özü qulaq asır, nə xalqı qoyur. Şah
qəzəbnak olub Çələbini istər, Çələbi şahın qulluğuna gedər. Şaha bunun gəlməyi məlum olur. Hüzura
istər. Məlik də hüzurda varmış. Şah Çələbiyə acıqlanıb ki, mənim qulluğumu nə üçün qoymursan
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əmələ gələ. Bunu öldürün! Çələbinin boğazına kəndir salırlar. Bu halda, kəndir boğazında ərz eləyər
ki, başına dönüm, mənim təqsirim nədir, bihəq yerə məni öldürürsən? Şah buyurur ki, məlik deyir,
Çələbi qoymur şahın qulluğu əmələ gələ. Ərz eylər ki, sənə fəda olum, məsələn, şahdan bir qulluq
gəlsə, məlik dört-beş qulluq da onun üstünə qoyub rəiyyətə həvalə eylər. Mən deyirəm ki, şah məni
vəkil edibdir. Razı olmanam ki, şahın rəiyyətin əbəs yerə xarab eləyəsən. Məlik bu səbəbdən xilaf
yerə ərz eylər. Rəiyyət padşahın ixtiyarındadır. Məlik bu sözdən çox qorxub, şah məlikə çox qəzəbnak
olub, Çələbini mürəxxəs eləyib, irəlikindən artıq hökm verib. Çələbi şahın hüzurundan çıxıb,
fərmanın alıb, Şəkiyə gəlir və Məliki də çox söyüb, Şəkiyə göndərir.
Şah gecə fikir eləyib, öz əmirlərinə buyurur ki, mənim hüzurumda bir kəsin həddi yoxdur ki, nəfəs
çəkə. Şəkili Çələbi nə cürət sahibi varmış ki, boğazında kəndir cürət eləyib bu ərzləri mənə elədi.
Heç sözün yanılmadı. Əlbəttə, bundan bir xəta əmələ gələcək. Mənim zənnim xəta olmaz. Bir neçə
vaxtdan sonra məlik, Hacı Çələbidən yenə pis sözlər şaha ərz elər. Şah mühəssil göndərir ki, Hacı
Çələbidən yüz tümən cərimə alın. Mühəssil gəlib Hacı Çələbidən pulu istər. Çələbi “vermənəm,
cürmüm nədir ki, cərimə verim, vermənəm” deyər. Bir neçə gün keçər. Sonra mühəssil deyər ki, pulu
ver, yoxsa güclə döyərəm, allam. Hacı Şeyxəli ki Hacı Çələbinin əmisidir, deyər: “Çələbi, şahın
nökəri ilə yüzləşmə, pulu ver”. Hacı Çələbi verməz. Hacı Şeyxəli çox dövlətli imiş. Oğluna deyər ki,
get evimdən pul gətir, cəriməni verək. Hacı Çələbi deyər: sən də vermə. Hacı Şeyxəli onun sözünə
baxmaz. Gətirər, pulu verər. Mühəssil cəriməni alar, gedər. Şaha burda keçən işləri ərz eylər ki, Hacı
Çələbi pulu vermirdi, əmisi verdi. Onu da qoymurdu. Sözünə baxmadı, verdi.
Bir neçə vaxtdan sonra Məlik Nəcəf padşaha Hacı Çələbidən yenə təqsir ərz eylər. Şah bu dəfə Hacı
Çələbini istər ki, hüzura gəlsin. Adam gəlib Hacı Çələbiyə deyər. Hacı Çələbi bilir ki, bu dəfə yenə
şah buna şübhə edəcək. Hacı Çələbi hər nə ki sünni əhlinin böyükləri və yüzbaşıları var, xəlvət yığıb
cəm eylər. Deyər ki, şah məni istəyibdir, amma bu dəfə getsəm, bilirəm ki, gəlməyəcəyəm. Nə
deyirsiz. Bular tamamən deyərlər ki, sən getsən, biz Qızılbaşların qulluğuna tab və taqət gətirmənik.
Səni getməyə qoymanıq. Deyər: bəs indi mən nə desəm, elə elərsiz? Deyərlər: Elərik. Sabahdan Hacı
Çələbi sünni əhlinin böyüklərini və rəşidlərini götürüb gedib Məlik Nəcəfi bir para övladları ilə
qırıb öldürürlər. Təmamən cəm olub, tarixi-islamiyyə min yüz əlli altıda olanda Hacı Çələbini
özlərinə hakim edib, Gələsən-görəsənə gedib, sığnaq elərlər. Bu əhvalatı padşaha ərz eylərlər. Şah
qoşun göndərib, gəlib Daşbulaq kəndinin yanında, Kotandüzü deyərlər, orada ordunu qoyub, bir para
zübdə (seçmə) qoşun götürüb, Gələsən-görəsən tərəfinə gedər. Çox dava elərlər. Hər iki tərəfdən çox
adam ölər. Hətta şahın qabağında pişxidmətin urarlar. Şahın üməraları ərz elərlər ki, sənə fəda olaq,
bir para ac, bimənfəət adamlardan ötrü qoşunu nə hacət qırdırırsan. Sonra şah qəbul edib, qayıdıb
ordusunda bir para vaxt dəgləşib (əyləşib) sonra gedib, o bir ildə genə gəldi.
Xülaseyi-kəlam, üç il Hacı Çələbi Şəki əhli ilə Gələsən-görəsəndə oturub, çox aclıq və tənglik
çəkibdirlər. Sonra şah çıxıb gedib. Bunlar da Noxuya düşübdürlər. Şah gedib, Xorasanda şahı
öldürübdürlər. İranda məxşuşluluq çox olubdur. Hacı Çələbi çox böyük olub, Təbriz vilayətinəcən
buna qulluq edibdirlər. Nadir şah öləndən sonra İranda bir Əmir Aslan sərdar olub. O da Şəki
vilayətinə qoşun çəkib gəlib. Hacı Çələbinin böyük oğlu Həsən ağa bir para qoşun ilə gedib, dava
edibdirlər. Həsən ağa o davada ölüb. Əmir Aslan sərdar Şəki vilayətini ala bilməyib, qayıdıb
gedibdir. Bir neçə vaxtdan sonra xoylu Əhməd xan və qaradağlı Kazım xan və qarabağlı Pənah xan və
gəncəli Şahverdi xan həsəd elərlər ki, Hacı Çələbi nəçün bir belə böyük olmaq gərək. Bular dördü
Gürcüstan valisinə adam və kağız göndərərlər ki, biz və sən də qoşun götürüb gedib Hacı Çələbiyə
tənbih eləyək. Vali çox qoşun yığıb gəlir. O, dörd xanlara adam göndərər. Olar da gəlir. Vali onların



dördünü də tutub, öz qoşunu ilə Hacı Çələbinin üstünə gəlir. Xanları da öz yanında dustaq gətirir.
Hacı Çələbi bunu eşidib, bu da qoşun götürüb gedib Şəmkir tərəfində vali ilə dava eləyib, vali çox
pis basılıb, çox adamı ölüb, qayıdıb gedibdir. Hacı Çələbi o dörd xanları da valinin əlindən alıb,
mürəxxəs eləyib, öz ölkələrinə gedibdirlər. Sonra bir kərə genə Gürcüstan qoşunu ilə vali gəlib
Qanıq kənarında Hacı Çələbi xan ilə dava edib, genə basılıb gedibdir. Hacı Çələbi xan 12 il hakimlik
edib, tarixi-islamiyyə min yüz altmış səkkizdə olanda mərhum olub, ölübdür”.
 
1744-cü ildə Nadir şah Osmanlılarla sərhəddə olan müvəqqəti sakitlikdən istifadə edərək qərara
gəlir ki, şəkililərlə haqq-hesabı çürütsün. O, güclü qoşunla Şəkiyə hücum edir. O, asanlıqla üsyanı
yatıracağını düşünürdü. Lakin əhali şəhəri tərk etmiş və əvvəlcədən möhkəmləndirdiyi Kiş,
“Gələrsən-görərsən” qalaları və dağ sığınacaqlarında mövqe tutmuşdu. Hamı azadlığını qorumaq
əzmində idi və Hacı Çələbi bu əzmi daha da möhkəmləndirirdi. İstehkamlar bir-birləri ilə yeraltı
yollarla əlaqə saxladığından Nadir şah onları tuta bilmirdi. Odur ki, 4 aylıq mühasirədən sonra geri
çəkilməyə məcbur olur. Qalanın Nadir şahın qoşunları tərəfindən mühasirəsi sonralar daha 9 ay çəkir.
“Gələrsən-görərsən” qalasındakı ərzaq ehtiyatı tam tükənir. Hacı Çələbi qərara gəlir ki, Nadir şaha
güzəştə getsin, onun hakimiyyətini tanısın və işini əvvəlki kimi şəkər vəkili vəzifəsində davam
etdirsin. Amma maraqlı burasıdır ki, bu qərara gəlindikdən dərhal sonra Nadir şah qətlə yetirilir və
xanlıq müstəqil inkişaf etməyə başlayır.
Azərbaycan tarixinə təlatümlü, qanlı-qadalı dövr kimi yazılmış XVIII əsr bir çox qəhrəmanlar,
görkəmli dövlət xadimləri və sərkərdələr yetişdirmişdir. Onlardan biri də Şəki xanı Hacı Çələbi xan
olmuşdur. İlk Azərbaycan xanlığının banisi Hacı Çələbi xan tarazlaşmış daxili və xarici siyasət
yürütməklə Azərbaycan torpaqlarını xarici düşməndən qorumuşdur. O, feodal pərakəndəliyinin xalqın
birliyi və taleyi üçün təhlükəli olmasını yaxşı anlayır və ölkəni birləşdirməyə çalışırdı. Onun bu
səyləri nəticə verməsə də, hər halda, o, Azərbaycanda vahid dövlətin qurulmasını həyatının son
anlarınadək arzulamışdır.
Azərbaycan tarixində Hacı Çələbi xanın adı görkəmli dövlət xadimi və bacarıqlı sərkərdə kimi çox
layiqli yer tutmuşdur.
 
 
 
 



ŞƏKİ TƏBABƏTİ ORTA ƏSRLƏRDƏ
 
Tibb sahəsində müəyyən biliklər kilsələrin nəzdində fəaliyyət göstərən dini məktəblərdə tədris
olunurdu. Şəkidə tibb elmi sonrakı əsrlərdə daha da inkişaf etmişdi. IV əsrdən etibarən türkəçarə
adlanan türk təbabəti (şamançılıq, cərrahiyyə, cadu və təbii dərman vasitələri ilə müalicə) daha geniş
yayılmağa başladı. Həkimlərə türkçə qam (şaman), yaxud otaçı (otlarla müalicə edən həkim),
dərmana isə ota deyirdilər.
Şəkidə orta əsrlərdə el həkimlərinin xəstələrə, eləcə də sağlam adamlara xəstəliyə tutulmamaları
üçün tövsiyə etdikləri məsləhətlər, fikrimcə, oxucular üçün maraqlı olardı. Məsələn;
 
Aya qarşı gərnəşən sağlam olmaz.
Başlar toqquşanda yerə tüpürüb deyərlər: “Başıma keçəl düşməsin”.
Dağdağan odunu yandıran xəstələnər.
Zahı arvadın üstünə iynə-sancaq sancarlar ki, bəd ruhlar ona xətər yetirməsin.
Kitabı açıq qoyub yatmazlar – yaddaşsız olarsan.
Gəlin hamilə vaxtı dovşan əti yesə, uşağın ağzı mırıq olar.
Gecə dırnaq tutan ömründən kəsər.
Ağartı çox yeyənin ömrü uzun, ət yeyənin ömrü gödək olar.
 
Maraqlı burasıdır ki, bu deyimlər, inanclar qədimdən gəlsə də, əksəriyyəti günümüzdə də
yaşamaqdadır.
Bəlğəm, göyöskürək, vərəm xəstəliklərinə tutulan, öskürərkən ağzından qanlı bəlğəm gələn xəstələrə
15-20 gün hər axşam yatmamışdan və hər səhər yeməkdən əvvəl yarpız, bənövşə və nar çiçəyini
dəmləyib, eşşək, yaxud dəvə südü ilə qarışdırıb bir fincan içmək məsləhətdir.
VII əsr Alban tarixçisi Musa Kalankatuklu özünün “Alban tarixi” kitabında yazır ki, tibb elmində
kamilliyə çatan insanlar bu ölkədə xüsusi hörmət sahibləri olmuşdular. O zaman Şəkidə xüsusi
əczaxanalar varmış. Orada həm yerli dərman bitkiləri, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrindən
gətirilmiş dərman bitkiləri satılardı. 
VIII əsdə Azərbaycan, o cümlədən Şəki ərazisi ərəb qoşunları tərəfindən işğal olundu və İspaniyadan
Hindistana qədər uzanmış Ərəb xilafətinin tərkibinə qatıldı. Müxtəlif xalqların vahid bir dövlətə
qoşulması və bir-biri ilə ünsiyyətdə olması elmlərin və mədəniyyətlərin görünməmiş inkişafına səbəb
oldu. Bünövrəsi VIII-IX əsrlərdə qoyulmuş bu yüksəliş XIV əsrin sonlarına qədər davam etdi.
Mübaliğəsiz demək olar ki, X-XIV əsrlərdə islam dünyası bəşəriyyət sivilizasiyasının zirvəsini təşkil
edirdi. Ən böyük universitetlər, rəsədxanalar, xəstəxanalar, əczaxanalar və kitabxanalar məhz
müsəlman Şərqində yerləşirdi, ən güclü alimlər burada çalışırdılar.
Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, islamı qəbul etdikdən sonra daha çox “loğman” və “təbib” kimi ərəb
mənşəli terminlərdən istifadə etməyə başlayan şəkililərin islamdan çox-çox öncələrdən “emçi” (emsi)
kəlməsindən istifadə etdikləri məlumdur.
İslami inancın əski türk inanclarının yerini tutması ilə təkcə dua və ovsunların dilində və məzmununda
deyil, nə zaman və hansı hallarda oxunması şərtlərində də əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir.
İslam ehkamlarına görə, duanın qəbul olunması üçün müvafiq vaxt, hal və yerlər aşağıdakı kimi təsbit
edilmişdir:



 
1. Qədir gecəsi;
2. Gecənin son üçdə biri;
3. Fərz namazlarının arxasınca;
4. Azanla iqamə arasında;
5. Hər bir gecədə və qeyri-müəyyən vaxtda;
6. Fərz namazlarına çağırış zamanı;
7. Yağış yağanda;
8. Allah yolunda sıralarda dayanan zaman;
9. Cümə günü qeyri-müəyyən bir vaxtda. Bu vaxt müddəti barədə ən dolğun rəy bu vaxtın axşam
çağının sonuna təsadüf etməsidir. Lakin bu vaxt müddəti xütbə və namaz vaxtlarında da ola bilər;
10. Sadiq niyyətlə zəmzəm suyunu içdikdə;
11. Səcdədə;
12. Gecə yuxudan ayılan zaman bu barədə mövcud müvafiq dua ilə dua etdikdə;
13. Təharətli vəziyyətdə yatıb, gecə yuxudan ayılaraq dua etdikdə;
14. “Səndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Mən isə, həqiqətən,
zalimlərdən olmuşam” – zikri ilə dua etdikdə;
15 Ölüm baş verdikdən dərhal sonra insanların cənazə üçün duası;
16. Sonuncu təşəhhüddə Allaha həmd-səna etdikdən və Peyğəmbərə (s) salavat gətirdikdən sonra;
17. Allahın dua etdikdə qəbul olunan və istənildikdə verilən əzəmətli adı ilə dua etdikdə;
18. Müsəlmanın müsəlman qardaşı üçün gizlində etdiyi duası;
19. Ərəfat günü Ərəfat dağında;
20. Ramazan ayında;
21. Müsəlmanlar zikr məclisində;
22. Müsibət baş verdikdə: “Biz Allahın bəndələriyik və (öləndən sonra) Ona tərəf qayıdacağıq!”“
Allahım, başıma gələn müsibətin arxasından isə mənə xeyir və mərhəmət bəxş et!” – deyə dua
etdikdə;
23. Allaha ürəkdən və möhkəm ixlasla dua etdikdə;
24. Məzlumun ona zülm edənə qarşı etdiyi bəddua;
25. Atanın övlada etdiyi xeyir-duası və bədduası;
26. Müsafir olduqda;
27. Oruclu olanın iftaradək etdiyi dua;
28. Oruclu olanın iftar zamanı etdiyi dua;
29. Məcburiyyət qarşısında qalan şəxsin duası;
30. Ədalətli rəhbərin duası;
31. Xeyirxah övladın valideynə etdiyi dua;
32. Dəstəmaz aldıqdan sonra bu barədə mövcud dua ilə dua edildikdə.
Lakin islam əski türk inanclarını və onlarla bağlı adət, ənənə və mərasimləri bütünlüklə aradan
qaldıra bilməmişdir. Şamanizmdən qaynaqlanan inanc, adət, ənənə və mərasimlər bu və ya digər
dərəcədə qorunub-saxlanıla bilmişdir. Bəzi hallarda isə əski folklor nümunələri uşaq oyun və nəğ-
mələrinə çevrilərək, günümüzədək mövcudiyyətini sürdürmüşdür. Çünki yad ideologiyanın
təsirlərindən azad qalan uşaqlar ən qədim zamanlardan bəri əcdadlarımızın inanc, adət, ənənə və
mərasimlərini bu və ya digər şəkildə davam etdirmişlər.



Deyilənlərə ən gözəl misal kimi Şəkidə çox məşhur olan “Qodu-Qodu” oyununu göstərə bilərik.
Vaxtilə arasıkəsilməz yağışlar zamanı günəş tanrısı Qodudan yağışa ara verməsini diləmək məqsədilə
keçirilən bu dini mərasim dövrümüzədək uşaq oyunu şəklində yetişmişdir.
Ərəb istilasından sonra (VII-VIII əsrlər) Azərbaycanda islam tibbi, yaxud yunan-ərəb təbabəti deyilən
yeni tibb konsepsiyası yayılmağa başladı. İslamın qəbulundan sonra zamanla əski inancların yerini
dini inancların tutduğu, ovsunların da mahiyyətində müəyyən dəyişikliklər baş verdiyi müşahidə
edilmişdir. Lakin bu proses birdən-birə deyil, tədricən baş vermişdir.
Bu hal təkcə Şəkidə deyil, bütün müsəlman türk xalqlarının folklorunda müşahidə edilməkdədir.
Qədim dövrdə oxunan ovsunlar zamanla öz yerini Qurani-Kərimdən götürülmüş ayələrin, daha çox
“Əl-həmd” və “Əl-ixlas” surələrinin oxunmasına vermişdir.
Bu gün artıq Azərbaycanda qorxan adam üçün, demək olar ki, əski ovsunlar oxunmur. Əllə bir neçə
dəfə onun başına və yerə toxunularaq ərəbcə “Bismillah” (Allahın adı ilə) deyilir. Əl hərəkəti isə,
fikrimizcə, əski ovsunun icrası zamanı olduğu şəklində qalmışdır və qədim “Qorxu sındırma” ovsu-
nunda yer alan aşağıdakı sözlərin hərəkətlərlə ifadəsidir:
 
“Ayaq altından
Torpaq aldım,
Başın üstə
Kölgə saldım...”
 
“Qorxu sındırma” ovsununu islamın təsirinə daha çox məruz qalmış şəhərlərdə artıq dualar, yəni
Qurani-Kərimdən seçilmiş bəzi ayələr və ya islami mövzulu deyimlər əvəz edir. Məsələn;
“Ya kafiyən min kulli şəyy. Və la yəkfi minkə şəyun fissəmavati vəl ərz. İkfini ma əhəmməni min
əmrid dunya vəl axirəh. Və səlli əla Muhəmmədin və alih” .
Xəstəlikləri aradan qaldırmaq üçün isə ərəbcə bu dua oxunur:
“Ya mənismuhu dəva. Və zikruhu şifa. Ya mən yəcəluş şifaə fiyma yəşau minəl əşya. Səlli əla
Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəcəl şifai min hazəd dai fismikə haza ya Əllahu, ya Əllahu, ya
Əllah. Ya Əllahu, ya Əllahu, ya Əllah. Ya Əllahu, ya Əllahu, ya Əllah. Ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi,
ya Rəbb. Ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbb. Ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbb. Ya
ərhəmər-rahimin, ya ərhəmər-rahimin, ya ərhəmər-rahimin, ya ərhəmər-rahimin, ya ərhəmər-rahimin,
ya ərhəmər-rahimin, ya ərhəmər-rahimin, ya ərhəmər-rahimin, ya ərhəmər-rahimin, ya ərhəmər-rahi-
min, ya ərhəmər-rahimin”.
Bundan başqa, “Cadunun açılması”, “Gözdəyməyə qarşı”, “Bədəndən cinin qovulması”, “Mənəvi
(psixi) xəstəliklərin müalicəsi”, “Xora xəstəliyi və yaraların müalicəsi”, “Müsibət baş verdikdə onun
nəticələrinin aradan qaldırılması” məqsədilə oxunan dualar da məlumdur.
Şəki əhalisi arasında da üzərində ərəbcə yazılmış dua olan kağız parçasını suya salıb içmək kimi adət
çox yayılmışdı ki, əslində bu adətin islamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Eyni zamanda, duanı xəstənin
paltarına tikmək adəti olub və bu adət bu gün də davam etməkdədir. Şəkidə duanın yazıldığı kağız
üçbucaq formasında qatlanar, bafta adlanan təmiz ağ parçaya bürünər, sonra xəstənin paltarına
tikilərmiş.
Ənənəvi tibb kitablarında və türkəçarəlikdə adına tez-tez rastlanan mifoloji şəxslərdən biri də
Loğmandır. İslamdan əvvəlki dövrlərin inancları ilə bağlı olan Loğman zamanla simvollaşaraq
türkəçarəliyi yüksək səviyyədə həyata keçirən xalq həkimlərinə verilən ümumi ada çevrildi. O,



haqqında Qurani-Kərimin “Loğman surəsi”ndə bəhs edilən elm, fəzilət sahibi bir həkimdir. Loğmanın
nə zaman və harada yaşadığı, harada öldüyü, hansı millətdən olduğu, nə ilə məşğul olduğu məchulluq
pərdəsinə bürünmüşdür. Müqəddəs Kitabın verdiyi məlumatlardan başa düşmək olur ki, Cənab
Allahın nəzdində Loğman bir simvoldur, ağılın, müdrikliyin simvoludur. Ancaq, bəzi rəvayətlərə
görə, Hz.Loğman Ərəbistanın Umman tərəfində yaşayıb. Loğman Hz.Davud peyğəmbərlə (ə) görüşüb
ondan elm öyrənib. Hz.Davuda (ə) peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq müftü olan Loğman həkim
Hz.Davuda (ə) peyğəmbərlik verildikdən sonra fitva verməyi buraxdı və Hz.Davuda (ə) ümmət oldu.
Bundan sonra Loğmana hikmət verildiyi söylənilir. Peyğəmbər olduğu haqqında birbaşa məlumat
verilməyən Loğmana, dini inanclara görə, Cənab Allah tərəfindən həkimlik, müdriklik verilmiş, bütün
xəstəlikləri müalicə edə bilən bir şəxs olmuşdur. Onun oğluna verdiyi nəsihətlər də islam aləmində
çox məşhurdur. Loğman haqqında müxtəlif kitablarda fərqli-fərqli məlumatlar verilir. Ancaq Loğman
hər halda xalq əfsanələrinin qəhrəmanı olub, tarixi bir şəxs deyildir. O, bir simvoldur və türk
türkəçarəliyinə yalnız islamiyyətin zühurundan sonra daxil olmuşdur. Ancaq Loğmanın şəxsiyyəti,
doğulduğu yer, təhsili, milliyyəti haqqında nə tarix kitablarında, nə də dini kitablarda kifayət qədər
məlumat yoxdur. Onun haqqında yalnız əfsanələr, rəvayətlər qalmışdır. Bu əfsanələrdən birinə görə,
atasının adı Bauradır. Baura, yenə əfsanələrə görə, Hz.Eyyubun bacısı və ya xalası oğludur. Başqa bir
rəvayətə görə, Loğman İsrail övladları arasında qazılıq etmiş həbəşli bir zəncidir. Başqa bir varianta
görə, Loğman dülgər olub. Vakidi Loğmanın İsrail oğullarının qazısı olduğunu bildirməklə Eyle və
Medyən tərəflərdə yaşadığını və Eyledə də öldüyünü yazır. Loğmanın haralı olduğu da tam olaraq
bilinmir. Bəzilərinə görə, o həbəşlidir, bəzilərinə görə, o Nubiyalıdır, bəziləri də onun Sudandan
olduğunu deyirlər. Ancaq əfsanə və rəvayətlərin çoxu bir nöqtədə birləşir. Loğman qaradərili qul
olub sonradan azad edilmişdir. Azad insan olduqdan sonra Loğmanın qazılıq etdiyi, dülgərlik etdiyi,
çobanlıq etdiyi bildirildiyi kimi, tacir, xarrat, xalça toxuyan, çeşidli alətləri təmir edən usta olduğu
haqqında da rəvayətlər vardır. Əfsanəyə görə, Loğman həkim Dədə Qorqud, Bilqamış, İsgəndər kimi
ölümsüzlük axtarmış, axtara-axtara lazım olan bitkini tapmış, bitki də ona “Mən ölümsüzlüyə
çarəyəm” demiş, beləliklə, ölümsüzlük bitkisini tapmış tək həkim olmuşdur. Əfsanəyə görə, Loğman
ölümsüzlük iksirini hazırladıqdan sonra görünməz bir əl iksiri yerə tökmüş, həkimin yazdıqlarını da
Ceyhun çayına atmışdır. Ancaq bu əfsanənin dəyişik variantları da vardır. Məsələn, bir varianta görə,
ölümsüzlük iksirini tapan Loğman həkim onu bir şüşə qaba qoyur, ancaq körpüdən keçərkən
diqqətsizlikdən şüşəni əlindən çaya salır. Başqa bir əfsanədə deyilir ki, Loğman ölümsüzlük iksirinin
formulunu əlinə yazır, ancaq yağış yağanda formul silinib gedir. Başqa bir varianta görə, ölümsüzlük
iksiri Cənab Allahın əmri ilə Cəbrayıl tərəfindən yox edilmişdir. Ona görə Loğman həkim xalq
həkimlərinin atası sayılmaqla hər dərdə dərman tapdığı da söylənən əfsanəvi şəxsdir və bütün
alternativ tibbi simvollaşdırmaqdadır. Əfsanələrdə otların, çiçəklərin dilini bilən, ölümsüzlük
dərmanının necə düzəldiyini öyrənən, ancaq bu dərmanın reseptini Asi çayından keçərkən əlindən
suya saldığı söylənən Loğman həkimdən söz edilir.
Başqa bir əfsanədə deyilir ki, Davud Loğmana qoyun kəsməsini və ona ən yaxşı yerindən iki parça
gətirməsini deyir. Loğman qoyunun ürəyi ilə dilini Davuda verir. Davud bu dəfə də ondan qoyunun ən
pis iki yerini ona gətirməsini söyləyir. Loğman bu dəfə də qoyunun ürəyini və dilini gətirir. Davud
nəyə görə hər dəfə eyni şeyi gətirdiyini soruşduqda Loğman belə cavab verir: “Yaxşılıq üçün ürəkdən
və dildən daha önəmli bir şey olmadığı kimi pislik üçün də ürəkdən və dildən daha pis bir şey
yoxdur”.
Bəlkə də ən böyük Loğman türklərin hər sahədə inandıqları, çətin anlarında, xüsusən də xəstəlikdə



müraciət etdikləri şamanları olmuşdur. Loğman insan vücudunu çox yaxşı bilən şamanın özüdür.
Şaman həm fiziki, həm də ruhi xəstəlikləri müalicə edən və bunun üçün yeni-yeni metodlardan
istifadə edən xalq bilicisidir. “Loğman” sözünün mənası haqqında müxtəlif fikirlər söylənmişdir. Adı
nə olursa olsun Loğman şəfalı bitkiləri tanıyan, onlardan müxtəlif dərdlərə dərmanlar düzəldən, hansı
xəstəliyə hansı bitkinin lazım olduğunu yaxşı bilən əfsanəvi xalq həkimidir. Buna dayanaraq bəzi
tədqiqatçılar, ümumiyyətlə, dərman bitkilərini yaxşı bilən, otlardan müxtəlif dərmanlar düzəldən
adamlara da xalq arasında Loğman həkim deyildiyini göstərmişlər. Əslində otlardan, şəfalı mineral
maddələrdən dərman düzəldənlərə və onları satanlara əttar və ya aktar deyilir. Hasan Baydar da
aktarlardan danışarkən xalq arasında adı əfsanələrə qarışmış Loğman həkimdən bəhs edir və
aktarların piri olaraq Loğman həkimi xatırlayır.
Loğman həkim nə Yunan tibbinin atası sayılan Qalendir, nə də öncə Helen mədəniyyətində, daha sonra da
bütün dünyada tibbi sistemləşdirən və təbabətin simvoluna çevrilən Hippokratdır. O, adı müqəddəs
kitabda keçən vəlidir, Allah dostudur. Loğman daha sonralar insan vücudunu yaxşı bilən, filosof
həkimlərin simvoluna və adına çevrilən, ölümdən başqa bütün dərdləri sağaldan əfsanəvi həkim
obrazına çevrilmişdir.
Loğman həkimin bir neçə tövsiyəsi də türkəçarəlik üçün önəmlidir. “Sağlıq üçün; çiy yemə, isti yemə,
çox yemə” və ya “Xəstələnmədən öncə təbib çağır. Təbibə xəstə olmadan öncə hörmət göstər”, yaxud
“Sarımsaq şəfalıdır”, yaxud da “Divarı nəm, insanı qəm yıxar”. Şəkidə də Loğman həkimlə bağlı
çoxlu əfsanələr vardır. El arasında xalq təbabətini yaxşı bilən adamlara Loğman deyilməsi bunu bir
daha isbatlayır. Bu əfsanələrin birində deyilir:
“Bir loğman var idi. Onun qardaşı yaraşıqlı və sağlam idi. Loğman deyir ki, gərək mən qardaşımı
izləyim, görüm bu necə sağlam olub? İzləyib görür ki, qardaşı işini görməmiş evə girib iki dənə
çörəyi yeyib gedir. Loğman öz-özünə deyir:
– Səhər yeməyi bədənin mismarıdır.
Qardaşını sınağa çəkmək istəyir. Arvadına deyir:
– Çörəyi gizlət, görək bu nə edəcək?
Arvadı çörəyi gizlədir. Loğmanın qardaşı yenə həmişəki kimi səhər tezdən durur. Çörəyi axtarır.
Tapmır. Ora vurnuxur, bura vurnuxur, gəlir un torbasını tapır. Başlayır un yeməyə. Yihayi, halı yavaş-
yavaş pisləşir. Günü-gündən soluxub ölür. Loğman qardaşının ölümünün səbəbini öyrənmək istəyir.
Qarnını yarıb görür ki, bağırsağının bir hissəsi sümükləşib. Həmin yeri kəsib çıxardır. Gətirib ustaya
verir ki, usta ondan bıçağına dəstək düzəltsin. Usta bıçağa dəstək düzəldir.
Günlərin bir günü loğman bostana gedir. Orada qarpız kəsib yeyir. Bıçağı da qarpuza sancıb yatır.
Durub görür ki, bıçağın dəstəyi yoxdur. Loğmana məlum olur ki, qarpız bu dərdin əlacıymış”.
 
Şübhəsiz ki, yuxarıda təqdim edilən süjet və motivlər xalq yaradıcılığının məhsuludur və bu süjet və
motivlər öz adını bir epitet kimi sonrakı dövrlərin usta həkimlərinə, o cümlədən, türkəçarəliklə
məşğul olan el həkimlərinə verən, gerçək kimliyi məlum olmayan əfsanəvi bir şəxsə həsr olunmuşdur.
Əfsanədə iki məqam xüsusi diqqət çəkir. Birincisi, Loğmanın xəstəliyin, daha doğrusu, ölümün
səbəbini aydınlaşdırmaq üçün meyiti yarması faktıdır ki, eyni metod müasir tibdə, xüsusən də
məhkəmə-ekspertiza təbabətində geniş istifadə olunur. İkincisi isə, təcrübə nəticəsində əldə edilən
yeni bilik sayəsində tibbi biliklər sisteminin daha da zənginləşdirilməsidir. Söhbət qarpızın suyunun
müalicəvi əhəmiyyətinin kəşf edilməsinin təsvirindən gedir.
Əgər əfsanəvi Loğman haqqında söylənilənlər xalq fantaziyasının məhsuludursa, orta əsrlərin
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loğmanları və onların fəaliyyəti haqqında mövcud olan məlumatlar reallığı əks etdirir və gerçək elmi
faktlardır. Həmin məlumatların əsas qaynağı, təbii ki, orta əsrlərə aid əlyazmalardır. Onların sayı isə
ənənəvi tibbin ayrılmaz tərkib hissəsi olan loğmanlıq sənətini kamil şəkildə tədqiq edə bilmək üçün
yetəri qədərdir. Məlumat üçün bildirək ki, bu gün AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun fondlarında
ənənəvi təbabətdən, başqa sözlə, loğmanlıq sənətindən bəhs edən çox sayda kitab qorunur ki, onların
da əksəriyyətinin müəllifi Azərbaycan alimləridir. Bunlardan Süleymanqulu bəy, İbn Əttar, Məşədi
Mir-Baba, İbn Mir-Mehti, Qasım bəy Şükrullah Şirvani, Əhməd Çələbi, Ağa Seyid Təbib Şirazi və
başqaları bütün Şərqdə tanınırdı. Azərbaycanda dərmənşünaslıqla məşğul olan bu el təbiblərinin və
loğmanların, demək olar ki, hamısı xalqımızın ta qədimdən inkişaf etdirib, qoruyub saxladığı el
təbabətindən, xalq təbabəti nümunələrindən qaynaqlanmışlar. Belə ki, hələ qədim zamanlarda
Azərbaycanda xəstəliklərin müalicəsi üçün otlar və toxumlardan, köklər və meyvələrdən geniş
istifadə edilirdi: dağ nanəsi, çobanyastığı çiçəyinin yarpağı, heyva toxumu, qarğıdalı saçağı, gülxətmi
kökü, moruq, zirinc, nar qabığı, sumaq, hil, zəfəran, sirkə, gülab və s. Şəkidə xalq təbabətinin
biliciləri mineral maddələrdən, müxtəlif yağlardan – gənəgərçək, zeytun yağından, keçi piyindən, mis
kuporosundan, kükürddən, mumdan, baldan geniş istifadə olunurdu. Ətrafların çıxıqlarının və sınıq-
larının müalicəsi üçün tərpənməz sarıqlardan istifadə olunurdu. Qan almaq, küpə qoymaq, dağlamaq
və masaj geniş yayılmışdı.
İslamiyyətin yayılması ilə ara həkimliyini sistemləşdirən, türkəçarəliyi elmi müstəviyə gətirən və
bütün bu türk müalicə üsullarını ərəb, Misir, Tibet, Çin və digər qədim xalqların müalicə sistemi ilə
əlaqələndirən savadlı tibb adamları ortaya çıxdı. Təbii ki, zamanla tibb kitabları da yazılmağa baş-
ladı. Fərqli türk ləhcələrində və fərqli türk ölkələrində yazılmış tibb kitabları hələ də lazımınca
öyrənilməmişdir. Araşdırılan bir çox qaynağa görə, türkcə ən qədim tibb kitabı Orta Asiyada
Turfanda təqribən X əsrdə qələmə alınmışdır. Bu kitab uyğurca olub 45 tomardan meydana gəlmişdir.
Bəzi məlumatlara görə, bu kitab hind və çin dilində yazılmış tibb kitablarının sərbəst tərcüməsidir.
Ancaq bu kitabda yalnız türklərə məlum olan dərman bitkiləri ilə bərabər bəzi fərqli müalicə me-
todlarının da olduğu görünür. Xalq təbabətində qorxuluqların aradan götürülməsi yolları (inanclar,
dualar və başqa yollar) içərisində çıldağın da özünəməxsus yeri və rolu vardır. Çıldaq – dağ
deməkdir. İnsanı diksindirmək üçün bədəninə dağ-yanar od basırlar. Deyilənə görə, insanın müəyyən
nöqtələri var ki, həmin nöqtələrə od basanda bədən ayılır. Çıldaq kürək nahiyəsində başlayıb, sinə,
qollar, dizlər və ayaqlarda qurtarır. Bu baxımdan o, Çin xalq təbabətində geniş istifadə edilən nöqtəvi
masajı xatırladır.
Dahi Əbu Əli İbn Sina (980-1037) da dəfələrlə Azərbaycanda оlmuş və buradan tibbi məlumatlar
tоplamışdı. О, “Qanun fit-Tibb” (“Tibb qanunları”) əsərində Azərbaycanın Səburхast qəsəbəsinə
səfərindən bəhs еdir. İbn Sina uzun müddət Azərbaycanın sərhədlərində yеrləşən Həmədan şəhərində
yaşamışdı və “Tibb qanunları” əsərinin böyük hissəsini оrada yazmışdı. “Tibb qanunları” (Əl-qanun
fi ət-tibb) əsərinin ən qədim nüsxələrindən biri (1143-cü ildə köçürülmüşdür) Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır.
Zamanla Şəki əhalisinin buddizmi, xristianlığı, islamı qəbul etmələri, dini və qismən də dünyəvi
təhsil görmələri ilə xalqın ənənəvi tibb savadını digər alternativ tibb qaynaqları ilə sintez edərək
yeni-yeni metodlarla ənənəvi xalq həkimliyini daha da inkişaf etdirən bir çox böyük loğmanlar ortaya
çıxmış, türkcə yazılan tibb kitablarında bu metodlar geniş şərh edilmişdir. Bir tərəfdə hələ də
türkəçarəliklə məşğul olan xalq həkimləri, digər tərəfdə türkəçarəliyi də bilməklə digər qaynaqları
mənimsəmiş savadlı xalq həkimləri ənənəvi türk tibbinin əsasını qoydular.



Tibb tarixində Humoral patoloji nəzəriyyəsi adlandırılan və əsasını çin, yunan, Misir və islam
tibbindən alan və bütün xəstəliklərin axlatı ərbaa deyilən dörd ünsürdən birinin və ya bir neçəsinin
əksikliyi və ya artıqlığı nəticəsində baş verdiyinə inanan ənənəvi xalq həkimliyi türk tibbinin
əsasında dururdu. Axlatı ərbaa anlayışına görə insan vücudunda qan, sarı safra, qara safra və bəlğəm
adlanan dörd əsas ünsür vardır ki, bunların həm fiziki, həm də ruhi xəstəliklərdə rolu çox böyükdür.
Bu dörd ünsürün pozulması, birinin çatmaması və ya artıq olması həm somatik, həm də psixoloji
xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Türkəçarəliyi bilən və bu dörd ünsürü mənimsəmiş xalq həkimi
xəstəliyin diaqnozunu qoymaq üçün şamanların da çox istifadə etdikləri nəbz tutur, xəstələrə suallar
verirlər.
Axlatı ərbaa adlanan bu tibbi nəzəriyyə İbn Sina (980-1037) tərəfindən daha da genişləndirilərək
onun “Kanun fi ət-tıbb” adlı əsərində verilmişdir. İbn Sinada dörd ünsür soyuq, isti, nəmli, quru
adları ilə bilinib bunların hər birinin insan vücudunda yaratdığı hallar göstərilmişdir. Məsələn,
insanda yanğı qızdırmaya səbəb olur, qızdırma isə ciddi xəstəlik əlamətidir, mübadilənin
pozulmasıdır. Yorğunluq, iştahasızlıq, ishal və digər fiziki əlamətlər enerjinin itirilməsi deməkdir və
bu, insanı halsızlaşdıran ən böyük problemdir.
 ХI əsrdə yaşamış Azərbaycanlı müəllif İsa ər-Raqi Tiflisi İbn Sinanın yaradıcılığı ilə maraqlanırdı
və оnun “Qanun fit-Tibb” (“Tibb qanunları”) əsərinə şərhlər yazmışdı. Böyük Azərbaycan alimi
Bəhmənyar əl-Azərbaycani (vəf.1067-ci il) də İbn Sinanın tələbəsi idi. Fəlsəfəyə aid “ət-Təhsil”
(“İdrak”) əsərində Bəhmənyar bir sıra tibbi mövzulara da tохunur. Müəllif, Əbubəkr İbn Zəkəriyyə
Razinin, Əli ibn Abbasın, Əbu Rеyhan Biruninin, əl-Kindinin və Şərqin başqa böyük alimlərinin tibbi
əsərləri ilə yaхından tanış idi.
Şəkidə tibb еlminin çiçəklənməsi ХIII-ХIV əsrlərə təsadüf еdir. Çох güman ki, məhz bu dövrdə
Azərbaycan tibbində rеflеksоtеrapiya (iynəbatırma və dağlama) müalicə üsulları yayılmağa başladı.
Bu qədim müalicə üsulunun qalıqları indinin özündə də “çıldaq, küpə qoymaq, bankalamaq,
dağlamaq, çöp çıxarmaq” adı idə yaşamaqdadır.
Kafiəddin Ömər Osman oğlu hələ XII əsrdə ağciyər xəstəliklərinin müalicəsində yüngül qaynadılmış
heyvan beyni, yumurta sarısı və “yemlik” adlanan yeməli otların qarışığından hazırlanan yeməyin
qəbul edilməsini məsləhət görürdü.
О dövrdə yaşamış başqa məşhur Azərbaycan təbibi Mahmud ibn İlyas “Kitabül-havi fi еlmül-
mədavi” (“Tibb еlmini tam əhatə еdən kitab”) əsərini yazmışdı.  Minlərcə dərman bitkilərini və
başqa təbii müalicə vasitələrini və müхtəlif müalicə üsullarını təsvir еtmişdir. Bu alim İranda və
başqa Şərq ölkələrində böyük şöhrət qazanmışdı.
Marağa rəsədхanasının banisi və rəhbəri Nəsirəddin Tusi (1201-1274) minеrallardan və başqa təbii
müalicə vasitələrindən bəhs еdən “Risalеyi-tibb” (“Tibb risaləsi”) və “Cavahirnamə” (“Qiymətli
daşlar haqqında kitab”) əsərlərinin müəllifidir.
 Nəsirəddin Tusinin еlmi məktəbinə aid alimlər də bir sıra mühüm tibb əsərləri yaratmışdılar. Bu
alimlərdən biri Əbdül Məcid Təbibdir. Təxminən 1275-1280-ci illərdə о, “Kitabül-müdavat” əsərini
yazmışdı. Kitabda psiхiatriya, nеvrоlоgiya, sеksоpatоlоgiya ilə yanaşı, tibbin bir çох başqa
mövzuları da araşdırılır. Əbdül Məcid Təbib bu kitabda həm müalicə üsullarından, həm də təbii
dərmanlardan bəhs еdir. Kitabın böyük bir hissəsi sinir sistеmi хəstəliklərinə həsr оlunmuşdur.
Müəllif iflic, nеvragiyalar, əsəbilik və başqa sinir sistеmi хəstəliklərindən və оnların müalicəsindən
bəhs еdir.  
ХIV əsrin əvvəllərində Təbrizdə “Darüş-şifa” (“Şəfa еvi”) adında еlmi mərkəz təsis еdilmişdi. Bu,



tədris, tibb və еlmi müəssisələri, о cümlədən rəsədхananı birləşdirən bütöv bir şəhərcik idi.
Mərkəzdə Azərbaycan alimləri və müəllimləri ilə yanaşı ayrı ölkələrdən – Çindən, Hindistandan,
Suriyadan və Misirdən dəvət оlunmuş mütəхəssislər də çalışırdı. “Darüş-şifa”nın kitabхanasında
İrandan, Hindistandan, Misirdən, Çindən, Kritdən və başqa ölkələrdən gətirilmiş оn minlərlə
əlyazma kitabı vardı. Şəhərcikdə müasir univеrsitеtlərə bənzəyən ali məktəb (mədrəsə) fəaliyyət
göstərirdi. Buraya təbiətşünaslığı, fəlsəfəni, tariхi, tibbi, astrоnоmiyanı, məntiqi öyrənmək üçün hər il
Şərqin müхtəlif ölkələrindən 6-7 min tələbə gəlirdi. Şəkidə çalışan, əsasən də saray həkimləri məhz
“Darüş-şifa”nın yetişdirmələri idilər.  
Məşhur müəlliflərdən хоrasanlı Yusif Hərəvinin adını çəkmək оlar. Оnun “Tibbi-Yusifi” (1511) əsəri
bütün Müsəlman Şərqində, о cümlədən Azərbaycanda iki fоrmada (şеir və nəsr variantları) əldən ələ
gəzirdi. “Tibbi-Yusifi” əsərinin əlyazmaları dünyanın bir çох fоndlarında, о cümlədən Bakıdakı
Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə оlunur.
Məhəmməd Füzulinin bir sıra əsərlərində, хüsusilə “Səhhət və mərəz” (“Sağlamlıq və хəstəlik”) və
“Söhbətül-əsmar” (“Mеyvələrin söhbəti”) pоеmalarında tibbi mövzulardan gеniş bəhs оlunur, о
dövrün tibbi fəlsəfəsi açıqlanır. 
Bu dövrdə Şəkidə bir sıra Оrta Asiya, fars və ərəb müəlliflərinin əsərləri şöhrət tapmışdı. Aşağıda
adları çəkilən əsərlər Şəki təbiblərinin masaüstü kitabları idi: Əli Ənsari (Hacı Zеynəlabdin Əttar) –
“İхtiyarati-bədii” (ХIV əsr), Yusif ibn Məhəmməd Hərəvi – “Cəmül-fəvaid”, yaхud “Tibbi-Yusifi”
(1511-ci il), Mənsur ibn Məhəmməd – “Kifayətül-mücahidə”, yaхud “Kifayеyi-mənsuriyyə” (1423-cü
il), Sultan Əli Хоrasani – “Düsturül-əlac” (ХVI əsr), Sеyyid Mir Məhəmməd Mömin – “Töhfətül-
möminin” (1669-cu il), Müzəffər ibn Məhəmməd Hüsеyn Şəfai – “Qarabadin” (XVII əsr),
Məhəmməd ibn Əli Nağı – “Zadül-müsafirin” (ХVIII əsr), Məhəmməd Hüsеyn хan Ələvi Səmərqəndi
– “Məхzənül-ədviyyə” və “Qarabadini-Kəbir” (1777) və s. Оsmanlı türklərinin də bir sıra tibbi
əsərləri Azərbaycana yоl tapmışdı. Оnların bəziləri indi AMЕA-nın Əlyazmalar İnstitutunda
saхlanılır: Dərviş Nidai – “Mənafeün-nas” (ХV əsr), Məhəmməd Rəisül-Ətibba – “Unumuzəcüt-
tibb” (ХVII əsr), Mustafa Fеyzi – “Risalеyi-qinaqina” (ХVIII əsr) və s. “Mənafеün-nas” əsərinin
əlyazmalarından biri Azərbaycanlı katib Məhəmməd Əttar Səlyani
tərəfindən ХIХ əsrdə köçürülmüşdür.
XI əsrdən sonrakı dövrdə bölgə mədəniyyətindəki dirçəliş, intibah digər elmlərlə bərabər təbabətin
də inkişafına təsir etməyə bilməzdi. Bunu orta əsrə aid mənbələr, o cümlədən həmin dövrdə yaşamış
müəlliflərin əsərlərindən də sezmək mümkündür. Aydın məsələdir ki, Şəkidə təbabətin inkişafında
digər ölkələrlə saxlanılan ticarət əlaqələrinin də böyük rolu olmuşdur. Tacirlər müxtəlif ölkələrdən
Azərbaycana ədviyyat və digər dərman bitkilərinin gətirilməsi ilə də məşğul olmuşlar.
Mən o dövrə aid təbabəti araşdırarkən maraqlı faktlarla qarşılaşdım. Məsələn, Ə.Xaqani yazır:
 
Qəlbim Hindistandır, ilhamım Çindir.
O nadir dərmanlar orda bəslənir.
 
Maraqlıdır ki, Xaqaninin yaşadığı dövrdə, yəni XII əsrdə Azərbaycanda neştərlə, yəni iynə vasitəsilə
damara tibbi müdaxilə edildiyi barədə məlumatlar vardır. Bu barədə şairin özü bəhs edir. Orta
əsrlərdə müalicə məqsədilə damara neştərlə (iynə ilə) müdaxilə məsələsi Məhsəti Gəncəvinin də
rübailərindən birində qeyd edilir. Şairə yazır:
 



Yarın damarını çərtəndə, aman,
Diqqət et, incitmə, sən ey qan alan!
Qoluna vurduğun hər bir neştərin –
Ucu ürəyimə sancılır inan!
 
Aşağıdakı misra isə İmadəddin Nəsimiyə (XIV) aiddir:
 
Həq bilir, bir zərrə nəştərdən damarlar ağrımaz.
 
Yuxarıdakı misralardan göründüyü kimi, orta əsrlərdə bədəndə qan artıqlıq edərkən onu neştərlə
çəkirdilər. Xaqani neştərlə damardan qan almaq lazım gəldiyindən bəhs edir.
Xalq təbabətinin üsulları, maraqlıdır ki, bizim folklorumuzda da öz yerini tutmuşdur. Bayatılar, atalar
sözləri, tapmacalarda türkəçarəliyin müəyyən elementlərinə rast gəlirik. Məsələn:
 
“Kəhrizə bax, kəhrizə,
Kəhriz axmaz kəhrizə.
Tamarzıyam ət-yağa,
Canım düşüb pəhrizə.
 
Əzizinəm yemişan,
Yemi şirin, yemi şam.
Sağalmışam, durmuşam,
Yaşa səni, yemişan
 
 
Əzizim, dərdə mərdim,
Düşməsin dərdə mərdim.
Mənə dərman neyləsin,
Tifilkən dərd əmərdim”.
 
Və ya
 
Yatanın gözü şişər, duranın qarnı.
Oğuzun aşı yağlı, canı torpağa bağlı.
Az yeyənin azarı da az olar.
Min dərd varsa, min bir də dərman var.
Piyin çoxdu, zoğal ye, arıqsansa, qoğal ye.
 
Dövrümüzədək çox sayda inanc qorunub saxlanmışdır ki, onlar türkəçarəlik haqqında biliklərimizin
genişlənməsində əvəzsiz mənbə hesab edilə bilər:
 
Soyuqdəymə zamanı qıca dəmlənməsi, baldırğan, dağçayı, çilədağı, yamançöpü bitkilərinin
dəmlənməsindən istifadə etmək məqsədəuyğundur.



Qızılçaya yoluxan uşağın əyninə qırmızı geydirərlər.
Sarılıq tutan adama qəfil şillə vuranda xəstəliyi keçər.
Dişin ağrıyanda badabadını yandırıb tüstüsünü dişinə versən, ağrısı kəsilər.
Ağrıyan dişin üstünə mixək qoysan, ağrı kəsər.
 
Qeyd etmək lazımdır ki, xalq təbabətinin izlərinə tapmacalarda da rast gəlinir...
Axtar, ara,
Telini dara.
O hansı bitkidi,
Dərmandı dalağa? (darı)
 
Rəngi sarıdır,
Sarılığa dərmandır. (zirinc)
 
Yatanda yumru yatar,
Ətini dərmana qatar.
Kim istəsə tutmağa,
Tikanı əlinə batar. (kirpi)
 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında yaralı igidin sağalması üçün ana südü ilə dağ çiçəyinin
qatışdırılaraq məlhəm qoyulmasını məsləhət bilən müdrik qocanın təklif etdiyi məlhəm də, “Ağ atlı
oğlan” xalq nağılımızda xəstəlikdən qurtula bilməyən şahı sağaltmaq üçün “adı başına, dadı başına”
deyərək, heyvanın başının kəsilməsi və ətinin şaha yedirdilməsi də, “Məlikməmməd” və digər
nağıllarımızda cavanlıq iksiri kimi alma və nardan istifadə edilməsi də folklorumuzda, şifahi xalq
ədəbiyyatımızda özünə möhkəm yer tutmuş çoxəsrlik xalq inanclarının ifadəsi kimi özünü
təsdiqləməkdədir.
Orta əsrlərə aid əlyazmalar sayəsində dövrümüzədək yazılı surətdə çatan və loğmanların müalicə
üsulları barədə ətraflı təsəvvür yaradan müalicə metodlarından biri də müxtəlif yaraların
müalicəsində istifadə edilən məlhəmin hazırlanma texnologiyası ilə bağlıdır. Mənbələrdən belə
məlum olur ki, sözügedən məlhəmin əldə edilməsi üçün 30 qram fındıq yarpağının üzərinə 200 qram
zeytun və ya günəbaxan, ya da hər hansı bir başqa bitki yağı tökülür və o, düz 7 gün vaxtaşırı doğ-
ranılmaq və qarışdırılmaq şərti ilə qaranlıq yerdə saxlanılır, sonra bu yarpaq və yağın qarışığından
ibarət məhlul qaynar suya tökülür və 3 saat qaynadılır. Bundan sonra soyudulan məhlul daha iki dəfə
30 dəqiqə müddətinə qaynadılır və ona 30 qram sarı mum əlavə edilir. Nəticədə hər bir açıq yaranın
dərmanı olan keyfiyyətli məlhəm alınır.
XVI yüzillikdə Şəkidə dağlama və akupunktura üsulu ilə müalicə geniş yayılmışdı. Dağlama üsulu ilə
müalicədə insanın bədənindəki aktiv nöqtələrə təsir edirlər. Bu vaxt pambığa dərman vurmurlar. Eşqə
düşmüş sövda xəstələri əsasən dualar, nöqtə masajı, akupunktura (iynəbatırma) və dağlama ilə
müalicə edilirdi.
Оsmanlı Sultan Murad dövrünə aid “Tibnamə” əsərininin 1711-ci ildə Məhəmməd Yusif Şirvani
tərəfindən köçürülmüş nüsхəsi də mövcuddur. Kitab Оsmanlı türk dilində yazılıb və о dövrdə
məlum оlmuş əksər хəstəliklərin müalicəsindən bəhs еdir. Məhəmməd Yusif Şirvani XVII əsrin
sоnunda, XVIII əsrin əvvəllərində yaşamış Azərbaycanın məşhur alim, həkim və хəttatlarından



biridir. O, Şamaхıda dоğulub böyümüş, оrada həkimlik təhsili almış, həm də dərmanşünaslıq еlmini
öyrənmişdir. О, Şirvan bəylərbəyi Hüsеyn хanın еşikağası Lütfəli bəyin yanında həkim оlmuşdu.
1711-ci ildə Məhəmməd Yusif Şirvani müəllifi məlum оlmayan “Tibnamə” əsərinin
üzünü köçürmüşdür, оna müqəddimə, şərh və izahatlar yazmışdır. Оnun bu хidməti sayəsində bu kitab
günümüzə gəlib çatmışdır. “Tibnamə” əski türk dilində yaradılmış оrta əsr tibb əsərləri arasında
vacib yеr tutur. Bu kitab о zaman məlum оlmuş əksər хəstəliklərin müalicəsindən bəhs еdir.
“Tibnamə” əsəri Azərbaycanda 1990-cı ildə kiril əlifbası ilə gеniş охucu kütləsi üçün nəşr еdilmiş
ilk оrta əsr tibb əsəri оldu. Sоnralar bu kitab rus dilinə də tərcümə оlundu və Sankt-Pеtеrburqda
nəşr еdildi. “Tibnamə” Rusiyada dərc еdilmiş Azərbaycanın tibb üzrə ilk оrta əsr qaynağıdır.
 Məhəmməd Yusif Şirvani yazırdı ki,
 
“Kimsənin boğazı gəlirsə və ya dilçək olmuş olsa, gərəkdir ki, bir miqdar nişastanı bir miqdar sirkə
ilə qaynadıb sonra bir parça əski bezin üzərinə su edib və bir dənə cəvizi dəxi əzib üzərinə səpib və
ondan isti edib, altından yuxarı təpəsinədək vuralar, üç günədək dura, şəfa bulub xilas olar”.
Boğazda peyda olan və ağrılarla müşayiət olunan xəstəliyi aradan qaldırmaq üçün Şəkidə “boğazın
sığanması (basılması)” kimi tədbirlər də həyata keçirilirdi. Badamcıqları irinli iltihabdan xilas etmək
üçün əli düşərli (səbəbli) ağbirçəklər sübh tezdən xəstənin boğazını basırdılar. Bunun üçün təmiz
yuyulmuş və duza, zəyə bulaşdırılmış şəhadət barmağı vasitəsilə xəstənin badamcıqları basılardı ki,
irinli yara deşilsin və axıb təmizlənsin.
Məlum olduğu kimi, yuxarı tənəffüs orqanlarının iltihabı xəstəliklərindən biri də qara öskürək və ya
göyöskürəkdir. Əsasən uşaqlar arasında geniş yayılan bu xəstəlik qızdırma və hərarətin
yüksəkliyindən, öskürəyin şiddətindən uşağın rənginin göyərməsi ilə əlaqədar belə adlandırılırdı.
Onun müalicəsi üçün təmiz yaylaq havası, itburnu meyvələri, heyva tumu və cavan heyva zoğlarının
dəmləməsi məsləhət görülürdü. Xəstə tərlədilir, sinəsinə təpitmə qoyulur, kürəyi gənəgərçək yağı ilə
ovulurdu. Bəzən qozun arakəsmələrinin dəmləməsini də effektli müalicə vasitəsi kimi xəstəyə
içirdirdilər.
Soyuqdəymənin, öskürəyin, boğaz ağrısının ötüb keçməsi üçün çox zaman xalq arasında əvəlikdən və
ispanaqdan geniş istifadə edilirdi. Şəkililər bunun üçün əvəliyi bişirdiklərini, yağda qovuraraq onu
həm yediklərini, həm də məlhəm kimi boğaza bağladıqlarını qeyd edir və yazırlar. Sinə iltihabı və
bədəndə qızdırması çox olan adamlar ispanaqdan hazırlanmış xörəklər yeyir, oynaqların, yaraların,
şişlərin ağrısı zamanı ondan təpitmə düzəldib həmin yerə qoyurdular.
 
Həsən İbn Rza Şirvani ХVIII əsrdə yaşamış məşhur Azərbaycan əczaçısı və “Siracüt-tibb” (“Tibbin
çırağı”) əsərinin müəllifidir. Fars dilində yazılmış bu məşhur əsərdə yüzlərlə dərman nüsхələri
göstərilmişdir. “Siracüt-tibb” оrta əsr Şəki əczaçılarının stоlüstü kitabı оlmaqla yanaşı, qоnşu Şərq
ölkələrində də məşhur idi. Kitabda mürəkkəb tərkibli nüsхələrdən bəhs оlunur. Müəllif оnları
“mürəkkəbat” adlandırır. Bu dərmanlardan bəziləri 50-60 və daha çох bitkilərdən ibarətdir.
Nümunə kimi, Həsən ibn Rza Şirvaninin nüsхələrindən birini göstərək: 
 
“Bambukun içliyindən hazırlanan həblər (“qursi-təbaşir”) ödqоvucu təsirə malikdir, qan təzyiqini
aşağı salır, spazmlara qarşı faydalıdır. Tərkibi: bambukun içi, qızılgül, ağ səndəl, хiyar tохumları,
nilufər sirоpu, zirinc, ərəb qatranı, gəvənkitrəsi, dəvətikanının havada bərkimiş şirəsi. Bütün bunları
yaхşıca döyürlər və sitrоn suyu ilə qarışdırıb yayma həblər düzəldirlər”.



 
Həsən İbn Rza Şirvaniyə məхsus bu əsərin əlyazma nüsхələri AMЕA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunda və еləcə də İranın əlyazma хəzinələrində saхlanır.
 
Hacı Sülеyman ibn Salman Qacar İrəvani XVIII əsrdə yaşamış görkəmli Azərbaycan həkimi və
alimidir. O, оrta əsrlər zamanı Azərbaycanın məşhur mədəniyyət mərkəzi оlmuş İrəvan хanlığının
paytaхtı İrəvan şəhərində anadan оlmuşdur. Hacı Süleyman İrəvani Azərbaycanın siyasi və mədəni
tariхində mühüm rоl оynayan və İrəvan хanlığını idarə еdən Qacar türk nəslinin nümayəndəsi idi.
Оnun fars dilində yazdığı “Fəvaidül-hikmət” (“Hikmətin faydası”) əsəri nəinki Azərbaycanda, еləcə
də Оrta Asiyada və İranda böyük şöhrət qazanmışdı. Kitab iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə
dərman хassələrinin əlifba sırası ilə siyahısı vеrilib. İkinci hissə isə оrta əsr farmakоlоji
tеrminlərinin izahlı lüğətidir. Burada bitki, hеyvan və minеralların Azərbaycan, türk, ərəb, fars,
yunan, Çin, hind və başqa dillərdə adları vеrilmişdir.
Belə məlum olur ki, loğmanlar hələ orta əsrlərdə hamamdan məqsədəuyğun şəkildə istifadə etməyin,
duş və vanna qəbul etməyin faydaları barədə də kifayət qədər bilik sahibi olmuş və bunu öz
xəstələrinə aktiv şəkildə tətbiq etmişlər. Araşdırmalar göstərir ki, orta əsrlərdə suyunda küknar,
qızılgül, qaymaqçiçəyi, badam, sarımsaq, pambıq qozası, arpa və s. bu kimi bitki qaynadılmış olan
vannalardan, eləcə də efir yağı tərkibli və süd vannalarından da geniş istifadə olunmuş, onların hər
biri müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi məqsədilə tətbiq edilmişdir.
Lakin beləliklə müəyyənləşdirdik ki, xalq təbabətinin minilliklərin dərinliklərindən gələn
ənənələrinin inkişaf mərhələləri islamdan öncəki və sonrakı dövrlər olmaqla iki qismə bölünür və
onlar arasında qırılmaz varislik əlaqəsi faktlar əsasında təsbit edilir. İslamdan öncəki minilliklərin
məhsulu olan türkəçarəlik bütünlüklə ümumtürk ənənələri ilə bağlıdır və burada yad təsirlər özünü,
demək olar ki, göstərmir. Türkəçarəliyin birbaşa davamı və varisi olan loğmanlıq sənəti isə islamdan
sonrakı dövrü əhatə edir və müəyyən qədər Şərq ənənələrindən qidalanaraq daha da zənginləşir.
 
 
 
 
 



ÜÇÜNCÜ FƏSİL
 
ŞƏKİ XANLIQ DÖVRÜNDƏ
 
1747-ci ildə yaranmış Şəki xanlığı Azərbaycan xanlıqları içərisində ən güclü feodal dövləti idi. Hacı
Çələbinin hakimiyyəti dövründə şəhərdə məscid, mədrəsə, hamamlar tikilir, abadlıq işləri görülür və
ən əsası vergi sistemində ciddi qayda-qanunlar müəyyən edilir. Hacı Çələbi xanlığın ərazisini xeyli
genişləndirir. Qonşu Qəbələ və Ərəş vilayətlərini, Qazax və Borçalı mahalını da xanlığın tərkibinə
qatır. O dövrdə xanlığın ərazisi Təbrizə qədər genişlənir. Xanlığın idarə olunması da, fikrimcə,
oxucular üçün maraqlı olardı. Belə ki, məmləkət vilayətlərə bölünmüşdü. Hər vilayət naib, darğa
ləqəbilə müxtəlif valilər tərəfindən idarə olunurdu. Naib və canişinlər xan tərəfindən təyin olunurdu.
Tarixi mənbələrdə Hacı Çələbi xan tərəfindən Sədrəddin əfəndinin Təbriz vilayətinə naib təyin
olunması haqqında məlumatlar var. Bu da Şəki xanlığının nə qədər geniş bir əraziyə malik olması
haqqında təsəvvürlər yaradır. Vilayət naibləri və darğaları paytaxt naibbaşısına və darğabaşısına tabe
idilər. Bu kimi vəzifələr isə xanın ən inandığı adamlardan təyin olunurdu.
İnzibati və mülki idarə cəhətdən kəndlər də xüsusi hissələrə ayrılırdı. Hər hissə bir bəyin ixtiyarına
verilirdi. Hissələr bəyin nüfuzundan asılı olaraq, 5-dən 20-yə qədər olan kəndlərdən ibarət olurdu.
Kəndlilərin hökumətə olan vergi, nizam və əsgərlik məsələləri həmin hakimin vasitəsilə həyata
keçirilirdi.
Xan öldükdə, məmləkət başqa xanın idarəsi altına keçdikdə, hökumət şəraiti dəyişdikdə əvvəlcə iş
başında duran hakimlərdən çox azı öz vəzifələrində qala bilirdi. Müəyyən kəndləri idarə edən bəy
öləndən və bəzən vəzifədən kənar edildikdən sonra həmin ixtiyar onun varisinə (oğluna, qardaşına)
verilmək üçün məmləkət hakiminin xüsusi əmri lazım idi. Kəndləri idarə edən bəy camaatın yalnız
inzibati və vergi işlərini deyil, məhkəmə işlərini də idarə edirdi. Bu kimi məsələlərdə camaat
arasında əvvəldən bəri mövcud olan adət və ənənələr də nəzərə alınırdı. Vilayətlərdə əhalinin
inzibati və mülki işlərini darğalar və şəriət işlərini qazılar idarə edirdi. Bir çox kəndlərin idarəsinə
hakim təyin olunan bəylərin yanında əmrlərini icra etmək üçün nazir, yüzbaşı və sair ləqəblə ayrı-ayrı
xüsusi məmurlar bulunurdu. Kəndləri idarə edən bəylər əhalidən torpaq məhsulatından və bəzən də
pul olaraq müəyyən miqdarda vergi alırdılar. Bu vergilərdən bir qismi və bəzən çox qismi məmləkət
xanının xəzinəsinə gedirdi. İdarəsinə kəndlər verilmiş bəy məmləkət hakiminə qarşı müəyyən
vəzifələr icrasıyla mükəlləf idi. Hökumət xəzinəsinə çatacaq ipək, taxıl, pul kimi vergi qisimlərini
toplayıb paytaxta göndərməkdən başqa, ən başlıca vəzifələrindən birisi də məmləkətin müdafiəsi
zamanında xanın tələbi ilə əli altında olan kəndlərdən müəyyən miqdarda atlı və piyada silahlı əsgər
toplayaraq xanın hüzurunda əmrə hazır bulunmalı idi. Bundan əlavə, azuqə və sairə işlərində də
iştirak etməli idi.
Məmləkətin yuxarı sinfi bəylərdən və hökumət xanədanından ibarət idi. Bunlar
məmləkətin aristokratiyası qismini təşkil edirdilər.
Yuxarı sinif üç qismə ayrılırdı: 
1) məmləkəti idarə edən xanədanın övladı və qohumları; 
2) əsil-kökdən bəy olanlar (əskidən bəri İran və osmanlı hökumətləri tərəfindən bəylik ləqəbi
alanlar); 
3) məmləkət hakimi tərəfindən məmuriyyət səbəbi ilə bəylik ləqəbi alanlar. 



Bu sonuncular bəzən bir neçə kəndin idarəsinə məmur edildikləri üçün bəy və məlik ləqəbi ilə də
adlanır və kəndlərin idarəsinə təyin edilirdilər. Bunlardan bəziləri heç bir kənd idarəsinə məmur
edilmədikləri halda, yalnız xanın əmrini yerinə yetirmək üçün qeyd edilən ləqəbləri alan saray
bəylərindən ibarət olurdu. Məmləkətin idarə işlərinə ancaq yuxarı sinifdən olanlar təyin edilirdi.
Qoşun komandanlığı və sərkərdəliyi də xana mənsub adamlara verilirdi. Yuxarı sinfə mənsub şəxslər
vəzifələrinin artıqlığı ilə və xanədanlarının əsilliyi ilə bir-birinə ehtiram etməyə məcbur idilər.
Yuxarı sinif hökumətə məxsus hər qisim vergilərdən azad idi. Məmləkətin bütün vergiləri və əsgərlik
vəzifələri yalnız rəiyyət, rəncbər və sair adlanan aşağı sinifdən ibarət əhalinin öhdəsində idi.
Məmləkətin ümumi siyasi, ictimai, hərbi və iqtisadi işlərini idarə etmək üçün məmləkət hakimi xanın
yanında təcrübəli kişilərdən, ağsaqqallardan, ordu sərkərdələrindən, nüfuz sahibi adamlardan
mütəşəkkil bir şura heyəti mövcud idi. Xan şuranın qərarı və izni olmamış heç bir böyük işi özbaşına
icra etməzdi. Az əhəmiyyətli olan işləri xan özü qərara alıb, icrasına əmr verərdi.
Şəki xanlığında hökumətin ən gəlirli sahəsi ipək təsərrüfatından alınan vergilərdən ibarət idi. İpək
təsərrüfatı Şəki xanlığında hökumət mədaxilinin ən başlıca mənbələrindən biri idi. Hətta hökumətin
özü baramaqurdu bəslədir və ipək təsərrüfatıyla məşğul olurdu. İpək təsərrüfatıyla məşğul olan
əhalidən məhsulun beşdə biri miqdarında vergi alınırdı. Buna malcəhət  deyilirdi.
Xanın özünə məxsus xalisə deyilən torpaqlar və mülklər var idi. Burada rəiyyət adıyla kəndlilər
çalışırdılar. Rəiyyətlərin ən başlıca işi xanın baramalarını bəsləmək idi. Bunların hazırladıqları
ipəyin beşdə üç payı xanın xəzinəsinə alınırdı. Barama toxumu, bəsləmə yerləri, tut bağları da xanın
hesabına idi.
İpək vergisinin ən çoxu ipək alverçilərindən alınırdı. Bu kimi vergilər cürbəcür idi. Bunlar ipək bir
əldən başqa ələ satılarkən tərəzidə çəkildikdə mizan haqqı, məmləkətin bir yerindən başqa yerinə
aparıldığı zaman rəhdar haqqı, Kür, Araz, Qanıq kimi çaylardan keçirildikdə bərə haqqı və sairə kimi
alınan vergilər idi. İpək vergisindən başqa, hökumət vergisi olaraq bu kimi vergi qisimləri də var idi.
Əhalidən evbaşına ildə üç manat miqdarında tüstü pulu alınırdı. Xristian təbəələrdən: arvadlı
olanlar bir manat, subay olan və 15 yaşından yuxarı bulunanlar 55 qəpik miqdarında baş
xərci verirdilər. Qoyunçuluqla məşğul olanlardan payız və yaz vaxtı hər yüz qoyundan bir qoyun vergi
alınırdı. Qaramal saxlayanlar ildə 4 girvənkə miqdarında inək yağı verirdilər. Bostan və sairə kimi
göyərti məhsullarından da onda bir, taxıl əkinlərindən isə 4 pud yarıma qədər hökumət xəzinəsinə
verilirdi.
Kənd və rəiyyət sahibi bəylər bəzi vaxtlarda xanın tələb etdiyi miqdarda öz mədaxilləri hesabından
xəzinəyə istənildiyi miqdarda taxıl verməyə məcbur idilər. Tacir və sənətkarlardan sərmayələrinə
görə ildə yüzdə bir miqdarında maliyyat alınırdı. Dəyirmanı olanlardan ildə 16 manat, parça toxuyan
fabrikası olanlardan hər fəhlə  hesabına ildə dörd manata qədər, hər arı səbətindən ildə 32 qəpik, hər
qoyun başına ildə 16 qəpik, bağ və tütün məhsullarından hər xərvara 6 manat, çəltik
məhsulatından onda üç hissə, qaramalın hər başına 50 qəpikdən iki manata qədər vergilər alınırdı. 
Müharibə, ya başqa fövqəladə zamanlarda əhalidən xüsusi vergilər alınırdı.
Ailənin böyüyü, sahibi öldükdə onun övladı, qardaşı, qardaşı övladı və başqa
qohumları vərəsə hesab edilirdi. Ailə sahibindən qalan mal-dövlət onun övladı arasında bölünürdü,
vərəsəlik malından oğlana 8, qıza 4, anaya 1 hissə çatırdı.
Şəki xanlığı rus çarlığı məmləkətinə tamamilə ilhaq olunduğu zaman rus xəzinəsinə ildə 7.000 dənə
qızıl vergi verirdi.
Şəhərin özü bilavasitə xanın nəzarəti altında idi və Qalabəyi tərəfindən idarə olunurdu. Şəhər bir



neçə inzibati məhəllələrə bölünmüşdü ki, hər məhəllənin öz Məhəlləbaşısı vardı. Məhəlləbaşının
əsas vəzifəsi vergiləri toplamaq idi. Aradan yüz illər keçsə də, Şəkidə hələ də küçə adları yox,
məhəllə adları daha populyardır. Bu gün də ünvanı məhz məhəllələrin adları ilə tapırlar. Əhali əsasən
ticarət və ipəkçiliklə məşğul olurdu.
Görkəmli dövlət xadimi Hacı Çələbi xanın hakimiyyəti dövründə (1743–1755) Şəki xanlığı yaxın-
laşmaqda olan Rusiya – İran təcavüzü əleyhinə Azərbaycanı birləşdirmək siyasəti yeridirdi. Bu
məqsədlə o, ilk növbədə Osmanlı imperiyası ilə əlaqələr yaratmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, bəhs
etdiyimiz dövrdə Rusiya ilə hərbi qarşıdurmaya meyl göstərməyən Osmanlı imperiyası Rusiyanın
Azərbaycan xanlıqları ilə münasibətlərini və özünün bölgədəki mənafeyini diplomatik yolla
tənzimləməyə çalışırdı. Belə ki, Osmanlı sultanlarının tapşırığı ilə Azərbaycanla həmsərhəd olan əya-
lətlərin valiləri Azərbaycan xanlıqlarında baş verən hadisələri diqqətlə izləyir və topladıqları
məlumatları mərkəzə ötürürdülər. Beləliklə, Osmanlı dövləti xanlıqlara və sultanlıqlara parçalanmış
Azərbaycanda baş verən hadisələrlə yaxından tanış idi.
1746-cı ildə Əhməd xanın möhürü ilə Osmanlı vəzirinə göndərilmiş məktubda Şəkidə Hacı Çələbinin
hakimiyyəti ələ keçirməsindən, Nadir şahın onun üzərinə təşkil etdiyi yürüşlərdən və onların
nəticələrindən, Hacı Çələbinin kömək üçün Osmanlı sarayına məktub göndərməsindən bəhs olunur.
Fikrimcə, bu məktub oxucularımız üçün maraqlı olardı. Məktubda göstərilir ki: 
“Şəkidə hakimiyyəti ələ almış Hacı Çələbi adı ilə məşhur olan bir şəxs Nadirə qarşı yerli
kəndxudalarla ittifaq bağladı. Nadir şah Şirvana təcavüz etdiyi zaman Hacı Nadirə üstün gəlib
onu məğlub etmişdir. Hacı Çələbi üç dəfə Nadirin qoşunları ilə müharibə edib və Haqq-Təala
həzrətlərinin inayətilə qələbə çalmışdır. Bu gün harada olduğu bilinməyən Nadir şahın təkrar
edəcəyi bir hücum müqabilində bu tərəflərdə olan bütün əsgərlərini götürüb islam əsgərinə qoş-
maq niyyətində olan Hacı Çələbinin məktubunu Sizə göndərmişik. Nadirin vəziyyəti barədə
məlumat almaq üçün göndərilən casuslar hələ geri dönməyib. Bundan sonra da bu ətraflarda hər
hansı bir hadisə baş verərsə, tez bir zamanda rəsmi sənədlə sizə xəbər verərik…” 
Göründüyü kimi, bu məktub Şəki xanlığı ilə Osmanlı dövləti arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin
başlanma tarixinin dəqiqləşdirilməsi və bəhs olunan dövrdə baş vermiş siyasi hadisələrin gedişinin
öyrənilməsi üçün olduqca əhəmiyyətli ilk mənbədir.
Şəki xanlığı ilə Osmanlı imperiyası arasındakı münasibətlərin araşdırılmasında olduqca əhəmiyyətli
olan digər bir sənəd 1754-cü ildə Hacı Çələbi xanın şəxsən özünün Osmanlı sarayına göndərdiyi
məktubudur. Hacı Çələbi xan göstərilən məktubunda yazırdı:
 
“Nadir şah saysız-hesabsız əsgərləri ilə Şirvan və Dağıstan mahalını işğal etməklə böyük dağıntılar
törətmişdir. Buraya da ardı-arası kəsilməyən yürüşlər etmiş, doqquz ay mühasirədə saxlamışdı. Lakin
Allah bizə kömək oldu. Nadir şahın ölümündən sonra İranın (indiki Azərbaycan – Q.Ə) müxtəlif
yerlərində xanlıqlar müstəqil fəaliyyət göstərməyə başladı. Osmanlı dövləti hələ qədimdən bəri
ehtiyac olduqda Dağıstan, Şirvan və onun ətrafındakı xanlara hər zaman kömək etmişdir. Gürcü
valiləri haqlı-haqsız varislik iddiasında olub, kafir ruslarla əlbir olaraq, 40-50 min əsgərlə Car-Tala
camaatı üzərinə hücum etmişlər. Car və Tala camaatı ilə bizim mehriban qonşuluğumuz, həm də din
və məzhəb eyniliyimiz var. Buna görə də biz onların imdadına getdik. Vuruşma bir saat yarım çəkdi.
Allahın köməyi ilə müsəlmanlar qələbə çaldı, kafirlər məğlub oldu ”.
 
Məlum olduğu kimi, Şəki xanlığı ilə qonşu Car-Balakən camaatlıqları arasında mehriban qonşuluq və



sıx dostluq münasibətləri vardı. Belə ki, hələ 1744-cü ildə, Şəki xanlığının yaranmasından çox
keçməmiş, Nadir şah öz qoşunu ilə Şəki xanlığına yürüş edərkən şəkililərin müdafiə olunmaq üçün
sığındığı “Gələrsən-Görərsən” qalasında mühasirədə olan Hacı Çələbinin qoşunu gecələr qaladan
çıxıb şah ordusuna hücumlar edir, ona ağır tələfatlar verirdi. Məhz bu ağır sınaqlar dövründə Car-
Balakən döyüşçüləri şəkililərin köməyinə gəlir, həmin çətin mübarizədə onlara köməklik edirdilər.
Bu birgə mübarizə Nadir qoşunlarının ciddi tələfatına səbəb olmuşdu.
1752-ci ildə gürcü çarları Teymuraz və II İrakli Gəncəyə yürüş etməyi qərara aldılar. Lakin onlar
bilirdilər ki, Şəki və Qarabağ xanları da Gəncəni ələ keçirməyə çalışırlar. Buna görə də II İrakli hiylə
işlədərək vaxtilə Qarabağa hücum etdiyi üçün Hacı Çələbi xandan narazı qalmış Qarabağ xanı Pənah
xanı (1748-1763) öz tərəfinə çəkmək üçün onunla danışıqlara girdi və getdikcə güclənməkdə olan
Şəki xanına qarşı ittifaq bağlamağı təklif etdi. Həmin təkliflə razılaşan Pənah xanla yanaşı bu ittifaqa
Gəncə xanı Şahverdi xan (1747-1760), Qaradağ xanı Kazım xan (1747-1752), İrəvan xanı
Hüseynəli xan və Naxçıvan xanı Heydərqulu xan (1747-1763/64) da qoşuldular. Xanlar II İrakli ilə
görüşüb Hacı Çələbi xana qarşı danışıqlar aparmaq üçün Gəncəyə gələrkən II İraklinin pusquda
durmuş qoşun hissələri qəflətən hücum edərək onları əsir aldı və qollarını qandallayıb Gürcüstana
doğru hərəkətə başladı. II İrakli bu yolla Azərbaycan xanlıqlarını özündən asılı hala salmaq istəyirdi.
Bundan xəbər tutan Hacı Çələbi xan Azərbaycan xanlarını xilas etmək üçün II İraklinin hərbi
qüvvələrini təqib edərək darmadağın etdi. II İrakli tərəfindən xəyanət yolu ilə əsir alınmış
Azərbaycan xanları isə azad olundular. Tarixə bu hadisə “Qızılqaya xəyanəti” kimi düşmüşdür. Bu
hadisə Hacı Çələbi xanın Osmanlı sarayına yazdığı məktubunda belə əks olunmuşdur: 
 
“Kazım xan, Pənah xan Cavanşir, Haqverdi xan, Hüseynəli xan, Nəcəfqulu xan birləşmişdilər. II
İrakli xanların hamısını öz çadırına topladı. Ziyafət əsnasında onları həbs etdi. Sonra Gəncə qalası
üzərinə hərəkət etdi. Biz onların imdadına yetişdik. Səhərdən günortanın sonlarına qədər ox-oxa, top-
topa, misli görünməmiş döyüş oldu. Allahın köməyi ilə müsəlmanlar qələbə çaldı. Bu hadisəni
bilməniz və bundan şad olmanız üçün baş vermiş bu hadisəni şəxsinizə bildirdim. Osmanlı dövləti
daima İslam dini uğrunda çoxlu işlər görüb. Keçən il də mən sizə məktub göndərmişdim. İndi də sizə
şahanə hədiyyələr göndərirəm və sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm”.
 
Hacı Çələbi xan silah işlətmək, qoşunlara başçılıq etməkdən başqa, ona tarix, ədəbiyyat, digər elmlər
barədə müfəssəl məlumat verilmişdi. Şəxsi mütaliəsi sayəsində biliklərini artıran Hacı Çələbi xan
xalq arasında böyük hörmət qazanmışdı. Hacı Çələbi xan 1755-ci ildə Şəkidə vəfat edib və orada
dəfn olunub.
Hacı Çələbi xanın vəfatından sonra Şəki xanlığının sonrakı inkişafı Kərim Ağa Fateh – Kərim ağa
Şəkixanovun “Şəki xanlarının müxtəsər tarixi”ndə belə təsvir olunur:
“Hacı Çələbi xan öləndən sonra oğlu Ağakişi bəy də yerində hakim olub. Surxay xanın atası
Məhəmməd xanın qızın alıb, beş il Şəkidə xanlıq edib. Sonra Ağakişi bəy qızını alan Məhəmməd xan,
Qumux xanı qoşun ilə Ərəş mahalına gəlib, Ağakişi bəyə adam göndərər ki, qızımın əri gəlsin,
görüşək. Ağakişi bəy də bir para adam götürüb gedər. Ərəş sultanı Məlik Əliməhəmməd xan ilə sözü
bir olub. Məhəmməd xan tarixi-islamiyyə min yüz yetmiş ikidə olanda Ağakişi bəyi öldürər. Qoşunun
götürər. Noxuya gələr. Hüseyn xan ki, Hacı Çələbinin böyük oğlu Həsən ağanın oğludur, o vaxt cahil
oğlan imiş. Şəki bəylərinin bir parası onu götürüb Şirvan vilayətinə qaçıbdırlar. Məhəmməd xan
Noxuya gəlib, Hacı Çələbinin çox pulun və xəzinəsinin yerini duyubdurlar. Yerdən çıxarıb, Noxuda
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zülmlər edib, qırx gün Noxuda qalıb. Qırx gündən sonra Şəki əhli dönüb, Hüseyn xanı Şirvandan
gətirib, Məhəmməd xanı Şəkidən qovub, Hüseyn xanı Şəkidə xan edibdirlər.
Hacı Çələbinin dörd oğlu var: Həsən ağa, Ağakişi bəy, Cəfər ağa və Hacı Əbdülqadir xan. Hüseyn
xanın xanlığından bir neçə il keçəndən sonra bir para kəslər Cəfər ağaya təhrik verirlər ki, sən Hacı
Çələbinin oğlusan, Hüseyn xan nəvəsidir. Nəyçün sən xan olmursan, o xan ola? Cəfər ağa da bundan
ötrü Hüseyn xandan ədavət eylər ki, gün-gündən ədavət aralarında ziyad olur. Hüseyn xan nə qədər
hərəkət edir ki, bunu islah eləyə, çarə olmaz. Axırı iş çox bərki olur. Hüseyn xan çarə tapmaz. Cəfər
ağanı ölürür. Və Hacı Əbdülqadir Cəfər ağanın qardaşıdır, bu işdən küdurət edib, bir neçə ildən
sonra Şəki bəylərindən və Ərmiş (Ərəş) bəylərindən üstünə cəm edib, qaçıb Ərəşdə, Kür kənarında
Dardoqqaz adlı bir ada var, orada bir bərki səngər qayırıb, Qarabağlı İbrahim xan da, o da bunlara
kömək olub, orda durarlar. Hüseyn xan ilə onun arasında bir neçə davaları olub. Hüseyn xan iyirmi il
Şəki vilayətində xanlıq edib. Axırı bir neçə vaxtdan sonra Hacı Əbdülqadir bəy fürsət tapıb Şəki və
Ərəş bəyləri ilə gedib, Hüseyn xanı Nuxa qalasında tutub, tarixi-islamiyyə min yüz doxsan dörddə
olanda Hüseyn xanı öldürüb, Şəki vilayətində xan olubdur.
Hacı Əbdülqadir xan deyilibdir. Bir neçə vaxtdan sonra Hüseyn xanın Əhməd ağa adlı bir oğlu
varmış, onu da öldürür. Məhəmmədhəsən Hüseyn xan oğlu Qarabağda imiş. Ordan Cara gələr. Cardan
qoşun götürüb gəlib Hacı Əbdülqadir xan ilə dava elər, basılıb gedər. Hacı Əbdülqadir xan üç il
yarım Şəkidə xanlıq edib. Məhəmmədhəsən xan sonra bir də Cardan qoşun cəm edib, gəlib Hacı
Əbdülqadir xan ilə dava edər. Bu dəfə Hacı Əbülqadir xan basılar. Qaçar, Şirvan vilayətində
Mustafa xanın atası Ağası xanın yanına gedər. Ağası xan, onu tutub Məhəmmədhəsən xana verir.
Tarixi-islamiyyə min yüz doxsan səkkizdə olanda Məhəmmədhəsən xan onu öldürüb, Şəki vilayətində
xan oldu və Məhəmmədhəsən xan Hacı Əbdülqadir xanın yeddi xırda oğlunu öldürübdür. Onun oğul
övladı qalmadı.
 
1765-ci ilə qədər şəhər ətrafında qala divarları olmayıb. Ona görə də düşmən hücumu zamanı əhali
“Gələrsən-görərsən” qalasına sığınardı. 1765-ci ildə şəhər ətrafına qala divarları tikilir. Lakin 1772-
ci ildə Kiş çayının məcrasından çıxması nəticəsində şəhəri bütünlüklə sel basır. Şəhər, demək olar ki,
tamamilə dağılır. Xeyli insan ölür. Belə ki, həmin hadisədən sonra Şəkidə cəmi 6 min insan sağ
qalmışdı. Yeri gəlmişkən, köhnə Şəki indiki şəhərdən bir qədər cənubda yerləşirdi. Bu təbii
fəlakətdən sonra indiki Şəkinin yerləşdiyi ərazidə (Yuxarıbaş adlanan ərazidə) yeni şəhər salınır, qala
divarları ilə əhatəyə alınır. Bura yeni su kəməri çəkilir. Belə rəvayət edirlər ki, bu bölgədə qədim
yaşayış məskəni olan Nuxa kəndi yerləşirdi. Şəhərin bir müddət Nuxa adlandırılmasının da səbəbi
məhz bu idi. Şəhərin ətrafında xeyli uzaq məsafələrdə gözətçi qüllələri, qalalar tikilir. Qüllələrə
gözətçilər yerləşdirilir. Düşmən gələn zaman gözətçilər qüllənin üzərində tonqal yandırmaqla
mərkəzə xəbərdarlıq edərdilər.
Şəki bu dövrdə bu bölgənin təkcə siyasi yox, həm də mədəni mərkəzi idi. Belə ki, sarayda Hacı
Məhəmməd Zarə, Rəfai, Nəbi kimi saray şairləri yaşayıb-yaradırdılar. 1797-ci ildə arxitektor Hacı
Zeynal Abdin tərəfindən tikilmiş Şəki Xan sarayı bu gün də Azərbaycanın memarlıq incisi sayılır.
Şəki xanlığı ilə Osmanlı imperiyası arasında əlaqələr Hacı Çələbi xanın hakimiyyətindən sonra da
davam etmişdi. 1755-ci ildə Hacı Çələbi xanın vəfatından sonra hakimiyyətə gəlmiş Şəki xanları əsas
diqqətlərini xanlığın siyasi qüdrətinin daha da möhkəmləndirilməsinə, ərazisinin genişləndirilməsinə,
qonşu xanlıqlarla münasibətlərin nizama salınmasına yönəltmişlər. Bununla belə, qonşu ölkələrlə,
xüsusilə Osmanlı imperiyası ilə əlaqələr də davam etdirilmişdir.



XVII əsrin 80-ci illərindən başlayaraq Şəki xanlığının Osmanlı imperiyası ilə münasibətlərində
yenidən canlanma baş verdi. Bu, Cənubi Qafqaz üçün Çar Rusiyasının işğal təhlükəsinin daha da
artması ilə bağlı idi. Məsələ burasında idi ki, 1783-cü ildə gürcü çarı II İrakli Rusiya ilə
Georgiyevsk traktatını imzaladı və Gürcüstan Rusiyanın himayəsini qəbul etdi. Gürcü çarının həmin
müqaviləni imzalamaqda əsas məqsədi Çar Rusiyasının köməyi ilə Azərbaycan ərazisinə olan iddia-
larını həyata keçirmək idi. Bu məqsədlə o, dəfələrlə İrəvan, Gəncə xanlıqları, Car-Balakən
camaatlıqları üzərinə yürüşlər etmişdi. Bu, Azərbaycan xanlarını, xüsusilə də Şəki xanlarını ciddi na-
rahat edirdi. Bu məqsədlə onlar Osmanlı sarayı ilə münasibətlərini davam etdirir, Cənubi Qafqazda
baş verən hadisələr haqqında qarşı tərəfi məlumatlandırır, öz müstəqilliklərini qorumaq üçün
Osmanlı dövlətindən kömək istəyirdilər. Bəhs olunan dövrdə Şəki xanlığı ilə Osmanlı imperiyası
arasında əlaqələrin davam etdiyini 1784-cü ildə Çıldır valisinə yazılan məktub bir daha sübut edir.
Həmin məktubda deyilirdi:
 
“Mərhum və bağışlanılmış Sarı Mustafa paşanın qalası (Gəncə qalası) doqquz aydır ki, Rusiya
kafirlərinə tabe olan İrakli xan tərəfindən Rusiya əsgərləri ilə birlikdə top və topxana ilə
mühasirə edilmiş, ətrafdakı kəndlər qarət edilmişdir. Mərhəmətli Məhəmməd Həsən xanın, osmanlı
qüvvələri və ləzgi tayfasının birləşməsi nəticəsində onların hücumu dəf olunmuşdur. Rusiyanın
İran (indiki Azərbaycan – Q.Ə) tərəfinə keçməsi üçün iki qapı var və ikisi də bağlıdır. Bunlardan
biri Dərbənd tərəfdəndir ki, o güclüdür və o biri qapı bu tərəfdəndir ki, indi bu tərəfi zəif görüb
istərlər ki, fürsət tapıb islamiyyəni aradan götürələr. Şəki xanı, Şirvan və Qarabağ sərkərdələri,
Məhəmməd Səid xan, İbrahim xan, Ağası xan sözlərini bir ediblər ki, əgər müsəlman tərəfinə
kafirlərdən hücum olarsa və hadisə üz verərsə, onlara qarşı birləşib mübarizə aparsınlar. Sizdən
istədikləri də budur ki, belə vəziyyətdə sizlər də bu tərəfdən islama kömək edəsiniz”.
 
Şəki – Osmanlı əlaqələri Məhəmməd Həsən xanın dövründə də davam etdirilmiş, iki dövlət arasında
diplomatik münasibətlər mövcud olmuşdur. Məhəmməd Həsən xan qarşı tərəfə ünvanladığı
məktublarının birində Çıldır valisinin elçisi vasitəsilə ona göndərilmiş məktubu aldığını xəbər verir,
Çıldır valisinin gürcü çarı Teymuraz haqqında məlumat verilməsi barədə xahişini yerinə yetirdiyini,
Teymurazın Moskvaya gedib orada öldüyünü, həmçinin Rusiya imperatorunun da vəfat etdiyini
bildirirdi. Məhəmməd Həsən xan 1784-cü ildə Osmanlı sarayına göndərdiyi növbəti məktubunda isə
yazırdı:
 
“İrakli xanın Rusiyanın təşviqi ilə Azərbaycan mülklərinə, o cümlədən İrəvan qalasına təcavüzünə
qarşı Azərbaycan və Dağıstan xanlarının birlikdə hərəkət etmələri barədə əmrinizə riayət etməklə
Dövləti-Aliyyənin xidmətində olduq. Gəncə qalası bir neçə ildən bəri Rusiyanın yardımı ilə İrakli
xanın işğalında ikən əhali, ətraf hakimlərin və Osmanlı ordusunun gücü ilə o, geri alınmışdır.
Sonradan İrakli xanın oğlu Almas Mirzə, yeznəsi (kürəkəni) Davud bəy və Şəmsəddinli Əli Sultan
xeyli əsgərlə buraya hücum etmişlər. Qala əhalisinin xahişi ilə biz də Allahu-Təalanın yardımı, əhali
və digər ümməti-Məhəmmədin köməyi nəticəsində düşmənin təcavüzünü dəf etmişik”.
Bu qiymətli məlumatdan aydın olduğu kimi, II İrakli Georgiyevsk traktatından dərhal sonra Rusiyanın
köməyi ilə Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə və Gürcüstan ərazilərini genişləndirməyə çalışırdı.
Şəki xanı məktubunun sonunda İrandakı, başqa sözlə, Şimali Azərbaycandakı vəziyyətdən bəhs edərək
yazırdı: 



 
“İran indi sahibsiz qalıb və hər kəs bir məmləkət zəbt etməklə məşğuldur. Onların təkbaşına Rusiyaya
müqavimət göstərə bilməyəcəkləri məlumdur. Hamımız mərhəmətli və şəfqətli padşaha möhtacıq.
Tiflis xanlığına ruslar tərəfindən cəbbəxana və sursat göndərilməsinə mane olmaq üçün bölgənin
vəziyyətini bilən və etibarlı adamlardan olan Əli Əfəndi məlumat vermək üçün yanınıza göndərilir”.
 
Məhəmməd Həsən xanın bu məktubu onun öz dövrünün görkəmli dövlət xadimi olduğunu və
Azərbaycanı düşdüyü fəlakətli vəziyyətdən qurtarmaq üçün yollar axtardığını sübut edir.
 
Gəncə qalasının Rusiyadan yardım alan II İrakli tərəfindən mühasirəyə alınması, Məhəmməd Həsən
xan, eləcə də İrəvan xanlığının gəncəlilərin köməyinə gəlməsi sayəsində işğalçıların geri çəkilməyə
məcbur olması faktı Çıldır valisi Süleyman paşanın 1785-ci il iyunun 13-də Osmanlı sarayına gön-
dərdiyi məktubunda da öz əksini tapmışdır. Bu məktubda diqqət çəkən digər bir fakt isə gürcü çarı II
İraklinin Rusiya ilə 1783-cü ildə bağladığı Georgiyevsk traktatının Azərbaycan xanlarına
göndərilməsidir. Məktubda qeyd olunur ki: 
 
“Tiflis xanı İrakli xanın ruslarla bağlılığını ortaya qoyan və on üç maddədən ibarət olan anlaşma
mətni Osmanlı dövlətinə meyl etməmələri təşviq etmələri üçün Azərbaycan və Dağıstan xanlarına
göndərildi”.
 
Bəhs olunan məktubda həmçinin Osmanlı sarayından xanlar üçün göndərilən fərmanların, hədiyyələrin
sahiblərinə çatdırılması və xanların da buna cavab olaraq öz adamlarını İstanbula göndərmələri
haqqında da məlumat verilir: 
 
“Azərbaycan və Dağıstan xanlarına çatdırılmaq üzrə göndərilən ali fərmanlar və sultanın hədiyyə və
ehsanları xəzinə katibimiz vasitəsilə yerlərinə çatdırıldı. Dövləti-Aliyyədə tam sədaqətlə, səmimi
məhəbbətlə himayə olunmaları üçün Quba və Dərbənd hakimi Fətəli xan etibarlı adamı Hacı Əhməd
bəyi, Şəki və Şirvan hakimi Hacı Çələbi xan oğlu Məhəmməd Həsən xan üləmasından Əli Əfəndi,
Dağıstan əmirlərindən Avar hakimi Ümmə xan (Ömər xan ) etibarlı adamlarından əl-Haski və Şuşa və
Qarabağ xanı İbrahim xan Mirzə Məhəmməd adlı etibarlı adamını xəzinə katibimizə qoşaraq
göndərmişlər”.
Belə bir ziddiyyətli dövrdə Səlim xan taxta çıxır. Səlim xan iki dəfə − birinci dəfə 1795-1797, ikinci
dəfə isə 1805-1806-cı illərdə, hər dəfə də 2 ildən də az müddət ərzində hakimiyyətdə olmuş, lakin
xan olmaq uğrunda mübarizəsini sonra yenə də davam etdirməsi səbəbindən adı XIX əsrin birinci
rübündə daha uzun müddət ərzində, vaxtaşırı olaraq dövrün siyasi gündəmlərində hallanmışdı. Şəki
xanlarından Məhəmmədhüseyn xanın oğlu, Hacı Çələbi xanın nəticəsi, Məhəmmədhəsən xan və Fətəli
xanın atabir qardaşı, Hüseyn xanın isə atası idi. Səlim xan Şəki xanı ikən hakimiyyətini
möhkəmləndirmək və düşmənlərinə qarşı hərbi dəstək almaq üçün əvvəl xanlığını Rusiya
İmperiyasının tərkibinə qatmışsa da, bacısının Qarabağda ruslar tərəfindən öldürülməsindən sonra
dərhal Şəki xanlığı ərazisindəki rus qoşununu bu ərazidən çıxartmış, bundan 4 ay sonra əks-hücuma
keçən ruslara ciddi müqavimət göstərmiş, lakin sonda məğlub olaraq İrana mühacirət etmişdi. O,
hakimiyyətini geri qaytarmaq ümidi ilə bir neçə dəfə İrandan silahlı dəstə ilə Şəkiyə yürüş etsə də,
uğur qazana bilməyərək geri çəkilmiş, bir müddət İranda yaşadıqdan sonra Türkiyəyə getmiş və 12
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aprel 1826-cı il tarixdə Osmanlı imperiyası ərazisindəki Kir şəhərində vəfat etmişdir. Bundan az
sonra, elə həmin ilin 11 avqust tarixində isə Səlim xanın oğlanlarından biri – Hüseyn xan Şəki xanı
oldu, lakin onun hakimiyyət dövrü də çox çəkmədi, cəmi 3 aya yaxın davam etdi.
Səlim xan sələfi olan qardaşı Məhəmmədhəsən xanın onu “birütbə” saxlamasını və digər
qardaşı Fətəli xanın gözlərini çıxartdırmasını gördükdən sonra Şəki vilayətinin bəylərindən özünə
yoldaş eləyib 1795-ci ilin mart ayında Şəkidən Cara qaçmış və qardaşını devirmək əzmiylə orada
özünə qoşun toplamışdı. 1795-ci ilin son aylarında isə qardaşı Məhəmmədhəsən xanın Şəki qoşunu
ilə Muğana – orada qışlayan İran şahı Ağa Məhəmməd şah Qacarın sərəncamında olmasından istifadə
edib Əliskəndər Hüzzatinin başçılıq etdiyi Car və Avar qoşunu ilə Şəkiyə doğru hərəkət
edir. Məhəmmədhəsən xan bunu bilən kimi Ağa Məhəmməd şahdan da əlavə qoşun götürüb Səlim
xanı qovmaq üçün Şəkiyə qayıdır. İki qardaş arasında ən şiddətli döyüş Göynük kəndi yaxınlığında
baş verir, Səlim xan məğlub olub geri çəkilir. Məhəmmədhəsən xan isə Nuxaya qayıdır, lakin
sonra Xaçmaz mahalının Tərkeş kəndində onu gözləyən Dəvəli Mustafa xan Qacar
adlı İran sərkərdəsinin yanına getdikdə sərkərdə, şahın sifarişinə uyğun olaraq, onun gözlərini
çıxartdırır və özünü də dustaq edib Təbrizə göndərir. Məhəmmədhəsən xana qarşı belə aqressiv
münasibətin səbəbi isə, güman edildiyinə görə, bu ola bilərdi ki, onun tərəfində Göynükdə vuruşmuş
iranlılardan ölən və yaralanan çox olmuşdu. Məhəmmədhəsən xanın kor edilməsi və Təbrizə
göndərilməsi, onunla hakimiyyət davası edən qardaşı Səlim xanın Şəkidə xan olması üçün
göydəndüşmə bir fürsət idi. Əlbəttə ki, Səlim xan bu imkandan yararlandı, o, Nuxaya gəldi və
hakimiyyətə yiyələndi.
1796-cı ilin əvvəllərində Ağa Məhəmməd şah Qacar İrana çəkildi. Əvəzində isə Cənubi
Qafqaza şimaldan general Zubovun başçılığı altında rus qoşunları yeridildi. Ruslar Xəzər sahili
əraziləri tutduqdan sonra Gəncəyə doğru hərəkət etdilər. Bu arada – 18 iyul tarixdə rus hərbi
düşərgəsinə gəlmiş Səlim xanın nümayəndəsi Səlim xanın xahişini çatdırdı ki, bir nəfər hörmətli şəxsi
göndərsinlər və o, yəni Səlim xan həmin hörmətli şəxsin qarşısında, xalqla birlikdə Rusiyaya sədaqət
andı içmək istəyir. General Zubovun Rus çarı II Yekaterinaya göndərdiyi 5 avqust tarixli məktubundan
məlum olur ki, tezliklə o, Səlim xanın xahişini yerinə yetirmiş, Səlim xan isə sədaqət andı mətnini
imzalamışdı. 
Lakin az müddət sonra – elə həmin ilin sonlarında imperatriçə II Yekaterina vəfat etdi, onun yerinə
taxta çıxan I Pavel isə beynəlxalq vəziyyətlə əlaqədar olaraq rus qoşunlarını Cənubi Qafqazdan geri
çağırdı. Bundan sonra – 1797-ci ildə Ağa Məhəmməd şah Qacar ikinci dəfə Cənubi Qafqaza yürüşə
başladı. O, birinci yürüşü zamanı kor etdirdiyi sabiq Şəki xanı Məhəmmədhəsən xanı da özü ilə
götürmüşdü. Məlum olduğu kimi, bu yürüşü zamanı – iyun ayında Ağa Məhəmməd şah Şuşa
qalasında öz adamlarının sui-qəsdi nəticəsində öldürüldü. Ölümündən təxminən bir ay əvvəl isə o,
sabiq Şəki xanı Məhəmmədhəsən xanı yenidən Şəkidə hakimiyyətə gətirmişdi. Bunun dəqiq vaxtı
isə Şəkidə tərtib olunmuş maddeyi-tarixdə belə göstərilir:
“Məhəmmədhəsən xanın Təbrizdən gəlməsi və Səlim xanın getməsi tarixi: 12 zilqədə 1211 (9 may
1797)”.
 
Bəli, XIX əsrin əvvəllərində bütün Azərbaycan kimi Şəki xanlığı da Rusiya təhlükəsi ilə üz-üzə
qalmışdı. 1801-ci ildə Şərqi Gürcüstanın Rusiya tərəfindən işğalı çarizmin bütün Cənubi Qafqazı
ilhaq etməsinin başlanğıcı oldu. 1803-1804-cü illərdə Car-Balakən və Gəncə xanlıqları Rusiya
tərəfindən işğal edildi. Sonra rus ordusunun baş komandanı general Sisianov Şəki xanı
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Məhəmmədhəsən xana belə bir məktub yazır:
Əmin ol, mənim bir əmrim kifayətdir ki, Nuxa xanlığı da Gəncə xanlığı kimi mövcudiyyətinə son
qoysun!”
Rusların Cənubi Qafqazda hegemonluğu gündən-günə artmağa başladı. Onlar 1804-cü ilin
əvvəlində Gəncə xanlığını işğal etdikdən sonra isə Şəki xanlığı qərbdən daha çox rus hakimiyyəti
altında olan ərazilərlə əhatə olundu. Belə bir şəraitdə Səlim xan Şəkidə bir daha hakimiyyətə gəlmək
üçün rusların dəstəyindən istifadə etmək istəyirdi. O bu məqsədlə Rusiya qoşunlarının Gürcüstandakı
baş komandanı knyaz Sisianova məktublar yazdı. İlk məktubu imzasız olduğu üçün knyaz Sisianov onu
cavablandırmağı özünə yaraşdırmayıb, bu işi – yəni cavab yazmağı polkovnik Karyaginin öhdəsinə
buraxdı. Sonuncu isə Səlim xan üçün “imzasız məktuba Rusiyada heç kimin hörmət etmədiyini”
vurğulamaqla, həm də ona məsləhət görmüşdü ki, “əgər nəyəsə nail olmaq istəyirsə, yaxşı olar
ki, Tiflisə gəlsin”. Lakin Səlim xan Tiflisə getmədi, əvəzində dəstək üçün Şamaxı xanı Mustafa xana
müraciət etdi. Mustafa xan isə Səlim xanın təklifindən öz məqsədi üçün istifadə etmək istəyirdi.
Polkovnik Karyagin tərəfindən 1805-ci ilin əvvəllərində tərtib edilmiş raportdan:
 
“Mustafa xan, guya Səlim xanın sifarişini yerinə yetirirmiş kimi Şirvan ordusu ilə Şəki xanlığının
sərhədlərinə doğru hərəkət edib. Məhəmmədhəsən xan da Şəki ordusunu götürüb vuruşmaq əzmiylə
əvvəl Mustafa xanın qarşısına – vuruşmağa gedib, lakin sonda vuruşmaq fikrindən vaz keçib,
ordusunu buraxıb və özünü təkcənə Mustafa xana təslim edib. Mustafa xan Məhəmmədhəsən xanı əsir
kimi Şamaxıya göndərib, Səlim xana isə deyib ki, ona inanmır, bu şərtlə onu Şəkidə xan edə bilər ki,
oğlunu və qızını əvvəlcə “əmanət” kimi ona versin. Səlim xan o saat Mustafa xanın tələbini yerinə
yetirib. Amma Mustafa xan ürəyində Şəki xanlığını özü ələ keçirmək istəyirmiş və buna görə də öz
naiblərini gizlincə Nuxa şəhərinə göndəribmiş ki, şəhəri idarə etsinlər və Məhəmmədhəsən xanın
adından onun bütün xəzinəsini tələb etsinlər. Səlim xan isə bunu və özünün aldadıldığını bilən kimi
naiblərin göndərilməsi barədə Nuxadakı kor qardaşı Fətəli ağaya xəbər ötürə bilib. Nuxa adamları
ayağa qalxıb Mustafa xanın naiblərini qovublar və Fətəli ağanı müvəqqəti xan seçiblər. Mustafa xan
nuxalıların seçimi ilə razılaşmağa məcbur olub və yeni Şəki xanı seçilmiş Fətəli xana məktub yazıb
oğlunu “əmanət” kimi Şamaxıya göndərəcəyi təqdirdə onu Şəki xanı kimi tanıyacağını bildirib. Fətəli
xan həmin saat oğlunu Mustafa xanın yanına yollayıb. Bundan sonra Mustafa xan Səlim xana onu
Şəkidə xan edəcəyi barədə verdiyi vədindən imtina edib və bildirib ki, əvəzində ona Şirvanda yaxşı
bir mahal verə bilər. Səlim xan əvvəlcə bu təkliflə razılaşıb, lakin Mustafa xanın yanından ayrılan
kimi birbaşa Nuxaya gedib və hamı tərəfindən, o cümlədən qardaşı Fətəli xan tərəfindən Şəki xanı
kimi qəbul olunub”.
 
Fətəli xanın oğlu Kərim ağa Şəkixanovun yazdığına görə, onun atası iki-üç ay xanlıq etmiş, Səlim xan
isə Nuxaya heç də təntənəli şəkildə yox, əslində gizlincə gəlmiş və gecə vaxtı Nuxa qalasını qoruyan
bəylərin Fətəli xana xəyanəti nəticəsində qalaya xəlvəti daxil olmuşdu.
 
“Məhəmmədhəsən xan bir-iki il xanlıq edəndən sonra, mənim atam Fətəli xan Məhəmmədhəsən xanın
qardaşıdır, onun anası Ərəş sultanının qızıdır. Ərəş sultanı Məlik Əlinin oğlanları o vaxtda Ərəşdə
böyük və sikkəli və güclü bəylərmiş ki, Fətəli xanın anasının qardaşlarıdır; Məhəmmədhəsən xan,
Fətəli xanın qohumları böyük və çox olmaq və özü də Hüseyn xanın istəgi (istəkli) oğlu olmaq
səbəbindən ehtiyat elər ki, bəlkə xarab eləyə, tutub Fətəli xanın gözlərin çıxarıb, özü də evində dustaq
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elər. Bir neçə ildən sonra Səlim xan (Hüseyn xanın kiçik oğludur), Məhəmmədhəsən xan buna rütbə
verməz, birütbə saxlar. Bəlkə xarab eləmək qəsdində olur. Səlim xan Məhəmmədhəsən xanın
yamanlıq qəsdindən qorxub bir para Şəki vilayətinin bəylərindən özünə yoldaş eləyib, tarixi-
islamiyyə min yüz doxsan doqquzda olanda Şəkidən qaçıb, Car vilayətinə gedər. Haman o ildə İran
şahı Ağa Məhəmməd şah qoşun ilə Qarabağ vilayətinin üstünə gəlib, orada əyləşdi. Məhəmmədhəsən
xan şaha qulluq eləmək və ixlas göstərməkdən ötrü Hacı Seyid adlı bir böyük, külli ixtiyar nökəri
vardı, bunu padşahın qulluğuna göndərdi. Ağa Hacı Seyid ürəyində Məhəmmədhəsən xandan çox
incik imiş. Və şaha ərz elər ki, hərgah istəsən ki, Şəki vilayəti sənə qulluq eləyə, gərəkdir
Məhəmmədhəsən xanı öldürəsən, ya gözlərin çıxardasan. Şah öz xanlarından ki, (Dəvəli) Mustafa xan
ola, sərdar elər. On iki min qoşun verib göndərər ki, get Şirvan vilayətin zəbt elə. Məhəmmədhəsən
xanı dutub, gözlərini çıxardıb, Təbriz vilayətinə götür (ötür) getsin. Dəvəli Mustafa xan qoşun ilə
Kürdən keçib, Şirvan vilayətinə gəlir. Şirvan xanı Mustafa xan Fit dağı adlı bir bərk yer varmış,
qaçıb orada sığnaq elər. Qızılbaş qoşunu Şirvanın çöllərindən ələ gələni çapar aparar.
Məhəmmədhəsən xan on iki il xanlıq eləyib.
O ildə tarixi-islamiyyə min iki yüz onda idi, Səlim xan Cardan və Avardan bir para qoşun cəm edib
gəlir. Göynük kəndinin yanında dava elədilər. Məhəmmədhəsən xan basılıb, gəlib Noxuya. Səlim xan
Car və Avar qoşunu ilə dalunca Noxuya gəlib daxil olubdur. Dəvəli Mustafa xan qoşunu ilə Şirvandan
Ağdaşa gəlib, bir neçə gün Ağdaşda qalıb, sonra Xaçmaz mahalında Tərkəş adlı kəndin ayağında
düşüb əyləşdi. Məhəmmədhəsən xan Ağa Məhəmməd şaha qulluq elədiyinə və adamı şahın yanında
olmağına (arxayın) olub, Dəvəli Mustafa xandan ötrü gəlir və nə fikirdə olmağından xəbəri olmayıb,
gəlib Noxudan çıxar gedər ki, gedib Dəvəli Mustafa xandan qoşun alıb, Səlim xanı Şəkidən çıxar.
Tərkəş ayağında Dəvəli Mustafa xanın qoşununa daxil olan kimi Mustafa xan Məhəmmədhəsən xanı
tutdurub, tamam nökərlərin soydurub, özünün gözlərini çıxarıb, bir neçə qızılbaş adamına verib,
Təbriz vilayətinə göndərdi. Səlim xan Şəkidə xan olub əyləşdi. Bir neçə vaxtdan sonra
Məhəmmədhəsən xanın yeddi xırda oğlun öldürübdür. Səlim xan da şaha qulluq eləmiyib, Qızılbaş
qoşunundan ehtiyat edib, şəhəri köçürüb, Gələsən-görəsənə aparıb, orda sığnaq elədi. Ağa
Məhəmməd şah o il Qarabağı ala bilməyib, qoşunların götürüb, geri qayıdıb getdi. Və Dəvəli
Mustafa xan da Şirvanda öldürübdür. O bir ildə şah genə gəlib, qoşunu da, Məhəmmədhəsən xanı da
Muğanda qoyub, özü qalan qoşunu götürüb, Qarabağ üstünə gəldi. Şirvanlı Mustafa xanı və Gəncəli
Cavad xanı şah istəyib yanına aparmışdı. O il çox aclıq olub, Qarabağ tab gətirməyib, İbrahim xan
övladları ilə Car vilayətinə qaçdı. Şah Qarabağı alıb, özü gedib Şiş (Şuşa) qalasında əyləşdi.
Haman o ildə ki, tarixi-islamiyyə min iki yüz on birdə idi. Şişə qalasında şahın öz pişxidməti ki,
bəlkə şah məni öldürə, bir gecə şahı öldürür. Sabahdan qoşun əhli bu qəziyyəni bilib, tamam qoşun
bir-birinə dəyib, çox-çox məxşuşluq olub, Qızılbaş qoşunu tamam əkildi getdi. Və Şirvanlı Mustafa
xan oradan gəlib, Muğandan Məhəmmədhəsən xanı da götürüb, Şirvana gəldi. Bir neçə gün saxlayıb,
sonra Məhəmmədhəsən xanı götürüb Şəkiyə gəldi ki, bunu yenə xan eləyə. Səlim xan eşidib, çıxıb
qaçdı. Məhəmmədhəsən xanı Mustafa xan gətirib bir də xan eylədi. Mustafa xan və Məhəmmədhəsən
xan ikisi dost olub dolandılar. Səkkiz il Məhəmmədhəsən xan genə xanlıq elədi. Sonra xan ilə araları
yaman olub düşmən oldular. Mustafa xan Səlim xanı Qarabağdan gətirdi ki, gələ Məhəmmədhəsən
xanı çıxarıb Səlim xanı xan eyləyə. Və Məhəmmədhəsən xan da qoşun götürüb Qarabağa gedəndə
yolda işin yüzünə baxıb bildi ki, ölkədə bunu istəməyən kəslər çoxdur. Mustafa xan ilə dava eləyə
bilməz. Naçar qoşunu dağıdıb, bir para adamla Mustafa xanın yanına gedər ki, bəlkə genə mənim ilə
dost ola, xanlıq munda qalıb, qayıda genə Şəkiyə gələ. Gedən kimi Mustafa xan bunu dutdurub



Şirvana göndərir. Və Səlim xanı da saxlar. Bu fikirdə olar ki, öz bəylərindən birini Şəkiyə naib 15
göndərə. Şəki əhli böyük-kiçik yığılıb, mənim atam Fətəli xanın üstünə cəm olub, andlar içib, bərk
ittifaq edib, tarixi-islamiyyə min iki yüz on doqquzda olanda xan edərlər. İki-üç ay xanlıq elər. Və
Mustafa xan görər ki, elədiyi əmələ gətirə bilməz və Fətəli xanın yanına adam göndərər və dostluq
elər ki, oğlun da göndərsin və bir neçə vaxt yanımda qalsın.
Mən də kiçik idim. Atam məni Şirvana göndərdi. Mən gedən vaxt Səlim xanı Mustafa xan Ağdaş
mahalına göndərdi. Ağdaşda bir neçə gün qalandan sonra Şəki bəylərindən iki-üç adam Səlim xana
dil verər. Səlim xan da xəbərsiz bir gecə atlanıb gələr. Fətəli xan xəbərsiz, and içibdirlər, nə bilsin ki,
bir neçə bəy xəyanət elərmiş. Səlim xana dil verən bəyin birinə qalanın qapısını tapşırır. Qapıda
duran bəy Səlim xan gələn kimi qapını açıb qalaya salır. Yuxarıda yazılan tarixdə Səlim xan genə
Şəkidə xan olur. Bir il yarım xanlıq elər. Və vaxt ki, Qarabağlı İbrahim xan dönüb, Rusiya qoşunu
onun ilə dava eləyib, İbrahim xan öləndə Səlim xanın bacısı da orada ölür. Səlim xan bu işdən
küdurət eləyib, yaxındakı Rusiya qoşunundan bir neçə adam öldürür. Səlim xanın bu xəyanətindən öz
yanında olan sərdar valatəbar qəzəbnak olub. Nebolsin yanaral bir para Rusiya qoşunu ilə Səlim
xanın üstünə göndərir. Səlim xan bir az dava eləyib, bacarmaz, çıxıb Qızılbaş tərəfinə qaçar.
Nebolsin yanaral bu vilayətin ixtiyarın genə Fətəli xana verir. Amma xoylu Cəfərqulu xan Şəki
vilayətin padşahi-aləm pənahdan istəyib, padşah da ona veribdirmiş. Sonra tarixi-islamiyyə min iki
yüz iyirmi birdə olanda Cəfərqulu xan padşahın əmri ilə Şəki vilayətində xan oldu. Mən də Cəfərqulu
xan əyyamı Şəkiyə gəldim”.
Maraqlı budur ki, Knyaz Sisianov Səlim xana yazdığı 28 yanvar 1805-ci il tarixli məktubunda
Mustafa xanın Nuxaya öz naiblərini göndərməsi, Şəki xanlığını Səlim xana vermək istəməməsi, Fətəli
xanın Nuxada xan olması barədə yayılan şayiələrdən təəssüfləndiyini və bu şayiələrin doğru
olmaması üçün dua etdiyini, növbəti – 25 fevral 1805-ci il tarixli məktubunda isə Səlim xanın
yenidən Nuxada xan olmasına görə sevindiyini və bu münasibətlə onu təbrik etdiyini bildirmişdir. Bu
məktublardan general Sisianovun Səlim xana müsbət münasibət göstərdiyi aydın olur. Bəlkə də belə
bir münasibət Səlim xanın anasının gürcü qızı, məşhur Borodin döyüşünün qəhrəmanı Baqrationun
bacısı olması ilə əlaqədar idi. Necə ki Səlim xanın Şəkidə xan olması ruslar tərəfindən sevinclə
qarşılanmışdı, eləcə də bundan sonra ruslar Səlim xanın hakimiyyətdə qalması üçün ona dəstək
nümayiş etdirdilər. Məsələn, Səlim xanın Şəkidə ikinci dəfə xan olmasından az sonra Şamaxı xanı
Mustafa xan Şəkiyə hücum edəndə Səlim xan rusların hərbi yardımından istifadə etmişdi. Başqa
sözlə, Knyaz Sisianov Səlim xana yazdığı 19 mart 1805-ci il tarixli məktubunda Səlim xanın
sərəncamına Yelizavetpoldakı rus ordusundan 2 topla 300 nəfərin göndərilməsi barədə göstəriş
verdiyini, növbəti – 3 aprel tarixli məktubunda isə həmin hərbi yardımın nəticəsi olaraq, Mustafa
xanın Şəki torpağında məğlubiyyətə uğramasını qeyd etmişdir. 26 may 1805-ci il tarixdə Knyaz
Sisianovun Kürəkçay çayı sahilində qurduğu düşərgədə Qarabağ xanı İbrahim xan Qarabağ
xanlığının Rusiya imperiyası tərkibinə keçməsi barədə Kürəkçay traktatına imza atdı. İbrahim xan
Səlim xanın həm qayınatası, həm də bacısının əri idi. O da yaxın qohumu İbrahim xandan sonra Knyaz
Sisianovun düşərgəsinə getdi və 2 iyun 1805-ci il tarixdə 2-ci Kürəkçay traktatını – Şəki xanlığının
Rusiya imperiyası tərkibinə keçməsi barədə sənədi imzaladı. Həmin müqavilənin şərtlərinə görə,
Səlim xan öhdəlik götürür ki, hər il çar xəzinəsinə 7 min çervon ödəyəcək, xanlığın ərazisində 500
rus əsgərinin yerləşdirilməsinə icazə verəcək, əsgərləri və onların atlarını ərzaq məhsulları ilə təmin
edəcək. Rus ordusunun Şəki xanlığının ərazisində yerləşmiş hissəsinin təchizatı məhz xanlığın
hesabına olacaq. Eyni zamanda, Səlim xan öz oğlunu əmanət kimi daimi yaşamaq üçün Tiflisə
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göndərməli idi. Bu hadisədən sonra xan tamamilə rus qarnizonunun rəisindən asılı idi və heç bir
xarici diplomatik görüşlər keçirə bilməzdi. İbrahim xan və Səlim xan Knyaz Sisianovun düşərgəsinə
hər biri 600 atlı ilə gəlmişdi və onların orada qaldıqları hər gün üçün 100 qızıl çervon pul
xərclənilmişdi. Bundan başqa, ruslar İbrahim xana və Səlim xana əlavə olaraq pul və qiymətli
hədiyyələr də təqdim etmişdilər. Tezliklə –  22 iyun 1805-ci ildə isə rus çarı I Aleksandr Səlim xanın
adına fərman verib, Kürəkçay traktatını təsdiqlədi və Səlim xana general-leytenant rütbəsi verdi.
Bundan başqa, Çar Aleksandr, Şəki xanlığının Rusiya imperiyasının tərkibinə keçməsinin rəmzi
olaraq Səlim xana Rusiyanın gerbli bayrağı ilə bir qılınc da göndərdi.
Knyaz Sisianov Şamaxı xanlığını Rusiya imperiyasının tərkibinə qatdıqdan sonra yürüşünü Bakı
xanlığı istiqamətində davam etdirir, lakin 20 fevral 1806-cı ildə Bakı xanı ilə danışıqlar zamanı
öldürüldü. Bundan sonra Rusiya qoşunlarının Gürcüstandakı baş komandanı vəzifəsinə
Qraf Qudofiç təyin olunur. Bu arada – iyun ayının 12-də Şahzadə Abbas Mirzənin başçılığı altında 20
minlik İran ordusu Şuşa qalasına yaxınlaşmışdı. Qaladakı rus qoşununun komandanlığı İbrahim
xanın İrana meyl etməsindən şübhələnib, onu bəzi ailə üzvləri və qulluqçuları ilə birlikdə gülləbaran
etdilər. O cümlədən, İbrahim xanın arvadlarından biri – Səlim xanın bacısı da həmin qətliamda
dünyasını dəyişdi. Bu zaman Şəki xanlığı ərazisində – Səlim xanın iqamətgahı olan Nuxa
qalasından 20 verst (təxm. 21 km.) kənardakı hərbi düşərgədə rusların 17-ci yeqer (ovçular) alayının
mayoru Parfyonovun başçılıq etdiyi bir dəstə vardı. Dəstə Tiflis müşketyor alayından olan 285
nəfərdən ibarət idi və onların da istifadəsində 2 top vardı. Rus hərb tarixçisi N.F.Dubrovinin
yazdığına görə:
“Səlim xan İbrahim xanın öldürülməsindən xəbərdar olan kimi mayor Parfyonovun yanına adam
göndərib təcili öz yanına gəlməsini istəyir. Səlim xanın göndərdiyi adam Parfyonova deyir ki, xan
onunla təcili görüşmək istəyir, guya iranlıların onun xanlığına yaxınlaşması barədə ciddi bir məlumat
alıb və niyyəti də budur ki, rus dəstəsi ilə öz qoşununu birləşdirib sərhədə doğru – düşməni
qarşılamağa getsin. Parfyonov Səlim xanın dəvətini qəbul edir, bir adyutant və 15 nəfər
mühafizəçi kazak ilə birlikdə səhər tezdən düşərgəni tərk edir. Nuxaya 7 verst qalanda Səlim xanın 3
min nəfərlik hərbi düşərgəsi ilə qarşılaşır. Qarşılaşdığı bu mənzərə onu iranlıların yaxınlaşması
barədə şayiənin doğru olmasına daha da inandırır və heç nədən şübhələnmədən Səlim xanın hərbi
düşərgəsinə gedir. Onu burada xanın məmurlarından biri qarşılayır, onunla müxtəlif məsələlər barədə
4 saat söhbət etdikdən sonra adyutantı ilə birlikdə öz çadırına dəvət edir, özü isə onların gəlişi
barədə xana məlumat vermək adıyla çıxıb gedir. Bir saatdan sonra 100 nəfər silahlı şəkili onun
mühafizəçi kazaklarına qəfildən hücum edir, bəzisini qılıncdan keçirirlər və bəzisini isə tərk-silah
edirlər. Şəkililər kazakların paltarlarını cırırlar, onları bir alt paltarında saxlayıb əllərini arxadan
bağlayırlar və atlarını da götürürlər. Eyni vaxtda 6 nəfər əlində sıyrılmış xəncərlə Parfyonovun
olduğu çadıra soxulur, onu da yerə yıxıb ağzını bağlayırlar, bütün qiymətli əşyalarını və pullarını
götürürlər, əllərini arxadan bağlayıb, belə bir vəziyyətdə, piyada, qova-qova və güclü mühafizə
altında Nuxa qalasına aparırlar. Lakin bir neçə saat Nuxa qalasında zindanda saxladıqdan sonra
yenidən həmin yerə – Səlim xanın düşərgəsinə gətirirlər və burada axşam ona bildirirlər ki, onları
azad edirlər, bu şərtlə ki, başçılıq etdiyi dəstəni Şəki xanlığı ərazisindən çıxartsın. Parfyonov gecə
vaxtı öz düşərgəsinə qayıdır, orada ona məlumat verirlər ki, gündüz Şəki qoşunları düşərgəyə
yaxınlaşıbmış və düşərgədən atəş açılmasına baxmayaraq, şəkililər rusların düşərgə ətrafında otlayan
atlarını qovub dağıdıblarmış. Səhər rus hərbi düşərgəsi Şəki qoşunu tərəfindən mühasirəyə alınır və
ruslardan tələb olunur ki, onlar həmin saat Şəki xanlığı ərazisini tərk etsinlər”.
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Beləliklə, Cənubi Qafqazda ilk dəfə olaraq rus qoşunu tutduğu mövqeni tərk etməyə məcbur edilir. Bu
hadisə barədə Parfyonovun 24 iyun tarixli raportunda məlumat verdiyini nəzərə alsaq, onun 23
iyun tarixində həbs edildiyini, rus qoşunlarının isə 1 gün sonra – 24 iyun tarixində Şəki xanlığı
ərazisini tərk etdiyini güman etmək olar. Sonralar Rus hərb tarixçiləri bu hadisəni Cənubi Qafqazda
qalibiyyətlə hərəkət edən rus ordusu üçün biabırçılıq kimi qiymətləndirmişdi.
Oktyabrın sonunda rus general-mayoru Pyotr Nebolsin böyük bir qoşunla Şəki xanlığının ərazisinə
daxil oldu. Qoşunun şəxsi heyəti 26 zabitdən və aşağı rütbəli 886 nəfərdən ibarət idi və onların
istifadələrində 5 top vardı. Bundan başqa, mayor Prosvirkin Sevastopol alayından 235 nəfərlə və 2
topla Mingəçevir keçidində, həmçinin Tiflis alayının mayoru Tokarev qarnizondan 875 nəfərlə
Yelizavetpolda dəstək üçün hazır vəziyyətdə durmuşdular. General Nebolsin Arvatan deyilən yerə
çatanda ona məlumat verilir ki, Nuxa şəhərinin bütün əhalisi dağlara çıxarılıb. Səlim xan özü isə
müqavimət göstərmək fikrindədir və başına 1000-ə qədər silahlı yığıb. Səlim xanın süvariləri
Arvatanda rus hərbi düşərgəsinə lap yaxınlaşırlar, lakin hücum etməyə cəsarət etmirlər. Arvatandan
Nuxaya doğru hərəkətə keçən general Nebolsin Əyriçay üstündəki körpüdə və Qışlaq kəndində
şəkililərin ciddi müqaviməti ilə üzləşir. Ən şiddətli döyüş noyabrın 3-də Nuxanın 2 verstliyində baş
verir. 8 min nəfər şəkili, hansı ki onların içində ləzgilər də vardı, dörd bir tərəfdən ruslara hücum
edir. Döyüş səhər saat 8-dən axşam saat 7-yə qədər davam edir. Ruslar gecəni Nuxanın 1 verstliyində
keçirirlər və səhər – 4 noyabr tarixində döyüşü davam etdirib Nuxanı tuturlar. Səlim xan dağa qaçır.
Şəhər ruslar tərəfindən tutularkən burada əvvəl onların özlərindən başqa kimsə gözə dəymirdi.
Dağlara qalxmış əhalinin Səlim xan tərəfindən daha da uzaqlara deportasiya edilməsinin qarşısının
vaxtında alınması və dağlardakı adamların öz evlərinə qaytarılması üçün general Nebolsin mayor
Solovyovun başçılığı altında 300 nəfərlik bir dəstəni 2 topla tez-tələsik dağlara göndərdi. Adamlar
tezliklə dağlardan düşüb öz evlərinə qayıtdılar, şəhərdə və ətraf kəndlərdə həyat öz əvvəlki axarında
davam etməyə başladı. Səlim xanın yaxınları isə şayiə buraxmışdılar ki, guya o, bəzi bəylərlə
birlikdə Arazın o biri tayına – Ərdəbilə qaçıb, amma ruslar öyrənirlər ki, Səlim
xan Göynük kəndindədir. Ona imkan verirlər ki, ailəsi və yaxınları ilə birlikdə Kəldək kəndinə
köçsün. Səlim xan noyabrın 11-də general Nebolsinin yanına məktubla bir adam göndərib xahiş edir
ki, həmin adamı məktubla birlikdə Tiflisə yola salsın. Onun xahişi yerinə yetirilir. Lakin əvəzində
Cənubi Qafqazdakı rus qoşunlarının Tiflisdə oturan baş komandanı Qraf Qudoviç Nebolsindən tələb
edir ki, Səlim xanı ya tutsun, ya da tuta bilmirsə, Kəldəkdən qovsun və onun Şəki xanlığı ərazisində
yaşamasına imkan verməsin. Qraf Qudoviçin bu sərəncamından sonra Səlim xan Şəkidə çox qala
bilmir və İrana gedir. General Nebolsin Şəki xanlığının idarəsini müvəqqəti olaraq Fətəli xan və
Məmməd ağaya tapşırmışdı. Əhali bu seçimdən razı idi, lakin bir çoxları Səlim xanın qayıdacağından
ehtiyat edirdilər və həmin səbəbdən də xan üsuli-idarəsinin tamamilə ləğv edilməsini istəyirdilər.
Ona görə ruslar Səlim xanı bütün imtiyazlarından, o cümlədən general-leytenant rütbəsindən də
məhrum etdilər ki, camaat onun bir daha xan olmayacağına əmin olsun. Səlim xan isə İrana getdi. Qraf
Qudoviç Şəkiyə kimi xan təyin etmək barədə bir aydan çox fikirləşdi və nəhayət, dekabr ayında
keçmiş Xoy xanı Cəfərqulu xana – hansı ki Tiflisdə elə öz yanında idi – Şəki xanı olmağı təklif etdi.
Cəfərqulu xan Qraf Qudoviçin təklifini məmnuniyyətlə qəbul etdi və Şəki xanı təyin edildi.
Xanlığın ərazisi Çar Rusiyası tərəfindən zəbt olundu. İmperiyanın əlaltısı olan xoylu Cəfərqulu xan
Şəkiyə xan təyin olundu. Səlim xan bundan sonra Vətənindən didərgin düşərək uzun müddət Qacarlar
dövlətinin və Osmanlı imperiyasının köməyi ilə hakimiyyətini bərpa etməyə cəhd göstərdi. Səlim xan
hakimiyyətini geri qaytarmaq üçün bir neçə dəfə İrandan silahlı dəstə ilə Şəkiyə yürüş etmiş, lakin bu
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cəhdləri uğursuz olmuşdu. O, 1818-ci ildə İranda Ərdəbilin Meşgin mahalında yaşayırdı. Azərbaycan
dramaturgiyasının banisi hesab edilən Mirzə Fətəli Axundov öz “Tərcümeyi-hal”ında göstərir ki, 6
yaşında anası ilə birlikdə himayəsinə sığındıqları və təlim-tərbiyə aldığı şəxs – anasının əmisi Axund
Hacı Ələsgər Meşgin mahalında sabiq Şəki xanı Səlim xanın xidmətində imiş. Türkiyə Cümhuriyyəti
Başbakanlıq Osmanlı Arxivində qorunub saxlanılan “Hatt-i-Hümayun”da mövcud bəzi məktublar
olduqca maraqlıdır. Məsələn, 1818-ci ilə aid olan və Bağdad valisi Davud paşa tərəfindən Osmanlı
sarayına göndərilmiş bir məktubda Şəki və Şirvan hakimi Səlim xanın 1813-cü ildə ölkəsinin ruslar
tərəfindən işğalından sonra İran şahzadəsi Abbas Mirzənin yanına gəlib burada yerləşməsi, bundan
sonra tabeçiliyində olan yüz nəfərlə Bağdada səfər etməsi, burada Osmanlı valisi Davud paşa ilə gö-
rüşməsi və əgər Osmanlı imperiyasından yardım olarsa, Şəki xanlığında hakimiyyətini bərpa etmək
iqtidarında olması barədə məlumat verilir. Məktubda qeyd olunur: 
“Şəki və Şirvan hakimi, nəcabətli Səlim xan Bağdada gəlib qullarınızla görüşdü. Ertəsi günkü
yığıncağın müzakirəsi zamanı sual-cavab etməklə bu görüşün məqsəd və məramları haqqında xəbər
aldıq. Şəki, Şirvan və Dağıstanda başdan-ayağa dağlıq ərazilərə yayılan əsgərləri öz tərəfinə cəlb
edərək, az bir müddətdə bu qüvvələrin köməyi ilə həm xanlığı, həm də göstərilən əyalətləri xarici və
daxili işğaldan qurtarmaq və öz hakimiyyəti altına almaq, həm də vaxt qazanaraq Dağıstan ilə
birlikdə adı çəkilən mahalları kafirlərin işğalından tamamilə qurtarmaq ümidi ilə xüsusi məktubu
acizanə şəkildə ərz və niyaz olunmaqla göndəririk”.
Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəhs etdiyimiz məktubda Osmanlı imperiyasının Rusiya ilə sülh
münasibətlərində olduğu və Səlim xanın kömək istəyinin bu münasibətləri poza biləcəyi də vurğulanır
və qeyd olunur ki:
“Lakin Osmanlı dövləti ilə Rusiya arasında dinc əlaqələrin qurulduğu bir zamanda öz vəziyyətini
çətinə salaraq bu münasibətləri gərginləşdirməyin imkan xaricində olduğunu bilirik”.
 
Yeri gəlmişkən, Səlim xan bundan sonra Osmanlı sultanı ilə şəxsən görüşmək üçün Bağdaddan
İstanbula yola düşmüşdü. Bunu onun yolüstü Ərzurumdan Osmanlı sultanına 1819-cu il iyunun 1-də
göndərdiyi məktubu da sübut edir. Səlim xan həmin məktubunda yazırdı: 
“Bağdaddan sonra Ərzuruma daxil olub öz xidməti borcumu yerinə yetirirəm və Ali Yüksək dövlət
xadiminə daim dua etməkdəyəm. Sizin əzəmətli şövkətinizə və əmrinizə əsasən yüksək vəzifəli
qardaşınız və Bağdadın əmiri olan Davud paşa özünün yüksək vəzifəli şəxsləri ilə birlikdə məni yola
saldılar. Şaban ayının ikisində Ərzuruma gəlib çıxmışam. Sizin nəzərinizə çatdırılacaq məsələləri
yazılı surətdə çatdırmaq mümkün olmadığına görə onları şifahi surətdə şəxsən Sizin nəzərinizə
çatdırmağı özümə borc bilirəm. Elə buna görə də məni qəbul etmənizi rica edirəm. Atalar məsəli var,
deyirlər: Turandan İrana, İrandan Turana. Sizi şəxsən ziyarət etmək mənə xoş olar. Ümid edirəm ki,
mənim xahişimi qəbul edəcək və məni yüksəklərə qaldıracaqsınız.
Şəki, Şirvan və Dağıstanın keçmiş valisi Səlim xan”
 
Şəki xanlığının Osmanlı imperiyası ilə əlaqələrini araşdırmaq üçün Başbakanlıq Osmanlı Arxiv
sənədləri içərisində mərhum Qarabağ xanı İbrahim xanın qızı – Şəki xanı Səlim xanın həyat yoldaşı
Tuti bəyimin Osmanlı sultanına 1813 -cü il iyulun 5-də ərəbcə ünvanladığı məktubu da olduqca
qiymətlidir. Belə ki, həmin məktubunda özünü “Qarabağın şəhid xanı İbrahim xanın qızı Tuti bəyim”
kimi təqdim edən və Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti təsvir edərək, ruslarla mübarizə apararaq, Şəkini
geri qaytardıqları, işğalçıların zəifləməsindən istifadə edərək Dağıstanın müsəlman əhalisi ilə ittifaq
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bağladıqları və Osmanlı dövlətinin gərəkli yardımı göstərəcəyi təqdirdə üstünlük qazanacaqlarını
bildirən Tuti bəyim yazırdı: 
 
“Ruslar Tiflisi istila etdikdən sonra biz onlara qarşı dörd il mübarizə apardıq. Minlərlə müsəlman
bacı və qardaşlarımız şəhid oldu və biz geri çəkildik. İndi əsgərlərimiz kafirlərlə mübarizə aparıb,
onları Şəkidən çıxarıb. İndi Şəki bizim nəzarətimizdədir. Amma biz onların geri qayıtmasından
ehtiyat edirik, çünki bizim müdafiə olunmaq üçün yetərli silah-sursatımız yoxdur. Elə buna görə də
vəziyyətimizi Sizə ərz edirəm. Bundan əlavə, biz Dağıstanın rəhbərləri və müsəlman xalqı ilə ittifaq
qurmuşuq. Vəziyyətimiz haqqında Sizlərə məlumat verməsi üçün Hüseyn Əfəndini Osmanlı dövlətinə
göndəririk. Dövlət rəhbərimizdən bizim adımıza bir fərman verməsinə və onun əmrinin yerinə
yetiriləcəyinə ümid edirik. Biz burada bütün silahlılarımızla birlikdə qırx minə yaxın müsəlmanıq.
İndi ətrafdakı rus ordusu olduqca zəifləmişdir, onlar bizə qalib gəlməyə qadir deyil”.
Səlim xan 12 aprel 1826-cı il tarixdə Osmanlı imperiyasının ərazisindəki Kir şəhərində vəfat edir.
Onun ölüm xəbəri rus hakimiyyət dairələrinə ilk olaraq yalnız həmin ilin Həcc mövsümü zamanı –
iyul ayının 10-da gəlib çatdı. Bunu isə bir qədər əvvəl Həcc ziyarətinə yola düşmüş şəkililərdən biri
yolda öyrənmiş və hələ Məkkəyə gedib-gəlməmiş, Dəməşq şəhərində ikən hansı yollasa təcili olaraq
ruslara çatdırmışdı. O həm də bildirmişdi ki,
“Səlim xan Kir şəhərinə Anqyuri şəhərindən gəlib və Osmanlı limanlarından gəmi ilə Məkkəyə
ziyarətə getməyə icazə alıb. Vəsiyyətinə uyğun olaraq, Şəkidən qaçaq düşənlərdən biri – küngütlü
Çələbi əfəndi, onun yerinə Həccə gedir, Səlim xanın əmlakı isə arvadı ilə Anqyuridən İrandakı
oğullarına göndərilib”.
 
Lakin Şəki xanlığının Çar Rusiyasına qarşı Osmanlı imperiyasından yardım almaq planı baş tutmadı.
Gülüstan müqaviləsi (1813) ilə Şimali Azərbaycanın böyük hissəsini, o cümlədən Şəki xanlığını
işğal etmiş Rusiya imperiyasının Cənubi Qafqazdakı mövqeyi Türkmənçay müqaviləsindən (1828)
sonra daha da möhkəmləndi – Şimali Azərbaycanın İrəvan və Naxçıvan xanlıqları da Rusiya imperi-
yasının tərkibinə qatıldı. Bütünlüklə Şimali Azərbaycanda olduğu kimi, Şəki xanlığında da Rusiya
işğal rejimi dövrü başlandı.
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XANLIQ DÖVRÜNDƏ ŞƏKİ TƏBABƏTİ
 
Xanlıq dönəmində təbabət daha da inkişaf etməyə başladı. Belə ki, artıq sarayda peşəkar həkimlər –
saray həkimləri fəaliyyət göstərirdi. Bu həkimlər dövrün ən savadlı təbibləri, xarici ölkələrdə təhsil
almış və bu elmin incəliklərini öyrənmiş təbiblər idi. Şəki o dövrün iri mədəniyyət mərkəzi kimi
şöhrət tapmışdı. Burada müxtəlif elmi kitablarla yanaşı, tibbi əsərlər də yaranır və onların üzü
köçürülürdü.
Bu dövrdə Azərbaycan şəhərlərində, o cümlədən Şəkidə böyük məscidlərin nəzdində mədrəsələr
fəaliyyət göstərirdi. Bu mədrəsələrdə ərəb və fars dilləri, ərəb qrammatikası, məntiq, kəlam (dini
dоqmatika), fiqh (islam hüququ), riyaziyyat, kalliqrafiya (хəttatlıq), tariх və əbəbiyyat öyrədilirdi.
Müasir ali məktəblərə (univеrsitеtlərə) bənzəyən böyük mədrəsələrdə həm də yunan fəlsəfəsi,
astrоlоgiya, məntiq, natiqlik еlmi, həndəsə, tibb, əlkimya və bu kimi fənlər tədris оlunurdu. Burada
əsasən mülkədarların və ruhanilərin uşaqları охuyurdular. Şamaхının “Məlhəm” mədrəsəsi bölgənin
məşhur еlm və tədris mərkəzlərindən biri idi. Bu mədrəsəyə görkəmli həkim və alim Kafiyəddin
Ömər ibn Оsman rəhbərlik еdirdi. Qardaşı оğlu məşhur şair Хaqani Şirvaniyə tibdən və başqa
fənlərdən dərs dеyirdi. Хaqani Şirvani özünün “Töhfətül-İraqеyn” pоеmasında Kafiyəddin Ömər
və оnun fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat vеrir. Şəkidə fəaliyyət göstərən bir çox loğmanlar məhz
bu mədrəsədə təhsil almışdılar.
 Ərəb və fars dilini mükəmməl bilən Şəki həkimləri Bağdad, Dəməşq, Qahirə kimi Хilafətin müхtəlif
şəhərlərinə səfər еdir, оrada təhsil alır və işləyirdilər. Əcnəbi müəlliflərin kitabları da Azərbaycana
yоl tapırdı. Bu dövrdə Azərbaycanda Əbu Оsman Müvəffəq əl-Hərəvinin farmakоlоji
еnsiklоpеdiyası yayılırdı. Əbu Оsman Х əsrdə İranın Hеrat vilayətində yaşayıb-yaratsa
da, оnun kitabları bütün müsəlman Şərqində, о cümlədən Azərbaycanda məşhur idi. Dərman bitkiləri
haqqında məlumat tоplamaq üçün Əbu Оsman bütün dünyanı gəzmiş və bir çох хalqların, о cümlədən
Azərbaycanlıların tibbi ənənələri ilə tanış оlmuşdu.
ХVIII-ХIХ əsrlərdə Azərbaycanda Məhəmməd Pеyğəmbərin və səhabələrin tiblə bağlı
dеyimləri haqqında hədislər məcmuələri tərtib еdilir və köçürülürdü. Bu əsərlərin adı “Tibbi-
Nəbəvi” (“Pеyğəmbərin tibbi”) idi. Əlyazmalar İnstitutunda “Tibbi-Nəbəvi”lərin üç müхtəlif
əlyazması saхlanılır; оnlardan birisi Məhəmməd Bərgüşadi adlı katib tərəfindən köçürülmüşdür. ХIХ
əsrdə Azərbaycan dilində tərtib оlunmuş tibb əsərlərindən biri də anоnim “Nüsхəcat”
kitabıdır. Burada хalq təbabətinin bir sıra rеsеptləri və həmçinin müхtəlif хəstəliklərə qarşı sеhr və
dualar vеrilmişdir. 
Yeri gəlmişkən, xanlıq dövründə xəstələr üçün şəfa ocaqları yerli məscidlərin yanında inşa olunurdu.
İndiki xəstəxanalar tipində olmasalar belə, dövrün alimləri, üləmaları məhz məscidlərdə fəaliyyət
göstərir, xəstələr nicat yolu tapmaq ümidiylə bura müraciət edirdilər. Əslində məscidlərin quruluşu
da indikindən fərqlənirdi. Məscidlər xüsusi bir kompleks olmaqla mədrəsələri, kitabxanaları,
xeyriyyə işləri görən vəqfləri, şəfaxanaları, tibbi ləvazimat istehsal edən emalatxanaları, tibb
universiteti, dərmanlar hazırlayan əczaxanaları özündə birləşdirirdi.
Əsilzadələrə, hökmdarlara isə xüsusi təhsil görmüş saray həkimləri baxırdı. Saray həkimi həm də
xanlığın tibb xidmətinin rəisi vəzifəsini icra edirdi.
 
Düşünürəm ki, oxucularımız üçün o dövrün həkimlərinin, türkəçarələrin reseptləri, xəstəliklərin



müalicə metodları maraqlı olar. Xalq təbabətində geniş istifadə edilən həmin müalicə üsullarından
bir neçəsini gözdən keçirək:
 
Bəlğəm, göyöskürək, vərəm xəstəliklərinə tutulan, öskürərkən ağzından qanlı bəlğəm gələn xəstələrə
15-20 gün hər axşam yatmamışdan və hər səhər yeməkdən əvvəl, yarpız, bənövşə və nar çiçəyini
dəmləyib, eşşək, yaxud dəvə südü ilə qarışdırıb bir fincan içmək məsləhətdir.
Bel, qol, qıç, əl, ayaq, böyrək, qaraciyər ağrılarından əziyyət çəkən xəstələrə gicitkən, yovşan, zeytun,
söyüd yarpağı, yarpız, şüyüd və əməköməcini qaynadıb suyunda 10-15 gün, hər axşam yatmamışdan
əvvəl vanna qəbul etmək məsləhətdir.
Tez-tez köpən, qarın nahiyəsində qaz yığılan xəstələrə 10-15 gün axşam-səhər (yuxudan əvvəl və
yuxudan durarkən) bir fincan bal şərbəti qəbul etmək məsləhətdir.
Vərəmə, göyöskürəyə tutulanlara, ağzından qanlı bəlğəm gələn xəstələrə 20-25 gün sürüyə qatılmış
erkək toğlunun baş-ayağından hazırlanmış duzsuz xaş yemək (hər gün axşam-səhər) məsləhətdir.
Yaddaşı zəif, huşsuz, əsəbi adamlara həftəaşırı hər gün səhər, günorta, axşam yeməkdən əvvəl beçənin
başı, ayağı və qanadlarının suyundan – həlimindən (bulyonundan) bir piyalə içmək məsləhətdir. Bu,
gözün görmə qabiliyyətini də artırır.
Ürək döyüntüsündən, ağrısından əziyyət çəkənlərə ördəyin qaraciyərini suda həll bişirib, həlimi ilə
bərabər səhər, günorta, axşam yeməkdən əvvəl bir fincan içmək məsləhətdir.
İflic, mədə-bağırsaq xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə qumru, kəklik, beçə, fərə, alabaxta, sərçə,
qırqovul, qaratoyuq, göyərçin ətinin şorbasını həll bişirib, hər gün (20-25 gün) yeməkdən əvvəl,
gündə üç dəfə bir piyalə həlimini içmək məsləhətdir.
Boğazı ağrıyan, soyuqdəymə nəticəsində səs telləri gərginləşən, yaddaşı, zehni, görmə qabiliyyəti
zəifləyən xəstələrə 10-15 gün (səhər, günorta, axşam) yeməkdən əvvəl üç ədəd sərçə və ya kəklik,
qaratoyuq, bildirçin, qırqovul yumurtasını ilıq bişirib içmək məsləhətdir.
Quru öskürəyə, göyöskürəyə, qanlı bəlğəmə, ağciyər, vərəm, mədə-bağırsaq xorası xəstəliklərinə
tutulanlara qara qoyunun südü sağılan kimi 15-20 gün (səhər, günorta, axşam) yeməkdən əvvəl bir
fincan içmək məsləhətdir. Bu qəbil müalicə xəstəliyin tez sağalmasına yaxşı kömək edir.
Qızılca, təngnəfəs (astma), göyöskürək, öd kisəsi ağrıları, sidik yolunda daşlaşma, kirəcləşmə, mədə-
bağırsaq xoraları xəstəliklərinin ən yaxşı müalicəsi üçün 15-20 gün yeməkdən əvvəl (səhər, günorta,
axşam) bir fincan eşşək südü içmək məsləhətdir.
Məxmərək səpən xəstələrə süpürgə sünbülünün darısını yeməkdən əvvəl gündə üç dəfə çeynəyib
tüpürmək məsləhətdir.
Astma (təngnəfəs) xəstəliyinə tutulanlara gündə üç dəfə yeməkdən əvvəl yemişan çiyidini dəmləyib
içmək məsləhətdir.
İshala, qarın ağrısına tutulan xəstələrə çoxlu xurma (xirnik) və ya onun şirəsini içmək məsləhətdir.
Mədə qıcqırmasından əziyyət çəkən xəstələr yeməkdən əvvəl gündə üç dəfə 150 qram bir il əvvəl
yığılmış fındıq və ya qoz ləpəsi yemək məsləhətdir.
İştahası olmayan xəstələrə hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə quzuqulağı şirəsindən üç çay qaşığı qəbul
etmək məsləhətdir.
Arı sancan yerə dəmir pası çəkdikdə ağrı azalır, şiş tez sağalır.
Böyüyəndə dişlərin salamat qalması, tökülməməsi üçün uşaq dişini dəyişdikdən sonra hər gün
yeməkdən əvvəl uşağın dişlərini soğan və ya sarımsaqla sürtmək məsləhətdir.
Sətəlcəm olan adamı müalicə etmək üçün sarımsağı keçi piyi ilə qaynadıb, bədəni möhkəm



ovxalamaq məsləhətdir.
Göyöskürəyə, qanlı bəlğəmə tutulan xəstələrə sarı çiçəyi dəmləyib içmək məsləhətdir.
Qan təzyiqi yuxarı olan xəstələrə qaymaqçiçəyi dəmləməsi içmək məsləhətdir.
İştahasızlıqdan, bərk soyuqdəymədən (qançırdan) əziyyət çəkən xəstələrə bir həftə hər gün yeməkdən
əvvəl, üç dəfə bir fincan (stəkan) zoğal əzintisinin şirəsini içmək məsləhətdir.
Qanı az olan xəstələrə çuğunduru döyüb, şəkər tozu ilə qarışdırıb, şirəsini üç gün ağzı bağlı qabda
saxladıqdan sonra, hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə bir fincan (bir ay müddətinə) içmək məsləhətdir.
Bədəni, ayağı, qoltuq altı iy verən adamlara bir ay həftədə iki dəfə biyanı qaynadıb suyunda çimmək
məsləhətdir.
Baş ağrısından əziyyət çəkən xəstələrə hər üç gündən bir qaynadılmış yarpız suyu ilə bir ay
müddətində başı yumaq məsləhətdir.
Qan təzyiqi yuxarı olan adamlara yaz aylarında ilanotu (yolpencəri) sıxmasını tünd sarımsaqlı qatıqla
yemək, yay, payız, qış aylarında isə onun qurudulmuşunu qaynadıb yenə də həlimi qarışıq tünd
sarımsaqlı qatıqla içmək məsləhətdir.
Yel xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə bir ay həftədə bir dəfə doy-dabanı (xortum) yarpağı və ya asırqalı
dərib bir neçə saat açıq havada saxlayıb soldurduqdan sonra ağrıyan bədən üzvlərinin yerini
sarımaqla, xəstənin altına, üstünə də həmin yarpağı döşəmək məsləhətdir. Bu üsulu xəstə tərləyincə
etmək lazımdır.
Gözü ağrıyan adamlara obaşdan moruq və ya kələm yarpağının üzərindəki şeh damlalarını təmiz qaba
yığıb 20-21 gün səhər tezdən və axşam yatmazdan qabaq hər dəfə üç-dörd damcı gözə tökmək
məsləhətdir.
Yel xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə təzə açılmış akasiya çiçəyini dərib şüşə bankada ağ neft
içərisində 10 gün qaranlıq və sərin yerdə saxladıqdan sonra hər gün üç dəfə yel tutan nahiyəni sürtüb
sığallamaq məsləhətdir.
Əlində ziyil olan adama həmin yeri körpə küçüyə yalatmaq məsləhətdir.
İnsan bədəninin üzvlərində əmələ gələn şiş fırların tez yetişməsi, deşilməsi üçün içində pendir
mayası olan qursağı həmin şişin üzərinə yaxmaq məsləhətdir.
Gözə çıxan itdirsəyini sağaltmaq üçün bir parça qəndi bir həftə, hər gün üç dəfə itdirsəyinin üstünə
sürtmək məsləhətdir.
Qulaq ağrısından əziyyət çəkənlərə ağ soğanın suyunu sıxıb qulağa tökməsi məsləhətdir.
Saçın tökülməməsi üçün qırmızı soğanın qabığını qaynadıb suyunda günaşırı baş yumaq məsləhətdir.
İshal xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələrə şirin nar qabığının qurusunu narın əzib, bişmiş yumurtanın
üzərinə səpib yemək məsləhətdir.
Oraq, kərənti, qılınc, xəncər, bıçaq kəsiyini tez sağaltmaq üçün acıtərəni (vəzərini) qurudub, narın
əzib yaranın üstünə səpmək məsləhətdir.
Başda olan bit, sirkə, sinəyi tökmək üçün çuğundurun yarpağını qaynadıb günaşırı onunla başı yumaq
məsləhətdir.
Daxili hilləti və həmçinin bütün qurd növlərini həm insan, həm də heyvanlardan tökmək üçün bir
həftə, hər səhər acqarına su tərəsi (buna camış tərəsi deyilir) və bir fincan təzə mayalanmış pendir
suyu içmək məsləhətdir. Bu qəbil müalicə qızıl qurdu, yastı qurdu, qılçıq qurdu, qılbaş qurdu tökür.
İshal, qarın ağrısına tutulan xəstələrə nar qabığı qurusunun unundan bir çay qaşığı dəmləyib içmək
məsləhətdir.
İshal, qarın ağrısına tutulan xəstələrə bir həftə, gündə yeməkdən əvvəl üç dəfə titrəbabı (çobanyastığı,



romaşka) çiçəyini dəmləyib uşaqlara bir çay qaşığı, böyüklərə isə bir xörək qaşığı içmək
məsləhətdir.
Mədə-bağırsaq yara və xorasından əziyyət çəkənlərə 10 gün yeməkdən əvvəl gündə üç dəfə bir çay
qaşığı reyhan şirəsi içmək məsləhətdir.
Böyrəklərində daş, gəc olan xəstələrə yarpızı dəmləyib, hər gün yeməkdən əvvəl bir fincan içmək
məsləhətdir.
Ayaq, daban ağrısı, barmaqlar arası pıçrıq (bişməcə) olanlara cır alma və ya turş alçanı qaynadıb
ağrıyan yerə yaxmaq məsləhətdir. Sonra ayağı, barmaqların arasını təmiz qurulamaq, bu müalicəni
15-20 gün yatmazdan əvvəl davam etdirmək lazımdır.
Oynaqları ağrıyan, yel xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələrə yetişmiş tutu iri çəlləyə yığıb
qıcqırtdıqdan sonra 10-15 gün axşam-səhər çəlləkdə 40-45 dəqiqə vanna etmək məsləhətdir.
Mədə-bağırsaq xəstəliyi olanlara hər gün səhər tezdən acqarına tut yemək məsləhətdir.
Sarılıq, qaraciyər və böyrək ağrılarından əziyyət çəkənlərə tut bəhməzi yemək məsləhətdir.
Əsəbləri pozulan xəstələrə tütün (tənbəki) yarpağını və gövdəsini (özəyini) qaynadıb 10-15 gün hər
axşam 30-40 dəqiqə onun suyunda ayaqlarını vanna etmək məsləhətdir.
Ürəyi ağrıyan, qan təzyiqi yuxarı olan xəstələrə 10-15 gün (səhər, günorta, axşam) yeməkdən əvvəl
heyva çiçəyini, heyva çöpünü dəmləyib içmək, yaxud heyva mürəbbəsi ilə çay içmək məsləhətdir.
Mədə-bağırsaqda əmələ gələn yara-xoraların müalicəsi üçün darçını dəmləyib içmək məsləhətdir.
Oynaqlarında şiddətli ağrıları olan xəstələrə hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə qaymaqçiçəyi
dəmləməsini içmək məsləhətdir.
Təngnəfəs (astma) xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə dağ baldırğanını maşından keçirtdikdən sonra 10-
15 gün yeməkdən əvvəl üç dəfə şirəsinə azca şəkər tozu qatıb bir fincan içmək və ya ət maşınından
keçirilmiş baldırğanın özünü yemək məsləhətdir.
Qan təzyiqi yuxarı olanlara hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə, 10-15 gün əvəliyin çiçəyini (toxumunu)
dəmləyib içmək məsləhətdir.
İshal xəstəliyinə tutulanlara bir həftə, gündə üç dəfə yeməkdən əvvəl daş armudun (cır, yabanı
armudun) ya özünü, ya qaxını, ya da şirəsini içmək məsləhətdir.
Babasil xəstəliyinə tutulanlara bir ay, hər gün yatmamışdan əvvəl yarpızın qaynadılmış suyunda vanna
qəbul etmək məsləhətdir.
Sinəsi bəlğəmdən tutulan adamlara bir həftə, hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə nar çiçəyini dəmləyib,
bal ilə qarışdırıb içmək məsləhətdir. Bu qəbil müalicə üsulu sinəni bəlğəmdən təmizləyir.
Sinəsi tutulan, göyöskürək və bəlğəmli xəstələrə bir həftə, hər gün yeməkdən qabaq yasəmən çiçəyini
dəmləyib içmək məsləhətdir.
Sinəsi bəlğəmli, qanlı öskürəyi olan xəstələrə moruq mürəbbəsini bal ilə qarışdırıb çay ilə, yaxud
moruq mürəbbəsini bal ilə şərbət edib axşam yatmamışdan qabaq və səhər obaşdan acqarına bir
fincan içmək məsləhətdir.
Sinəsi bəlğəmli, göyöskürəyə tutulanlara dağ baldırğanının gövdəsini qaynadıb suyunu süzdükdən
sonra bir həftə, gündə üç dəfə (səhər, günorta, axşam) bir fincan içmək məsləhətdir.
Sarılıq xəstəliyinə tutulanlara sərçə əti və yumurtası yemək məsləhətdir.
Sarılıq xəstəliyinə tutulanlara nar şirəsini qaynanmış südlə qarışdırıb içmək məsləhətdir.
İshal, qarın ağrısı xəstəliyinə tutulanlara yetişmiş əzgil yemək və ya əzgili qaynadıb suyunu gündə üç
dəfə yeməkdən əvvəl içmək məsləhətdir.
Qızılca xəstəliyinə tutulanlara gündə üç dəfə əsməgül çiçəyi dəmləməsi içmək məsləhətdir.



Diş ağrısından əziyyət çəkənlərə gündə üç dəfə ağzını qızılgül suyu ilə qarqara etmək məsləhətdir. Bu
həm də dişdibi yuvaqları və dişdibi ətlərini bərkidir.
Barmağına dolama çıxan adamlara sərçə və ya sığırçın ətini əzib dolama çıxan barmağın üstünə
qoyub sanrımaq məsləhətdir. Bu, dolamanın sağalmasına kömək edər.
Bədənindən, ayağından iy gələnlərə 10-15 gün hər gün, sonra həftəaşırı axşam yatmamışdan əvvəl
təzə biyan yarpağını qaynadıb suyunda çimmək məsləhətdir. Müalicəsi effektlidir.
Baş-beynində yorğunluq, yaddaş unutqanlığı əmələ gələnlərə 10-15 gün yeməkdən əvvəl, gündə üç
dəfə zəfəran dəmləyib içmək məsləhətdir. Sonra bunu günaşırı davam etdirmək olar. Müalicəsi
effektlidir.
Öd kisəsi ağrılarından əziyyət çəkənlərə şaftalı şirəsi içmək məsləhətdir.
Şəkər xəstəliyinə tutulanlara hər gün yeməkdən qabaq üç dəfə ceviz (qoz) yarpağını dəmləyib içmək
məsləhətdir.
Tez-tez zökəm xəstəliyinə tutulanlara axşamlar yatanda balıncının altına və ya yanına üzü qabıqdan tə-
mizlənmiş sarımsaq qoymaq məsləhətdir. Belə müalicə üsulu zökəmin qarşısını alır.
Təngnəfəs olanlara, nəfəs alarkən əziyyət çəkənlərə gündə üç dəfə, yeməkdən əvvəl yerkökü şirəsini
bal ilə qarışdırıb ağızı qarqara etmək məsləhətdir.
Yanıqdan əziyyət çəkənlərə şüyüdü narın əzib bal ilə qarışdırdıqdan sonra yaranın üstünə yaxmaq
məsləhətdir.
Ceviz (qoz) ləpəsini ətçəkən maşında çəkib təmiz balla qarışdırıb bir ay, gündə üç dəfə (axşam,
səhər, günorta) yaxmasını yemək və ya yeməkdən əvvəl bir qaşıq qəbul etmək qan təzyiqi yuxarı
olanlara çox xeyirlidir. Bu, qan təzyiqini tənzimləyir, xəstədə xoş əhvali-ruhiyyə oyadır.
Oynaqlarında şiddətli ağrıları olan, həmçinin yel xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə 20-25 gün axşamlar
yatmamışdan əvvəl əncir yarpağını qaynadıb suyunda çimmək və ağrı olan yerlərə əncir yarpağı
qoyub sarımaq məsləhətdir. Bunu həftədə iki dəfə təkrar etmək lazımdır.
Zəncirotu qönçələnəndə (yaz vaxtı) onun özəyini qoparıb acqarına südlü saplağını və gündə üç dəfə
isə 5-6 zoğunu yemək məsləhətdir. Bu, qaraciyər, ürək, böyrək xəstəliklərinin müalicəsinə çox
xeyirlidir.
Bağayarpağı (yaz və yayın əvvəllərində) yenicə yarpaqlayanda onu dərib, xörəyə qatmaq və ya
kətəsini, sıxma pencərini yemək bütün daxili xəstəliklərə müalicəvi kömək edir, həmçinin ürək
ağrısının, qaraciyərin, dalağın, böyrəklərin, göz ağrısının, görmə qabiliyyətinin müalicəsi üçün də
xeyirlidir. Bağayarpağı toxumunu ləklərdə əkib, ondan heç olmasa həftədə 2-3 dəfə istifadə etmək
məsləhətdir. Bu, min bir dərdin dərmanıdır.
Novruzun son çərşənbə axşamı yerə nəfəs, ağaclara həyat gələndə 21 mart gecə saat 12 radələrində
kim tənəyin qol-budağının kəsilmiş yerindən 7 damcı su şirəsi yığıb içərsə, ömrü uzun, dərd-bezardan
uzaq olar, arzu-istəyinə qovuşar.
Boğazı gələn, ağrıyan adama cunanı zeytun yağında isladıb boğaza sarımaq məsləhətdir, ağrı tez keçib
gedər.
Sarılıq xəstəliyinə tutulanlara duzsuz xörək və çörək yemək məsləhətdir.
Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə tut yarpağını dəmləyib içmək məsləhətdir.
Böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə bir həftə ardıcıl olaraq hər səhər, günorta, axşam yeməyindən
qabaq kəklikotu, yarpız, sarıçiçək, bağayarpağını birlikdə dəmləyib içmək məsləhətdir.
Qara nanəni dəmləyib, adət halına salıb içmək məsləhət deyil, bu, sonsuzluğa səbəb olur.
Sidik kisəsindəki ağrıları azaltmaq və sidiyin ifrazını asanlaşdırmaq üçün razyana dəmləməsi içmək



məsləhətdir.
Göy öskürəyə tutulanlara razyana kökünü dəmləyib içmək məsləhətdir.
Qanı az olan adamlara hər gün səhər tezdən acqarına zəfəranı qaynadıb qaynanmış südlə qarışdırıb
bir fincan içmək məsləhətdir.
Qanaxmanın qarşısını almaq üçün gicitkəni dəmləyib içmək məsləhətdir.
Bel ağrısından əziyyət çəkənlərə gicitkəni əzib ağrıyan yerə yaxmaq (təpitməsini qoymaq)
məsləhətdir. Bu, ağrıları azaldır.
İshal və şiddətli qarın ağrısı xəstəliyinə tutulanlar quru çayı tavada yüngülcə qovurub, narın əzib
dəmləməli, hər gün yeməkdən əvvəl bu dəmləmədən içməlidirlər.
Qulaq ağrısından əziyyət çəkən körpə uşağın müalicəsi üçün təzə kəsilmiş toyuğun piyini əridib (isti
olmamaq şərtilə) gündə üç dəfə bir damcı qulağa damızdırmaq məsləhətdir.
Əl, qol, qıç burxulanda yumurta sarısına duz əlavə edib burxulan yerə təpitmə qoymaq məsləhətdir.
Qanı az olan, qaraciyəri kəskin ağrılar verən xəstələrə 10-15 gün səhər tezdən acqarına bir stəkan tut
bəhməzi içmək məsləhətdir.
Böyrək ağrılarından əziyyət çəkən xəstələr axşamdan bir dəstə keşnişi iki stəkan suda, bir stəkan su
qalana qədər qaynadıb, səhər tezdən həmin suyu içsələr, ağrılar azalar. Bu üsulu 10-15 gün ardıcıl
davam etdirmək məsləhətdir.
Mədə ağrısından əziyyət çəkən, qanı az olan adamlara 10-15 gün hər səhər acqarına şahtut (ağ tut)
yemək və ya şirəsindən bir stəkan içmək məsləhətdir.
Göyöskürəkdən əziyyət çəkən adamlara əncir qurusunu təzə sağılmış inək südündə qaynadıb içmək
məsləhətdir.
Ürək döyüntüsündən, ağrısından əziyyət çəkənlərə hər dəfə yeməkdən qabaq bir fincan ətirşah
dəmləməsi içirdərlər.
Qızdırma, titrətmə xəstəliyinə tutulanlara tər qızılgül, yasəmən ilə gülabı dəmləyib içirərlər.
Dəmrovdan əziyyət çəkən adama bir həftə ara vermədən qəlyan çubuğunun qara qatı qatranını gündə
üç dəfə, səhər, günorta, axşam yaranın üstünə çəkmək məsləhətdir.
Əl, ayaq və başqa əzalar əzildikdə 10-15 gün səhər və axşam mal ciyərini, qoç quyruğunu
bağayarpağı ilə qarışıq döyüb həmin yerə yaxmaq məsləhətdir.
Yel xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin qara qəlyan tənbəkisini ya həvəngdəstədə, ya da ətçəkən maşında
narın döyüb (çəkib), bal ilə qarışdırdıqdan sonra 10-15 gün ağrı verən oynaqlarına yaxılsa, ağrılar
keçər.
Yel və əzələlərin qıc olmasından əziyyət çəkən xəstələr şanı balını süzüb əritsin, içərisinə zəncəfil,
darçın, zəfəran, xaş-xaş qabığı, qara çörək (arpa, vələmir), reyhan, nanə (yarpız) töküb həll olana
qədər qarışdırıb tənzif (cuna, aр) üzərinə yaxıb, ağrılar olan yerə qoysun. Üç saatdan sonra sarğını
açıb ağrılar olan yeri keçi və toyuğun yağı ilə sığallayıb, sonra yun şal ilə bağlayıb isti saxlamaq
məsləhətdir. Bu müalicə üsulunu 7 gün dalbadal, sonra isə 15-20 gün günaşırı davam etdirmək yaxşı
olar.
Kəskin mədə-bağırsaq ağrıları zamanı nanəni (yarpız) ətçəkən maşından keçirib, tənzifdən (cunadan)
süzüb, şirəsini 10-15 gün müddətində, hər gün yeməkdən qabaq üç dəfə yarım fincan içmək
məsləhətdir.
Bağırsaqlarda olan qurdları tökmək üçün xəstə gicitkənin kökünü dəmləyib 10-15 gün, gündə üç dəfə
yeməkdən əvvəl içməlidir.
Saçı tökülənlərə gicitkən kökünü qaynadıb suyunda başı həftədə üç dəfə yumaq məsləhətdir. Bu, saç



dibini də möhkəmlədir.
Daxili qanaxmanı kəsmək üçün üzərliyin çiçəyini dəmləyib içmək məsləhətdir.
Əncir, üzüm, tut, heyva, bağayarpağını dəmləyib içmək şəkər xəstəliyini tənzimləyir. Bunların qarışıq
dəmləməsini 20-25 gün, gündə üç dəfə, yeməkdən əvvəl iki fincan içmək məsləhətdir. Bu cür müalicə
qan təzyiqini də tənzimləyir.
Öd kisəsində daşı olan xəstələrə yarpızı dəmləyib, hər gün acqarına üç dəfə, yeməkdən əvvəl içmək
məsləhətdir.
Qan təzyiqini aşağı salmaq üçün cəfərini ətçəkən maşında çəkib tənzifdən keçirmək, onu təmiz ban-
kaya yığmaq, sərin yerdə saxlamaq və 20-25 gün yeməkdən əvvəl, gündə üç dəfə yarım fincan içmək
məsləhətdir.
Ürək ağrısından, köpdən, qaz yığılmasından əziyyət çəkən xəstələrə yarpızı, nanəni qaynadıb, suyunu
tənzifdən keçirib bankaya yığmaq, soyuduqdan sonra 10-15 gün yeməkdən əvvəl gündə üç dəfə bir
fincan qəbul etmək məsləhətdir.
Vərəm xəstəliyinə tutulan xəstələrə 20-25 gün nar çiçəyini dəmləyib bir fincan yeməkdən əvvəl gündə
üç dəfə içmək məsləhətdir.
Qızıl yeldən əziyyət çəkən xəstələrə 20-25 gün zirinc şirəsindən, mürəbbəsindən istifadə etmək məs-
ləhətdir.
Şəkər xəstəliyi olanlara əzgil ağacının kıökünü dəmləyib 20-25 gün yeməkdən əvvəl gündə üç dəfə
bir fincan içmək məsləhətdir.
Ayağı tez-tez tərləyən, pis qoxu verən şəxslərə 15-20 gün dəvətikanı və qırxbuğum bitkilərini qay-
nadıb suyunda ayağı 30-35 dəqiqə vanna etmək məsləhətdir.
Ağzında xora, səpinti olan adamlara yeməkdən qabaq hər gün gündə üç dəfə tut yarpağını çeynəmək
məsləhətdir.
Qəbzlikdən əziyyət çəkən xəstələrə 15-20 gün pərpətöyünü qaynadıb, şüşə bankalarda sərin yerdə
saxlayıb, hər gün yeməkdən əvvəl gündə üç dəfə bir fincan içmək məsləhətdir. Bu üsul bağırsaqlarda
olan qurdları tökür, bağırsaq boşluğunu yumşaldır, ifrazetməni asanlaşdırır.
Qaşınmadan əzab çəkənlərə məsləhətdir ki, hər gün (10-15 gün) axşam yatmamışdan qabaq noxudu
qaynadıb, suyunu bədəninə sürtsün. Bu, gicişmənin qarşısını alar.
Göyöskürükdən, bəlğəmdən əzab çəkənlərə məsləhətdir ki, yerkökünü süd ilə qaynadıb bir həftə, hər
dəfə yeməkdən qabaq bir fincan içsin.
 
Bu metodların əksəriyyəti bu gün belə Şəkidə nənələrimiz, el ağsaqqalları tərəfindən xəstələrə
tövsiyə olunur.
Şəkidə xalq arasında yayılan deyimlərin bəzisində əhvali-ruhiyyənin pisliyinə işarə etmək üçün
“qaralmış qan”, “qanın qaralması” (qanım qaralıb) kimi ifadələrə rast gəlinir. O vaxtlar belə hesab
edilirdi ki, əhvali-ruhiyyənin, halın pisləşməsinə, başqa sözlə, melonxolikliyə səbəb olan həmin
qandır. Mütəxəssislər bu və ya digər xəstəliyi sağaltmaq üçün hansı damardan nə qədər qan almaq
lazım olduğunu yaxşı bilirdilər. Bu işlə daha çox dəlləklər məşğul olardılar. Onların peşəsi sadəcə
saç-saqqal qırxmaqdan və uşaqları sünnət etməkdən ibarət deyildi. Onlar qan alma ilə yanaşı zəli ilə
sağaltma və diş çəkmə işinin də ustası idilər. Dəlləklər iti bir alətlə ağrıyan yeri çərtirdilər. Sonra
çərtilən yerin yanına yanan əski parçası qoyulur və banka əski parçasının üstünə yerləşdirilirdi. Hava
bitəndə banka qanı sormağa başlayırdı. Bununla da, o vaxtın inancına görə, “pis” qan, qara qan
bədəndən çıxırdı. Bu üsul sarılıq, soyuqdəymə, titrətmə və gicgahların, başın, boyun damarlarının ağ-



rıması və şişməsi zamanı, eləcə də yüksək qan təzyiqini aşağı salmaq məqsədilə aparılırdı. Bu
əslində refleksoterapiyanın bir növü olmaqla yanaşı, həm də xəstələrə psixoloji təsir göstərirdi. Bu
üsulun həddi-büluğa çatmamış uşaqlara, qocalara, eləcə də qida azlığı ucbatından bədəni həddən
artıq zəifləmiş adamlara tətbiqi yasaq idi. Bunun üçün ən yaxşı dövrün bahar fəsli olduğu hesab
edilirdi.
Şəkidə geniş yayılan müalicə üsullarından biri də zəli vasitəsilə bədəndəki kirli qanı təmizləmək idi.
Zəli müalicəsindən çox qədim zamanlardan müxtəlif xalqlar istifadə etmişdir. Bu sağaltma əsasən yaz
ayının gəlməsi ilə daha da sürətlənirdi. Xalq arasında qanın qaynaması və ya qanın oynaması kimi
bilinən yaz ayında il boyu yığılmış kirli, mikroblu qanı təbii yolla zəliyə sordurmaqla bir çox
xəstəliyin müalicə olunduğuna inanılırdı. Zəli ilə müalicə edən insanlar olduğu kimi xəstə adamlar
özləri özlərini zəli ilə müalicə edə bilirlər. Burada diqqət edilməsi lazım olan əsas məsələ zəlinin
kirli qanı sorub bədəndən özü düşməsidir. Zəlini qopartmaq əks təsir yarada bildiyi üçün xalq
təbibləri bunu məsləhət görmürdülər.
Xalq təbabətində yeni yaranın üstünə çiy ət qoyub sarımaq da ənənəvi müalicə üsullarından biri idi.
Ancaq yara dərinləşmişsə və ya uzun zaman müalicə olunmursa, onda belə yaraların üstünə çiy ət
qoymaq məsləhət görülmürdü.
Çox qədim zamanlardan qadınların saçlarını boyamaqda istifadə etdikləri xına həm də müalicəvi
əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, saçlara qoyulan xına həm də saç dibini möhkəmlədir, saç tökülməsinin
qarşısını alır. Xına həm də ayaq ağrılarında ağrıyan yerə sürtməklə rahatladıcı funksiyanı da yerinə
yetirir. Xına antibakterial keyfiyyətə malik olduğundan ayaqda və ya başqa yerdə olan göbələk
xəstəliklərinə də yaxşı gəlir.
O dövrdə insanların ən çox rast gəldiyi problemlərdən biri də müxtəlif sınıq və çıxıqlarla müşayiət
olunan bədən travmaları idi. Belə zədələnmələr diqqətsizlikdən, qeyri-ənənəvi fiziki işləri yerinə
yetirməkdən, güləş və döyüş zamanı, müxtəlif idman oyunlarını həyata keçirərkən və s. hallarda baş
verirdi. Məhz bu səbəbdəndir ki, Azərbaycanın, demək olar ki, hər bir kəndində bir və ya bir neçə
sınıqçı olardı, onlar özlərinə məxsus müalicə üsulları ilə sınıq və çıxıqları müvəffəqiyyətlə müalicə
edirdilər. Xalq arasında sümük sınıqlarının, çıxıqlarının, burxulmaların, eləcə də fəqərə
sürüşmələrinin müalicəsi ilə məşğul olan loğmanlara “sınıqçı”, onların məşğul olduqları sahələrə isə
“sınıqçılıq” deyilməkdədir. Şəkidə yaşayan Loğman Cəlal tanınmış el təbibi olmaqla yanaşı, sınıqçı-
lıq peşəsinin də kamil bilicisi idi. O, ətraf orqanların, onurğa sütunu, boyun, qabırğa, bel, çanaq
sümüyü sınıqları və çıxıqlarının müalicəsində öz bilik və bacarığını nümayiş etdirir, sümüklərin
düzgün bitişməsində zəruri olan üsul və vasitələrdən istifadə etməklə insan sağlamlığının bərpasına
nail olurdu. Şöhrəti ətraf bölgələrə də yayılmışdı və adı bu gün də hörmətlə çəkilir. Sınıqçılar ta
qədimdən elmin heç inkişaf etmədiyi zamanlarda meydana gəliblər. Bu xüsusi qabiliyyətli insanlar
zədə almış insanlara heç nə qarşılığında yardım göstərmiş və təbii müalicələrlə onları sağaltmışlar.
Sınıqlarda sümüklərin birləşməsini təmin edən bir çox xüsusi məlhəm-yaxmalar var. Ən geniş
yayılmış yumuta ilə undan hazırlanmış xəmirdir. Bu gips rolunu oynayan yaxma lazımi müddətdə
sınmış sümüklərin birləşməsinə kömək edirdi.
Şəki rütubətli bölgə olduğundan burada revmatizm, oynaq ağrıları daha çox olur. Oynaq ağrılarının
müalicəsi ilə də məhz sınıqçılar məşğul olurdular. Oynaq və əzələlərdə revmatizmdən qaynaqlanan
ağrı və sızlamaları aradan qaldırmaq üçün gecədən qoyun quyruğundan kompres qoyan və onu səhərə
qədər saxlamağı məsləhət görən sınıqçılar bu yolla oynaqların rahatlamasına, onlardakı ağrıların
azalmasına, hərəkətliliyin isə artmasına nail olardılar. Eyni məqsədlə tülkü və porsuq piyindən də



istifadə edildiyi bilinməkdədir. Bəzən quyruğa və ya piyə azacıq istiot, zəncəfil və başqa ədviyyatlar
qatılardı. Sınıqçılar sınığın tez və etibarlı şəkildə bərpası üçün xəstələrə qoyun və ya mal kəlləsindən
və ayaqlarından hazırlanan, el arasında “xaş” və “baş-ayaq” adları ilə məşhur olan xörək yeməyi
tövsiyə edirdilər. Məlum olduğu kimi, bu xörəyin tərkibində sümüyün tez yapışmasına kömək edən bir
çox komponentlər vardır.
Şəkidə, təəssüf ki, sınıqçıların xidmətindən bu günün özündə belə istifadə edənlər az deyildir. Əsas
problem ondan qaynaqlanır ki, əhali heç də həmişə rəsmi tibbə inanmır və öz problemini köhnə
qaydalarla həll etməyə üstünlük verir. Burada təmiz mentalitet özəllikləri də rol oynayır. Əhalinin
çoxunun kəndlərdə yaşadığı və tibbin inkişafsız olduğu, bütöv bir mahalın payına bir dənə otla
müalicə edən ara həkimi və mamaça düşdüyü zamanlarda insanlar bu cür “az önəmli” məsələlərin
həlli üçün yerli loğmanların yanına qaçırdılar və bu normal idi. Hazırda isə insanlar (ən dəhşətlisi də
budur) yalnız əyalətlərdə deyil, iri şəhərlərdə də öz fikirlərini dəyişməyiblər. Həkim-travmatoloqlar
bu işi daha effektiv və peşəkarcasına görürlər. İnsanlar elə bilir ki, ənənəvi otla müalicə daha
zərərsiz görünür. Halbuki istənilən peşəkar həkim fitoterapiya üsullarına etiraz etməsə də, bildirəcək
ki, otların qəbulu ciddi şəkildə dozaya uyğun olmalıdır və heç cür özünü müalicəyə icazə verilmir.
İstənilən müalicənin təyin edilməsinin əsas şərti doğru və vaxtında edilmiş diaqnostikadır.
Şəkidə çox geniş yayılan və bu gün də kifayət qədər məşhur olan xalq təbabəti üsullarından ən
məşhuru çöpçülük idi. “Çöpçü” adlandırılan xalq təbiblərinin boğazda ilişib qalan tum, sümük və
qida qalıqlarını çxartmaqla şöhrət tapdıqları bilinməkdədir. Bu gün Şəkidə yaşayan çöpçülərdən biri
sənətini belə izah edir:
 
Nəfəs və qida borusunun arasında kiçik çala vardır ki, yemək zamanı qidanın həmin çalaya düşən
hissəsinə çöp deyirlər. Həmin çala tədricən yaranır. Biz böyüklər bu problemi asanlıqla – öskürərək
aradan qaldırırıq. Amma körpələrimiz bunu edə bilmirlər. Hər fürsətdə əlinə keçəni ağzına aparan
uşaqlarda çöp problemi tez-tez baş verir. Elə uşaq da vardır ki, hətta yediyi yeməyə belə diqqətlə
baxır. Bu uşaqlar isə çöp tutmayan uşaqlar növünə aiddirlər. Çöp istənilən qida qalığı, alma qabığı,
mandarin, apelsin, marmelad, karamel, ət parçası, saqqız, tofita dediyimiz uşaq konfeti, oyuncaq
hissələri, kiçik mismarlar (uşaq maşınlarından), kibritlər, kukla saçı, muncuq və s. ola bilər. Bunlar
çoxdur. Baxır uşağınız hansını seçir.
 
Çöpçülər qida borusunda ilişib qalan çöpü çıxarmaq üçün iki metoddan istifadə edirlər:
 
1. Uşağın burnuna üfürərək (uşaq öyüyür və qəfil əlinizə uşağın boğazından çöp düşür);
2. Uşağın qida borusuna yüngülcə basaraq (bu zaman çöp mədəyə ötürülür, nəcislə xaric olur).
Müasir tibb uşağın boğazında nəsə qalması faktını təsdiqləmədi. Düşünürəm ki, çöp çıxarılandan
sonra hərarətin düşməsi qusma refleksi yaranan zaman azan sinirin, parasimpatik sinir sisteminin
tonusunun artması ilə əlaqədardır. Həm də bu, insanlara psixoloji təsir də göstərir. Çox vaxt
həyəcanlanmış analar uşağın qırtlağından nəyinsə “çıxdığını” görüb dərhal rahatlaşırlar. Lakin müasir
dövrümüzdə az adam tapılar ki, uşağını çöpçüyə aparmasın. Bəziləri hətta bunu vərdiş halına çevirib.
Uşaq bir balaca yeməkdən düşdü, hərarəti oldu, qarnı nasazladı, həkimə yox, birbaşa çöpçüyə üz
tuturlar. Hətta bunu hər həftə təkrarlayanları da tanıyıram.
Mən Şəkidə bir dəfə belə bir təcrübə etmişdim. Çöpün qalmasına inanan bir tanışımla onun uşağını
eyni gün ərzində 5 müxtəlif çöpçüyə apardıq. Maraqlıdır ki, çöpçülərin hamısı, beşi də uşağın



boğazından nəsə çıxardı. Hətta sonuncu çöpçü balıq sümükləri çıxardı ki, tanışımın sözünə görə
onların evində, ümumiyyətlə, balıq yeyilmir.
Qəribədir ki, qida qalıqlarının əlacı sayılan çöpçü fenomeni yalnız bizim ölkədə müşahidə edilir.
Udlaqda və qırtlaqda heç bir qırış yoxdur ki, orada yad cisim qalsın. Bu yad cisimlər və qida qalığı
yemək borusunda qala bilər ki, bunun da simptomları tamamilə fərqlidir, yəni insanları adətən
çöpçüyə müraciət etməyə məcbur edən səbəblər deyil. El dilində tələsik yeyərkən “ürəyimdə qaldı”,
“kürəyimi döyəclə” kimi əlamətlər yeməyin qida borusundakı daralmalarda qalmasına işarədir və tez
də mədəyə evakuasiya edir. Əslində qırtlağı basan çöpçü öyümə refleksinə səbəb olur ki, mədədə
qalmış yemək qalıqları tamamilə çölə çıxa bilər. Bundan başqa, həkim-otolarinqoloq, yəni sadə dillə
deyilsə, LOR həkimi rahatlıqla insanı, o cümlədən körpəni qırtlaqdakı yad cisimlərdən xilas edə
bilərlər. Bu, xüsusi kəlbətinlər vasitəsilə edilir və tamamilə ağrısızdır. Həm də rentgenin, endoskopun
köməyi olmadan siz dəqiq bilə bilməzsiniz ki, yad cisim orqanizmin harasında qalıb və o artıq
orqanizmdə nələr törədib, bunu tibbi diaqnostika üsullarından xəbərsiz olan istənilən adam, o
cümlədən çöpçü də bilə bilməz. Bundan başqa, əgər bu zaman temperaturun yüksəlməsi müşahidə
edilirsə, bu, iltihab prosesindən xəbər verir ki, o səngiyib xroniki hala keçə bilər, orqanizmdə xroniki
infeksiya ocağı isə gec işə düşən bombadır. Əgər LOR həkiminin müayinəsi nəticə vermirsə, onda
yad cismin çıxarılması üçün farinqoskopiya və ya ezofaqoskopiya tələb edilir. Yad cisimlərin
özbaşına çıxarılması gələcəkdə zərərli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Özünüz təsəvvür edin ki, uşaq
nəsə burnuna soxub. Burunun axması üzündən yad cisim tapılmaya bilər, eyni zamanda, ikinci burun
deşiyi nəfəs funksiyasını yerinə yetirir, çöpçü isə üfürməklə yad cisimi nəfəs yoluna itələyə bilər.
Çöpçüyə getmək uşağın ixtisaslı yardım almasını uzaqlaşdırır.
O dövrün xəstəliklərini araşdırarkən maraqlı bir diaqnoz diqqətimi çəkdi. Yeri gəlmişkən, bu gün də
Şəkidə bu ifadələr, belə diaqnoz xalq arasında işlədilir. “Ürək-göbək düşmək” və ya “göbəyi
düşmək”. Göbək düşməsinin əsas səbəbi kimi hər hansı bir ağır cismin qaldırılması göstərilir. Əsas
əlaməti mədədə baş qaldıran ağrılar, yemək qəbulu zamanı qusma, həddən artıq halsızlıq, qızdırma və
s. hesab olunur. Onu müalicə etmək üçün xəstəni arxası üstə uzadıb, göbəyinin ətrafını sabunlu su ilə
masaj edir, göbəyə banka və ya stəkan qoyurdular. Bunun üçün stəkan və ya bankanın içərisi çöpə do-
lanmış yanar pambıqla qızdırılır və göbəyə basılır. O zamankı inanclara görə, banka (və ya stəkan)
göbəyi yerinə çəkirdi. Bir başqa üsul isə budur:
 
Xəstə kürəyi üstə yatırdılır. Göbək ətrafı isti, sabunlu su ilə ovulur. Sonra şəhadət barmağı və orta
barmaq göbək dəliyinə soxulub, 3 dəfə qaytarılır. Sonra bir ədəd çiy yumurtanın ağına 1 qəhvə qaşığı
xına qatılıb bulamac edilir. Onu göbəyin üstünə sürtürlər. 1 saat sonra bulamac təmizlənir, yeri isə
sabunlu su ilə yuyulur.
 
Düşünürəm ki, “göbəkdüşmə” adlandırılan narahatlıq əslində mədə sallanmasıdır. Mən Şəkidə
terapiya şöbəsində işləyən tibb bacısınn həm də göbəkçəkən olduğunu öyrəndikdən sonra onun bu işi
necə görməsi ilə maraqlandım. Bu xəstəliyi müalicə etmək üçün xəstə arxası üstə, ayaqları bükülü
vəziyyətdə uzadılır və göbəyini qızdırmaq üçün onun üzərinə içərisində qaynar su olan ağır çaydan
qoyulur. 10-15 dəqiqə çəkən bu əməliyyatdan sonra göbəkdüşmə olan qadının belinə qalın şal və ya
mələfə dolayırlar. Dolağa oxlov keçirərək onu burmaqla xəstənin göbəyini sıxırlar. O bir müddət bu
vəziyyətdə qalır. Sonra sarığı açıb xəstənin göbəyinə 50 qəpiklik qoyub onu yaxşı-yaxşı sarıyırlar.
Şəkidə türkəçarələr bir çox üsullardan istifadə etdikləri kimi, ən çox yararlandıqları meyvə, tərəvəz



və şəfalı otlardır. Bu baxımdan xalq təbabətində dərman kimi istifadə olunan meyvə və tərəvəzlər
haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu məlumatların bir çoxu xalq arasından toplanmışdır. Böyük
bir qismi isə bu barədə yazılmış kitablardan alınmışdır. Ayrı-ayrı şifahi və yazılı qaynaqlarda
aşağıdakı müalicəvi bitkilərin adına və müalicəvi xüsusiyyətləri barədə qiymətli məlumatlara rast
gəlinməkdədir:
Əməköməci (əsl balva). Mədə-bağırsaq üçün çox xeyirlidir. Xüsusilə bunu sıxma pencər şəklində və
yaxud yağda qızardıb qatıq-sarımsaqla yemək çox xeyirlidir. Əməköməci bağırsaqları yumşaq
saxlayır və qurdtökmə qabiliyyətinə malikdir, həmçinin gözü nurlandırır, görmə qabiliyyətini artırır,
dişdibi ətini möhkəmləndirir. Zəif doğulmuş uşaqların inkişafına, boyun, kəllə, bel, qol, qıç
sümüklərinin möhkəmlənməsinə yaxşı təsir edir. Göyöskürəyə, bəlğəmə, qarınağrısına kömək edir,
oynaq ağrılarına da yaxşı təsir göstərir.
Kəvər. Tərkibi müxtəlif vitaminlərlə zəngindir. Bu, iştahanı artırır, ağız boşluğunda, diş dibində
əmələ gələn mikrobları, şişləri zərərsizləşdirir. Kəvər şirəsi dərini yumşaldır, əldə, üzdə olan
codluğu aradan qaldırır.
Pərpətöyün. Mədə-bağırsaq xəstəliklərinə yaxşı təsir göstərir, iştahanı artırır, tənəffüsü tənzimləyir,
təngnəfəsliyə yaxşı təsir göstərir. Pərpətöyünü suda bişirmək, yaxud yağda qızardıb sarımsaq-qatıqla
yemək müalicəvi əhəmiyyət kəsb edir.
Əvəlik. Adi əvəliyin yerüstü hissəsindən hazırlanan dəmləməsinin köməyi ilə daxili qanaxmalarda,
yaş sarğı kimi dəri xəstəliklərində, sidik tutulmalarında, ödqovucu, işlədici dərman kimi, habelə
dəridə əmələ gələn göbələk xəstəliklərinin, irinli çibanların müalicəsində, yaşıl hissəsinin şirəsindən
isə qızdırma, sinqa, qaşınma, revmatizmdə istifadə edilir. Yarpaqlarından vitamin “iksirləri” hazır-
lanır. Təzə dərilmiş yarpaq və dəmləməsindən sinqa, laxlayan dişlərin dibinin möhkəmləndiril-
məsində, gec sağalan kəskin irinli yaraların müalicəsində, şirəsindən antiseptik, zəhərlənmə əleyhinə
geniş istifadə olunur. Meyvəsindən alınan cövhər büzüşdürücü, qankəsici vasitə kimi işlədilir.
Toxumu yetişən ərəfədə mal-qara üçün təhlükəli olub, zəhərlənmə yaradır.
İspanaq əvəliyi zəif turşu və vitaminlə zəngindir. Pəhriz xörəklər hazırlamaq üçün əvəzolunmaz
bitkidir. Turştəhər əvəliyin dəmləməsindən diş qanaxmalarının kəsilməsində, sidik tutulmalarında,
dizenteriya, babasil, vərəm və s. xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə olunur. Əvəliyi sup, şorba,
ət, balıq və s. xörəklərin tərkibinə daxil edirlər. Onun yaşıl hissəsini adi halda da yeyirlər.
Qaraçörəkotu. Xalq təbabətində qaraçörəkotundan çay dəmləyib, sidikqovucu, ödqovucu və zəif
işlədici, eyni zamanda, uşaqlı qadınların süd vəzilərinə müsbət təsir göstərən, süd artıran vasitə kimi
geniş istifadə edirlər. Bundan əlavə, toxumlarından mədə xəstəliklərində, qadın qanaxmalarında geniş
istifadə edilir.
Cəfəri. Cəfəri bağırsaqları yumşaldır, təri qovur, ağrıları sakitləşdirir, yeni əmələ gələn xərçəng,
şişlərinin sorulub sağaldılmasına kömək edir, öskürək zamanı nəfəs almanı asanlaşdırır, qara ciyər və
selikli toxumanın fəaliyyətini normallaşdırır. Cəfəridən alınan ekstraktlar orqanizmin müdafiə qabi-
liyyətini artırır, əhvali-ruhiyyəni yaxşılaşdırır. Cəfəri yarpaqlarının tərkibindəki C vitamininin
miqdarı limondakından 2 dəfə çoxdur. Orqanizmi A və Fe ilə (dəmirlə) təmin edir. Cəfərinin kök və
toxumlarından hazırlanan cövhər və dəmləmələr sidik yollarına yaxşı təsir edir, dərinin vəziyyətini və
həzm sistemini yaxşılaşdırır, sidiyin orqanizmdən kənar edilməsini sürətləndirir, qan damarlarının di-
varlarını möhkəmləndirir, mədə və bağırsaq əzələlərini gərginlikdən azad edir. Ürəyi zəif olanlara
maddələr mübadiləsi pozuntularında və eləcə də döş və qarın boşluğunda yığılıb qalmış artıq suların
kənar edilməsində cəfəri dəmləmə və cövhərlərindən qəbul etməyi məsləhət görürlər. Böyrəyin



xroniki xəstəliklərində sidiyin kənar edilməsi üçün aşağıdakı reseptdən istifadə etməyi məsləhət
görürlər: 1 çay qaşığı cəfərinin toxumlarından götürüb, 1 stəkan qaynar suda dəmləyib gündə 3 dəfə
stəkanın 1/4 hissəsi qədər qəbul edin. Cəfəri şirəsi orqanizmdə baş verən zəhərli maddələri
zərərsizləşdirir. Bitkinin bütün hissələri müalicəvi xüsusiyyətlərə malikdir. Cəfəridən hazırlanan
preparatlardan uşaqlığın müalicəsində, sidik kisəsi və böyrəkdə olan daşların orqanizmdən kənar
edilməsində istifadə edilir. Sidik kisəsi yollarının, qan damarlarının möhkəmləndirilməsində,
qızdırmada cəfəridən alınmış şirəni 1:3 nisbətində kök şirəsi ilə qarışdırıb hər gün səhər və günorta
yeməyi zamanı qəbul edin.
Razyana. Müalicə məqsədləri üçün razyananın ancaq meyvələrindən istifadə edilir. Meyvələri
sentyabr ayında, yetişməyə az qalmış yığılıb qurudulur. Efir yağından hazırlanan cövhər və
preparatları müalicə vasitəsi kimi geniş tətbiq edilir. Razyana meyvəsindən soyuqdəymə nəticəsində
baş verən xəstəliklərdə, xüsusən tənəffüs yollarının iltihabında yumşaldıcı və bəlğəmgətirici öskürək
dərmanı kimi, eləcə də xroniki mədə-bağırsaq xəstəliklərində həzm prosesini yaxşılaşdıran və
köpmənin qarşısını alan vasitə kimi istifadə olunur. Bundan əlavə, razyana meyvəsini dəmləmə və
bişirmə formasında da öd kisəsi iltihabında və böyrək xəstəliklərində qəbul edirlər. Xalq təbabətində
razyananı çay kimi dəmləyib uşaqlarda baş verən qarın ağrılarında ağrıkəsən və köpmənin qarşısını
alan dərman kimi işlədirlər. Bu məqsədlə razyana meyvəsini qurudulmuş nanə yarpağı ilə bərabər
hissədə dəmləyib xörək qaşığı ilə qəbul edirlər. Bundan başqa, meyvəsindən hazırlanan cövhərdən
yelqovucu, ödqovucu, sinəyumşaldıcı, sakitləşdirici və öskürək əleyhinə vasitə kimi istifadə edirlər.
Tərxun. Ağız boşluğunda, bronxlarda, dişdibində əmələ gələn mikrobları zərərsizləşdirir, diş
yuvalarını möhkəmləndirir, ağız boşluğundan gələn pis qoxunu aradan qaldırır, iştahanı açır, yedikdən
sonra ağızdan xoş iy gəlir.Tərxunun yel, əsəb, ürəksıxılma, ümumi halsızlıq, başgicəllənmə, ağır sancı
tutmalarına, qarın boşluğuna su yığılma xəstəliklərinə qarşı müalicəvi əhəmiyyəti vardır.
Dağ nanəsi. Ətirli ədviyyəli bitki kimi 3 növündən istifadə edilir: dağnanəsi, sünbülvarı nanə, bağ
nanəsi və yaxud ətirli nanə. Ətirli nanədən hazırlanan cövhərdən mədə ağrılarında, köp-mədə,
bağırsaq qurdlarının tökülməsində istifadə olunur. Hazırlanmış çay növləri mədə-bağırsaq, həzm apa-
ratının, ferment ifraz edən vəzlərin fəaliyyətini normallaşdırır. Nanə şərbəti mədəni qüvvətləndirir,
ürəkbulanma, ishal və hıçqırmaya qarşı faydalıdır.
Kəklikotu. Stomatologiyada ağrıkəsici vasitə kimi istifadə edilir. Bəzi xəstəlik törədən bakteriya və
göbələkləri məhv edir, qurdqovucu dərman kimi tətbiq olunur. Xalq təbabətində bu bitkidən
soyuqdəymə, mədə yarası, əsəb, ürək xəstəlikləri və s. zamanı istifadə edilir. Kəklikotu qatılmış
xörəklər iştahagətirici, həzmyaxşılaşdırıcı xüsusiyyətə malikdir. Kəklikotu iştahanı artırır. Bədən
süstləşəndə, ağrılar artanda kəklikotunu qaynadıb suyunda çimmək məsləhətdir.
Pişikotu. Pişikotu köklərindən alınan preparatlar müasir təbabətdə müxtəlif sinir sistemi
xəstəliklərində, yuxusuzluğu aradan qaldıran, ürəyin fəaliyyətini artıran, eləcə də epilepsiyada qıcol-
manın qarşısını alan vasitə kimi işlədilir. Pişikotunun dəmləməsi, tinkturası, qatı ekstraktı elmi
təbabətdə geniş istifadə olunur. Bundan əlavə, kompleks ürək dərmanlarının tərkibinə də daxil
edilmişdir. Pişikotu köklərindən hazırlanan preparatlar eyni zamanda sakitləşdirici, mədə və
köpmənin qarşısını alan dərman yığıntılarının tərkibində də istifadə olunur. Xalq təbabətində pişikotu
köklərindən çay dəmlənib ürək ağrılarında, ürəkgetmələrdə sakitləşdirici vasitə kimi, eləcə də mədə-
bağırsaq ağrılarında spazmanı aradan qaldıran dərman kimi qəbul edilir.
Gicitkən (cincar). Gicitkənin yarpağı çox qiymətli polivitaminli məhsuldur. Odur ki, müasir tibdə
ondan dəmləmə və duru ekstrakt halında bir sıra xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə edilir.



Məsələn, daxili qanaxmalarda qankəsici, mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində həzm prosesi
və maddələr mübadiləsini yaxşılaşdıran, bağırsaqların iltihabını aradan qaldıran vasitə, eləcə də
qanazlığında, vərəm, sinqa, raxit, avitaminoz, qızdırma, mədə yarası, nəfəs yolları, onikibarmaq
bağırsaq xəstəlikləri, böyrək daşı və s.-nin dərmanı kimi tətbiq olunur. Gicitkən qanda hemoqlobin və
eritrositlərin artmasına kömək edir. Bir sözlə, orqanizmdə qanyaradıcı rolunu oynayır. Gicitkən
sıyığını balla qarışdırıb, prostat vəzinin adenoması xəstəliyinə qarşı bir həftə qəbul etdikdə vəzin
şişmə prosesi dayanır və xəstəlik bir ay müddətində aradan qalxır. Çörək qıtlığı dövrlərində gicitkən
xalqımızın köməyinə çatan ən faydalı yeməli bitki olmuşdur. Respublikamızın böyük gicitkən
ehtiyatına malik olmasına baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, bu bitkinin qeyd etdiyimiz faydalı
xüsusiyyətlərindən hazırkı dövrədək istifadə edilməmişdir. Elmi təbabətdə gicitkəndən qankəsici,
xroniki mədə yaralarının, qaraciyərin müalicəsində istifadə olunur. Xalq təbabətində isə bitkidən
daha geniş istifadə edilir. Belə ki, gicitkəndən hazırlanmış cövhərdən ürək, böyrək, qaraciyər
xəstəliklərində, qan azlığında, qastritdə daxilə qəbul etməyi məsləhət görürlər. Onun ekstraktı ilə başı
yuyub tüklərin dibini bərkidir və tökülməsinin qarşısını alırlar. Gicitkən qan dövranını tənzimləyir,
saçın möhkəmliyinə, tökülməməsinə və uzanmasına səbəb olur. Qalxanabənzər vəzin normal inkişafını
aktivləşdirir, ürək-damar fəaliyyətinə, nəfəs borusuna yaxşı təsir edir. O, mədə-bağırsaq, daxili
qanaxma, dişdibi ətləri xəstəliklərinin müalicəsində əhəmiyyətlidir. Gicitkənin həlimini, dəmləməsini
içmək və onu bişirib tünd sarımsaqlı qatıqla yemək bütün daxili xəstəliklərə, şişlərə, bağırsaqlardakı
qurdların tökülməsinə müsbət təsir göstərir. Yazda gündə üç dəfə yeməkdən yarım saat əvvəl onun bir
stəkan həliminə bir çay qaşığı süd əlavə edib içmək orqanizm üçün çox xeyirlidir. Qara yel, son
dərəcə şiddətli oynaq ağrıları xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə yatmamışdan əvvəl hər axşam gi-
citkəni qaynadıb suyunda çimmək və ya yarım saat vanna qəbul etmək məsləhətdir. Bu, bədəni
yumşaldır, ağrıları aradan qaldırır. Müalicə məqsədləri üçün gicitkən yarpaq, kök və kökümsovlarını
may-iyun aylarında hələ üstündə çiçəkləri olan zaman toplayırlar. Çiçək açıb qurtardıqdan sonra tər-
kibindəki maddələr öz bioloji xüsusiyyətlərini itirir. Gicitkənin yarpaq, kök və kökümsovlarından
hərarətin aradan qaldırılmasında, mədə yaralarının müalicəsində geniş istifadə edilirdi. Bunun üçün:
kökündən sarımsaqla birlikdə bərabər miqdarda götürüb 1:5 nisbətində suya töküb 7 gün dəmlədikd-
ən sonra, süzüb, ağrıyan nahiyələrə sürtürdülər. Gündə 3 dəfə bir xörək qaşığı qəbul etmək də olardı.
Cincilim. Cincilimdən hazırlanan preparatlar vitamin, bakteriosid, soyuqdəymə, damar
genişləndirmə, qan təzyiqini aşağı salma, sidikqovucu, ödqovucu, qankəsici, yarasağaldıcı və s. xüsu-
siyyətlərə malikdir. Azərbaycan xalq təbabətində cincilimin su ilə qarışdırılmış şirəsi mədə-bağırsaq
xəstəlikləri zamanı ağrıkəsici kimi işlədilir. Amerika əczaçılıq firmalarının hazırladığı dərman
preparatı maddələr mübadiləsinin pozulması, xüsusilə şəkər xəstəliyi zamanı, ciyər və dəri xəstəlik-
lərində – qaşınma, sızanaq, səpmə, əsəb, çiban, ekzema, artrit zamanı oynaqların iltihabı və s.
xəstəliklərdə geniş tövsiyə edilir. Fitoterapevtik proqramları həyata keçirilən başqa preparatlarla
yanaşı, özünün iştahanı azaltmaq xüsusiyyətilə kapsulaları çəki azaldan, piylənmənin qarşısını almaq
üçün geniş istifadə olunur. Qızdırmanı salmaq, orqanizmdə qanın keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və
sakitləşdirici kimi də böyük təsir gücünə malikdir.
Yonca. Bitkinin preparatlarından dolamada, sulu sarğı qoyulmasında, qadın xəstəliklərində, kapilyar
damarların möhkəmləndirilməsində, tonusun artırılmasında, ağrının kəsilməsində, zəhərlənmədə,
orqanizmin müqavimətinin artırılmasında, cövhərindən yaraların sağalmasında, bronxial astmada,
dəmləməsindən sidik yolları xəstəliklərində, soyuqdəymədə, bəlğəmgətirici kimi, baş
gicəllənmələrində, hamaşçiçəyinin sulu – spirtli cövhərindən epilepsiya, qrija, vərəm, podaqra, zə-



hərlənmə əleyhinə və s. xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir.
Vəzəri. Vəzəri qida və ədviyyat bitkisi sayılır. Süfrəmizdə ən çox istifadə edilən göyərtilərdən
biridir. Azərbaycanda vəzəriyə üstünlük verilir. Şəkidə ona acıtərə də deyirlər, yəni acı dadan
tərəvəz. Tərəvəz kimi yeyilən əsas hissələri yarpaq və körpə özəkləridir. Qədim dövrlərdən qida və
müalicə məqsədilə becərildiyi məlumdur. Təsadüfi deyil ki, hələ orta əsr həkimləri deyirdilər ki, kim
sağlam olmaq istəyirsə, mütləq vəzəri yesin, yoxsa ona həkim kömək edə bilməz. Bir maraqlı cəhət
də ondan ibarətdir ki, təbabət həmişə bu bitkinin avitaminoz və maddələr mübadiləsindəki roluna
xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Vəzəri vitamin mənbəyi hesab edilir. İnsan orqanizmi üçün lazım olan
faydalı maddələr acıtərədə daha çoxdur. Belə ki, qədim yunanlar onu soyuqdəymə əleyhinə işlətmiş,
qədim romalılar isə əsəb sistemini onun köməyilə müalicə edirmişlər. Müasir dövrdə də vəzərini
xalq təbabətində çoxşaxəli müalicə əhəmiyyətli bitki hesab edirlər. Qidanı müntəzəm olaraq
işlətdikdə həzmi yaxşılaşdırır, yuxunu normallaşdırır, arterial təzyiqi aşağı salır, avitaminozun
profilaktikasında yaxşı təsir göstərir. Vəzəri bədəndə olan zərər və zəhərləri kənarlaşdırır. Keçmişdə
sağlamlıq və güc rəmzi kimi tanınan bu bitki Şərq təbiblərinin əsas müalicə vasitələrindən biri
olmuşdur. Ondan yoluxucu (infeksiya), bağırsaq və tənəffüs sistemi xəstəliklərində istifadə etmiş,
astma, zökəm, göyöskürək hallarında səhərlər acqarına şirəsindən içməyi məsləhət görmüşlər. Vəzəri
şirəsini zeytun yağı ilə qarışdırıb böyrək və sidik kisəsi ağrılarında içmək faydalıdır. Zeytun yağı
əvəzinə şirin badamın yağından da istifadə etmək olar. Vəzəri və onun digər növ və sortlarından,
məsələn, su tərəsi sidik və tərqovucu təsirə malikdir. Həmçinin ağızdakı pis qoxularda, şəkər
xəstəliyində vəzəri işlətmək (çiy yemək, şirəsini içmək) müsbət təsir göstərir. Cinsi meylliliyi artır-
maqdan ötrü vəzəri toxumunu döyüb yarıbişmiş yumurta sarısı ilə qəbul etmək lazımdır. Vəzəri həm
də yaxşı iştahagətiricidir. O, mədə qıcqırmasının ən yaxşı dərmanı hesab olunur. Ona görə də sa-
latlarda və ya ayrıca süfrəyə verilir, müxtəlif xörəklərə əlavə edilir.
 
Meyvələr
 
Albalı – yel xəstəliyi, oynaq ağrıları, qan-damar sisteminin pozulması, ürəkbulanması zamanı
məsləhət görülür.
Alça – əsəbi adamlar üçün xeyirlidir. Alça həmçinin yel xəstəliyində, qan-damar sisteminin
tənzimlənməsində məsləhət görülür. Alça qurusu qanazlığı olanlar üçün faydalıdır.
Alma – ətirli və sulu alma iştaha açır. Ürək döyüntüsü və təngnəfəslik hallarında almadan istifadə
edirlər. Şəkəri olanlar da almadan istifadə edə bilərlər. Turş almanın şirəsini şəkər qatmadan bişirib,
öd xəstəliklərində və daşlaşmaya qarşı istifadə edirlər.
Armud – mədə və öd kisəsi üçün faydalıdır. Yel xəstəliyi olanlar armuddan istifadə edirlər. Meyxoş
armud şəkər xəstəliyi olan adamlar üçün münasibdir. İştahanı artırır, ürəkbulanmasının qarşısını alır.
Əncir – onu dərdikdən sonra parça üzərinə sərib, günəş şüası altında saxladıqca onun şəkərliliyi artır.
Əncir bədən hərarətini və susuzluğu yatırır, tərləməyə müsbət təsir edir. Arpa unu ilə ənciri qatıb
çiban üzərinə təpitmə qoyanda çibanın tez yetişməsinə kömək edir.
Əzgil – yetişmiş əzgildə şəkər və limon turşusu vardır. Meyvəsi və yarpağı qəbizlik yaradır. Qanlı
ishala qarşı səhərlər 200-300 q əzgili qabıqsız yemək məsləhət görülür. Əzgilin tumu döyülüb toz
halına salınır, ondan bir çay qaşığı götürüb cəfəri kökünün şirəsi ilə qatışdırıldıqdan sonra böyrək və
sidik kisəsi daşına qarşı işlədilir.
Ərik – keçmişdə loğmanlar əriyi qan yaradan meyvə kimi tanıtmış, onu qanın durulaşması amili hesab



etmişlər. Ərik qurusu öd ağrılarını yüngülləşdirir, qan təzyiqini tənzimləyir.
Gavalı – yeməkdən əvvəl qara gavalı işlətmək başağrısı, öd kisəsinin iltihabı və qızdırmanın
qarşısını almaq üçün faydalıdır. Gövdəsində olan yapışqan öskürək, böyrək, sidik kisəsi və öddə
olan daşa qarşı işlədilir, yaranı bitişdirir.
Gilas – sinəni yumşaldır, tez həzm olunur. Qəbzliyi aradan qaldırır. Şəkər xəstəliyi olanlara gilasdan
istifadə etmək faydalıdır. İri gilasın tumunu əzərək üzə sürtdükdə dəri yumşalır və üzün rəngi açılır.
Heyva – vərəm xəstəliyi üçün məsləhət görülür. Öskürəyi sakitləşdirmək üçün 30 qram heyva
çiçəyini 1 litr suda dəmləyərək işlədirlər. Meyxoş heyva ürəkbulanmanın qarşısını alır, susuzluğu
yatırır, qanaxmanı dayandırır.
Xirnik – tam yetişmişindən istifadə edilir. Sinəni yumşaldır, bədəni qüvvətləndirir. Səhərlər acqarına
300-500 qram yemək məsləhətdir. Mürəbbəsi də faydalıdır, iştahaçandır.
İnnab – sərinləşdirici xassəyə malikdir. Boğaz və sinəni yumşaldır, böyrək, qaraciyər üçün
münasibdir, təmiz qan yaradır, onu saflaşdırır.
İydə – meyvəsi bədəni qüvvətləndirir, ödə yaxşı təsir göstərir, ətirli çiçəyini iyləmək iflic olanlar
üçün faydalıdır. O, beyin və ürəyi də qüvvətləndirir, böyrəyi isti saxlayır, sarılığa qarşı xeyirlidir.
Nar – şirin nar ağciyər, sinə, mədə və qaraciyər üçün xeyirlidir. Şirin nar şirəsinə şəkər və nişasta
qataraq sinə tutulması və öskürək əleyhinə işlədirlər. Turş narın şirəsi ilə qarqara etməklə ağızda
olan qaynaşma yara və şişlərə qarşı effektli mübarizə aparılır. Bağırsaqların daxili divarlarını tə-
mizləmək üçün narı dənələyib yemək məsləhətdir. Nar həm də əsəb üçün tövsiyə edilir.
Şaftalı – mədə üçün münasibdir, qabıqlı yemək məsləhətdir, tez həzm olunur, öd xəstəliyi zamanı onun
şirəsindən acqarına içmək məsləhətdir. Çiçəyi və yarpağı yumşaldıcı xassəyə malikdir. Çəyirdəyinin
içini yarıyanmış bişirib üyüdür və yara üzərinə səpirlər.
Üzüm – qanı saflaşdırır. Çox üzüm yeyən adamlar xərçəng xəstəliyinə az hallarda tutulurlar. Qan-
damar xəstəlikləri, qan təzyiqi olanlar üçün üzüm yemək məsləhətdir. Yarpağı da müalicəedici
xassəyə malikdir. 25 qram üzüm yarpağını bir litr suda dəmləyərək, hər gün yeməkdən əvvəl bir
fincan ishal və sarılıq zamanı içmək məsləhətdir. Böyrək və sidik kisəsində daşı olanlara hər səhər
acqarına bir qaşıq üzüm mətini içmələri məsləhətdir. Üzüm qan yaradır, böyrəklərin fəaliyyətini
gücləndirir.
Zoğal – ishal və mədə yarası üçün məsləhətdir. O həm də mədə-bağırsağı qüvvətləndirir. Susuzluğu
yatırır, qan təzyiqini tənzimləyir, öd üçün faydalıdır. Mürəbbəsi soyuqdəymə üçün münasibdir. Zoğal
qanın turşuluğunu azaldır, qanı saflaşdırır.
Tut – qaraciyər və dalaq üçün məsləhətdir. Qabığı, kökü və yarpağı sidikqovucu xassəyə malikdir.
Yapışqanını çeynəmək damağı möhkəmləndirir. Şahtutun (ağ tut) meyvəsi öd və bağırsaq iltihabı,
qanlı ishala qarşı çox faydalıdır. Şahtutun yarpağının dəmləməsi qanda şəkəri aşağı salır. Şəkidə
əsasən ağ tut yayılmışdır. Ağ tutun qurudulmuş yarpaqlarından hazırlanmış sulu dəmləmənin, spirtli
cövhərlərinin (tinkturasının), ürək-damar sistemi xəstəliklərində müsbət təsir göstərdiyi kliniki
təcrübədə aşkar edilmişdir. Tut yarpaqlarından xalq təbabətində çox qədimdən istifadə edilir.
Onlardan çay dəmləyib şəkər xəstəliyində, ürək ağrılarında içirlər. Meyvələri təzə halda yeyilir, həm
də onlardan bəhməz hazırlayıb ürək zəifliyində, qanazlığında qəbul edirlər. Bundan başqa,
meyvələrindən hazırlanan şirələrindən boğaz ağrıları, mədə xəstəliklərində qəbul edilir. Ağ tutun
yarpaqlarından çay dəmləyib qəbizlikdə, soyuqdəymə xəstəliklərində içirlər. Ondan tərlədici və
hərarəti aşağı salıcı vasitə kimi, həmçinin diabet və epilepsiya xəstəliyinə qarşı da istifadə edilir.
Mədə və onikibarmaq bağırsaq xoralarında ağ tutun meyvələri məsləhət görülür. Meyvə və qabıq



hissələrindən hazırlanmış məlhəmlə civzə, irin və dəri yaraları müalicə olunur. Ağ, qara, xar tutun
meyvələri qanartırıcı xassəyə malikdir.
 
Giləmeyvələr
 
Böyürtkən (mörəkkəb) – qanlı babasilə qarşı işlədilir. Yara üçün təzə yarpağı və xırda qol-
budağından döyülüb alınmış şirəsi tut, gavalı ağaclarının qabığında olan yapışqan ilə bir qədər
qatılıb təpitmə kimi istifadə edilir. Bu həm də göz şişi, gözətrafı yaralar üçün də məsləhətdir.
Çiyələk – bədənə soyuqluq və rütubət verir. Meyvəsi dadlıdır, ürəyi, beyini qüvvətləndirir. Qanı
təmizlədiyi üçün dərinin rəngini şəffaflaşdırır, yaxşılaşdırır, həzmə kömək edir. Böyrək daşı
xəstəliklərinə qarşı istifadə edilir.
Qarağat – bədənə soyuqluq və quruluq verir, mədə və ürək üçün xeyirlidir. Şirəsi susuzluğu yatırır,
ürəyi qüvvətləndirir. Meyvəsi və onun şirəsi qan təzyiqini aşağı salır, şəkər xəstəliyi olanlar üçün
çox faydalıdır.
Moruq – bədənə quruluq verir. Meyvəsindən soyuqdəymə hallarında tərqovucu vasitə kimi istifadə
olunur. İstər yarpağı, istərsə də çiçəyi mədə-bağırsaq pozulması hallarında istifadə olunur, şəkər
xəstəliyi olanlar üçün xeyirlidir.
Zirinc – öd üçün olduqca münasibdir, zəfəranla qarışdırıldıqda həzmə kömək edir. Zirinc şirəsi qan
təzyiqini aşağı salır. Soyuqdəymədən və ciyər xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə hər gün yeməkdən
qabaq bir fincan qəbul etmək məsləhətdir.
 
Sitrus meyvələri
 
Limon – mədə-bağırsaq xorası olanlar turş limon əvəzinə şirindən istifadə edə bilərlər. Dişlərin
sağlamlığı üçün həftədə iki dəfə ağızı limon suyu ilə qarqara etmək məsləhətdir. Öskürəyə zərərdir.
Portağal – portağal yemək sümükləri möhkəmləndirir, dəriyə təravət verir. Qanı saflaşdırır.
Badam (acı) – təngnəfəslik, sinə şişi və ağciyər üçün faydalıdır. Dalaq xəstəliyi və sarılıqda bal ilə
qarışdırıb işlətmək məsləhətdir. Yağı bədənə istilik verir. Dəriyə sürtdükdə üzdəki ləkələri aparır,
qırış və çatlar üçün yaxşıdır. Ağrı zamanı qulağa damcılatmaq faydalıdır.
Badam (şirin) – bədənə istilik verir və daxili orqanları yumşaldır. Baş-beyin üçün faydalıdır. Şirəsini
şəkər ilə qatıb yemək öskürək zamanı, sinə və nəfəs yolu üçün, mədə pozğunluğu hallarının qarşısını
almaq üçün yaxşıdır.
Fındıq – bədənə istilik və quruluq verir, beyin fəaliyyəti üçün münasibdir. Onun yarpağını ayı piyi ilə
qatıb başa vurmaq tük tökülməsinin qarşısını alır.
Qoz – qoz ləpəsi şəkər xəstəliyi üçün ən münasib müalicə üsulu hesab edilir. O, mədəni və orqanizmi
qüvvətləndirir, insanın cavanlıq qüdrətini saxlayır. Tərəfləri bioloji cəhətdən aktivləşdirir.
Püstə – bədənə istilik və quruluq verir, öd yollarının pozulması zamanı faydalıdır, təmiz qan yaradır,
bədəni gümrahlaşdırır, kökəldir. Qaraciyər ağrısı, xronik öskürək, ürək döyüntüsü, böyrək zəifliyi,
sarılıq və dalaq xəstəlikləri zamanı müalicə üçün faydalı sayılır, ürəyi və hafizəni möhkəmləndirir.
Şabalıd – bədənə istilik verir, bədəni kökəldir və möhkəmləndirir. Şabalıddan çox istifadə etmək
sidik kisəsinə və boğaz ağrısına qarşı ziyandır.
 
Dənli bitkilər



 
Arpa – bədənə soyuqluq və quruluq verir. Adamı kökəldir, sidik kisəsinə ziyandır. Ağ rəngli təzə arpa
yaxşı hesab olunur. Onun xəmirini qıcqırdıb, ayranda həll edib, bir gecədən sonra 300-400 qram
içmək bədənə xeyirdir.
Buğda – bədənə istilik verir. Çibanın yetişib tezləşdirilməsi üçün üzərinə əzilmiş buğda təpitməsi
qoyurlar. Buğda ununu keşniş suyu ilə şişlər üzərinə yaxmaq faydalıdır. Yanmış buğdanı mum və gül
yağı ilə qatıb üzə sürtdükdə üzə təravət, şəffaflıq gətirir.
Çəltik-düyü – quruluq, soyuqluq və istilik baxımından orta vəziyyətdədir. Qanlı ishal, böyrək və sidik
kisəsi xəstəlikləri zamanı düyü xörəkləri yemək məsləhətdir. Düyü xörəyi bədəni yaxşılaşdırır, yaxşı
yuxu gətirir.
Günəbaxan – faydalı qida maddəsidir, beyin və qaraciyər üçün xeyirlidir. Günəbaxan çiçəyi
qızdırmanı aşağı salır. Kökündən hazırlanmış şərbət ürəyi möhkəmləndirir. Yarpağının təpitməsi
oynaq ağrılarını kəsir.
Qarğıdalı – bədənə quruluq verir, qəbzlik gətirir, bəlğəm zamanı işlədilir. Onun bişmişini sirkə ilə
təpitmə düzəldib, qotur və qaşınma, dəri çatladığı hallarda işlədirlər. Qida maddəsi kimi ishal, vərəm
xəstəliyi olanlar üçün münasib hesab edilir.
 
Paxlalı bitkilər
 
Acı paxla – bədənə istilik verir, çox istifadə etmək üzün rəngini saraldır, həzmə ziyandır. Təpitməsi
dəri ləkələrini aparır.
Lobya – göy lobya faydalı qida mənbəyidir. Qadınlar üçün olduqca münasibdir, ana südünü artırır.
Göy lobya yemək orqanizmin bir çox xəstəliklərə qarşı müqavimətini artırır, qanazlığı və zəiflik
zamanı lobya xörəkləri yemək faydalıdır. Hafizəni möhkəmləndirir.
Mərcimək – bədənə quruluq verir, qaynanmış suyu isə mədəyumşaldıcı xassəyə malikdir. Öskürək,
sinə ağrısı zamanı ondan istifadə etmək faydalıdır. Mərciməyi çiy yumurtaya qatıb təpitmə kimi
qoymaq dəri üzərindəki çatlara xeyirli hesab olunur.
Noxud – bədənə istilik və quruluq verir, sinəni, sinir sistemini möhkəmləndirir, təmiz qan yaradır.
Mədə qurdunu təmizləmək üçün səhər-səhər acqarına həll bişmiş noxud yemək faydalıdır. Damaq şişi
və diş ağrısı zamanı təzə, göy noxudu əzib şirəsi ilə qarqara etmək məsləhətdir.
Paxla – paxla yedikdə mədə tez aşağı yatır, ona görə də ondan ishal və ürəkbulanma zamanı istifadə
edirlər. Sinəni və ağciyəri təmizləyir, öskürəyi sakitləşdirir. Yanıq yaraları üzərinə yarpaqlarından
təpitmə qoymaq yaxşı nəticə verir.
Yuxarıda yazdığım məlumatlar şifahi olaraq nəsildən-nəslə keçən və ya orta əsrlərin təbiblərinin
əsərlərində yazılmış məlumatlardır və bunların bəzilərini bugünkü tibb elmi təsdiqləmir.
 
 
 
 



DÖRDÜNCÜ FƏSİL
 
ŞƏKİ RUSİYA İŞĞAL REJİMİ DÖVRÜNDƏ
 
1807-ci ildə rus ordu komandanlığı tərəfindən Şəki xanı təyin edilən xoylu Cəfərqulu xan 7 il xanlıq
etdikdən sonra vəfat edir. Onun oğlu İsmayıl xan 1814-cü ildə atasının yerinə keçib xanlığı idarə
etməyə başlayır. İsmayıl xan cavan, təcrübəsiz və çox zülmkar idi. Əhali ilə zalım bir üsulla rəftar
etməyə başlayır. Əhalidən kimsəyə acığı tutardısa, onun burnunu, qulağını kəsdirərdi. Əxlaqsız,
tərbiyəsiz və zalım hərəkətlərinə görə Şəki əhalisi İsmayıl xanın zülmündən rus ordu komandanı
Yermolova şikayətə məcbur olur. Nəhayət, xanlığını 5 il bu cür qəddarlıqla idarə edən İsmayıl xan
1819-cu ildə qəflətən vəfat edir. Şəkidə “İspalkom Ələşrəf” kimi tanınan Ələşrəf Kərimov/İsmayılov
bu haqda 1928-ci ilə yazdığı “Şəki, keçmişdə və indi” kitabında belə yazırdı:
 
“İsmayıl xan şəxsən tərbiyəsiz, əxlaqsız, son dərəcədə müstəbid və zülmkarlığı sevən bir sima idi. Öz
rəiyyətinin haqqında rəva gördüyü zülm və işkəncələrə qənaət etməyərək onların namusuna təcavüz
etməklə coşğun ruhuna təsəlli verərdi. Kəndi arzusuna qarşı durmaz və heç bir kəslə hesablaşmadan
istədiyini yapardı. Nəhayət, Şəmsəddin bəy adlı birisinin övrətini zor ilə əlindən alıb, özünü də
boğazından asdırdı. Günülük hissiylə xana qarşı nifrət bəsləyən xanın övrəti-sabiqi Şəmsəddin bəyin
qardaşı Sədrəddin bəyə qasid vasitəsiylə bu əhvalatı bildirdiyi üçün xan öz övrəti-sabiqini hal-
hazırda mövcud Xan sarayının Cəza eyvanından həyətə atdırır. Və üç gün meyit Xan sarayının
həyətində açıq hava altında qalır. Xanın qəzəbindən qorxaraq kimsə sarayın ətrafına dolaşa bilmir.
Nəhayət, camaatın təvəqqesinə görə meyitin dəfn olunmasına xan müsaidə edir. 
Sədrəddin bəy isə qardaşı Şəmsəddin bəyin boğazlanması  və övrətinin zor ilə alınması xəbərini
eşitcək son dərəcədə mütəəssir olur və ruslar ilə birləşib xanın üzərinə hücum edirlər. Xan məğlub
olur və tutularaq Sədrəddin bəyin əliylə boğulur və öldürülür”.
 
Xanın ölümündən sonra Şəkidə xan üsuli-idarəsi tam ləğv olundu. Xanlığın əvəzinə Şəki vilayəti
yaradıldı. Vilayətin idarə olunması rus zabitləri arasından təyin olunmuş komendanta həvalə olundu.
Komendant hərbi-dairə rəisinə tabe idi və ona müstəsna səlahiyyətlər, hüquqlar verilmişdi. O, şəhər
təsərrüfatına rəhbərlik edir, vergi toplanmasına, polisə, mahal naiblərinə və digər məmurlara nəzarət
edirdi. 1819-cu ildə şəhər məhkəməsi yaradılır. Bu orqan təkcə məhkəmə vəzifəsini görmür, eyni
zamanda, şəhərin inzibati funksiyalarından bəzilərini də yerinə yetirirdi. Məhkəmənin kollegiyasına
yerli bəylərdən seçilən iki divanbəyi də əlavə edilmişdi. 1836-cı ilin məlumatlarına əsasən Şəkidə
2791 ev vardı. Bu binaların əksəriyyəti xanlıq dövründən qalmışdı. Qala divarlarından daxildə
yerləşən 24 bina isə bütünlüklə rus qoşunlarının sərəncamına verilmişdi. Hətta burada yerləşən Xan
məscidi 1827-ci ildə dəyişdirilərək qarnizon kilsəsinə çevrildi. Əhali əsasən ticarət, ipəkçilik,
bağçılıq, üzümçülük, xırda sənətkarlıq, qalayçılıq, dulusçuluq, maldarlıqla məşğul olurdu. Rayonun
əsas gəliri ticarətdən və ipəkçilikdən gəlirdi. Bu cür idarəetmə sistemi 1840-cı ilə qədər davam edir.
1841-ci il yanvarın 1-də Kaspi vilayətinin tərkibində Şəki qəzası yaradıldı. Qəza 1846-cı ildən Nuxa
qəzası adlandırıldı.
Ruslar Şəki xanlığını 1819-cu ildə ləğv etdikdən 5 il sonra – 1824-cü ildə onun keçmiş ərazisində,
yəni Şəki əyalətində əhalinin ilk siyahıyaalınmasını keçirdilər. Həmin siyahıyaalma nəticələrinə



əsasən o vaxt Qışlaq və Çapağan kəndləri də inzibati cəhətdən Nuxa şəhərinin tərkibində idi və bu
kəndlərlə birlikdə Nuxa şəhərinin əhalisi 13 min 351 nəfər idi.
XIX əsrin ikinci yarısından sonra Şəki sürətlə inkişaf etməyə başlayır. Əgər 1855-ci ildə şəhərdə
2646 ev vardısa, artıq 1865-ci ildə 3472 ev vardı. Belə ki, 10 il ərzində şəhərdə 826 yeni ev
tikilmişdi. 1904-cü ildə isə Şəkidə 3998, 1910-cu ildə 4757 ev vardı. Şəhərin mərkəzi küçəsində
varlı şəkililərin Avropa tipli ikimərtəbəli evləri ucalırdı. Təbii ki, evlərin sayı artdıqca burda
məskunlaşan əhalinin sayı da artırdı. 1856-cı ildən 1870-ci ilədək olan dövrdə əhalinin sayı 18
mindən 25 minə qədər artmışdı. 1886-cı ildə şəhərdə 25897, 1897-ci ildə isə 24568 insan yaşayırdı.
Bu ildə əhalinin sayının bu qədər kəskin azalmasının səbəbi xəstəlik, epidemiya və baş verən təbii
fəlakət olmuşdu. 1897-ci ilin siyahıyaalınmasının nəticəsinə görə şəhərin etnik tərkibi 81 %
azərbaycanlılardan ibarət idi. Şəhərdə cəmi 213 rus yaşayırdı ki, bunlar da çar məmurları və əsgərlər
idi.
1897-ci ildə şəhər əhalisi məşğuliyyətinə görə aşağıdakı kimi idi:
Əyanlar, zadəganlar – 703 nəfər.
Din xadimləri – 122 nəfər.
Vəzifə sahibləri, məmurlar – 54 nəfər.
Tacirlər – 79 nəfər.
Xırda alverçilər, fəhlələr, sənətkarlar – 21991 nəfər.
Kəndlilər – 1619 nəfər.
XX əsrin əvvəllərində Şəkinin əhalisi yenə də sürətlə artmağa başlayır. 1908-ci ildə şəhərdə 37 min
insan yaşayırdısa, cəmi 8 il sonra, yəni 1916-cı ildə artıq 52243 nəfər insan yaşayırdı. Düşünürəm ki,
bu dövrdə, görünür, şəhərimizə köçənlərin sayı xeyli artıb. Çünki təbii yolla bu qədər artım mümkün
deyil.
1840-ci il aprelin 10-da şəhəri idarə etmək üçün belə bir struktur yaradılır. Bir nəfər qalabəyi,
şəhərdən iki deputat, iki məhəllə nəzarətçisi və 10 polis nəfəri. Demək olar ki, XIX əsrin sonlarına
kimi şəhər bu şəkildə, polis-inzibati yolla idarə olunub. 1895-ci il mayın 29-da isə yeni idarəetmə
metodu tətbiq olunur. 12-15 nəfərdən ibarət Şəhər Məclisi yaradılır. Eyni zamanda, Şəhər rəisi
(kəndxuda) iki köməkçisi ilə birlikdə icraedici orqana rəhbərlik etməyə başlayır.
1863-cü ildə şəhərdə 30 məscid, 4 kilsə, 5 karvansaray, 896 ticarət məntəqəsi, 5 hamam və 42
dəyirman vardı. 1910-cu ildə Şəkinin imkanlı sahibkarlarından olan Ə.Əhmədov şəhərdə
elektrostansiya tikdirməyə başlayır.
Beləliklə, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Şəki Azərbaycanın kapitalist sənayesinin
mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi. Əhali əsasən ipəkçilik, ticarət, xırda sənətkarlıq məhsullarının
istehsalı ilə məşğul olurdu. İnqilabi hərəkat Şəkidə də vüsət almağa başlayır. Ələşrəf Kərimov/
İsmayılovun tədqiqatına görə:
“Şəkidə birinci dəfə 1870-ci ildə Nuru oğlu Musa adlı bir fəhlənin təşəbbüsüylə tətil yapılmışdı.
Bundan ibrət dərsi alan qoca fəhlələr sonraları hər ildə iki-üç dəfə başçılığı öhdələrinə götürüb tətil
etməyə fəhlələri təşviq edərlərdi. Bu kibilərindən Əşir-Bəşir, Analı Mehdi, Dəllək Heydər və bir
çoklarını saymaq olar. 
Çok vaxtlar tətil yay aylarında baş verərdi, çünki yayda sahibkarların fəhlə qüvvəsinə olan ehtiyacı
artardı. Amma qışda bir çok dəzgahlar dayanır və baramasızlıq yüzündən bəzi xırda zavodlar
işləməzdi. Həm də fəhlələrin ictimai və iqtisadi vəziyyətləri yayda qışdakından çok fərqli olardı.
Buna görə də fəhlələr yayda tətil yapır və bəzi xırda tələblərində qazanmağa müvəffəq olurdular.



Sahibkarlar isə qışda əvəzini alır və fəhlələri bikarlıqla boğarlardı. Yayda 55-60 qəpik gündəlik
zəhməthaqqı alan fəhlələrə qış mövsümündə 40 qəpik verərdilər. Bir çoklarına 40 qəpik də verməyib
“sən yaramaz və sahibkarın yüzünə ağ olan adamlardansan” deyə zavoddan qovalardılar.
1905-inci yıl Yaponya və rus müharibəsi ərəfəsində istər şəhər, istərsə kənd zəhmətkeşlərində ayrıca
və əhəmiyyəti haiz inqilabi bir ruh oyandı. Şəhər və kənd zəhmətkeşləri bu dəfə quru çığır-bağırla
deyil, bəlkə əməli işlər ilə öz inqilabçılıqlarını çar məmurlarına açıq-açığına elan etdilər. Qəzada
böyük bir nüfuza malik olan kəndli düşməni Qaraxanov Sərkiz bəyi öldürüb quyuya atdılar. Yüzbaşı
seçkisi üçün Tikanlı kəndinə getmiş olan miravoy pasrednik və pristavı, Səbətli kəndinə
gedən Almalı naibi və Göynük pristavını döyərək buğday quyularına atdılar. Hökumətlə mübarizə
edən kəndli qaçaqlar dəstəsi əmələ gəldi. Eyni zamanda, şəhərdə böyük tətil yapıldı. Və bu tətilin
nəticəsi olaraq 40-50 qəpik maaş alan fəhlələrə sahibkarlar məmnuniyyətlə 90 qəpik gündəlik
zəhməthaqqı verməyə razı oldular. Bütün zəhmətkeşlərin arasında yarımmütəşəkkil inqilabi hərəkətlər
görüldü.
Yaponya-rus müharibəsində çarın məğlub olacağını və bundan bilistifadə zəhmətkeşlər özlərinə
məxsus bir füqərayi-kasibə hökmranlığı yaradacaqlarına umudvar idilər. Lakin məəttəəssüf, müharibə
cəbhəsindən farağat olan çar dava dayanır-dayanmaz geniş əl-qol atmağa zəmin hazırlayan
zəhmətkeşləri dar çərçivələr içinə alıb, yapdıqları hərəkətlərə qarşı başcılarını cəzalandırmağa və
bununla başqalarını təhdid etməyə başladı.
Ancaq fəhlə mühiti əvvəlkilər kibi deyildi. Dəfələrlə yapılan tətillər iki-üç nəfəri yok, bəlkə
fəhlələrin çok qismini inqilabi hərəkətlərin rəhbərliyinə hazırlamış və öyrətmişdi. Bu sırada İrəvanlı
oğlu Bilal, Marağalı oğlu Bico Məhəmməd, Dəyirmançı oğlu Yunis, Vəliyullah, Məhəmmədfateh,
Molla oğlu Ələkbər və ilax. kibilərinin adları Şəki tarixindən silinməyəcəkdir.
1905-inci ildən sonra fəhlələr əvvəlki iki tələb üzərində təkid ilə fəhlələrin sığorta olunmasını,
müavinət kassaları təşkil etməyi, iş paltarı verilməsini də tələbata əlavə etdilər. Bu tələblər yılbayıl
dəyişilir və artırdı. Xüsusilə Şəkidə uyezdni naçalnik vəzifəsinə Hacı xan Sultanov təyin edildikdən
sonra məzkur Sultanovun fəhlələrə verdiyi sərbəstlik nəticəsində tətilçiləri qovalamaq üçün
göndərilən qaradavoylar və pristavı döymək kibi cəsarətlər müşahidə olunurdu. Budəfəki uyezdni
naçalnikin fəhlə tərəfdarı olmasını görən xozeyinlər əlacsızlıqdan fəhlələrin hər bir yeni tələblərini
qəbul etməyə məcbur oldular. Odur ki, qazan dibi yalayan bir kaç xozeyinlərin və çara quyruq
bulayan bir qisim ziyalıların qərarı üzrə Sultanovun dəyişilməsi məhəl aidindən rica olundu. Qərar
lazımi yerinə çatan kibi Sultanov götürülüb əvəzinə Samuxlu Məhəmməd ağa Şahmalıyev göndərildi.
Həyatını qaçaqların məclisində keçirib qaniçən quldurların laylasıyla tərbiyələnmiş əsl çar
cəlladı Şahmalıyev Şəkiyə gələli bütün işlərdə bir çətinlik yaratdı.  Şahmalıyev hal-hazırda istirahət
evi yerləşən binada müstəqil bir hökumət sarayı yarataraq şəhərin kübarları və qəzanın mülkədar-
quldurlarının məsləhətiylə ağalıq xələtini əyninə geydi və zülm şəmşirini belinə qurşadı. Bu gələndən
sonra da fəhlələr neçə dəfə tətil edib ağanın hüzuruna getmişdilər. Bir dəfəsində tətilçilərin arasından
Şahmalıyevə müraciətən Məşədi Qasım “əlbəttə, fəhlələrin dərdinə qalmaq lazımdır” deyərkən
Şahmalıyev “səni suya basdırıb ölüncəyə qədər döydürərəm” cümləsiylə Məşədi Qasımı qarşıladı.
Əlbəttə, bu cavab bütün kütləyə idi. Ona görə də fəhlələr onun cavabını özünə qaytardılar. Vəziyyəti
böylə görən Şahmalıyev tətilçilərə dağılmaq əmri verdi. 
Hər kəs məyus və mükəddər qayıdırdı. Xozeyinlər isə bəşaşətlə və istehzalı sözlər ilə fəhlələrin
üzərinə gülürdülər. Çokları zavodlardan çölə atıldı. Bəziləri də ehtiyac üzündən xozeyinlərin acı
qəhqəhələrini yutmağa məcbur oldular.



Bu aralıq Avropa müharibəsinin gurultusu cahanı sarsıtdı. Şəki zəhmətkeşləri 1905-inci yılda olduğu
kibi 1914-üncü yılda da ürəklə işə başladılar. Şəkiyə bir nəfər zəhmət müfəttişi gətirtdilər. Müfəttiş
Şəkiyə gələrkən təntənə ilə fəhlələr tərəfindən qarşılandı. Hər tərəfdə tətil alavları yenidən qızarmağa
başladı. Müfəttiş nemsə idi. Fabrikantların məşvərətiylə şpiyon adlandırılan müfəttiş az müddət sonra
şəhərdən çıkarılıb əvəzinə jandarma idarəsindən knyaz Çavçavadze göndərildi.
Çavçavadzenin Şəkiyə gəlməsi Şəki fəhlələrinin tətilinə siyasi bir rəng verildiyinə və həqiqətən get-
gedə tətilin siyasiləşdiyinə əsaslı bir sübut idi. Çavçavadze bir müddət Şəkidə qalıb gizli təhqiqat və
bir çok açıq istintaq apardı. Gedərkən də fəhlələrə qara-qorku gələrək fabrika-zavod sahibləri ilə
vidalaşdı. 
O gedəndən sonra sahibkarlar fəhlələri daha şiddətli sıkdılar, lakin fəhlələr də mübarizədən vaz
keçmədilər. 1914-üncü yıldan sonra yapılan tətillərdə fəhlələr çok çətinliklərə rast gəlirdilər. Çörək
tapılmırdı. Möhtəkirlər dişlərini itiləyib xalqın canına sokulmuşdular. Nə fəhlələr sahibkarlar ilə, nə
də sahibkarlar fəhlələr ilə razılaşmaq istəmirdi. Nəhayət, zavod sahiblərinin müşavirəsində qəbul
olunan qərar üzrə zavodlar müvəqqətən dəyandırıldı. Demək, fəhlələr aclığa məhkum edildilər. Bu
məhkumiyyət fəhlələrdəki səbir kasasını doldurdu. Məhkum yürəklərdən ac ailələrini görməmək üçün
“ya ölüm, ya həyat” nidaları qopdu. 
23 günlük zavodların dəyanışı fəhlələrin başını bir yerə topladı. Hökumətdən imdad gözlərini
yummuş olan fəhlələr zavodların bağlı qapılarını dağıtmağa başladılar. Birinci növbədə Hacı Rəsul
oğlunun zavoduna hücum edərək orayı dağıtdılar, çünki zavod sahiblərinin müşavirəsi haman binada
vüqu bulmuşdu. Küçələrə düzülən mühafizə bölüklərini döyməklə, müzürr və yaramaz ünsürləri ayaq
altına almaqla fəhlələr öz yürəklərində coşan intiqam alavlarını təskinləşdirdilər və dübarə dəzgah
dalına keçib işə başladılar.
Cahan müharibəsi günü-gündən kəsbi-şiddət ediyor. Fəhlələr bundan maraqlanırdılar. O zamanlar
Şəki poçta kantorasının qarşısına qəzetə almaq üçün növbəyə düzülən fəhlələrin həvəsi, dükan və
bazarlarda yucadan qəzetə okuyanların səsi sanki yeni bir təbəddülat olacağına işarə idi. Fevral
inqilabı əmələ gəldi. Bütün əhaliyə elan olundu ki, bazar-dükanı bağlayaraq “Hürriyyət
meydançası”na toplaşsınlar.
Bu toplanışın səbəbi kimsəyə məlum deyildi. Böyük-küçük hamı meydançaya toplaşdı. Adamlardan
bir qismi gülür, bir qismi bu hərc-mərcliyə nifrət edirmiş kibi qaşqabağını dökərək durur, bir qismi
əllərində təsbih yüzünü dərgahi-Həqqə dikmiş və tövbələr ediyor, bir qismi də heç bir şeylə
maraqlanmayaraq adi tamaşaçılar kibi davranırdı. Aradan Əmircanov Sultan bəy xitabət kürsüsünə
çıkaraq böylə söylədi: “Həzərat! Bu gün inqilabdır. Biz bu vaxta qədər insan deyildik. Bugünkü
inqilabın əliylə bizə bağışlanan insaniyyət libasını biz məmnuniyyətlə qəbul edərək geyməliyiz. Çar
hökuməti oxumaqdan bizi məhrum etmişdi. Bu gündən etibarən biz mədəni-maarif sarayları tikməli və
onun içində tərbiyə almalıyız. Cəhalət xarabalarında yatmaq zamanı keçdi. İmdi Kerenski
hökuməti başda durur. Bu hökumət çara bənzəmir. Bu hökumətin verdiyi qanunlar hamını razı
salacaqdır. Yaşasın, yaşasın, yaşasın”.
Bu da bir növ təbəddülat idi. Raboçi-Saldatski Deputatlar Komitəsi təşkil olundu. Camaat “saldat ilə
qardaş olan filan-filanlar” deyə fəhlələri təhqir edirdilər. Bir az da bunlar yaşadı.
Zaqafqasyada Seym əmələ gəldi. Fəhlə və zəhmətkeşlərin üzərinə fəhlə olmayan ünsürlər böyük
dikildilər. Şəki fəhlələrinin də o zamankı ağası Qasım bəy idi. Qasım bəy kibilərinin idarəsi altında
dolanan Şəki fəhlələrinə bakınız!.. Artıq yazıq fəhlələrin görmədiyi rəzalət qaldımı? Bu
aralıq Quluyev Mustafa yoldaş da Şəkiyə gəlmişdi. Fəhlələrin nəfinə danışdığı bəzi sözlər və



apardığı təbliğat nəticəsində xain əllərin ona uzanacağını duyan qohumları Quluyev yoldaşı
qaçırtdılar.
Bu aralıq başıbəlalı Şəki zəhmətkeşlərini noxtalamaq üçün müfti və şeyxülislamın Şəkiyə gələcəyi
barədə teleqraf alınır. Şəhərdən və kəndlərdən pişvaza gedənlərin sayı çok idi. Erməni vətəndaşlar da
poçtanın qarşısında müsafirləri duz və çörəklə qarşıladılar.
Şeyxlər süvari, əhali isə piyada olaraq onları müşaiyət edirdilər. Camaatın arasından
sənətkarlardan Yusif adlı bir erməni vətəndaş: “Biz fəhlələr təvəqqe edirik, şeyxlər zəhmət qəbul
edib bizimlə bərabər piyada yerisinlər” təklifini yuca səslə iləri sürdü. Süvarilər Yusifin təklifini
qəbul ilə faytondan düşdülər. Lakin bu təklifin üstündə erməni Yusifi kəlisaya çağırıb “sənin
busurmanlar ilə nə işin varmış?” deyə onu döymüşdülər.
Özlərini ümmətin nicat gəmisi adlandıran müfti və şeyxülislam Şəki əhalisində olan sünni və şiə
hissiyyatını gedirmək üçün baş örtüklərini dəyişdilər. Məscid minbərində öpüşdülər. Müfti şiələrin,
şeyxülislam isə sünnilərin məscidində camaat namazı qıldılar. Çok keçmədi, Milli Komitə seçildi.
Milli Komitə zəhmətkeşlər arasında oyanan sinfi mübarizə hissiyyatını boğmaq və Rusiyyədə qopan
böyük inqilaba qoşulmaq fikrindən onları uzaqlaşdırmaq üçün erməni-müsəlman qırğınını daha da
şiddətləndirməli idi. Burjuazya sinfi bu qırğından özünü və əmlakını mühafizə etmək üçün Milli
Komitənin əliylə milli əsgər yaratdı.
Eyni hazırlıq erməni burjuazyası tərəfindən də aparılırdı. Ter-Qriqoryan adlı bir nəfər daşnak baş
dikəldib Vartaşının Qayabaşı və başqa erməni kəndlərində ayrı-ayrı yerli erməni hökuməti yaratmağa
və başda özü durmaq şərtiylə Milli Komitənin əlaqəsini hər tərəfdən kəsməyə qalxışdı. Hətta
şəhəri ermənilərə vermək təklifini də Milli Komitəyə elan etmişdi. Bununla Ter-Qriqoryan Şəki
şəhəri və qəzasındakı erməni-müsəlman davasının mütəşəbbüslüyünü öhdədar olub murdar fikrini
həyata tətbiq etməyə başladı.
Hər yandan fitnə alavları fışqırırdı. Özünü və ailəsini müdafiə üçün gecə sabaha qədər hər kəs silahlı
gəzməyə məcbur idi. Ter-Qriqoryana arxalanan erməni daşnakları şəhərdə xüsusi
komitə və komissiyalar yaratdılar. Bu aralıq Gürcüstan vasitəsiylə erməni qoşunlarının Şəkiyə
gəlməsi xəbəri alındı. Bu xəbər böyük həyəcana səbəb oldu. Milli Komitənin məsləhətiylə xəbərsiz
gələn ordunun istiqbalına xüsusi bir heyət göndərildi. Bu heyətin başında erməni vətəndaşların
nümayəndəsi dururdu. Komitənin qərarı üzrə, türklərdən gedəcək nümayəndələrin birisi Xan
İlisuyski idi. Nə cür olursa məzkur İlisuyskinin əvəzinə Əmircanov Haşım bəy göndərilir. İlkindi
çağı Mixak Boyaqçı oğlu, Şaşaməlik Allahverdov, bələdiyyə idarəsinin rəis müavini Məhəmməd bəy
Fərzəlibəyov, Haşım bəy Əmircanov və iki nəfər mühafiz yola düşürlər. Kiş çayı bəndinin
yaxınlığında heyətin qabağı kəsilib, Fərzəlibəyov və mühafizlərdən Məşədi Cabbar Dadanovdan
başqa heyət üzvlərinin həpsi qətlə yetirilir. 
Qəsdən yapılan cinayətlər və ruhanilərin təşviqatı nəticəsində onlarca erməni-müsəlman kəndləri
talan edilir və Şəki qəzası bir müharibə meydanı şəklini alır. Bu zamanlar Azərbaycan burjuazyasının
nümayəndələri türkləri qarşılamaq və onları Azərbaycana dəvət etmək məqsədiylə Batuma hərəkət
etmişlərdi. 
Azərbaycan burjuazyası türkləri dəvət etməkdən iki məqsəd təqib edirdi: birisi, türklərin əliylə öz
mövqeyini möhkəmlətmək, ikincisi isə, şimaldan qopan inqilab selinin qabağını almaq idi. 
Aclıq bəlasına mübtəla olan əhali ikinci bir tərəfdən yatalaq xəstəliyinə dutuldu. Hər gün deyil, bəlkə
hər saatda 50-60 nəfər qara topraqlara gömülürdü. Bütün həyat susmuşdu. 52.403 nəfər şəhər
əhalisindən 33 bin nəfəri tələf oldu. Kəndlərdə qırılanların sayı 38 bindən ziyadə idi. Küçələri



dolaşan pərəstarsız çocuqların iniltisi, südəmər balaların fəryadı, dul arvadların naləsi, bağlı və
sahibsiz qalan evlərin qaranlıq və məhzun görünüşü kainatı ağlatırdı”.
Petroqradda baş verən Fevral burjua inqilabından sonra 1917-ci il martın 9-da Zaqafqaziya Xüsusi
Komitəsi yaradılır. Azərbaycanın bütün qəzalarında, o cümlədən Şəkidə Müvəqqəti Hökumətin
İcraiyyə Komitəsi yaradılır. Eyni zamanda, 1917-ci ilin aprelində fəhlə deputatların Soveti yaradılır.
Bura daxil olan fəhlələr, əsasən, fabrik və zavodların sahibkarlarına yaxın olan fəhlələrdən ibarət idi.
Beləliklə, şəhərdə ikihakimiyyətlilik yaranır: Müvəqqəti Hökumətin Nümayəndiliyi və Sovetlər. Bu
dövrdə Şəkinin iqtisadiyyatı çox ağır bir vəziyyətə düşür. Azərbaycana hər il Türkiyədən,
Yaponiyadan, İtaliyadan və Fransadan 250 min qutu barama toxumu gəlirdi. Birinci Dünya
müharibəsinin başlanması, Rusiyada olan inqilabi hadisələrdən sonra Şəkidə ipəkçilik xammal
olmadığı üçün iflic vəziyyətə düşür. Şəki əhalisinin iqtisadi vəziyyəti, o cümlədən ticarət ipəkçiliklə
bağlı olduğu üçün şəhərdə işsizlik baş alıb gedir. Ərzaq çatışmazlığı faciəvi həddə çatır.
1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə bütün müsəlman aləmində ilk demokratik respublika – Azərbaycan
Demokratik Respublikasının yaradılması bəyan olunur. Hökumət Gəncə şəhərinə köçür. ADR
müstəqil dövlətin bütün atributlarına sahib idi. Onun sərhədi, gerbi, himni, dövlət dili, Azərbaycanda
yaşayan bütün xalqların və siyasi qüvvələrin təmsil olunduğu parlamenti, hökuməti var idi. İlk milli
hökumətə 1875-ci il 25 noyabrda Şəkidə anadan olmuş, dövrün məşhur siyasi və ictimai xadimi
Fətəli xan Xoyski rəhbərlik edirdi. O, Şəki xanı Cəfərqulu xanın sülaləsindən olmaqla general-
leytenant İskəndər xan Xoyskinin oğlu idi.
Şəki o zaman inzibati ərazi bölgüsünə görə Gəncə quberniyasının tərkibində idi. Azərbaycan
hökumətinin qərara aldığı tədbirlərə baxmayaraq, Şəkinin iqtisadi vəziyyəti olduqca ağır bir durumda
idi. Şəhərdə işsizlik hökm sürüdü. Ölkə müharibə şəraitində yaşadığından hökumətin iqtisadiyyatın
dirçəldilməsi üçün vəsaiti və zamanı yox idi. Eyni zamanda, hökumətin sənayenin, o cümlədən ipək
sənayesinin dirçəldilməsi üçün konkret proqramı yox idi. Yanacağın, xammalın, ərzağın kəskin
çatışmazlığı üzündən istehsalın həcmi kəskin azalmışdı.
1919-1920-ci illərdə Şəkidə fəaliyyət göstərən bütün ipək istehsal edən fabrik və zavodlar öz
fəaliyyətini dayandırır. Belə ki, barama toxumu olmadığından şəhərdə olan 97 fabrikdən cəmi 6-sı
işləyirdi. 1920-ci ilin fevralında şəhərin rəhbərliyi öz toplantısında ipəkçilik sənayesini inkişaf
etdirmək üçün yollar axtarır. Hökumətə müraciət edirlər ki, Türkiyədən barama toxumu alınması üçün
tədbirlər görsün. Ərzaq qıtlığı getdikcə daha kəskin hiss edilirdi.
Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, ADR rəhbərliyi ölkədə milli kadrların hazırlanması məqsədilə
1919-cu il iyulun 19-da Şəkidə iki aylıq pedaqoji kurslar açılması üçün 2390 min manat vəsait ayırır.
Hər kursda 50 tələbənin oxuması müəyyənləşdirilir. Həmin dövrdə Şəkidə Kənd Təsərrüfatı məktəbi
fəaliyyətə başlayır. Şəkidə iki seminariyanın (qadın və kişi) təşkil olunması planlaşdırılır. 1919-cu il
11 avqustda Şəkidə qadın gimnaziyası fəaliyyətə başlayır. Ümumiyyətlə, ADR hökumətinin əsas
qayələrindən biri ölkədə savadsızlığın aradan qaldırılması, elmin inkişafı, milli kadrların
hazırlanması işinin təşkili idi və bu sahədə çox böyük işlər gördülər. ADR hökumətinin rəhbərliyi
dövründə Azərbaycanda əlifba islahatı üzrə xüsusi komissiya yaradılır. Elə bu dövrdə Abdulla bəy
Əfəndiyevin “Sonuncu türk əlifbası” adlı kitabı çapdan çıxır. Abdulla bəy Əfəndiyev 1873-cü il
martın 3-də Şəkidə anadan olmuşdur. O, məşhur yazıçı və pedaqoq Rəşid bəy Əfəndiyevin kiçik
qardaşı idi. 1918-ci il dekabrın 7-də Azərbaycan parlamentinə seçilmişdi və burada “Əhrar”
fraksiyasına rəhbərlik edirdi. Bu fraksiya Azərbaycanın aqrar məsələləri ilə bağlı bir sıra islahatlar
proqramının müəllifi idi. 1920-ci ildə Əfəndiyev “Əhrar” partiyasından çıxaraq parlamentdə



müstəqil sol qüvvələrin nümayəndəsi kimi çıxış edir. 1920-ci il Aprel hadisələrindən sonra
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda pedaqoji fəaliyyətə başlayır.
 
 



RUSİYA İŞĞAL REJİMİ DÖVRÜNDƏ ŞƏKİ
TƏBABƏTİ
 
XIX-XX əsrlərdə milli maarifçilik ideyalarının, avropasentrist baxışların, elmi-nəzəri fikirlərin mey-
dana gələrək möhkəmləndiyi dövrdür. Həmin dövrdə Qərb modelinin qəbul edilməsi istiqamətində
ilk addımlar atılmış, elmlərin, rasional düşüncənin əsası qoyulmuş, milli kitabxanaların, yeni üsullu
təhsil və tərbiyə ocaqlarının, eləcə də tibb müəssisələrinin yaradılması, geniş xalq kütlələrinin
təhsilləndirilməsi istiqamətində son dərəcə mühüm işlər görülmüşdür.
Çağdaş elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin geniş miqyasda tətbiqi xalq təbabətinin, el
loğmanlarının, eləcə də xalq mamaçalarının yerini tədricən müasir tibb ocaqlarının, peşəkar
həkimlərin, eləcə də yeni tipli mama-ginekoloqların tutmasına gətirib çıxarmışdır.
ХIХ əsrdən başlayaraq Şəkidə Avrоpa tibbinin təsiri duyulmağa başlayır və tibb еlmi yеni bir
mərhələyə qədəm qоyur. Azərbaycanın tibb tarixi qədim zamanlardan başlasa da, ancaq elmi
təbabətin yaradılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində ilk addımlar XIX əsrin II yarısında atılıb.
Bu həmin dövrdə Rusiyanın və başqa ölkələrin müxtəlif universitetlərində təhsil almış ilk
azərbaycanlı həkimlərin sayəsində mümkün olub. Belə mütəxəssislərdən biri Mirzə Kazım bəydir.
1887-ci ildə “Ürəyin innervasiyasına dair materiallar” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək
doktorluq dərəcəsi almış Mirzə Kazım bəyin terapiya elminin inkişafında, difteriyaya qarşı
mübarizədə və s. böyük xidmətləri olub.
Məlumdur ki, Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalından sonra (1805-1806) dinimizə qarşı mübarizə
kampaniyası adı altında o vaxta qədər istifadə etdiyimiz ərəb əlifbası ilə yazılan bütün kitablar,
məlumatlar, dinə aid olub-olmamasından asılı olmayaraq, kütləvi şəkildə yandırılıb məhv edilirdi.
Məhz bu səbəbdən Şəki həkimləri haqqında ilk doğru-dürüst məlumatlara XIX əsrin ortalarında çar
məmurlarının tərtib etdikləri sənədlərdə rast gəlirik. Və həmin mənbələrdən göründüyü kimi, o
vaxtlar elə həkimlər vardı ki, onlar təbabəti hərtərəfli bilir, xəstəliklərin müayinə və müalicəsində
mütərəqqi üsullardan istifadə edirdilər. Belələrinə “Zemskiy vraç” deyərdilər. “Zemskiy vraç” Çar
Rusiyasında XIX əsrin ikinci yarısından sonra xüsusilə inkişaf etmiş tibbi xidmət növü idi.
O zamanlar peşəkar həkimlərin müayinəsi pullu idi. Professional həkimlər əsasən zadəganlara,
xanlara, bəylərə xidmət edirdi. Əhalinin əksər hissəsi isə peşəkar tibbi xidmətdən kənarda qalmışdı.
Bu səbəbdən vaxtaşırı epidemiyalar baş qaldırır, minlərlə insanın ölümünə səbəb olurdu. Bu
məsələni həll etmək və kasıb insanları da peşəkar tibbi xidmətlə təmin etmək məqsədilə Rusiya
Dövlət Duması xüsusi qərarlar, sərəncamlar hazırlamağa başlayır. Universal həkimlər hazırlanır və
belə həkimlər müəyyən rayonlara, əsasən də kənd rayonlarına göndərilirdilər. Bu həkimlərdə dar
ixtisaslaşma yox idi. Belə ki, həm uşağı, həm böyüyü müayinə edir, həm terapevtik müalicə edir, həm
də xırda cərrahi əməliyyatlar edirdilər. “Zemskiy vraç” üsulu səhiyyə sahəsində bu problemləri
aradan qaldırmaq üçün çar Rusiyasının hazırladığı və həyata keçirdiyi yeni bir qayda idi.
Beləliklə, Rus imperiyasında səhiyyə sistemi ərazi, sahə prinsipinə uyğun təşkil olunmağa başlayır.
Bu prinsip sonralar Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra da davam edir. Belə bir siyasət imperiyanın
ucqarlarında belə həkimlərin və feldşerlərin artmasına səbəb olur. Ərazi, sahə prinsipi, o cümlədən
xəstələnmələrin və xəstəliklərin statistik analizini aparmağa, bölgənin sanitar vəziyyətini nəzarətdə
saxlamağa, demoqrafik göstəriciləri, əhalinin fiziki inkişafını təhlil etməyə imkan yaradırdı.



Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal olunduqdan sonra belə həkimlərdən bir neçəsi bizim Vətənə
köçüb fəaliyyətlərini burada davam etdirməyə başlamışdılar.
1843-cü ildə Nuxa mahalına Pyotr Aleksandroviç Klapitonov qəza həkimi təyin olunur. Bəzi
mənbələrdə onun adı Klapitonaşvili kimi də təqdim olunub. Həmin dövrdə ilk dəfə olaraq Nuxa
mahalında çiçək yoluxucu xəstəliyinə qarşı peyvənd aparılır. Peyvəndlər bəzən insanları pis
vəziyyətə qoyduğundan, xəstəlik daha da kəskinləşdiyindən yerli əhali bunu narazılıqla qarşılayır və
Klapitonov bu mahalı tərk etmək məcburiyyətində qalır. 1898-ci ildə isə Fyodorov soyadlı həkim
işləmək üçün Nuxa mahalına göndərilir. Çar məmurlarının, o cümlədən Klapitonovun hesabatlarında
göstərilir ki, yerli əhali öz mədəni geriliyi ucbatından həkimlərə tibbi yardım üçün qorxa-qorxa
müraciət edirdilər və xəstələndikdə əsasən yerli türkəçarələrin yanına gedirdilər. Xalqın xaçpərəst
həkimlərə müraciət etməməsini də rus məmurları “avamlıq” kimi qəbul edirdilər. Lakin bu tamamilə
yanlış fikirdir və yerli əhali şəriət qanunlarına ciddi riayət etdiklərindən gəlmə həkimlərə müraciət
etmək istəməyiblər. Şəriət qanunlarına əsasən hətta kafirlərlə əl verib görüşmək belə yasaq edilirdi.
Yuxarıda deyilənlərə görə də o dövrdə müxtəlif xəstəliklərdən, azar-bezardan əzab çəkən insanların
yeganə ümidləri xalq təbabətinin sirlərinə yiyələnmiş türkəçarələr, sınıqçılar, dəlləklər, aralıq
mamaları, çöpçülər və digər bilicilərə qalırdı. Belələri də xəstəliklərin müalicəsi üçün otlar və
toxumlardan, köklər və meyvələrdən hazırladıqları dərmanlardan istifadə edirdilər. Xüsusi şəxslər
vardı ki, onlar dərman bitkilərinin axtarılıb tapılması, yığılması, qurudulması, saxlanılması və ticarəti
ilə məşğul olurdular. O vaxtlar xəstəliklərin müalicə olunması üsullarına nəzər salsaq, görərik ki,
ətrafların çıxıqlarının və sınıqlarının müalicəsi üçün tərpənməz sarğılardan istifadə olunurdu. Qan
almaq, küpə (dopu) qoymaq, dağlamaq və çöp çıxarmaq da geniş yayılmışdı. Nuxa qəzasında bu cür
xalq bilicilərindən biri Həkim baba idi. Ona Limon baba da deyərdilər. Təbabətin sirlərinə dərindən
yiyələnmiş bu müdrik qoca həm də limon bitkisinin vurğunu idi. Onun Şəkidə, indiki Dövlət Dram
Teatrı yerləşən ərazidə böyük limon bağı vardı. Müharibə illərində və müharibədən sonrakı dövrdə
bir neçə il ibtidai sinif dərsliklərində Həkim baba haqqında şagirdlər üçün məlumat xarakterli yazılar
var idi. Həmin dərsliklərdən məlum olur ki, Həkim baba bir çox cərrahi xəstəlikləri, irinli yaraları,
qaraciyər çatışmazlıqlarını müalicə edərmiş. O bu məqsədlə özünün dərman bitkilərindən hazırladığı
məlhəmlərdən istifadə edərmiş. Həkim baba həm də xırda cərrahi əməliyyatlar da apararmış.
XVII əsrin sonu və XVIII əsrdə ipəkçiliyin meydana gəlməsi Şəkinin iqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf
etməsinə səbəb olur. Burada bir-birinin ardınca irili-xırdalı ipək sənayesi müəssisələri – baramaaçan
sexlərdən toxuculuq fabriklərinə qədər istehsal sahələri fəaliyyətə başlayır. O vaxtlar Şəki Rusiyada
ipəkçiliyin mərkəzi və “Qafqazın Lionu” adlandırılırdı. Qafqaza səfər etmiş dahi fransız yazıçısı
Aleksandr Dümanın qeydlərində Şəkinin (Nuxa) təsviri, şəhər bazarının zənginliyi haqqında müfəssəl
məlumatlar verilir. Fransız yazıçısının Şəkidən Fransaya iki yəhər, bir qılınc alıb aparmasını, şəkili
Xalisəqarızadə Əbdülqəni Nuxəvinin şəxsi kitabxanasının zənginliyi və orada olan nadir
əlyazmalarının nümunələrini görərkən heyrətlənməsini gizlətmədiyini öz təəssüratlarında bildirməsi o
dövrlərdə şəhərimizin necə inkişaf etməsindən xəbər verir.
Əbdülqəni Məhəmməd Əfəndi oğlu Nuxəvi 1817-ci ildə Şəkidə anadan olmuş və 1879-cu ildə bu
şəhərdə də vəfat etmişdir. XIX əsrin görkəmli ədəbiyyatşünası, pedaqoqu və kitabşünası idi.
O, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin, pedaqoji fikrin və əlyazma kitab mədəniyyətinin inkişaf
etdirilməsində məhsuldar rol oynamışdır. Onun yaradıcılığı çoxtərəfli və rəngarəng idi. O, türkdilli,
ərəbdilli və farsdilli Şərq ədəbiyyatının tədqiqatçısı, tanınmış dilçi, xalq kütlələrinin
maariflənməsində böyük əmək sərf etmiş, fədakar pedaqoq olmuşdur. Əlyazma kitab mədəniyyətinin



qorunmasında, inkişafında və təbliğində rol oynamışdır. Uzun illər boyu ümumi kitabxana kimi
fəaliyyət göstərmiş minlərlə əlyazma və qədim çap kitablarını əhatə edən zəngin katabxanası
olmuşdur. Ensiklopedik biliyə malik olan Əbdülqəni Nuxəvinin yaradıcılığı olduqca rəngarəng və
çoxcəhətli idi. Əlyazma kitab mədəniyyətinin qorunub saxlanması, inkişafı və təbliğində əvəzsiz
xidmətləri olan Əbdülqəni Nuxəvinin hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutunda iki mindən çox əlyazması saxlanılır.
Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi deyərdi ki,
 
Elmi insanlar üçün nur gördüm. Buludsuz göydə parlayan Günəş də hər gün batır. Elmin nuru isə daim
yanır.
 
Onun fikirləri, düşünürəm ki, bu gün də aktualdır. O bütün insanları kitab oxumağa, elm öyrənməyə
çağırırdı və hesab edirdi ki, gənclər öz günlərini yalnız bununla keçirməlidir. O bütün həyatı boyu
geniş xalq kütlələri ilə sıx təmasda olmuş, həmişə onlara böyük məhəbbət və rəğbətlə yanaşmış,
onların maariflənməsi yolunda yorulmadan mübarizə aparmışdır.
1866-1879-cu illərdə Şəkinin Baş qazisi olarkən yazdığı “Qazıxana dəftəri” əsərində (kitabın
sonundakı cədvələ bax) həmin illərdə Şəkidə evlənənlərin nikahı haqqında və dünyasını dəyişənlərin
hansı xəstəlikdən vəfat etməsini qeyd etməsi bizə düşünməyə əsas verir ki, ondan da qabaqkı
dövrlərdə Şəkidə xalqın sağlamlığının qeydinə qalanlar olub və onlar haqqında da məlumatlar
yazılıb. Lakin həmin məlumatlar bu günümüzə qədər gəlib çatmamışdır (məhv edilmişdir) və bu artıq
başqa mövzunun söhbətidir.
Əbdülqəni Nuxəvinin “Qazıxana dəftəri”ni təhlil edərkən mən çox maraqlı bir məsələyə Sizin
diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Mən 1866-1879-ci illərdə orta ömrü hesabladım. 45-55 yaş.
Təsəvvür edin, o dövrdən bu vaxtacan səhiyyə necə inkişaf edib. Antibiotiklər kəşf olunub, cərrahi
əməliyyatlar aparılır, yeni diaqnostik aparatlar, müasir müalicə üsulları tətbiq olunur. Səhiyyə
sistemində, demək olar ki, inqilab olub. Hətta o dövrdə ölümün səbəbi olan çiçək, difteriya və s. kimi
yoluxucu xəstəliklərin kökü tamamilə kəsilib. Lakin orta ömür indi 60-70 yaş arasıdır. Səhiyyənin bu
dərəcədə inkişafı orta ömrü cəmi 10-15 il artırmağa imkan verib. Sadəcə, indi, müasir dövrdə
insanlar başqa səbəblərdən, başqa xəstəliklərdən dünyasını dəyişirlər. Orta ömür göstəriciləri isə,
demək olar ki, dəyişmir.
Söhbət açdığımız dövrün loğmanlarından danışarkən Nağıbəyovlar haqqında məlumat vermək də
yerinə düşərdi. Əbdürrəhman ağa Nağıbəyov Şəkidə çox imkanlı şəxslərdən biri olub. Onun iki oğlu
və bir qızı vardı. Oğlanlarından Məmmədtağı tacir, Hacıbala bəy isə həkim idi. Hacıbala bəy əvvəl
rus-müsəlman məktəbində oxumuş, sonra isə tibb üzrə təhsil almışdı. O, Qafqazın müxtəlif
şəhərlərində, bir müddət isə İranda həkim işləmiş, sonra isə həkimlik fəaliyyətini doğma şəhərində
davam etdirmişdir.
Şəkidə elə həkimlər də olmuşdur ki, onların həyatını öyrəndikcə bu torpağın necə mütəxəssislər,
ziyalılar və vətənsevər insanlar yetişdirdiyinin bir daha şahidi olursan. Belələrindən biri
Qədimbəyovlar nəslinin nümayəndəsi Qədimov Əliabbas Əli oğludur. O, 1901-ci ildə Rusiyanın
Kazan Universitetinin Hüquq fakültəsinə daxil olub, 5-ci kursa qədər oxuduqdan sonra – 1905-ci il
inqilabı baş verəndə siyasi mübarizə iştirakçısı kimi məsuliyyətə cəlb edilmə təhlükəsi yarandığından
Təbrizə, oradan isə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin himayədarlığı ilə Türkiyəyə getmiş, İstanbulda tibbi
təhsil almışdır. Ali təhsilli həkim kimi bir müddət Türkiyədə işlədikdən sonra isə Azərbaycana



qayıdıb Şəkidə özünün müalicəxanasını açmışdır.
Həmin vaxtlar Hacı Cabbar və onun həyat yoldaşı Pəpə nənə də bütöv Nuxa mahalında məşhur ara
həkimi kimi tanınırdılar. Onlar xəstəliklərin müalicəsində əsas etibarilə dərman bitkilərindən istifadə
edirdilər. Yeri gəlmişkən, onların mənsub olduqları nəsil indi də Şəkidə “Həkimlər” ləqəbi ilə
tanınır.
XIX əsrin sonlarında fizika, kimya, biologiya və digər təbiət elmlərinin inkişafı müstəqil təbabət
elminin yaranmasına səbəb oldu. Artıq həkimlik sənəti ilə xüsusi təhsil görmüş peşəkarlar məşğul
olmağa başlamışdılar. Bu dövrdə həmyerlimiz, böyük ictimai xadim, mütəfəkkir Mirzə Fətəli
Axundov Azərbaycanda ilk dəfə olaraq cadu, dua, çıldaq və s. kimi müalicə üsullarının əleyhinə
çıxan ziyalılarımızdan idi. O, Həsən bəy Zərdabi ilə birlikdə “Əkinçi” qəzetində gigiyena, sanitariya
məsələləri haqqında məqalələr dərc edir və xurafat yolu ilə müalicə edənləri kəskin tənqid edirdi. Bu
dövrün səhiyyəsini Ələşrəf Kərimov/İsmayılov belə xarakterizə edir:
 
“Səhiyyə işlərinə göz yetirmiş olsaq, başdan-başa bir çocuq oyuncağı; bütün qəzada Ter-Osipov adlı
bir mahal həkimi və Şərifov nam şəhər həkimi nəzərə çarpırdı. Bir-iki dairədə feldşer məntəqələri,
vəssalam.
İştə bu səbəb üzündən baş qırxan dəlləklər, kisəçilər, cindarlar, küpəgirən qarılar xalqın həkimi,
kakənc, həbi-zivax, sənaməki və xaş-xaş qabığı xalqın dərmanı olmuşdu.
Ən maraqlısı o idi ki, adları məlum olan bir çok xəstəlikləri tədavi üçün müəyyən yerlər var idi. O
yerləri ziyarət edənlər xəstəlikdən qurtaracağına iman edirdilər. Məsələn: revmatizma
üçün Oxud kəndində Yel baba, dəlilər üçün Muxas və Şıx Osman ocaqları, öksürmə üçün şəhərin
yuxarı hissəsində, Xoçik məhləsində Daş piri, daxili xəstəliklər üçün Babaratma, quduz it tutanlar
üçün beşinci dairədə Həzrə ocağı, qadın xəstəlikləri üçün Dəyirman püştələrinin və Dabbaxxana
silələrinin üstü və ilax. Bütün bu fəlakətləri eynilə təsvir etmək üçün ordu qədər kimsəsiz, pərəstarsız
qalan ailələri gözdən keçirmək lazımdır.
Şəhərin abadanlığı üçün heç bir iş görülməyirdi. Küçələr bərbad, yollar dərin su arxlarını əvəz
edirdi. Şiddətli yağmur olduqda hər tərəfdən tərəddüd kəsilirdi. Yol gedən adamın hər addımda bir
dəfə yıxıldığını görən quldurlar bu vəziyyəti özləri üçün əlverişli tapıb əllərinə düşən bir adamın
qaçıb qurtaramayacağını yəqin ilə hər tərəfdə torlarını qurmuşdular.
İstər xüsusi, istərsə dövləti binaların bir çoku köhnə və qamış damlardan, suyurma qapı və
pəncərələrdən ibarət olub mədəni şəhərlərə bənzəyən nişanlardan birinə təsadüf olunamazdı”.
 
Bəli, o dövrdə xalq arasında müxtəlif xəstəliklərin aradan qaldırılmasında müxtəlif pir və ocaqların
xüsusi rol oynadığına inam da geniş yayılmışdır. XIX əsrin sonlarında həmyerlimiz Rəşid bəy
Əfəndiyev tərəfindən bizim zonadan toplanaraq dərc edilmiş materialdan belə aydın olur ki, Şəkidə
insanlar sətəlcəm səbəbindən sayıqlayan xəstənin öz ölmüş qohumlarından birinin ruhu tərəfindən yas
məclisində aş və halva ehsanı verilməməsi səbəbindən ovsunlandığına inanarmışlar. Bu xəstələrin
çarəsinin “ruh olcan” adlandırılan qoca kişi və qadınların, ya da ki falçıların əlində olduğu hesab
edilərdi.
Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi, Şəki bölgəsində də türkəçarəliyin və ondan istifadə
qaydalarının geniş yayıldığını bildirən və bu bölgənin yetirməsi, görkəmli yazıçı Rəşid bəy
Əfəndiyev yazırdı ki,
 



Əhalinin yeganə müalicə üsulu türkəçarəlik və qismən də təbabətin sirlərinə daha dərindən vaqif olan
loğmanların istifadə etdikləri metodlar idi.
 
Onun yazdığına görə, XIX əsrin sonlarında Şəkidə əcdadlarımız bəzi xəstəliklərin müalicəsində
faldan da geniş istifadə edər, bu məqsədlə falçıya kəlağıya bükülmüş çörək, duz, kömür, soğan (və ya
sarımsaq) göndərərmişlər, falçı da kəlağayını evinin kandarına sərərək, həmin əşyalar əsasında
xəstəyə diaqnoz qoyarmış.
Başqa sözlə, islami ənənələrin möhkəm olduğu böyük şəhərlərdə loğmanlar, kəndlərdə, xüsusən də
yaylaq-qışlaq həyat tərzi keçirən tərəkəmələr içərisində türkəçarələr əsas söz sahibi idilər. Məlumdur
ki, xəstələrin sağalmasında inam ən önəmli vasitədir. İslamiyyətdən sonra ocaqların, pirlərin,
türbələrin bir sağaltma mərkəzi halına gəlməsi müalicənin inancla bağlı olduğunu ən yaxşı izah
etməkdədir.
Təəssüf ki, bu gün belə elm və texnikanın, təbabətin bu qədər inkişaf etməsinə baxmayaraq,
türkəçarəliyin yenidən dirçəlməsi, yayılması, təbliğ olunması istiqamətində işlər görülür. İnsanların
bəziləri hələ də peşəkar həkimə yox, əfsanəvi loğmanlara, əfsanəvi əttarlara, sehr və tilsim yazanlara,
cadugərlərə, çöpçülərə inanır. İnsanların inancından istifadə edən bəzi fırıldaqçılar elmi metodlarla
yox, şəfalı otlarla, sularla, qorxutmaqla, “cin çıxartmaqla” müalicə etməyə başlayırlar. Doğrudanmı
sivilizasiya keçmişə doğru yön almaqdadır?
XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlı gənclərin çox az hissəsi Rusiyada və digər xarici ölkələrdə təhsil
ala bilirdi. İ.Mehmandarov, K.Mehmandarov, X.Rəfibəyov, M.Axundov, M.Sultanov, M.Mirqasımov,
S.Ağamirzəyev və başqaları bu şansı qazanmış tibb mütəxəssisləri idilər. XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda elmi təbabət, kütləvi tibbi xidmət yenicə inkişaf edirdi. Müalicə ocaqları, milli tibb
kadrları çatışmadığı üçün səhiyyənin inkişafı ləngiyirdi. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 1913-1914-
cü illərdə Azərbaycanın ambulatoriya və müalicəxanalarında ümumilikdə 45 həkim çalışırdı və
onlardan cəmi 11 nəfəri azərbaycanlı mütəxəssis idi. Yalnız Bakı və Gəncə şəhərlərində müstəqil
sanitar xidməti fəaliyyət göstərirdi. Əhalinin böyük əksəriyyətinin tibb təhsilli əsl həkim əvəzinə ara
həkimlərinə, dəlləklərə, hətta falçılara, mollalara, cadugərlərə müraciət etdiyi bir dövrdə ölkəmizdə
səhiyyənin inkişafı üçün çalışan fədakar ziyalılarımız həm müalicə işi, həm də cəmiyyətin
maarifləndirilməsi ilə məşğul olurdular. Bu işdə azərbaycanlı tibb kadrları ilə yanaşı, digər
millətlərdən olan həkimlərin də xidmətləri böyükdür.
Məhz ilk peşəkar həkimlərdən biri haqqında Sizə məlumat vermək istəyirəm. Şəki səhiyyəsində
özünəməxsus rolu olan bir nəfər insanların yaddaşına həkk olunub ki, o da Hacı Həsən Həkimdir.
1862-ci ildə Ərəbistan yarımadasında doğulub (dəqiq anadan olduğu yer və tarix məlum deyil),
mədrəsə təhsili alıb həkimlik fəaliyyəti göstərən, milliyyətcə ərəb və əsl adı Həsən olan bu şəxs
1898-ci ildə Şəkiyə gəlib. Burada o, taun və tif infeksion xəstəliklərinə qarşı mübarizə aparıb. Şəkidə
hamının Hacı Həkim kimi müraciət etdiyi Hacı Həsən Həkim yüzlərlə insanı ağır infeksion
xəstəliklərdən müalicə edib, ölümdən qurtarıb. Deyilənlərə görə, müalicə üçün ona Rusiyadan,
Gürcüstandan, Abxaziyadan, Dağıstandan, Çeçenistandan və digər ölkələrdən də xəstələr müraciət
edirdilər. Hacı Həkim Şəkidə Zəhra xanım ilə ailə həyatı qurmuşdu və Şəkidə onların beş uşağı
dünyaya göz açmışdı. Ən böyük oğlu ilə ən kiçik oğlu da həkimlik fəaliyyətinə meyl göstərmişdilər.
Lakin böyük oğlu 18 yaşında tif xəstəliyindən dünyasını dəyişir. 1916-cı ildə Şəkidə anadan olan
kiçik oğlu Əhməd Hacı Həkim oğlu Məmmədov isə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirdikdən
sonra müharibəyə gedir və faşistlər tərəfindən əsir götürülür. Həkim olduğuna görə almanlar onu



öldürmürlər. Əhməd Məmmədov əsirlikdə həkim kimi fəaliyyət göstərir və alman dilini mükəmməl
öyrənir. Müharibədən sonra Əhməd həkim Türkiyədə yaşayır və keçən əsrin 90-cı illərində vəfat edir.
Hacı Həsən Həkimin övladları o vəfat edəndən sonra internat məktəbində Məmmədov soyadını
götürüblər.
Yeri gəlmişkən, ötən əsrin 20-40-cı illərində Şəkidə tanınmış ziyalılardan biri olan Mustafa bəy
Əlibəyovun həyat yoldaşı Xədicə Əlibəyova (Sübhanquliyeva) şəhərimizin ilk loğmanlarından idi. O,
Azərbaycanın maarifpərvər publisisti, naşiri, ilk qadın redaktoru və tanınmış ginekoloqu olub.
Xədicə Əlibəyova 1884-cü ildə Tiflisdə ruhani olmuş Ələddin Sübhanquliyevin ailəsində dünyaya
göz açıb. Atasının ruhani olmasına baxmayaraq, o, ilk təhsilini rus qız gimnaziyasında alıb və sonra
1907-ci ildə Zaqafqaziya Olginskaya Mamalıq İnstitutunu bitirib və birinci dərəcəli mamalıq
ixtisasına yiyələnib. Şəkili hüquqşünas Mustafa bəy Əlibəyovla ailə həyatı qurduqdan sonra 1920-ci
ildən 1946-cı ilədək Şəkidə həkim-ginekoloq kimi fəaliyyət göstərib. Eyni zamanda, Xədicə xanım
həyat yoldaşı Mustafa bəylə daim savadsızlığa, cahilliyə qarşı mübarizə aparanların və maarifpərvər
insanların arasında olub. 1911-ci ildə işıq üzü görüb 68 sayı çapdan çıxan və naşiri Mustafa bəy olan
“İşıq” jurnalının redaktoru olub. 1912-ci ildə həmin jurnal fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra Bakı
Müsəlman Qadınları Xeyriyyə Cəmiyyətinin fəal üzvlərindən biri kimi fəaliyyət göstərən Xədicə
xanım 1920-ci ildə Mustafa bəylə Şəkiyə gəlib. Mustafa bəy Əlibəyov Şəkidə “Yuxarı baş” deyilən
ərazidə bir neçə hektar sahəni əhatə edən yerdə bağ salır. Bu bağ (yeddi yüzdən çox meyvə ağacı
əkib, su çəkdirib) indi də Şəkidə “Mustafa bəyin bağı” adı ilə məşhurdur.
O vaxtlar ora yolu düşənlər bağı Mustafa bəyin zəhmətindən, əməyindən yaranmış yaşıl sənət abidəsi
adlandırırdılar. X.Əlibəyova ömrünün sonuna yaxın Bakıya köçmüş və 1961-ci ildə vəfat etmişdir.
1918-ci il may ayının 28-də Fətəli Xan Xoyskinin rəhbərliyi ilə Gəncədə  Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti hökuməti yaradılır. 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti olduqca çətin zamanda varlığını qorumaq yönündə addımlar atdı. Ölkə vətəndaşlarının
sağlığının qorunması üçün səhiyyənin inkişaf etdirilməsi bu baxımdan gərəkli idi. Təxminən 100 il
əvvəl dünyada səhiyyə xidmətinin, təbabətin indiki dövrlə müqayisədə zəif inkişaf etdiyini nəzərə
alsaq, durumun çətinliyi aydın olar.
Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin ilk qərarlarından biri 17 iyun 1918-ci ildə Səhiyyə Nazirliyinin
yaradılması ilə əlaqədar olmuşdur. Nazir vəzifəsinə 1903-cü ildə Xarkov Universitetinin tibb
fakültəsini bitirmiş, ixtisasca cərrah olan Xudadat bəy Rəfibəyov təyin edilir. Nazirliyin 5 əsas
şöbəsi – şəhər və məhkəmə tibbi şöbəsi, tibbi statistika, əczaçılıq, kənd səhiyyəsi, baytarlıq və
sanitariya şöbələri vardı. Nazirliyin göstərişi ilə əhaliyə dövlət hesabına pulsuz tibbi xidmətə
keçilmiş, yeni müalicəxanalar, tibb məntəqələri açılmış, dərman anbarları, laboratoriya binaları
tikilmiş, lazımi avadanlıqlar alınmışdı. ADR dövründə Azərbaycan səhiyyəsinə dövlət qayğısının
yüksək olmasına baxmayaraq, ilk addımlarını atan respublikanın qarşılaşdığı sosial-iqtisadi və siyasi
problemlər onun fəaliyyətinə ciddi təsir edirdi. Bu amil səhiyyə nazirlərinin tez-tez dəyişməsində də
özünü göstərirdi. Belə ki, 1919-cu ildə səhiyyə naziri vəzifəsinə Y.Y.Gindes təyin olundu.
Azərbaycanda pediatriyanın əsasını qoyan Y.Gindes rus, alman və fransız dillərində 170-ə yaxın elmi
əsərin müəllifi, Azərbaycanın Əmək Qəhrəmanı olub. Onun nazir olduğu dövrdə ölkənin digər
bölgələrində də pulsuz xəstəxanalar açıldı, pediatriya sahəsi inkişaf etdi. Y.Gindes öz hesabına
Buzovnada Sümük vərəmi sanatoriyası tikdirdi. Azərbaycan Demokratik Respublikasının sonuncu
səhiyyə naziri isə M.Rəfiyev oldu.
ADR hökumətinin xüsusi diqqət yetirdiyi sahələrdən biri də milli təbabət kadrlarının hazırlanması



idi. Bu məqsədlə bir qrup gənc xarici ölkələrdə təhsil almağa göndərildi. Lakin bu, əlbəttə, kifayət
etmirdi. Ancaq ADR hökumətinin 1919-cu il sentyabrın 1-də Bakı Dövlət Universitetinin təsis
olunması haqqında qərarından sonra vəziyyət dəyişdi. Demək olar ki, Azərbaycanda tibb elminin
inkişafı Bakı Dövlət Universitetinin açılması ilə sürətləndi. Universitetdə tarix-filologiya və tibb
fakültələri açıldı. Bakı Dövlət Universitetinin ilk rektoru, görkəmli cərrah, professor V.İ.Razumovski,
tibb fakültəsinin ilk dekanı isə professor İ.İ.Şirokoqorov oldu. Onlar qısa müddətdə Bakıda yaşayan
tibb kadrlarının ən istedadlılarını BDU-da işə cəlb etdilər. Tibb fakültəsini bitirənlər arasında
gələcəyin görkəmli alimləri yetişdi. Universitetin ilk məzunlarından akademik C.Əfəndiyevin,
professorlar K.Balakişiyevin, Ə.Sultanovun, A.Tahirovun, A.Qarayevin, A.Sadıqovun və
başqalarının adını xüsusi vurğulamağa dəyər. Qeyd edək ki, artıq bir neçə ildən sonra universitetdə
ilk azərbaycanlı elmlər doktorları – M.Mirqasımov, M.Topçubaşov, M.Sultanov, S.Vəlixan,
A.Cəfərov var idi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, xalqın milli şüurunun
oyanmasında, milli özünüdərkində müstəsna rol oynamışdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı
ilk gündən iqtisadi-sosial və mədəni həyatda dönüş yaratmaq, bu sahələrdə milli kadrların hazırlığını
genişləndirmək məsələsi ön plana çəkilmişdi. Bu məqsədlə bir qrup gənc xarici ölkələrdə təhsil
almağa göndərilmişdi.
Hökumət əhaliyə tibbi xidməti yaxşılaşdırmaq, epidemiyalara qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün də
hərtərəfli planlar işləyib hazırlamış, bununla əlaqədar qərar qəbul etmişdi. Qərarda hökumət təzə
təşkil etdiyi Səhiyyə Nazirliyi qarşısında ciddi vəzifələr qoymuşdu. Bunlardan ən önəmlisi əhalinin
sağlamlığının qorunması üçün lazımi şəraitin yaradılması və antisanitariya ilə mübarizənin
gücləndirilməsi idi.
Bununla yanaşı, Azərbaycanda epidemiyalarla mübarizənin gücləndirilməsi, qəzalarda tibbi xidmətin
yaxşılaşdırılması, onların tibbi kadrlarla və dərmanlarla təmin olunması məsələsi də diqqət
mərkəzində idi. Şəkidə vəziyyət çox acınacaqlı idi. Epidemiyalar, yoluxucu xəstəliklər baş alıb
gedirdi. “Azərbaycan” qəzeti 1918-ci ilin sonlarında çıxan saylarından birində yazırdı:
 
“Şəhər tibb-sanitar təşkilatları bu ağır vəziyyətin öhdəsindən gələ bilmir, çünki xəstələr o qədər
çoxdur ki, yeni xəstələrin qəbulu dayandırılıb”.
 
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi müalicə müəssisələrinin bərpasına belə çətin şəraitdə başladı. Arxiv
sənədlərinin verdiyi məlumata görə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qəzalarda 33
xəstəxana fəaliyyət göstərmişdi. Onların ştatlarında 1 həkim, 2 feldşer, 1 mamaça və 1 çiçək peyvənd
edən işçi olmuşdu. Kəndlərdə ambulator xidmətləri pulsuz aparılırdı. Mövcud kənd xəstəxanalarının
və feldşer məntəqələrinin başlıca vəzifələri yoluxucu xəstələrin hospitallaşdırılması, xəstəlik
ocaqlarının zərərsizləşdirilməsi olmuşdu. Respublika əhalisinin 75 min nəfərinə cəmi 1 nəfər həkim
düşürdü. Respublika parlamenti vəziyyəti nəzərə alaraq 1920-ci ildə kənd xəstəxanaları şəbəkələrini
genişləndirmək və bu məqsədlə 35 yeni xəstəxana və 56 feldşer məntəqəsi təşkil etmək barədə qərar
qəbul etmişdi. Bunun üçün 43,3 milyon manat pul ayrılmışdı. Şəkidə isə, ümumiyyətlə, xəstəxana yox
idi. Səhiyyənin dərman preparatları ilə düzgün təminatı tibbi-sağlamlıq işinin başlıca
cəhətlərindəndir. Elə bu səbəbdən də həmin dövrdə Səhiyyə Nazirliyinin əczaçılıq şöbəsi dərman
preparatlarının alınmasını əlində cəmləşdirmişdi.
Ölkəmizdə ambulator xidmətin ilk təşkilatçısı isə M.Vəkilovdur. O, Bakıda ilk pulsuz müalicəxananı



(poliklinikanı) yaradıb, daha sonra onların sayının artırılması barədə məsələ qaldırıb. Bakı şəhərində
6 müalicəxana açılmasına nail olub. İ.Rəhimov ilk azərbaycanlı psixiatr, M.İ.Şərifov ilk sanitar
həkim, Ə.Axundov ilk ruhi xəstəliklər klinikasının təşkilatçısı olub. Azərbaycan təbabətinin
inkişafında, səhiyyə ocaqlarının, elmi-tibbi müəssisələrin təşkilində N.Nərimanovun rolu olub. Mirzə
Məmmədqulu Qayıbov, Əbdülkərim Mehmandarov, Xudadat bəy Rəfibəyli Azərbaycan elmi
cərrahlığının bünövrəsini qoyublar.



BEŞİNCİ FƏSİL
 
ŞƏKİ SOVET HAKİMİYYƏTİ İLLƏRİNDƏ
 
1920-ci il aprelin 28-də baş verən Aprel hərbi çevrilişindən sonra Azərbaycanda və onun bütün
qəzalarında məcburi olaraq bolşevik hakimiyyətinin qurulması prosesi başlayır. 1920-ci il mayın 7-
də XI ordunun 7-ci Qafqaz diviziyası Yevlaxa, mayın 11-də isə 18-ci Qafqaz diviziyası ilə birlikdə
Nuxa-Zaqatala bölgəsinə daxil olur. Şəkidə Sovet hakimiyyəti qurulur. Şəhərdə İnqilab Komitəsi
yaradılır. İnqilab Komitəsinin üzvləri Azərbaycan Daxili İşlər Komissarlığının üzvlərindən təşkil
olunmuşdu. İnqilab Komitəsi şəhərin bütün sahələrinə – milis, maliyyə, ərzaq, təhsil, kənd təsərrüfatı,
torpaq məsələləri, sənaye, eyni zamanda, nəzarət işlərinə rəhbərlik edirdi. Şəhərimizdə İnqilab
Komitəsinin sədri Şəki qəzasında sovet hakimiyyətinin qələbə çalması üçün bütün qüvvəsini səfərbər
etmiş Abid Məmməd oğlu Əfəndiyev idi. Abid Əfəndiyev 1901-ci ildə Şəkidə anadan olmuşdu.
Sonra ailəsi ilə birlikdə Aşqabada köçür. 1918-ci ildə bolşevik partiyasına üzv olur. 1919-cu ildə
Zakaspiyski cəbhəsinin hərbi-inqilabi şurası onu məxfi sənədlərlə Bakıya göndərir. 1920-ci ilin
yanvarında isə onu məxfi fəaliyyət üçün Şəkiyə göndərirlər. Azərbaycan Kommunist Partiyasının I
Qurultayında iştirak edir və onu Mərkəzi Komitəyə üzv seçirlər. 1921-ci ilin martına qədər Şəkidə
İnqilab Komitəsinin sədri olub, sonra isə fəaliyyətini Bakıda davam etdirib. Arxiv məlumatlarına
əsasən 1921-ci il fevralın 10-da Nuxa Qəzasının Kommunistlərinin I Qurultayı keçirilir və bu
Qurultayda yerli hakimiyyət orqanları kəskin tənqid olunur. Abid Əfəndiyevi Şəkidə Sovet
hakimiyyətinin qurulması işini ləngitməkdə günahlandırırlar.
İnqilab Komitəsi XI Ordunun Xüsusi şöbəsi ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyirdi. Belə ki, Xüsusi
şöbə İnqilab Komitəsindən “şübhəli elementlərin” siyahısını alır və bu siyahı əsasında həbslər aparır,
əksəriyyətini isə güllələyirdi. 7-ci Kavaleriyanın Xüsusi şöbəsi Şəkiyə daxil olduqdan sonra şəhərin
başçısını, pristavı, bir neçə müəssisənin sahiblərini, adlı-sanlı tacirləri həbs edərək, onları üsyan
hazırlamaqda təqsirli bildilər və güllələdilər.
1920-ci il dekabrın 29-da Nuxa Qəza Kommunist Partiyası olduqca çətin şəraitdə yaşayan fəhlələrin
məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün 7 nəfərdən ibarət xüsusi komissiya yaradır və bu komissiyanın
sədri Məmməd Əmin Əfəndiyev olur.
1921-ci ildə bütün Azərbaycanda olduğu kimi Şəkidə də İnqilab Komitəsi ləğv olunaraq Sovetlərlə
əvəz olunur. Şəkidə Sovetlərə seçkilər keçirilir, sonra isə İcraiyyə Komitəsi yaradılır. Sovet
hakimiyyətinin qurulması prosesi təsərrüfatın tam dağılması şəraitində keçirilir. Yerli hakimiyyət
orqanlarının qarşısında bir məsələ qoyulurdu: nəyin bahasına olursa olsun xalq təssərrüfatının
bərpasına nail olmaq!
1920-ci ilin iyunundan Şəkidə sənaye müəssisələri, əsasən də ipək sənayesi sahəsi milliləşdirilir.
İpək sənayesinin inkişafı üçün ilk növbədə xammal lazım idi. Ona görə də kəndliləri həvəsləndirmək
üçün qərara alınır ki, barama təhvil verən kəndliyə hər puda görə 2 min manat pul veriləcək. 1920-ci
ilin iyulunda Qəza İnqilab Komitəsi Lətifov qardaşlarının zavodu üçün barama almaq məqsədilə 2
milyon manat vəsait ayırır. 1920-ci il iyunun 28-də Nuxa Xalq Təsərrüfatı Soveti yaradılır. Bu
orqanın qarşısında qısa müddətdə şəhərin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq vəzifəsi qoyulur. Yeri
gəlmişkən, bu dövrdə şəhərdə elektrik enerjisi yox idi, ziyalı kadrlar çatışmırdı, kommunal təsərrüfat
bərbad vəziyyətdə idi. Şəhərdə nəqliyyat 3 arabadan, 3 faytondan, bir neçə atdan və 3 kəl



arabasından ibarət idi. Kəl arabaları Şəki ilə Yevlax arasında işləyirdi və aparılan hər pud məhsula
görə 10 min manat gediş haqqı alırdı. Şəhərdə cəmi 1 yük maşını var idi. Çətinliklərə baxmayaraq,
1920-ci ildən sənaye müəssilərinin təmirinə və bərpasına başlanılır. Burda əsas rolu partiya
orqanları tərəfindən cəlb edilmiş, guya könüllü, amma əslində məcburi şəkildə işə cəlb edilmiş
iməciliklər oynayırdı. Bu dövrdə İnqilab Komitəsinə müstəsna, fövqəladə səlahiyyətlər verilmişdi.
Lakin bu inzibati amirlik metodu gözlənilən effekti vermirdi. Məsələn Şəkidə 1913-cü ildə 180 min
pud barama istehsal edilmişdisə, 1921-ci ildə cəmi 6 min pud barama istehsal edilmişdi.
1921-ci ildə Moskvada toxuculuq sənayesi fəhlələrinin IV Ümumrusiya qurultayı keçirilir. Bu
qurultayda Şəkidən məşhur ipəkçi Abdulhüseyn Zeynalov iştirak edir. O, xatirələrində yazır ki,
qurultayda çıxış edən V.İ.Lenin Şəki ipəkçilərinin əməyini, fədakarlığını xüsusi qiymətləndirir və
onların qarşısında dayanan vəzifələrdən danışır. Elə həmin il aprelin 29-da Şəkidə ipəkçiliyin
dirçəldilməsi üçün 197,5 milyon manat vəsait ayrılır. Yeni İqtisadi Siyasətə (NEP) keçid isə şəhər
sənayesinin inkişafında mühüm rol oynayır. 1 və 2 nömrəli zavodlar, dəri zavodu, tütün məmulatları
zavodu icarəyə verilir. Bəzi fabriklər hətta əvvəki sahiblərinə qaytarılır. Bu da inkişafa təkan verir.
İpəkçiliklə yanaşı şəhərin, demək olar ki, bütün sahələri sürətli inkişaf dövrünə qədəm qoyur.
1926-cı ildə Şəkidə Kiş çayınn üzərində 75 kvt gücündə Su Elektrik Stansiyası istifadəyə verilir.
Sonradan bura xüsusi avadanlıqlar, turbinlər gətirilir və elektrik stansiyasının gücü qat-qat artırılır.
Belə ki, artıq 1928-ci il aprelin 28-də stansiyanın gücü 630 kvt idi. Stansiya 20 min nöqtəyə elektrik
enerjisi verirdi ki, bunlar da əsasən sənaye müəssisələri idi. Eyni zamanda, yaxınlıqda olan Dodu
kəndinin əhalisinə də evlərə elektrik enerjisi verilirdi.
1929-cu ildə Aqrar sahəsi işçilərinin konfransında İ.V.Stalin Yeni İqtisadi Siyasət (NEP) kursunu
tənqid edir və taxılı dövlətə satmaqdan imtina etmiş kəndlilərə qarşı inzibati tədbirlərin görülməsini
vacib sayır. Bu, təsərrüfatın inzibati amirlik metodu ilə idarə olunmasının başlanğıcı idi.
1930-cu ildə Azərbaycan SSR-in inzibati ərazi bölgüsündə dəyişiklik edildi və Nuxa rayonu təşkil
edildi. 1931-ci ildə şəhərdə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı ipək istehsalat, toxuculuq və s. zavodlar
birləşdirilərək V.İ.Lenin adına İpək kombinatı yaradılır. Hələ 1926-cı ildə “Pravda” qəzeti yazırdı ki,
Sovet dövləti Şəkidə dünyada ən möhtəşəm olacaq ipək kombinatı yaratmaq fikrindədir. Kombinatın
açılması münasibətilə dövlət xadimi Dadaş Bünyadzadə şəkililərə göndərdiyi teleqramda belə
yazırdı.
 
Nuxada açılan bu kombinat Azərbaycan tarixinin daha bir qələbə səhifəsidir. Bu kombinat Nuxanı
Bakıdan və Gəncədən sonra üçüncü möhtəşəm bir sənaye mərkəzinə çevirəcək.
 
Yeri gəlmişkən, həmin dövrdə Şəki əhalinin sayına görə Bakı və Gəncədən sonra üçüncü yerdə
dururdu. Əhalinin etnik tərkibi isə əsasən azərbaycanlılardan ibarət idi. 1926-cı ilin
siyahıyaalınmasına görə, şəhərdə yaşayan 22.944 nəfərdən 20.764 (90,5 %) nəfəri azərbaycanlı, 1565
(6,8 %) nəfəri erməni, 195 (0,8%) nəfəri rus, 420 (1,9 %) nəfəri isə digər millətlərin nümayəndəsi
idi. 1939-cu ildə isə 32.225 nəfərdən 28.003 (86,9 %) nəfəri azərbaycanlı, 1905 (6,0 %) nəfəri
erməni, 1477 (5,3%) nəfəri rus, 913 (2,0 %) nəfəri isə digər millətlərin nümayəndəsi idi. Göründüyü
kimi, Sovet dövlətinin apardığı milli siyasət nəticəsində bölgədə rusların xüsusi çəkisi 7,5 dəfə artıb
0,8 %-dən 5,3 %-ə çatmışdır. Belə göstərici bütün Azərbaycan üçün də xarakterikdir. Sovetlər
dövlətinin beynəlmiləl siyasəti ucqar əyalətlərdə belə Rusiyanın nüfuz dairəsini artırmaq məqsədi
güdürdü.



Lakin, sənayenin inkişafına baxmayaraq, 1930-cu ildə ölkə ərzaqla bağlı ciddi böhran keçirir.
Xüsusən də kəndlərdə iqtisadi vəziyyət kəskin pisləşir. Əhalinin narazılığı getdikcə artırdı. Bu
dövrdə ən böyük etiraz dalğası Şəkidə başladı. Üsyançılar təkcə kollektivləşmənin, kolxozun yox,
ümumiyyətlə, Sovet hakimiyyətinin əleyhinə idilər. Onlar Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasına
çalışırdılar. Kollektivləşmə gedişində kənd varlıları sayılan qolçamaqların, keçmiş ağa və bəylərin
təqib edilməsi, onların müxtəlif yollarla həbs, sürgün edilməsi və güllələnməsi prosesi gücləndi.
Yuxarıdakı təbəqələrin təqib edilməsi formalarından biri də həmin şəxslərin səs hüququndan məhrum
edilmələri idi. Səs hüququndan məhrum edilmiş şəxslər və onların ailələri çox pis vəziyyətə
düşürdülər. Onları işlədikləri müəssisələrdən çıxarır, heç bir iş yerinə qəbul etmirdilər. 1929-cu ildə
Şəkidə səs hüququndan məhrum edilənlərin sayı 1800 nəfərə çatmışdı. Onların əksəriyyəti qədim
şəhərin ziyalıları, yüksək çinli hərbçiləri, hörmətli din xadimləri və onların ailə üzvləri idi. Ağası
bəy və İskəndər bəy Əlicanbəyovlar, Xəlil Dadanov, Lütfəli Dadanov, Axund Pişnamazzadə,
Xancanovlar, Qasım bəy Nəbibəyov, Soltan Hacı Nəbibəyov, Hüseyn bəy Nəbibəyovlar ailələri ilə
birlikdə səs hüququndan məhrum edilmişdilər. Üsyandan əvvəl Şəkidə və kəndlərində doğrudan da
son dərəcə kritik vəziyyət yaranmışdı. Əhali arasında şayiələr gəzirdi ki, onlar üsyan qaldırsalar,
Türkiyə hərbi yardım göndərəcək. Çünki əhalinin bir hissəsi Sovet rejimindən qurtarıb Azərbaycanın
Türkiyəyə birləşdirilməsi istəyində idi. Abdurrahman Nağıbəyovun 1930-cu il 4 mayda verdiyi
ifadədə bildirilir ki, Qaşqaçay kəndinin sakini Həmid Molla Kərim oğlu ona türklərin Azərbaycana
gələcəyini demişdi. Balacayev Sadıxbəy verdiyi ifadədə bildirmişdir ki, üsyan rəhbəri Molla
Mustafa ona Nuxa şəhərinə gələcək Kazım Paşanın adını çəkmişdir. Əhalinin arasında yalançı
xəbərlərin yayılması çaşqınlığa səbəb olmuşdu. Camaat içərisində SSRİ rəhbəri Stalinin və Kalininin
öldürülməsi və bütün sovet ölkələrində üsyanların başlaması şayəiləri yayılmışdır.
O vaxt Gürcüstanda yarımleqal şəraitdə yaşayan keçmiş Şəki bəyi Mustafa bəy Əlicanbəyov yazırdı:
“Nuxa qəzasında üsyana ciddi hazırlıq işləri gedir və məni hərbi rəhbər kimi üsyana başçılıq etməyə
çağırıblar. Üsyan üçün artıq hər şey hazırdır. Bütün maddələr üzrə fəallar qruplaşıb ki, düşünürəm ki,
üsyan bütün Nuxa qəzasını əhatə edəcək”.
Onu da qeyd edim ki, o zaman Şəkinin kommunist partiya təşkilatı 700 nəfərdən ibarət idi. Onlardan
498 nəfəri partiya üzvü, 202 nəfəri isə üzvlüyə namizəd idi. Bütün əhali, o cümlədən, demək olar ki,
bütün partiyaçılar üsyançıların tərəfində idi.
1930-cu il aprelin 2-də Bakıya gələn Mustafa bəy Əlicanbəyov belə bir bəyanat verir.
 
Nuxada 150 nəfər döyüşməyə qabil insanlardan ibarət, hər biri 3-5 nəfər olan döyüşçü dəstələri
yaranıb. Üsyan başlasa, onların sayı 600 nəfərə qədər arta bilər. Əgər üsyan uğurla başa çatsa və heç
olmasa bir ay dözə bilsək, güman edirəm ki, Qarabağ qəzasında da üsyan başlaya bilər. Orda da əhali
mövcud rejimdən narazıdır.
Beləliklə, Şəkidə bolşevik hakimiyyətindən narazı insanların, kollektivləşdirilmənin, kolxozun
əleyhdarları gündən-günə artırdı. Onlar mövcud rejimin əleyhinə çıxış etmək üçün vasitə axtarırdılar.
Yerli hakimiyyət orqanları yaxınlaşan üsyanın qarşısını almaq iqtidarında deyildi. Üsyanın
hazırlanmasında Göynük kəndində yerləşən və Molla Mustafa Şeyxzadənin rəhbərlik etdiyi “Xalq
Azadlıq Firqəsi” adlı təşkilatın böyük rolu vardı. Təşkilatın 450-dən çox üzvü vardı. Mustafa
Əlicanbəyovun 1930-cu il mayın 4-də təcridxanada verdiyi ifadədə bildirilir:
“Hüseyn İncəli Əsədulla oğlu “Xalq Azadlıq Firqəsi”nin üzvü olub. Təşkilata Kazım Qarabəkir paşa
və M.Ə.Rəsulzadə başçılıq edir. Hüseyn Əsədulla oğlu təşkilatla 1924-cü ildə Türkiyədə olarkən



əlaqəyə girib”.
Üsyan 1930-cu il aprelin 13-də Göynük kəndində başladı və tezliklə qonşu Tala, Katex kəndlərini
əhatə etdi. Tezliklə üsyançılar Şəkini mühasirə etdilər. Rayon rəhbərliyinin yalnız 2 saat əvvəl bir
nəfər çobanın sayəsində üsyançıların hücumundan xəbəri oldu. Belə ki, Baş Göynük kəndindən
qaçaraq özünü rayona yetirən bir nəfər çoban kənddə qiyam başladığını və bir azdan Şəkiyə hücum
edəcəkləri xəbərini çatdırdı. Rayon Partiya Komitəsinin sədri Rza Babayev bu barədə təcili Bakıya,
Bağırova məlumat çatdırır, hətta bundan sonra da nə respublika, nə də rayon rəhbərliyi üsyançıların
Şəkiyə hücum edəcəklərinə inanmırlar. Bağırov rayon rəhbərliyinə təmkinli olmağı və yerli
kommunist könüllüləri hazır vəziyyətə gətirməyi məsləhət görür.
Dövlət sənədlərində üsyançı dəstələrin başında Abdul Məcid Bakkayevin, Novruz Şirinovun, İslam
Qara oğlunun, Nəcməddin Əfəndinin, Kar Xudunun, Süleyman Salman oğlunun, Məmməd Ramazan
oğlunun durduğu göstərilir. Əksəriyyəti süvarilərdən ibarət olan yaxşı silahlanmış 200 nəfər üsyançı
1930-cu il aprelin 13-də Göynük (şimal-qərb) və Zəyzid-Bideyiz (cənub-şərq) istiqamətlərindən
şəhərə hücum etdilər. Hücum üçün əsas obyektlər həbsxana və Rayon Partiya Komitəsinin binaları
seçilmişdi.
Qiyamın ümumi rəhbəri Mustafa bəy Əlicanbəyov Şəkinin keçmiş bəyi idi, qiyamın hərbi rəhbəri
Bəhram bəy Nəbibəyov Şəkidə bəy ailəsində doğulmuşdu, üsyanın ideoloji-mənəvi rəhbəri Molla
Mustafa Şeyxzadə Şəkinin əsilzadə ailəsinin nümayəndəsi idi, babası Şeyx Əhməd övliya hesab
edilirdi və məzarı Baş Şabalıd kəndində indi də tanınmış ziyarətgahdır. Şeyxzadələr Şəkinin ən
imkanlı ailələrindən idilər. Məşədi Məcid 1600 baş heyvanı sataraq pulunu Bəhram bəy Nəbibəyova
göndərir ki, silah-sursat alınsın. Bundan başqa, baramaçılıq fabrikinin keçmiş sahibi Əli Məhərrəmov
qiyamçı dəstə yaratmışdı, bu dəstənin silah-sursatla təminatına heyvandarlıq kooperativinin müdiri
Əbdürrəhman adlı birisi köməklik göstərirdi.
Molla Mustafa Şeyxzadənin başçılığı ilə üsyançılar şəhərə daxil olurlar və ilk növbədə türməyə
hücum edərək, burda saxlanılan 300-ə qədər dustağı azad edirlər. Üsyançılar Şəkiyə daxil olaraq
İcraiyyə Komitəsinin binasını tutur, Rza Babayevi əsir götürürlər. Amma Rza Babayev ölümün
pəncəsindən qaçaraq bir neçə kommunistlə birgə Şəki Şəhər Poçtamtının binasına sığınır və buradan
Bakı ilə əlaqə saxlayaraq kömək istəyir. Şəkidə Sovet hakimiyyəti devrilir. Şəhər bütünlüklə
üsyançıların əlinə keçir.
Azərbaycan hakimiyyəti üsyanı boğmaq üçün çox böyük qüvvələr göndərir. Belə ki, Tuxarelinin
komandanlığı altında Kaxetiyadan 64-cü Qafqaz polku, 24-cü polkun bir hissəsi, Sumbatovun süvari
dəstəsi, milis hissələri və Mircəfər Bağırovun komandanlığı altında silahlı dəstələr Şəkiyə gəlir.
1930-cu il aprelin 15-də ordunun və buraya gələn 2 zirehli maşınn köməyi ilə üsyan boğulur.
Üsyançılardan 80 nəfər həlak olur, 40 nəfər yaralanır. Üsyançıların 400 nəfəri həbs edilir. Hökumət
qoşunlarından 12 nəfər həlak olur, 25 nəfər yaralanır. Lakin ayrı-ayrı bölgələrdə hökumət əleyhinə
kiçik də olsa silahlı müqavimət davam edir. Sucma, Böyük Dəhnə kəndlərində bu cür silahlı çıxışlar
olur. Ancaq may ayında hökumət üsyanı tam ləğv etməyə nail olur. Bütün üsyan ərzində hökumət
qüvvələrindən 73 nəfər həlak olur, 79 nəfər yaralanır. Üsyançılardan isə 180 nəfər həlak olur, 150
nəfər yaralanır. Şəhərdə 865 nəfər saxlanılır. Sonra onlardan 226 nəfər həbs olunur, qalanları azad
edilir. Üsyançılardan 2755 vahid silah müsadirə edilir.
Şəki üsyanı Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti əleyhinə, kollektivləşmə əleyhinə əhalinin ən böyük
çıxışı idi. Bu, əhalinin olduqca acınacaqlı vəziyyəti ilə əlaqədar idi. Adama 100 qram şəkər
verilirdi. Çörək çatışmırdı. İşsizlik baş alıb gedirdi. Eyni zamanda, yerli əhalinin milli və dini



hisslərinin təhqir olunması bu üsyana rəvac vermişdi. Üsyanın rəhbərlərindən biri Məhəmməd
İsazadə üsyan haqqında belə demişdi:
 
10 il ərzində biz Sovet hakimiyyətinin ağır qayda-qanunları ilə üz-üzə qalmışdıq. Bütün ağırlıqlara
da tab gətirə bilərdik. Amma görəndə ki bizim mollalarımızı həbs edirlər, heç bir günahı olmayan
ağıllı adamlarımzı, alimlərimizi həbs edib güllələyirlər, bizim dinimizi təhqir edirlər, lağa qoyurlar,
onda bütün islam əhalimiz ayağa qalxdı.
Üsyan yatırıldıqdan sonra hərəkatın bütün rəhbərləri qətl edildi. Təkcə Şəkidə 1300 nəfər
güllələnmişdi. Bəzilərini Sibirə, Özbəkistanın və Qazaxıstanın adam yaşamayan çöllərinə sürgün
etdilər. Eyni zamanda, hakimiyyət regionda iqtisadi və dini siyasətdə müəyyən dəyişikliklər etməyə
məcbur olur. Müvəqqəti olaraq kollektivləşdirmə prosesi dayandırılır. Şəkidə hərbi qarnizon
yerləşdirilir. Şəki üsyanı insanların inzibati amirlik idarə üsuluna, bunun nəticəsi kimi kütləvi,
məcburi kollektivləşdirilməyə, Sovet hökumətinin dini və milli siyasətinə qarşı yönəlmiş milli
azadlıq mübarizəsi olmaqla, tariximizin şanlı bir səhifəsi idi.
1931-ci ildə əsasən fəhlələrdən olmaqla 159 nəfərlik Şəhər Soveti yaradılır. 1931-ci il yanvarın 20-
də Şəhər Sovetinin I plenumu keçirilir və şəhərin əsas problemləri müzakirə olunur. Lakin sonralar
Şəhər Sovetinin bütün fəaliyyəti Kommunist Partiyasının qurultayının qərarlarını həyata keçirmək,
beşillik planların vaxtından qabaq yerinə yetirilməsi üçün tədbirlər hazırlamaq, Şəki Rayon Partiya
Komitəsinin göstərişlərini həyata keçirmək oldu. Eyni zamanda, Şəhər Soveti şəhərin inkişafı üçün,
insanların məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün bir sıra tədbirlər görür. 1940-cı il avqustun 7-də
keçirilən Şəhər Sovetinin IV sessiyasında şəhərə su kəmərinin çəkilməsi, mənzil fondunun artırılması,
şəhərin elektrik enerjisi ilə təchizatının, nəqliyyatın, rabitənin yaxşılaşdırılması, yolların və
körpülərin təmiri üçün çox ciddi qərarlar alınır. Bu qərara əsasən fəhlə və qulluqçuların iş yerlərinə
çatdırılması üçün əlavə nəqliyyat vasitəsi ayrılır.
1933-cü ilə qədər Şəki ilə Yevlax arasında yük maşınları hərəkət edirdi. Belə ki, Yevlaxda dəmiryol
stansiyası yerləşdiyindən bütün ticari əlaqələr məhz bu yol vasitəsilə həyata keçirilirdi. 1934-cü ildə
Şəki ilə Yevlax arasında hava yolu yaradıldı. Bununla əlaqədar şəhərin yaxınlığında aeroport tikilib
istifadəyə verildi. Artıq neçə illərdir ki, bu aeroport fəaliyyətini dayandırıb. Keçən əsrin
əvvəllərində mühüm iqtisadi rol oynayan aeroport artıq neçə illərdir ki, tam istifadəsiz vəziyyətdədir.
Mənə maraqlı gəlirdi ki, hökumət xüsusi mülkiyyət, bazar iqtisadiyyatı olmayan bu dövrdə necə belə
bir inkişafa nail olurdu? Arxiv materiallarını izlədikcə bu sualın cavabı aydın oldu. O zaman
sosializm yarışları keçirilir, qabaqcıl, planı vaxtından əvvəl yerinə yetirən fəhlələr hər cür
imtiyazlara sahib olur, insanlar və onların əməyi əsasında rəqabət formalaşırdı. Bir də fəhlələrin
entuziazmını xüsusi qeyd etmək istəyirəm. İnsanlar xoşbəxt gələcəyə inanırdılar. Kommunizm adlanan
ideal bir cəmiyyət yaratdıqlarını düşünür və həvəslə çalışırdılar. Məsələn 1935-ci ildən başlayaraq
şəkidə “staxanovçular” hərəkatı geniş vüsət alır. Bu adamlar gündəlik normadan qat-qat çox məhsul
istehsal edirdilər. Məsələn, gənc toxucu Mahnur İmanova 3 dəzgahda eyni vaxtda işləyir və gündəlik
planı 180 % yerinə yetirirdi. Başqa bir fəhlə A.İbrahimov 2 dəzgahda çalışır və gündəlik normanı
150 % yerinə yetirirdi. Bu insanlar orden və medallarla təltif olunur, deputat seçilir, dövlətin hər cür
qayğısını görürdülər. Bu da istehsalın artmasına, şəhərin inkişafına, insanların maddi və məişət
şəraitlərinin yaxşılaşmasına səbəb olurdu.
Bu dövrdə bütün respublikada olduğu kimi bütün fəaliyyət sahələri Rayon Partiya Komitəsinin ciddi
nəzarəti altında idi. Bolşeviklər repressiv, inzibati amirlik metodunun köməyi ilə inkişafa nail ola



bilmişdilər. Lakin istənilən fərqli fikir ciddi təqib olunur və istənilən narazılar dərhal aradan
qaldırılırdı. 1937-ci ilin yayında İpək kombinatının direktoru Əliəşrəf Məmmədov həbs olunur. Elə
həmin il NKVD orqanları tərəfindən ədəbiyyatşünas, şair Salman Mümtaz Məmməd Emin oğlu
(Əsgərzadə) həbs olunaraq, 10 il müddətinə həbs düşərgəsinə göndərilir. Salman Mümtazın günahı
varlı tacir ailəsində doğulması idi. Salman Mümtaz 1941-ci ildə Orl şəhərində, faşistlərin bu şəhəri
işğal etməsindən bir qədər qabaq güllələndi. 1956-cı ildə ölümündən sonra reabilitasiya olunub.
1938-ci ildə Azərbaycanda qadın hərəkatının görkəmli nümayəndəsi, “Şərq qadını” qəzetinin
redaktoru Gülarə Köylü qızı Qədirbəyova repressiyaya məruz qalır. Elə həmin il görkəmli
Azərbaycan dramaturqu və filosofu Mirzə Fətəli Axundovun yeganə varisi, onun nəvəsi Fətəli Rəşid
oğlu Axundov güllələnir. Bu kimi misalların sayını qat-qat artırmaq olar. Məhz bu cür inzibati-
repressiv tədbirlərin köməyi ilə bolşevik hökuməti şəhərin inkişaf etməsinə, iqtisadiyyatın
yaxşılaşmasına nail ola bilir.
İqtisadi tədbirlərlə yanaşı şəhərdə “Rədd olsun savadsızlıq” şüarı altında bir sıra, fikrimcə, çox
əhəmiyyətli tədbirlər görülür. Uşaq evləri, uşaq bağçaları, məktəblər, yaslilər tikilir. Peşəkar
müəllimlər göndərilir. 1940-cı il oktyabrın 1-nə olan statistikaya əsasən şəhərdə 17 uşaq bağçası, 9
yasli, 4 yay uşaq meydançası, 1 pioner düşərgəsi fəaliyyət göstərirdi. Əgər 1920-ci ildə Nuxa
qəzasında 42 müəllim var idisə, artıq 1937-ci ildə məktəblərdə 420 müəllim çalışırdı. Onların 29
nəfəri ali təhsilli, 341 nəfəri orta təhsilli, 50 nəfəri isə xüsusi təhsilli idi. 1940-cı ildə artıq Şəkidə
613 müəllim vardı. Onlardan Şəki Pedaqoji Texnikumunun 2 müəllimi – Mirzə Salehli və Əhməd
Rəhimli Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilərək, həm də ölkənin Əməkdar Müəllimi adını
almışdılar. Əgər 1920-ci ildə Şəkidə olan 2 məktəbdə 273 şagird təhsil alırdısa, 1939-cu ildə
şəhərdə 84 məktəb vardı və bu məktəblərdə 16.083 şagird təhsil alırdı. Bunlardan 38-i ibtidai, 33-ü
natamam orta, 13-ü orta məktəb idi.
1938-ci ildə Şəkidə fortepiano, tar və kamança sinifləri olmaqla Musiqi Məktəbi yaradılır. İlk sinfə
50 istedadlı uşaq qəbul olunur. Sovet hökuməti əsasən kökü fəhlə və ya kəndli olan xalq ziyalı
təbəqəsini formalaşdırmağa çalışır. Ona görə də Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Komissarlığının
kollegiyasının qərarı ilə 1923-cü il mayın 29-da Şəkidə gənc fəhlə və kəndliləri ali məktəblərə
hazırlamaq məqsədilə fəhlə-kəndli məktəbləri (rabfak) yaradılır. Maraqlı burasıdır ki, dövlət çalışır
ki, burada oxuyan gənclər istehsalatdan ayrılmasınlar. Hətta kombinat 3 növbədə işlədiyindən dərslər
də bu növbələrə uyğun planlaşdırılır. İşdən sonra gənclər əhali arasında “Gecə məktəbləri” adlanan
bu məktəblərdə dərs öyrənirlər. İnsanların işə həvəsinin azalmaması məqsədilə 1926-cı ildən
başlayaraq belə məktəblərdə oxuyan şagirdlərə əlavə olaraq 40 manat təqaüd təyin edilir. Beləliklə,
fəhlə və kəndli ailələrdən çıxmış yeni bir ziyalı təbəqəsi formalaşır.
Şəkidə 1920-ci ildən başlayaraq dram dərnəkləri fəaliyyət göstərirdi. Sonra bu dərnək İpək
kombinatının dram dərnəyi adı altında fəaliyyət göstərdi. İlk dəfə Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal
alan” komediyası səhnələşdirildi. Bu dram dərnəyində sonralar SSRİ xalq artisti adını qazanmış
İsmayıl Osmanlı və İsmayıl Dağıstanlı da iştirak edirdi. 1933-cü ildə Şəkidə “Türk Fəhlə Teatrı”
yaradılır. 1937-ci ildən sonra bu teatr Dövlət Dram Teatrı adlanır. Teatrın zalına 270 tamaşaçı
yerləşirdi. Teatr çox qısa müddətdə şəkililər arasında böyük populyarlıq qazanır. Böyükxanım
Əyyubova, Xalidə Hüseynova, Tamara Kərəmova, Sariya Həsənova kimi istedadlı aktrisalar,
Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Məmməd Kərimov burda çalışırdı. Teatrın səhnəsində
Mirzə İbrahimovun “Həyat”, Cəfər Cabbarlının “Sevil”, “1905-ci ildə” əsərləri tamaşaya qoyulur.
1939-cu ildə teatrın repertuarında C.Cabbarlının “Od gəlini”, M.F.Axundovun “Hacı Qara”,



Mdivaninin “Namus”, Üzeyir Hacıbəyovun “Ər-arvad” musiqili komediyası kimi möhtəşəm əsərlər
var idi. 1938-ci ildə Şəki Şəhər Sovetinin Rəyasət Heyəti M.F.Axundovun anadan olmasının 125-ci
ildönümü münasibətilə Azadlıq meydanında (indiki kinoteatrın yerləşdiyi ərazi) dahi yazıçının
bürüncdən düzəldilmiş büstünün qoyulması haqqında qərar qəbul edir.
1939-cu ildə Şəkidə radio qovşağı fəaliyyətə başlayır. Onun fəaliyyəti üçün 250 min manat vəsait
ayrılır. Xan sarayı muzey kimi istifadəyə verilir. Belə ki, 1938-ci ildə Azərbaycan Dövlət Layihə
İnstitutunun arxitektorlarının da daxil olduğu komissiyanın üzvləri binanın qəzalı vəziyyətdə olduğunu
müəyyən edərək təcili təmir və restavrasiya işlərinə başlamışdılar. 1940-cı ilin oktyabrında
M.F.Axundovun yaşadığı ev təmir olunaraq ev muzeyi kimi istifadəyə verilir.
1940-cı ildə Şəkidə kinoteatr açılır. Şəhərdə yerli sənətkarlıq ustaları – misgərlər, qalayçılar,
dulusçular, dəmirçilər, sandıqçılar və onların əl işləri bütün Sovetlər İttifaqında təbliğ olunur.
1941-ci il iyunun 22-də faşist Almaniyası SSRİ-yə basqın edir. 1940-cı il dekabrın 18-də təsdiq
edilmiş SSRİ-yə hücum – “Barbarossa planı” ildırımsürətli müharibə strategiyasına əsaslanırdı.
Məqsəd güclü, qəfil zərbə ilə sovet ordusunu darmadağın etmək, qışa qədər Arxangelsk-Həştərxan
xəttinə çıxmaq idi. SSRİ XKS və ÜİK(b)P MK-nın 1941-ci il iyunun 29-da qəbul etdikləri direktivlə
ölkənin bütün siyasi, iqtisadi və hərbi imkanlarını səfərbər etmək, ilk növbədə, xalq təsərrüfatını
hərbi tələblər əsasında qurmaq vəzifələri müəyyənləşdirildi. İyunun 30-da isə İ.V.Stalinin başçılığı
ilə ölkədə bütün hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirən Dövlət Müdafiə Komitəsi (DMK) yaradıldı.
DMK əsas diqqəti Silahlı Qüvvələrin möhkəmləndirilməsinə, iqtisadiyyatın hərbin tələbləri əsasında
yenidən qurulmasına yönəltdi. Geniş miqyasda hərbi səfərbərlik keçirildi, yeni qoşun birləşmələri
yaradıldı, cəbhəyə yaxın rayonlardan sənaye müəssisələri və milyonlarla adam uzaq yerlərə
köçürüldü. Sovet xalqı “Hər şey cəbhə üçün, hər şey qələbə üçün!” şüarı altında alman faşizminə
qarşı müharibəyə qalxdı.
Şəki əhalisi də son qələbəyə qədər bu müharibədə fəal iştirak etdi. Rayonun idarə və müəssisələrində
zəhmətkeşlər öz üzərlərinə yüksək öhdəliklər götürür, könüllü surətdə ordu sıralarına, “Xalq qoşunu”
dəstələrinə, “Qırıcı batalyon”lara daxil olurdular. Xalq təsərrüfatının hərbi istiqamətdə uğurla
fəaliyyət göstərməsi üçün ehtiyatda olan iş qüvvəsinin istehsalata cəlb olunmasına başlandı, hökumət
növbəti məzuniyyətləri əvəzinə pul ödəməklə ləğv etdi, iş günü uzadıldı, qadınlar və yeniyetmələr
istehsalata gəldilər. Şəki qadınları öz atalarını, ərlərini, qardaşlarını əvəz edərək fabrik və
zavodlarda işləməyə başladılar. Fabrik və zavodlarda evdar qadınlara sənət öyrətmək üçün kurslar
açıldı. Cəbhə sifarişlərini yerinə yetirmək üçün zavodun əməkçiləri hər gün 18-20 saat işləyirdilər.
SSRİ müharibədən qalib çıxdı. Bunun başlıca səbəbi ölkənin, xalqın gücünün qələbəyə uğurla
səfərbər olunması idi. Ölkənin rəhbərliyi inzibati idarəçilik metodlarını daha da möhkəmləndirib,
iqtisadiyyatı qısa bir zamanda hərbin tələbləri əsasında yenidən qura bildi. Xalqların iqtisadi, hərbi
və mənəvi qüvvələri birləşdirildi. Böyük Vətən müharibəsi İkinci Dünya müharibəsinin həlledici,
mühüm tərkib hissəsi idi. Sovet İttifaqı xalqları, o cümlədən Azərbaycan xalqı əsasən bu müharibənin
ağır yükünü öz çiyinlərində daşımış və faşizm üzərində tarixi qələbə qazanılmasında mühüm rol
oynamışdır.
Müharibə Şəkinin təsərrüfatına çox ağır zərbə vurdu. Minlərlə adam doğmalarını, yaxınlarını itirmiş,
sahibsiz uşaqların sayı kəskin surətdə artmışdı. Əhalinin sayı 17,65 % azalmışdı. 1946-cı il martın
18-də SSRİ Ali Sovetinin birinci sessiyasında1946-1950-ci illərdə Azərbaycan SSR xalq
təsərrüfatının bərpa və inkişaf etdirilməsinə dair beşillik plan qəbul edildi ki, burada da sənayenin və
kənd təsərrüfatının inkişafını müharibədən əvvəlki səviyyəyə yüksəltmək və bu səviyyəni ötüb



keçmək əsas vəzifə kimi irəli sürüldü. Ölkə dinc quruculuq dövrünə qədəm qoydu. Kənd
təsərrüfatının bərpa və inkişafına diqqət artırılmışdı.
ÜİK(b)P MK-nın fevral (1947-ci il) Plenumu “Müharibədən sonrakı dövrdə kənd təsərrüfatını
yüksəltmək tədbirləri haqqında” qərar qəbul etdi. Əkin sahələrinin genişləndirilməsi, dənli və texniki
bitkilərin məhsuldarlığının yüksəldilməsi, heyvandarlığın məhsuldarlığının artırılması, MTS və
sovxozların işinin yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatı maşınları istehsalının artırılması barədə
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində Şəkinin kənd təsərrüfatının istehsalat-texniki bazası xeyli
möhkəmləndirildi.
Lakin müharibədən sonrakı dövrdə iqtisadi həyatda müvəffəqiyyətlərlə yanaşı, xeyli mənfi hallar da
mövcud idi: planların yerinə yetirilməməsi, obyektiv təhlil əvəzinə “ziyankarlıq” və işi “qəsdən
pozmaq kimi” qiymətləndirilirdi. “Hücumçuluq”, “növbədənkənar” işlər geniş miqyas almışdı.
Müəssisə rəhbərlərinin planı yerinə yetirmədiyinə görə cəzalandırılması qorxusu hesabatların kütləvi
surətdə təhrif edilməsinə, rəqəmlərin şişirdilməsinə və hər cür yalanlara səbəb olurdu.
1947-ci il dekabrın 14-də ərzaq və sənaye mallarına kartoçka sistemi ləğv edildi və onların vahid
dövlət pərakəndə qiymətləri ilə satışına keçildi. 1945-ci ildən 1947-ci ilədək fəhlə və qulluqçuların
orta aylıq əmək haqqı 32,5 % artmış, 1950-ci ildə isə müharibədən əvvəlki səviyyəni 80,7 % ötüb
keçmişdi.
1948-ci ildən başlayaraq ərzaq məhsullarının və sənaye mallarının pərakəndə satış qiymətləri ardıcıl
aşağı salındı. 1950-ci ildə qiymətlər 1947-ci illə müqayisədə bütövlükdə 43 %, o cümlədən ərzaq
məhsulları üzrə 47 %, sənaye malları üzrə 35 % aşağı düşmüşdü. Sonrakı illərdə də əmək haqqının
alıcılıq qabiliyyəti ərzaq məhsullarının və sənaye mallarının pərakəndə satış qiymətlərinin aşağı
salınması hesabına artmışdı. 1950-ci ildən 1960-cı ilədək ərzaq məhsullarının qiymətləri 3,2 %,
qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri isə 22 % aşağı düşmüşdü. 1951-1954-cü illərdə qiymətlər dörd
dəfə aşağı salındıqdan sonra dövlət ticarət şəbəkəsində ərzaq məhsullarının qiyməti 1950-ci illə
müqayisədə orta hesabla 30 %, sənaye mallarının qiyməti isə 19 % aşağı oldu.
1943-cü il noyabrın 28-dən dekabrın 1-dək SSRİ, ABŞ və İngiltərənin iştirakı ilə keçirilən Tehran
konfransında Sovet-İran münasibətləri müzakirə edilərkən gələcəkdə “Böyük Ermənistan” dövləti
yaratmaq xülyasında olan ermənilər əlverişli şəraitdən istifadə edərək SSRİ Xarici İşlər naziri
V.Molotova müraciət edib, İranda yaşayan ermənilərin SSRİ-yə köçürülməsinə icazə istəmişdilər.
V.Molotov məsələ ilə bağlı İ.Stalinlə danışdıqdan sonra onların Ermənistan SSR ərazisinə
köçürülməsinə razılıq vermişdi. 1946-cı il oktyabrın 19-da SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti xarici
ölkələrdə yaşayan ermənilərin Ermənistan SSR ərazisinə köçürülməsi ilə bağlı Fərman verdi.
Ermənilərin Ermənistan SSR-ə köçürülməsi “Daşnaksutyun” partiyasının 1947-ci ilin iyununda
keçirilmiş XIV konqresinin qəbul etdiyi qərarlarla bilavasitə bağlı idi. Bu qərarlarda isə
departasiyanın “azərbaycanlıların yaşadıqları torpaqların boşaldılması və Ermənistan sərhədlərinin
genişləndirilməsi” şəraitində baş verdiyi iddia edilirdi. Bu işə Qriqoryan kilsəsi də xeyir-duasını
vermişdi. Beləliklə, azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki dədə-baba torpaqlarından
qovulmasının növbəti mərhələsi başlandı. 1947-ci il dekabrın 23-də SSRİ Nazirlər Soveti
“Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa azərbaycanlı əhalisinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz
ovalığına köçürülməsi haqqında” 4083 saylı qərar verdi. SSRİ Nazirlər Sovetinin 1948-ci il 10 mart
tarixli “Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və digər azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-
Araz ovalığına köçürülməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” daha bir qərarı ilə bu işi həyata
keçirmək üçün konkret tədbirlər planı müəyyən olundu. Bu qərara görə, 100 min azərbaycanlı 1948-



1950-ci illərdə; 1948-ci ildə 10 min, 1949-cu ildə 40 min, 1950-ci ildə isə 50 min nəfər “könüllülük
prinsipinə əsasən” Azərbaycana köçürülməli idi. Qərarın axırıncı, II maddəsində ayrıca göstərilirdi
ki:
 
“Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinə icazə verilsin ki, azərbaycanlı əhalinin köçürülməsi ilə əlaqədar
onların boşaltdıqları tikililərdən, yaşayış evlərindən xaricdən gələn erməniləri yerləşdirmək üçün
istifadə etsinlər”.
 
O zaman Ermənistan SSR-də 400 mindən artıq azərbaycanlı yaşayırdı. 1948-ci ildə Ermənistan SSR-
dən mütəşəkkil surətdə Azərbaycan SSR-ə 1799 təsərrüfat, 7747 nəfər köçürüldü. 429 ailə (2834
nəfər) müxtəlif təzyiqlərə məruz qaldığına görə pərakəndə halda Azərbaycana gəlməyə məcbur
olmuşdu. 1948-ci ilin payızınadək deportasiyaya məruz qalanların sayı 10.584 nəfər idi. Azərbaycan
SSR və Ermənistan SSR rəhbərləri arasında əldə olunmuş razılaşmaya görə, 1949-cu ildə 15713
nəfər (5420 nəfəri yazda, 10293 nəfəri isə payızda) və 3818 təsərrüfat köçürülməli idi. Lakin SSRİ
Nazirlər Soveti Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR hökumətləri arasında əldə edilmiş razılaşmanı
təsdiq etmədi və SSRİ hökumətinin rəsmi nümayəndəsi S.Çeremuşin Azərbaycan SSR Nazirlər
Sovetinin sədri T.Quliyevdən Ermənistan SSR-dən Azərbaycana əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş
40000 nəfər azərbaycanlının köçürülməsini tələb etdi. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti çıxılmaz
vəziyyətə düşdüyündən məsələnin həlli üçün SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin müavini G.M.Malenkova
müraciət edib bildirdi ki, bu qədər adamın köçürülməsi və yerləşdirilməsi üçün Azərbaycanın imkanı
yoxdur. Müraciətdə 1949-1950-ci illər üçün əvvəllər müəyyən edilmiş köçürmə planlarına yenidən
baxılması və “Ermənistan SSR-dən olan azərbaycanlı kolxozçuların və digər əhalinin 10 min
nəfərinin 1949-cu ildə, 15 min nəfərinin isə 1950-ci ildə köçürülməsinə icazə verilməsi” xahiş
edildi. Deportasiya tədbirləri Ermənistanın 22 rayonunu, əsasən, Basarkeçər, Zəngibasar,
Noyemberyan, Mikoyan, Dilican, Aştarxan, Kirovakan rayonlarını əhatə edirdi. Bu rayonlar əsasən
azərbaycanlıların yığcam şəkildə, yaxud ermənilərlə qarışıq halda yaşadıqları dağlıq və dağətəyi
rayonlar idi. Erməni millətçiləri, ilk növbədə, azərbaycanlıları bu rayonlardan qovub çıxarmağa
çalışırdılar. Onların böyük bir hissəsi Şəkidə – indiki Sovxozlar adlandırılan ərazidə və ətraf
kəndlərdə yerləşdirilir. Bu, qeyri-insani tədbirin planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməsinə bir sıra
obyektiv və subyektiv səbəblər mane olurdu. Deportasiya olunanların sosial və məişət problemləri
lazımınca həll edilmirdi (respublikanın qısa müddətdə bu yerlərdə kifayət qədər mənzil tikmək
imkanı yox idi).
1950-ci ildə Ermənistandan Azərbaycana 2907 təsərrüfat və ya 12332 adam köçürülmüşdü. Bu,
əvvəlki illərlə müqayisədə ən yüksək göstərici idi. Lakin erməni millətçiləri və onların mərkəzi
hökumətdəki himayədarları SSRİ Nazirlər Sovetinin 1947-ci il 23 dekabr və 1948-ci il 10 mart
tarixli qərarlarının yerinə yetirilməsi vəziyyətindən qəti narazı idilər. Onların təkidi ilə 1951-ci il
fevralın 28-də SSRİ Nazirlər Soveti “1951-ci ildə köçürülmə planı haqqında” 605 saylı məxfi qərar
qəbul etmişdi. Bu rəsmi sənəddə köçürmə prosesinin sürətləndirilməsi tələb olunurdu.
Deportasiya prosesi 1956-cı ilə qədər davam etdirildi. 1954-1956-cı illərdə 1316 təsərrüfat və 5876
nəfər Ermənistandan deportasiya olunmuşdu. Ümumiyyətlə, Ermənistan SSR-də etnik təmizləmənin bu
mərhələsində 100 min nəfərdən çox azərbaycanlı zorla köçürülmüş və ya köçməyə məcbur edilmişdir.
Onların hər üç nəfərindən biri yeni şəraitə, isti, quru iqlimə, məişət təminatsızlığına uyğunlaşa
bilməyib, aclıq və xəstəlikdən həlak oldu.



1953-cü il martın 5-də İ.V.Stalin vəfat etdi. Stalinin şəxsiyyətinə pərəstişin zərərli, ağır nəticələri
aşkarlandı. Hakimiyyət uğrunda rəhbərlikdə mübarizə başlandı və həmin ilin sentyabr ayında ölkənin
siyasi hakimiyyətində köklü dəyişiklik baş verdi. Hakimiyyətə gələn N.S.Xruşşov, Sov.İKP Mərkəzi
Komitəsinin katibi kimi, nəzarət etdiyi partiya aparatının, ali hərbi rəhbərlərin yaxından köməyi ilə
hakimiyyəti əlinə keçirməyə cəhd edən siyasi avantürist L.P.Beriyanı və onun əlaltılarını aradan
götürdü, stalinizm tərəfdarları hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı.
N.S.Xruşşov 1953-cü ilin sentyabrında Sov.İKP MK-nın birinci katibi seçildi.
M.Bağırov Azərbaycan KP MK və Bakı Komitəsinin birgə plenumunda (1953, 12-13 iyul)
ziyankarlıqda, qüsurlu rəhbərlik metodlarında, kadrlara səmərəli fəaliyyət üçün şərait yaratmamaqda
və başqa əməllərdə təqsirkar bilinib vəzifəsindən kənar edildi. M.Bağırov bir müddət Kuybışev Neft
Birliyinin rəis müavini vəzifəsində işlədi. Lakin tezliklə həbsə alındı. Bakıda SSRİ Ali
Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyası tərəfindən mühakimə edilib (1956, 12-26 aprel), xalq düşməni kimi
ölüm cəzasına – güllələnməyə məhkum olundu. Məhkəmədə M.Bağırov ittihamnamənin qərəzli
olduğunu bildirsə də, öz günahlarını etiraf edərək demişdi:
 
“Mənim əsas səhvim odur ki, Sumbatov, Borşov, Qriqoryan, Markaryan və başqalarına göz
yummuşam, onların iç üzünü tanımamışam. Mən onlara inanaraq XDİN orqanlarını onlara etibar
etmişəm. Bu işdə xalqım qarşısında günahlarım o qədər böyükdür ki, məni güllələmək azdır, asmaq
azdır, məni şaqqalamaq, parça-parça etmək lazımdır”.
 
Azərbaycanda güc orqanlarına rəhbərlik etmiş Y.D.Sumbatov-Topuridze, X.Qriqoryan, T.Borşov,
S.Yemelyanov, A.Atakişiyev, K.Markaryan da öz qanlı əməllərinə görə 1956-cı ilin aprelində
güllələnməyə məhkum olundular.
1954-cü il fevralın 14-16-da Azərbaycan KP-nin XX qurultayı keçirildi və akademik İ.D.Mustafayev
MK-nın birinci katibi seçildi. İmam Daşdəmir oğlu Mustafayev (25.02.1910-10.03.1997) Zaqatala
qəzasının Qax kəndində anadan olub. Görkəmli bioloq-alim, Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyasının akademiki (1950), 1934-1940-cı illərdə AKTİ-də işləmiş, 1940-cı ildən Sov.İKP
üzvü idi. 1940-1954-cü illərdə Azərbaycan SSR Dövlət nəzarəti komissarının birinci müavini, xalq
torpaq komissarının birinci müavini, Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı naziri, AKP Gəncə Vilayət
Komitəsinin birinci katibi və AKP-nin birinci katibi (1954-1959-cu illərdə) işləmişdi. Sadıx
Rəhimov Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri, yazıçı Mirzə İbrahimov Ali Sovetin Rəyasət
Heyətinin sədri təyin olundular. İ.D.Mustafayev, M.İbrahimov, S.Rəhimov və həmkarları yeni şəraitdə
respublikanın, xalqın vəziyyətini yaxşılaşdırmağa, milli-mənəvi dəyərlərin, mədəniyyətin, elmin,
təhsilin inkişaf etdirilməsinə, xalq təsərrüfatının tərəqqisinə nail olmağa cəhdlər göstərdilər.
Sənayenin sürətlə inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması, kəndli gənclərin Bakıya axını nəticəsində
paytaxtın iqtisadi-ictimai həyatında azərbaycanlı kadrların rolu artdı, sosial-siyasi sahədə vəziyyət
yeniliyə doğru dəyişməyə başladı.
İctimai-siyasi ab-havanın mülayimləşməsi şəraitində respublikada Azərbaycan dilinin rəsmi dövlət
dili statusunun təmin olunmasına təşəbbüs edildi. Bu məsələnin mətbuatda açıq müzakirəsi keçirildi.
1956-cı ildə Azərbaycan SSR Ali Soveti 1937-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyaya respublikada
dövlət dilinin Azərbaycan dili olması barədə maddə əlavə etdi. Rəsmi sənədlərin, kargüzarlıq
işlərinin Azərbaycan dilində aparılması üçün konkret tədbirlər görüldü. Elmi işçilərin, aspirantların
sayı xeyli çoxaldı. 1957-1959-cu illərdə “İncəsənət” almanaxı, 1958-ci ildən Azərbaycan və rus



dillərində “Bakı” axşam qəzeti, uşaqlar üçün “Göyərçin” jurnalı çap olunmağa başlandı. 1956-cı ildə
Bakı telestudiyası işə düşdü. 1958-1959-cu dərs ilindən orta məktəblərdə “Azərbaycan tarixi” (40
saat) “SSRİ tarixi” içərisində tədris olunmağa başlandı.
Bu illərdə Şəki şəhərində təhsilin keyfiyyətinin artırılması, savadsızlığın aradan qaldırılması yönündə
xeyli tədbirlər görüldü. 1949-cu ildən ümumi yeddiillik təhsilə keçid başlandı. 50-ci illərdə
Azərbaycan xalq təhsili öz inkişafının yeni mərhələsinə daxil oldu. 1959-cu ilin sentyabrından Şəkidə
yeddiillik məktəblər səkkizillik məktəblərə, onilliklər isə istehsalat təlimli onbirillik orta məktəblərə
çevrildilər, orta məktəblərin şəbəkəsi genişləndi, şagirdlərin sayı artıb 1954-cü ildə müharibədən
əvvəlki səviyyəni ötüb keçdi. Kənd məktəblərinin və bəzi şəhər məktəblərinin nəzdində tədris-
təcrübə sahələri yaradıldı. Kənd məktəblərində kolxoz və sovxozların yanında şagird istehsalat
briqadaları təşkil olundu. Ümumtəhsil məktəblərində politexnik təlimin inkişafı məqsədilə tədbirlər
həyata keçirildi. 1956-1958-ci illərdə Azərbaycanın 70 şəhər məktəbində istehsalat təlimi tətbiq
olundu. Bunun sayəsində həmin illərdə 5 min şagird çilingər, tornaçı və digər kütləvi fəhlə
ixtisaslarına yiyələndi.
Azərbaycan xalqının milli şüurunun, özünü dərindən dərketmə ruhunun oyanması, ədəbiyyatda da,
incəsənət aləmində də yaradıcılıq, əsl insan azadlığı iqliminin təşəkkülü görünürdü. İctimai
hadisələri tənqidi təhlilə çağıran cəsarətli mövzular meydana çıxırdı. Məhz bu dövrdə “Nuxa fəhləsi”
qəzetində görkəmli Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadənin “Gülüstan” poeması işıq üzü gördü.
Həmin dövrdə qəzetin redaktoru işləyən Məhyəddin Abbasovun cəsarətini də qeyd etmək yerinə
düşərdi. Belə ki, Bakıdakı bir çox qəzet və jurnalların redaktorları bu poemanı çap etməkdən ehtiyat
etsələr də, məhz əyalət qəzetinin redaktoru özündə bu cəsarəti tapmış, sonralar başı ağrıyacağını
bilərək, rəhbərlik etdiyi qəzetdə poemanın çap edilməsinə icazə vermişdi.
Milli oyanış əlamətləri hiss edilən respublikaların, o cümlədən Azərbaycanın rəhbərliyinə qarşı
təqiblər başlandı. Azərbaycan SSR rəhbərliyi millətçilik siyasəti həyata keçirməkdə təqsirləndirildi.
Sov.İKP MK Azərbaycanda partiya təşkilatının işini yoxlamaq üçün Bakıya 26 nəfərdən ibarət
komissiya göndərdi. Həmin günlərdə Moskvada keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti
ongünlüyünə respublikanın “millətçi” rəhbərləri dəvət edilmədi.
Sov.İKP MK-nın 1959-cu il iyunun 24-29-da keçirilən plenumu heç bir əsas olmadan, qondarma
ittihamlarla Azərbaycan SSR rəhbərliyini ciddi tənqid etdi. Azərbaycan KP MK-nın 1959-cu ilin
iyulunda keçirilən XI plenumunda İ.D.Mustafayev vəzifəsindən azad edildi. V.Y.Axundov Azərbaycan
KP MK-nın birinci katibi seçildi. Vəli Yusif oğlu Axundov (14.05.1916-1986) Bakıda anadan olub.
Tibb alimi olaraq Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki (1969) seçilmişdi. O, tibb
işçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri (1946-1949), Azərbaycan SSR Səhiyyə
nazirinin müavini (1949-1952), AKP-də şöbə müdirinin müavini (1953-1954), Azərbaycan SSR
Səhiyyə naziri (1954-1958), AKP MK katibi (1958), Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri
(1958-1959) işləmişdi.
Uğursuz islahatlar, Sov.İKP XXII (1961, oktyabr) qurultayında elan etdiyi yaxın gələcəkdə SSRİ-də
kommunizm qurulacağı haqqında utopik ideyalar N.S.Xruşşovu cəmiyyətdə və partiyada hörmətdən
salmışdı. Sov.İKP MK-nın 1964-cü il 14 Oktyabr plenumunda N.S.Xruşşov vəzifəsindən kənar
edildi. L.İ.Brejnev Sov.İKP MK-nın birinci (1966-cı ildən Baş) katibi seçildi.
1963-cü il yanvar ayının 4-də Nuxa rayonu ləğv edilərək ərazisinin bir hissəsi Vartaşen (indiki Oğuz)
rayonuna verildi, respublika tabeçiliyində Nuxa şəhəri yaradıldı. 1965-ci ildən yenidən müstəqil
Nuxa rayonu təşkil edildi. 1968-ci ildən ərazi Şəki şəhəri adlanmağa başladı. 



Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyulun 14-də keçirilən plenumu Azərbaycan üçün
böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edən taleyüklü hadisə idi. Plenumda Heydər Əlirza oğlu Əliyev
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçildi. Heydər Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Naxçıvan
şəhərində, fəhlə ailəsində anadan olmuşdu. Naxçıvanda orta təhsil almış, Pedaqoji Texnikumu
bitirmişdi. 1939-1941-ci illərdə o, Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsində oxumuşdu.
H.Əliyev 1941-ci ildən Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan MSSR Xalq
Komissarlığı Sovetində şöbə müdiri, 1944-cü ildən Dövlət Təhlükəsizlik orqanlarında işləmişdi.
1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdi. Ağlı və işgüzarlığı
sayəsində H.Əliyev general-mayor rütbəsinədək yüksəlmişdi. 1956-1965-ci illərdə Azərbaycan SSR
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi Əks-Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi, 1965-ci ildən bu Komitə sədrinin
müavini, 1965-ci ildən isə sədri olmuşdu.
Həmin il avqustun 5-də H.Ə.Əliyev Azərbaycan KP MK plenumunda çıxış edərək, respublikanın
iqtisadiyyatını dərin və hərtərəfli təhlil etdi, təsərrüfata rəhbərlikdə, mədəni quruculuqda, ideoloji
işdə ciddi nöqsanlar olduğunu qeyd etdi və onları aradan qaldırmaq yollarını göstərdi. Azərbaycan
KP MK avqust plenumunda dövlət əmək intizamını möhkəmləndirmək, respublikada mənəvi-psixoloji
iqlimi sağlamlaşdırmaq vəzifələri irəli sürüldü. Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan KP-
nin XXVIII (10-12 may, 1971-ci il), XXIX (28-30 yanvar, 1976-cı il), XXX (28-30 yanvar, 1981-ci
il) qurultaylarında, MK-nın plenumlarında, vaxtaşırı çağırılan müşavirələrdə respublikanın iqtisadi,
mənəvi və sosial-mədəni inkişafının konkret vəzifələri, təşkilati tədbirlər müəyyən edildi.
Doğma xalqının böyük təəssübkeşi olan Heydər Əliyev totalitar rejimin hökmranlıq etdiyi mürəkkəb
tarixi şəraitdə Azərbaycanı Sovet İttifaqının ən qabaqcıl respublikalarından birinə çevirmək üçün
həyatın bütün sahələrində geniş islahatlar proqramı həyata keçirməyə başladı. Böyük siyasətçi
iqtisadiyyat (o cümlədən kənd təsərrüfatı) və mədəniyyətin müxtəlif sahələrində öz Vətəninin,
xalqının inkişafı üçün zəruri olan ən vacib məsələlər barədə əvvəlcə Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosu, Mərkəzi Komitənin plenumları, Kommunist
partiyasının qurultayları səviyyəsində əlverişli qərarlar qəbul edilməsinə nail olur, sonra da bütün
xalqımızı həmin qərarların icrasına səfərbər edir, doğma Azərbaycanın tərəqqisi uğrunda yorulmadan,
gecəli-gündüzlü mübarizə aparırdı. Azərbaycanı özü-özünü təmin edə bilən, müstəqil yaşamağa qadir
olan və elmi-texniki cəhətdən yüksək tərəqqi etmiş bir ölkəyə (o vaxtkı terminologiya ilə desək,
inzibati-iqtisadi vahidə) çevirmək onun planlarının başında gəlirdi. Bir sözlə, Vətənimizin
müstəqilliyə gələn yolunu hələ o zaman Heydər Əliyev başlamışdı.
1970-1985-ci illərdə, tarixən qısa bir dövr ərzində bütövlükdə respublika ərazisində yüzlərlə zavod,
fabrik, istehsalat sahələri yaradıldı. 213 iri sənaye müəssisəsi işə salındı. Bir çox mühüm istehsal
sahələrinə görə Azərbaycan Sovet İttifaqında aparıcı yerlərdən birini tuturdu. Azərbaycanda istehsal
olunan 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac olunurdu. Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərliyində
böyük nüfuzu vardı. O, 1976-cı ildə Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd seçildi və bu
vəzifənin verdiyi imkanlardan Azərbaycanın inkişafı naminə məharətlə istifadə etdi. H.Əliyev 1977-
ci il SSRİ Konstitusiyasını hazırlayan Konstitusiya Komissiyasının üzvü və 1978-ci il Azərbaycan
SSR-in Konstitusiyasını hazırlayan Konstitusiya Komissiyasının sədri kimi geniş dövlətçilik
fəaliyyəti göstərdi. 1970-1982-ci illərdə respublika 12 dəfə müxtəlif Ümumittifaq yarışlarının qalibi
oldu, keçici Qırmızı Bayraqlara layiq görüldü. 1970-ci ildə Oktyabr İnqilabı, 1972-ci ildə Xalqlar
Dostluğu, 1980-ci ildə Lenin ordenləri ilə təltif edildi.
“Qoy ədalət zəfər çalsın!” – o zaman Heydər Əliyevin söylədiyi və bütün əməllərinin mahiyyətini



təşkil edən bu sözlər xalqın dilində şüara çevrilmişdi. 1977-ci ildə Nizami irsinin yenidən
öyrənilməsi haqqında qərar qəbul olundu, bu sahədə səmərəli işlər görüldü. Bir zamanlar
“pantürkist” kimi damğalanmış Hüseyn Cavidin nəşi 1982-ci ildə İrkutsk vilayətindən gətirilib
Naxçıvanda torpağa tapşırıldı.
Heydər Əliyev faşizmə qarşı mübarizədə Azərbaycan xalqının oynadığı rolun düzgün
qiymətləndirilməsinə çalışırdı. O, Mehdi Hüseynzadənin Avropanın böyük antifaşist hərəkatında
qəhrəmanlığının təbliğinin, haqqında əsərlər, kinofilm çəkilməsinin, ona heykəllər qoyulmasının
təşəbbüsçüsü olmuşdu. 1971-ci ildə respublika orta hərbi internat məktəbi təşkil edildi. 70-80-ci
illərdə SSRİ-nin hərbi məktəblərində müxtəlif hərbi ixtisaslar üzrə 2000-dən çox azərbaycanlı zabit
hazırlandı.
70-ci illərdə onun təşəbbüsü ilə Taqanroqda 416-cı Azərbaycan diviziyasının böyük qələbəsinə
möhtəşəm xatirə ansamblı, Sevastopolda Sapundağda 77-ci Azərbaycan diviziyasının şərəfinə böyük
abidə ucaldılmışdı. Heydər Əliyev Bakı neftinin İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində
qələbədə oynadığı ümumdünya tarixi əhəmiyyətli rolunun SSRİ rəhbərləri tərəfindən etiraf edilməsinə
nail oldu. 1978-ci ildə Bakı Lenin ordeni ilə təltif edildi.
“Gəncə” sözü yasaq edildiyi vaxt “Yeni Gəncə” rayonu yaradılmışdı. Bakı rayonlarına “Nizami” və
“Nəsimi” adları verildi. Rayonlara Naxçıvanda “Babək”, Yuxarı Qarabağda “Əsgəran” adlarının
verilməsi, Naxçıvan MSSR-də Sədərək qəsəbəsinin salınması bu yerlərin əzəli Azərbaycan
torpaqları olduğunu bir daha təsdiqləyirdi. Heydər Əliyev ilk dəfə “İran Azərbaycanı” kimi məqsədli
təhrifi “Cənubi Azərbaycan” kimi obyektiv terminlə əvəz etdi.
Naxçıvan MSSR və DQMV-nin iqtisadi və mədəni tərəqqisinə diqqət artırılmışdı. Şuşa şəhərinin
inkişafı üçün bir neçə xüsusi qərar qəbul edildi. Şəhərin tarixi abidələrinin bərpa olunmasına, yeni
binaların tikilməsinə başlanıldı. 1980-1981-ci illərdə Molla Pənah Vaqifin qəbri üzərində böyük
məqbərə ucaldıldı. Üzeyir Hacıbəyovun, Bülbülün ev muzeyləri açıldı. Natəvanın heykəli qoyuldu.
Şəhərdə böyük mehmanxana, çoxmərtəbəli yaşayış binaları, inzibati binalar tikildi. Şuşa Ümumittifaq
səviyyəli kurort şəhərinə çevrildi. Dağlıq Qarabağda əhalinin təminatı həmişə Azərbaycan SSR üzrə
orta göstəricilərdən yüksək olurdu, 1973-cü ildə Stepanakertdə (indiki Xankəndi) Azərbaycan
Pedaqoji İnstitutunun filialı əsasında Pedaqoji İnstitut açıldı. 1979-cu ildə Ağdamdan buraya dəmir
yolu çəkildi. Heydər Əliyevin ağıllı və uzaqgörən siyasəti sayəsində partiya, sovet orqanları, ictimai
təşkilatlar öz işini elə qurmuşdu ki, erməni separatçıları açıq çıxışlardan çəkinirdilər. 1977-ci ildə
Dağlıq Qarabağ məsələsi növbəti dəfə qaldırılsa da, qarşısı qətiyyətlə alınmışdı.
Heydər Əliyev erməni millətçilərinin niyyətini yaxşı dərk edir, sərhəd rayonlarının iqtisadi və sosial-
mədəni inkişafına böyük əhəmiyyət verir, qayğı göstərirdi. 70-ci illərdə mərkəz – ermənilərin təhriki
ilə – Kəlbəcər rayonunun perspektivsizliyi, buradan əhalinin köçürülməsi, torpaqların isə yaylaq kimi
respublikalar arasında bölüşdürülməsi haqqında məsələ qaldırdı. Buna qarşı H.Əliyev 1977-ci ildən
bu rayonun potensial imkanlarını genişləndirmək tədbirləri hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə
nail oldu.
Respublikanın ictimai-siyasi həyatında dövlət bayramlarının, tarixi günlərin, rayonlarda məhsul
bayramlarının qeyd edilməsi, əldə edilmiş müvəffəqiyyətlərlə bağlı təltiflərin verilməsi, habelə SSRİ
partiya və dövlət başçısı L.İ.Brejnevin Bakıya gəlməsi (1970, 1978 və 1982-ci illərdə),
Azərbaycanda müttəfiq respublikaların mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət günlərinin, festivalların,
beynəlxalq konfransların və s. keçirilməsi ilə əlaqədar təşkil olunan tədbirlər daha zəngin, canlı və
maraqla həyata keçirilirdi.



70-80-ci illərdə yeni müəssisələr sənayenin istehsal quruluşunun təkmilləşdirilməsində və məhsul
istehsalının artırılmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Belə ki, həmin illərdə Azərbaycanda 218 yeni
sənaye müəssisəsi istifadəyə verildi ki, bu da Sovet hakimiyyətinin əvvəlki 50 ilində istifadəyə
verilən yeni sənaye müəssisələrinin 70 faizə qədərini təşkil edirdi. Mingəçevirdə tikilən və Cənubi
Qafqazda ən iri elektrik stansiyası, Şəmkir SES-i, Bakı məişət kondisionerləri zavodu, Sumqayıt
kompressorlar zavodu, Salyan plastik kütlə emalı zavodu, Mingəçevir yol maşınları zavodu və rezin-
texnika məmulatları zavodu, Əli Bayramlı məişət cihazları, habelə sənaye, avtomatika və
telemexanika zavodları, Ağdam dəzgahqayırma və metiz-furnitur zavodları, Neftçala yeni yod-brom
zavodu, Bakı və Xankəndində iri ayaqqabı fabrikləri, Gəncə xalça, qənnadı və çini-saxsı qablar
fabriki, Bakı şampan zavodu, Naxçıvan alt trikotaj fabriki, Yevlax yunun ilkin emalı fabriki, Göyçay
pambıqəyirici fabriki, onlarla yüngül yeyinti və başqa sənaye müəssisələri istifadəyə verilmişdi.
Azərbaycanda siyasi həyatın sürətlə inkişafı, partiyanın qanunverici hakimiyyət orqanının, yerli
sovetlərin, ictimai-siyasi təşkilatların, yaradıcılıq ittifaqlarının işindəki mühüm irəliləmələr Heydər
Əliyevin şəxsiyyəti, onun çoxcəhətli idarəçilik istedadı, siyasi-dövlətçilik fəaliyyəti ilə sıx bağlı idi.
Bununla əlaqədar o, 1982-ci ilin dekabrında Moskvaya yüksək dövlət və partiya vəzifələrinə dəvət
olundu. Sov.İKP MK Siyasi Bürosuna üzv seçildi, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
təyin edildi. H.Əliyev bu vəzifələrdən də xalqın naminə səmərəli istifadə edirdi.
Beləliklə, 70-ci illərdə və 80-ci illərin birinci yarısında Heydər Əliyevin çoxcəhətli partiya və
dövlət idarəçiliyi sayəsində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatı olduqca zənginləşdi. İnsanların
partiya və dövlət orqanlarının, ictimai təşkilatların işində fəallığı artdı. Partiya və dövlətin, yerli
sovetlərin, həmkarlar ittifaqlarının, komsomolun, ziyalıların, yaradıcılıq təşkilatlarının əsas diqqəti
respublikanın iqtisadi, sosial-mədəni tərəqqisi, xalqın milli oyanışına istiqamətləndirilmiş siyasətin
reallaşdırılmasına yönəldildi və səmərəli nəticələr verdi. 70-80-ci illərdə Azərbaycanın
qazlaşdırılması əsasən başa çatdırıldı.
1970-ci ildə Bakı metrosunun “Ulduz” stansiyası istifadəyə verildi. 1972-ci il noyabrın 6-da
metropolitenin Bakının mərkəzini “8-ci kilometr” yaşayış massivi ilə birləşdirən yeni xətti işə düşdü.
1976-cı ildə “Nizami”, 1979-cu ildə “Bakmil” (Depo) stansiyaları açıldı. 1985-ci il dekabrın 31-də
Bakı metropoliteninin ikinci növbəsi – “Elmlər Akademiyası”, “İnşaatçılar”, “XI Qızıl Ordu” (indiki
– “20 Yanvar”) və “Memar Əcəmi” stansiyaları istifadəyə verildi. Bakı metrostansiyalarının sayı 16-
ya, yeraltı magistralın uzunluğu 25 km-ə çatdı. 1989-cu ildə “Xalqlar dostluğu” və “Əhmədli”
stansiyaları işə salındı.
70-80-ci illərdə Nizaminin 840 illiyi (1981), Əcəminin, Nəsiminin 600 illiyi (1973), Tusinin 780
illiyi (1981), Vaqifin, Aşıq Alının 180 illiyi (1981), Aşıq Ələsgərin 150 illiyi (1972), Üzeyir
Hacıbəyovun 100 illiyi (1984), Müslüm Maqomayevin 100 illiyi (1984), Zakirin 200 illiyi (1984),
Hüseyn Cavidin 100 illiyi (1981), M.F.Axundovun 175 illiyi (1985), M.A.Əliyevin 100 illiyi (1984),
M.S.Ordubadinin 100 illiyi (1972) və başqa ədəbiyyat, incəsənət, elm xadimlərinin, Azərbaycan
teatrının 100 illiyi (1974) yubileyləri təntənə ilə qeyd olundu. Nəsiminin YUNESKO-nun himayəsi
altında (1979-cu ildə) keçirilən 600 illiyi böyük ədəbi-mədəni hadisəyə çevrildi.
Heydər Əliyev kimi fitri istedadlı, uzaqgörən, xalqını sonsuz məhəbbətlə sevən, mütəfəkkir bir
şəxsiyyətin, praqmatik siyasətçinin Azərbaycana rəhbərlik etməsi respublikanın ictimai-siyasi,
iqtisadi və mədəni həyatında sürətli yüksəlişə səbəb oldu.
1970-82-ci illər bütün Azərbaycanda olduğu kimi Şəkinin həyatında da inkişaf dinamikasının əldə
olunduğu dövr kimi yaddaqalan olmuşdur. Şəkidə ümumi daxili məhsulun həcmi 5 dəfə yüksəlmiş,



1982-ci ildə 1970-ci ilə nisbətən taxıl istehsalı 2,3 dəfə, tütün istehsalı 3,8 dəfə, tərəvəz istehsalı 2,2
dəfə artmış, bostan məhsulları istehsalı 966 tona, üzüm istehsalının həcmi 17,8 min tona çatmışdır.
Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 5 dəfə, sənaye müəssisələrinin sayı 4 dəfə çoxalmışdır. Yeyinti
məhsulları kombinatı, tütün fermentləşdirmə, çörək, pendir zavodları, xalça fabriki, 10 məişət
avadanlıqlarının təmiri müəssisəsi, 10 minik avtomobillərinə texniki xidmət stansiyası və digər
müəssisələr istifadəyə verilmişdir. Fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələri modernləşdirilmiş və
genişləndirilmişdir.
Bu dövrdə Şəkidə də möhtəşəm quruculuq işləri başlayır. Birliklər, komplekslər təşkil olunur. Şəki
rayon Kommunist Partiyasının birinci katibi işləmiş Sadıq Murtuzayevin adını xüsusi qeyd etmək
istəyirəm. Heydər Əliyev siyasətini Şəkidə həyata keçirən Sadıq Murtuzayevin rəhbərliyi dövründə
Cins-qaramal maldarlıq kompleksi, Kökəltmə birliyi, Tingçilik-meyvəçilik kompleksi yaradılır,
Üzümçülük, Taxılçılıq, Quşçuluq sovxozları inkişaf etdirilir.
1969-cu ildə 750 dəzgahlıq toxucu sexi və boyaq-bəzək fabriki tikilərək istifadəyə verilir. 1975-ci
ildə Şəki şəhərindəki bir sıra fabriklər kombinata birləşdirilməklə yeni təsisat – İpək İstehsal Birliyi
yaradıldı. Bundan sonra kombinat – baş müəssisə, əvvəlki fabriklər isə filial adlandı. Sonralar
Ağdaş, Qax və Xocalı şəhərlərində də Birliyin filialları yaradılmışdı. Görülən tədbirlərin sayəsində
70-80-ci illərdə Şəki İpək İstehsalat Birliyində ipək parça istehsalı iki dəfə artdı. Sovet dövrünün
sonunda Şəki İpək İstehsalat Birliyinin 7200 nəfər işçisi vardı. Azərbaycan istehsal olunan ipəyin
keyfiyyətinə görə Sovetlər İttifaqında birinci yeri tuturdu. Şəki İpək İstehsalat Birliyi SSRİ-nin 75
müəssisəsinə ipək parça, 84 müəssisəsinə isə ipək sap göndərirdi. Şəki ipəyindən hazırlanan parçalar
Yaponiya, İsveçrə, İtaliya və digər xarici ölkələrə ixrac olunurdu. Hər il 43 milyon kv.m ipək parça
istehsal olunaraq, 200-dən çox satış bazasına göndərilirdi.
70-80-ci illərdə Şəkidə mənzil tikintisi sürətlə artmışdı. Çox sayda çoxmərtəbəli yaşayış binaları
tikilmiş, doqquzmərtəbəli, o dövr üçün möhtəşəm mehmanxana istifadəyə verilmiş, kənd yaşayış
məntəqələri yenidən qurulub, abadlaşdırılmışdı. Ümumi sahəsi 283,4 min kvadrat metr olan yaşayış
evləri, 5520 şagird yerlik ümumtəhsil məktəbləri, 740 yerlik məktəbəqədər uşaq müəssisələri
istifadəyə verilmişdi. Bu illərdə 70 km uzunluğunda bərk örtüklü avtomobil yolu çəkilmiş, 29 yeni
körpü tikilmiş, hava limanı yenidən qurulmuşdur.
Yadımdadır ki, o vaxtlar hər il payızda “Məhsul bayramı” keçirilərdi. Bu bayram şəhərin
rəhbərlərinin xalq təssərrüfatının müxtəlif sahələrində qazandığı uğurun təntənəsi, əhali qarşısında
hesabatı idi.
Bu illərdə regionun inkişafı üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan, çox mühüm iqtisadi, strateji və siyasi
əhəmiyyət daşıyan, Azərbaycan ərazisinin şimal-qərb hissəsini Bakı-Tbilisi dəmir yolu xətti ilə
birləşdirən Yevlax-Balakən (uzunluğu 162 km) dəmir yolu tikilib istifadəyə verildi. Bu yolun inşası
Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsini respublikanın ümumi dəmiryol şəbəkəsilə birləşdirməklə,
çoxlu xalq təsərrüfatı yüklərinin səmərəli daşınmasına əlverişli şərait yaratdı.
Şəki şəhəri və onun əksər kəndləri qazlaşdırılır. Şəki şəhər və kəndlərinin elektrik enerjisi ilə
təchizatı sahəsində əsaslı inkişaf proqramı həyata keçirilir. Şəkidə Dövlət Dram Teatrı tikilir, 44
klub-mədəniyyət evi, 3 muzey, 8 yeni kino qurğusu işə salınır. Hər yüz ailəyə düşən minik
avtomobillərinin sayı 16 dəfə artır.
1984-cü ildən başlayaraq bir neçə il Şəkidə “Gülüş bayramı” təşkil olunmağa başlamışdı. O dövrdə
şəhərimiz Bolqarıstanın gülüş şəhəri olan Qabrovo ilə qardaşlaşdı. Bayramda Azərbaycanın
incəsənət, teatr xadimləri, gülüş ustaları Şəkiyə gəlir, bir neçə gün davam edən möhtəşəm festival



şəhərin həyatını bəzəyirdi. Bayram şəhər stadionunda qala konsertlə yekunlaşırdı.
Artıq 80-ci illərin ortalarında sovet ölkəsinin ictimai-siyasi, iqtisadi və mənəvi həyatında böhran
yaranmışdı. Elmi-texniki tərəqqi ləngiyirdi, sənayedə avadanlığın mənəvi aşınması, infrastrukturun
zəifliyi, təbii ehtiyatlar hasilatının çətinləşməsi və bahalaşması, maddi ehtiyatlar qıtlığının meydana
gəlməsi təzahür edirdi. 1985-ci ildən sovet imperiyasına rəhbərlik edən Sov.İKP MK-nın Baş katibi
M.S.Qorbaçov isə qurmağa yox, dağıtmağa çalışırdı. Sonralar Türkiyənin Amerika Universitetindəki
çıxışında o etiraf etmişdi:
 
“Həyatımın məqsədi kommunizmi məhv etmək olub”.
 
Belə bir şəxsiyyətin rəhbərlik etdiyi sosialist dövlətinin dağılması təbii idi. İctimai həyatın bütün
sahələrində partiya amirliyi gücləndikcə bu təşkilatda mənəvi çürümə prosesi sürətlənirdi. Partiya
özünə sosial dayaq yaratmaq üçün xalqları, cəmiyyəti, kollektivləri, təşkilatları parçalayırdı. İqtidar
tərəfdən dəstəklənən rəhbər elita – partiya-təsərrüfat “fəalları” əldə etdikləri imkanlardan sui-istifadə
edərək varlanırdılar. Məkrli yolla faydalanan fırıldaqçılar “sosialist həyat tərzi” meyarlarına
sığışmayan dəbdəbəli yaşayış və yığdıqlarından asudə bəhrələnmək naminə mövcud siyasi-ictimai
sistemin dağılmasına biganə idilər. Hakim üsuli-idarənin mənəvi dayağı olan kommunist ideologiyası
iflasa uğramaqda idi. Onun təbliğ etdiyi ehkamlarla qurulmuş cəmiyyət, “böyük gələcək” haqqında
uydurma iddialarla həyat həqiqətləri arasında ziddiyyətin dərinləşməsi böhranın mühüm
səbəblərindən biri idi. Xalq öz real vəziyyətini dərk edir, sovet imperiyasının ideologiya dayaqları
sarsılırdı. Sovet respublikalarında milli özünüdərk, suveren hüquqların hakim-şovinist dairələr
tərəfindən tapdalanmasına, respublikaların milli sərvətlərinin talan olunmasına etirazlar güclənməkdə
idi. Dövləti qanunlar deyil, partiya elitasının maraqları idarə edirdi. Sözdə elan olunmuş demokratik
hüquq və azadlıqların real təminatı yox idi. İqtidar hüquqi nihilizmin dərinləşməsində maraqlı idi.
Qanunsuzluq, ona qarşı mübarizənin səmərəsizliyi adamları siyasi həyata münasibətdə
laqeydləşdirirdi.
Sovet İttifaqının iflası mühüm xarici səbəblərlə də şərtlənirdi. Qərbdə “Bəla imperiyası” kimi
damğalanan bu “super” dövlət iki sistem – kapitalist və sosialist sistemləri arasında çox böyük
çətinliklə hərbi paritet yaratmağa nail olmuşdu. Lakin dünyanın demokratik dövlətləri ona qarşı
qüvvələrini birləşdirirdilər. Ümumdünya antikommunizm liqasının fəaliyyəti genişlənmişdi.
Azərbaycanın, o cümlədən Şəkinin ictimai-siyasi həyatının, təsərrüfat sisteminin ahəngi 1987-ci ildə
erməni millətçilərinin “Dağlıq Qarabağ” ətrafında başladıqları fitnəkarlıqla pozuldu. Sovet İttifaqının
səlahiyyətli orqanlarında yüksək vəzifələr tutan erməni millətçiləri Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük
zərbələr endirmək üçün öz xəyanətkar fəaliyyətlərini genişləndirdilər.
Şəkidə böyük üzümçülük kompleksi vardı. Şəki iqtisadiyyatına ilk zərbə alkoqolizmlə mübarizə şüarı
altında üzümçülüyün ləğv edilməsi oldu.
Qorbaçov dövrünün hökuməti Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına yönəldilən əsaslı vəsaiti ildən-
ilə məhdudlaşdırırdı. İkinci Dünya müharibəsindən sonra ilk dəfə olaraq 1986-1990-cı illərdə
Azərbaycanın iqtisadiyyatı beşilliyin yekununa görə artıma nail ola bilmədi. Belə ki, respublikada
sənaye məhsulunun ümumi həcmi 1990-cı ildə 1985-ci ilin səviyyəsinin 99,1 faizini, həmin beşillikdə
kənd təsərrüfatı məhsullarının orta illik həcmi isə əvvəlki beşilliyin səviyyəsinin ancaq 96,2 faizini
təşkil etmişdi. İpək parça və ipək sap istehsalı xeyli azaldı. 80-ci illərin ikinci yarısında Azərbaycan
sənayesi ziddiyyətli, çox çətin və ağır bir dövr keçirirdi. Respublikanın şəhərlərində ət, yağ, şəkər



talonlarla verilməyə başlanmışdı. Bazar durmadan bahalaşır, inflyasiya, qıtlıq artırdı.
“Yenidənqurma”nın elan olunmuş cəlbedici məqsədləri Azərbaycan xalqında, xüsusən ziyalılarda
ümidlər doğurmuşdu. Xalq arasında demokratik ideyalar yayılırdı. Bundan narahat olan mərkəz
mühüm geosiyasi dəyəri olan Azərbaycanı və deməli, bütün Cənubi Qafqazı əldə saxlamaq üçün
yenidən uydurma “Dağlıq Qarabağ problemi”ni qızışdırdı. 1988-ci ildə Ermənistan SSR ərazisindən,
öz dədə-baba yurdundan – 185 kənddən və başqa yaşayış məntəqələrindən 230 min azərbaycanlı
qovuldu. Onların bir hissəsi şəhərimizdə məskunlaşdı.
1988-ci il fevralın 12-də Yerevanda böyük antitürk mitinqi keçirildi. “Ermənistanı türklərdən
təmizləməli”, “Ermənistanda ermənilər yaşamalıdır!” və başqa millətçi şüarlar səslənirdi. Fevralın
21-də erməni vandalları Yerevanda qalmış son məscidə hücum edib onu dağıtdılar. Azərbaycan aşıq
sənətinin dahisi Ələsgərin qəbri təhqir edildi. Böyük şair Səməd Vurğunun abidəsi uçuruldu.
Azərbaycanlılara qarşı terror 1988-ci ilin əvvəllərində Vedibasarda xüsusən genişləndi. Qız-gəlinlər,
ağsaqqallar təhqir edilir, kəndlər talan olunurdu. Döyülmüş, alçaldılmış, heç yerdən köməyi olmayan
4000 nəfər adam ev-eşiyini atıb piyada, ayaqyalın-başıaçıq, böyük çətinliklərlə qarlı dağ keçidlərini
aşıb Azərbaycana gəlməyə məcbur oldu. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki
ermənilər bundan ruhlanaraq daha fəal siyasi aksiyalar keçirməyə başladılar.
1988-ci ilin əvvəllərindən Xankəndində (1923-cü ilin avqustundan 1991-ci ilin noyabrınadək
Stepanakert adlanıb) erməni əhalisi ardı-arası kəsilməyən kütləvi mitinqlər, nümayişlər keçirirdi.
Fevral ayının 15-18-də vilayətin Şuşadan başqa bütün rayon sovetlərində sessiya keçirildi və
DQMV-nin Azərbaycan SSR tərkibindən çıxarılıb Ermənistan SSR tərkibinə verilməsini təklif edən
qərarlar qəbul olundu. Mitinqçilərin tələbi ilə fevralın 20-də Vilayət Sovetinin sessiyası DQMV-nin
Azərbaycan SSR tərkibindən çıxarılıb Ermənistan SSR tərkibinə verilməsi haqqında qərar qəbul etdi.
SSRİ Ali Sovetindən xahiş edildi ki, bu məsələni müsbət həll etsin. Moskva münaqişəni daha da
qızışdırdı. Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun Bakıya gəlmiş üzvü (Liqaçov) sərhədləri dəyişdirməyin
yolverilməzliyindən danışır, Yerevana gedən üzvü isə (Yakovlev) DQMV-dəki separatçılığa haqq
qazandırırdı.
“Yenidənqurma” siyasətinin ziddiyyətliliyi, mühafizəkarların ciddi müqaviməti üzündən mövcud
siyasi və iqtisadi rəhbərlik metodlarını demokratikləşdirmək tədbirləri baş tutmurdu. Köhnə
idarəçilik mexanizminin dağılması, yeni mexanizmin isə hələ yaradılmaması ilə əlaqədar İttifaqın
düşdüyü ümumi böhran gündən-günə dərinləşirdi. Xalqın güzəranı pisləşirdi. Belə bir şəraitdə SSRİ-
nin dağılma prosesinin qarşısını almaq üçün hakim dairələr milli münaqişələri, antitürk, antiislam
siyasəti qüvvətləndirirdilər. Ermənistanda və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində
azərbaycanlıların soyqırımını törətmək, Azərbaycanı parçalamaq, bu yolla bütün regionda ağalığı
saxlamaq siyasəti həyata keçirilirdi. Uzun illər münasib fürsət gözləyən erməni millətçiləri yaranmış
vəziyyətdən məharətlə istifadə edib, bu dəfə də Azərbaycanın hesabına öz torpaqlarını
genişləndirmək məqsədi ilə fəaliyyətə başladılar. Lakin Azərbaycan Respublikasının Moskvaya
sədaqətlə xidmət edən rəhbərliyi yaranmış yeni beynəlxalq şəraitdə qüvvələri düzgün qiymətləndirib,
xalqı vahid ümummilli platforma ətrafında mübarizəyə qaldıra bilmədi. Onun bağışlanılmaz
passivliyi və laqeydliyi nəticəsində Azərbaycanın suveren hüquqları tapdalandı. Ərazisində milli
münaqişə ocağı alovlandırıldı, azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarında növbəti dəfə soyqırımına
məruz qaldılar. Hadisələrin belə gedişi Azərbaycanda milli hərəkatın qalxmasına güclü təkan verdi.
1988-ci ilin əvvəllərindən ilk kütləvi etiraz çıxışları başlanmışdı. Hərəkat həmin ilin sonunadək,
demək olar ki, kortəbii xarakter daşıyırdı. Yeni ictimai-siyasi təşkilatlar meydana gəlirdi. 1987-ci



ilin axırlarında Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki Bakı Dövlət Universiteti) yaradılmış
“Yurd” təşkilatı, 1988-ci ilin baharından fəaliyyətə başlayan “Çənlibel”, “Müstəqillər”, “Qala”,
“Aşıq Ələsgər”, “Ozan” cəmiyyətləri, “Varlıq” komitəsi, “Azərbaycan Xalq Cəbhəsi”nin (AXC)
təşəbbüs qrupu, “Bakı gənc alimlər klubu”, “Bakı incəsənət mərkəzi” və başqa təşkilatlar bu hərəkata
istiqamət verməyə çalışırdı. Bu dövrdə Şəkidə də alim Nəsib Muxtarovun rəhbərliyi ilə “Ocaq”
cəmiyyəti yaranmışdı. Lakin yeni yaranmış və təbii ki, siyasi təcrübəsi olmayan bu təşkilatları
birləşdirib vahid istiqamətə, ümummilli məsələlərin həllinə yönəldən mütəşəkkil qüvvə yox idi. Xalq
Azərbaycanı parçalamaq cəhdlərinə, ermənilərin Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi tələblərinə
qarşı münasibətini əvvəllər Mərkəzi Komitəyə, ölkə və respublika rəhbərlərinə etiraz teleqramları,
məktubları göndərməklə, imza toplamaqla bildirirdi.
İlk etiraz mitinqi 1988-ci il fevralın 19-da Bakıda keçirildi. Martın 16-da Azərbaycan Elmlər
Akademiyasında (indiki Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası) etiraz mitinqi təşkil olundu.
Ermənistanda azərbaycanlıların soyqırımının kütləvi hal almasına qarşı mayın 16-da Dövlət
Universiteti qarşısında “Yurd” təşkilatının fəal iştirakı ilə böyük mitinq keçirildi. Mitinqçilər şəhərin
Lenin adına baş meydanına (indiki Azadlıq meydanı) istiqamət aldılar. Burada davam edən mitinqdə
respublikanın görkəmli ziyalıları çıxış etdilər, xalqı və rəhbərləri respublikanın hüquqlarını müdafiə
etməyə çağırdılar. Mitinqçilər Moskvadan və Azərbaycan rəhbərliyindən erməni millətçilərinin azğın
hərəkətlərinə qanunu əsas götürməklə qəti cavab verilməsini tələb edirdilər. Respublikanın başqa
şəhərlərində də mitinqlər keçirilirdi. Ermənipərəst siyasət yeridən, Moskvada sözü keçməyən
respublika rəhbərləri xalqın ciddi narazılığını nümayiş etdirib ölkə başçılarına təsir göstərmək
ümidində idilər. Buna görə də mitinqlərin keçirilməsinə inzibati orqanlar, demək olar ki, mane
olmurdu. Eyni zamanda, tanınmış ziyalıları mitinq tribunalarına cəlb etməklə kortəbii etiraz
hərəkatının böyüyüb mövcud rejimə, onun respublikadakı canişininə qarşı ümumxalq hərəkatına
çevrilməsinə yol verməməyə çalışırdılar.
Moskva 1988-ci il mayın 21-də Azərbaycandakı canişinini dəyişdirib, Əbdürrəhman Xəlil oğlu
Vəzirovu hakimiyyətə – Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin (AKP MK) birinci
katibi vəzifəsinə gətirdi. Əbdürrəhman Vəzirov xalqa, onun milli mənafelərinə zidd siyasəti ilə
Dağlıq Qarabağ məsələsində erməniləri öz xəbis niyyətlərini həyata keçirməyə daha da
həvəsləndirdi.
Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının tapdalanmasına Moskvanın, Azərbaycan
rəhbərliyinin qəti tədbirlərlə cavab vermədiyini görən Azərbaycan xalqı böyük həyəcan içində idi.
Kortəbii mitinqlər, etiraz nümayişləri keçirilirdi. Ermənistandan azərbaycanlıların döyülüb,
alçaldılıb qovulmasına, Yuxarı Qarabağda isə ermənilərin həyasız separatçı tələblərinə qarşı
münaqişə zonasında yaşayan azərbaycanlılar xüsusən qəti etiraz edirdilər. Aşağı Qarabağ
bölgəsindən toplanaraq Dağlıq Qarabağda münaqişəni başlanğıcda həll etmək, onun böyüyüb qanlı
müharibəyə çevrilməsinin qarşısını almaq üçün, əliyalın olsa da, yürüşə hazırlaşan azərbaycanlıları
rəsmi Bakının göstərişi ilə dayandırdılar. Hətta Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların Dağlıq
Qarabağda məskunlaşmasına belə icazə verilmədi. Fevralın 21-də vilayətin Əsgəran rayonunda
ermənilərin iki nəfər azərbaycanlını öldürməsi, 19 nəfərin yaralanması vəziyyəti daha da
gərginləşdirdi.
Dünya ictimaiyyəti gözündə öz əməllərinə haqq qazandırmaq üçün ermənilər 1988-ci il fevralın 28-
də Sumqayıtda Edik Qriqoryanın fəal iştirakı ilə fitnəkarlıq törətdilər.Varlı ermənilər bir neçə gün
əvvəl əmlakını və əmanət bankındakı pullarını götürüb şəhəri tərk etmişdilər. Ekstremist əhvali-



ruhiyyəsi qəsdən qızışdırılan, hər an fitnəkarlıq baş verməsi təhlükəsi olan şəhərdə (Ermənistandan
təhqir olunub, alçaldılıb qovulanların xeyli hissəsi buraya gəlmişdi) milisə nəinki odlu silah, heç adi
dəyənək də gəzdirməyə icazə verilmirdi. Prokurorluq orqanları, general Kareyevin komandanlığı
altında şəhərə gətirilmiş hərbi hissə də hadisələrin ən gərgin vaxtı fəaliyyətsiz dayanmışdı.
Törədiləcək fitnəkarlığı lentə almaq, elə səhəri gün hay-küylə bütün dünyaya çatdırmaq üçün
əvvəlcədən cinayətlər baş verəcəyi planlaşdırılmış yerlərdə tele-fotooperatorlar yerləşdirilmişdi.
Fitnəkarlığın icraçılarından biri olan Edik Qriqoryan şəxsən doqquz erməni öldürmüşdü. Ermənilərin
törətdiyi bu faciə nəticəsində şəhərdə 32 nəfər – 26 erməni, 6 azərbaycanlı qətlə yetirildi. Bütün
Azərbaycan xalqı bu fitnəkarlığı, onun müəlliflərini və icraçılarını ciddi lənətlədi.
Ermənilər istəklərinə nail oldular. Onlar bu faciəni ağlasığmaz uydurmalarla bəzəyib, beynəlxalq
ictimaiyyətdə azərbaycanlılara qarşı mənfi münasibət yaratmağa çalışdılar. Sumqayıt fitnəkarlığından
sonra Ermənistanda hökumətin və “Qarabağ hərəkatı” liderlərinin mütəşəkkil şəkildə təşkil etdiyi
qanlı antitürk hərəkatı daha da genişləndi. Bu işdə yaxşı silahlandırılmış erməni qeyri-formal hərbi
birləşmələri fəal iştirak etdilər. 1988-ci il martın 2-də Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların yeni
böyük bir dəstəsi təqibdən yaxa qurtarıb Zəngilan rayonuna gəldi. Martın 10-da Yerevandan cənubda
Mehmandar kəndinin dörd sakini qətlə yetirildi. Martın 25-də Ararat rayonunun Vedi, Şirazlı, Xalisə
və Şidli kimi azərbaycanlı kəndlərində 100-dən çox ev talan edilib yandırıldı, əhalisi qovuldu. Mayın
ortalarında Yerevan yaxınlığındakı azərbaycanlı kəndlərinə yenidən basqın edildi. Şirazlı kəndinin
880 nəfər sakini SSRİ-Türkiyə sərhədinə qaçıb orada sığınacaq tapdı. Ararat rayonunda daha beş
azərbaycanlı kəndinin on minə qədər sakini silahlı erməni quldurlarından yaxa qurtarıb qaçqınlara
qoşuldu. Erməni faşistləri Quqark rayonunda daha dəhşətli faciələr törətdilər. 1988-ci il noyabrın
sonu – dekabrın əvvəllərində bu rayonda 70 nəfər azərbaycanlı qətlə yetirildi. Rayonun təkcə
Gözəldərə kəndində 21 nəfər, o cümlədən altı qadın və üç körpə öldürülmüşdü. Vartanada 17
azərbaycanlı qətlə yetirilmişdi.
Ermənistanda azərbaycanlıların soyqırımı hətta burada 7 dekabrda baş verən dəhşətli zəlzələdən
sonra belə dayanmaq bilmədi. Təbii fəlakətə düçar olmuş qonşusuna ilk kömək əlini Azərbaycan
uzatdı. Dekabrın 8-də Bakıdan 80 peşəkar xilasedici, 28 güclü avtokrandan ibarət mexanikləşdirilmiş
dəstə Spitaka yola düşdü, bu dəstə təkcə ilk günlər 63 nəfəri uçqunlar altından çıxarıb ölümdən xilas
etdi. Dekabrın 11-də Azərbaycandan zəlzələ zonasına İL-76 təyyarəsində köməyə gedən 78 nəfər
Leninakan yaxınlığında müəmmalı şəkildə qəzaya uğradı, 77 nəfər həlak oldu.
Erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı qanlı əməlləri nəticəsində Ermənistanda bir nəfər də
azərbaycanlı qalmadı. Onların son nümayəndələri – Nüvədi kəndinin əhalisi 1991-ci il avqustun 8-də
bir gün içərisində sovet əsgərlərinin köməyi ilə Ermənistandan qovuldu. Azərbaycanlılar sonradan
Ermənistan dövlətinin ərazisi olmuş doğma torpaqlarında tam soyqırımına məruz qaldılar.
Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayətlərin Moskvada, habelə müvəffəqiyyətlə
aldadılmış dünya ictimaiyyəti tərəfindən soyuqqanlılıqla qarşılanması Dağlıq Qarabağda
separatçıların əl-qolunu daha da açdı. SSRİ rəhbərliyi Azərbaycanın qanuni ərazisini ondan qoparıb
Ermənistana birləşdirmək istəyən ermənilərlə öz torpaqlarını, konstitusiya hüquqlarını qorumaq üçün
ayağa qalxmağa məcbur olmuş azərbaycanlıların mənafelərini bərabər tutmaq kimi riyakar
təşəbbüslər göstərdi. M.Qorbaçovun 1988-ci il fevralın 23-də hər iki xalqa müraciəti, Sov.İKP MK-
nın sosial-iqtisadi inkişafı sürətləndirmək tədbirləri haqqında 1988-ci il 24 mart, habelə SSRİ Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin Dağlıq Qarabağdakı hadisələrlə bağlı müttəfiq respublikaların Azərbaycan
və Ermənistana müraciətləri ilə əlaqədar tədbirlər haqqında 1988-ci il 23 mart, mövcud ixtilafları



hər iki xalqın mənafeyinə uyğun şəkildə həll etmək haqqında 1988-ci il 18 iyul tarixli qərarları
yaranmış vəziyyətdən real çıxış yolları göstərə bilmədi, əksinə, vilayətin Azərbaycanın tərkibindən
çıxarılmasının təməl daşını qoydu. Bu qərarlara əsasən Dağlıq Qarabağa müstəsna hüquqlar verildi,
vilayətin bir çox məsələlərinin həlli birbaşa İttifaq nazirlik və qurumlarına tapşırıldı. Azərbaycan
rəhbərliyi isə respublikanın hüquqlarının pozulmasına qarşı qəti etiraz etmək əvəzinə bu qərarların
münaqişəni aradan qaldırmaq işində mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəyini bildirdi.
1988-ci il 11 oktyabrda Xankəndində Ə.Vəzirov və S.Harutyunyan (Ermənistan KP MK-nın birinci
katibi) görüşüb bu qərarların həyata keçirilməsində “koordinasiya məsələlərini müzakirə” etdilər.
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1988-ci il 24 mart qərarı ilə “Krunk” cəmiyyəti
xalqlar arasında nifaq salmaq kimi yolverilməz bir fəaliyyətdə günahlandırılıb rəsmən qadağan edilsə
də, yenə fəal iş aparırdı. Azərbaycanlıları ermənilərlə “dialoqa çağıran” Qorbaçov özü erməni
separatizminin ideoloqlarını birtərəfli qaydada Kremldə söhbətə dəvət etdi. Qorbaçov sonralar etiraf
edir:
 
“Mən onlara məsələnin tarixini ətraflı izah etməyə imkan verdim... səylə toplanmış sənədləri, coğrafi
xəritələri, tarixi arayışları mənə göstərdilər. Sonra isə ermənilərin necə sıxışdırılmasından,
Ermənistandan təcrid edilmələrindən, qədim abidələrinin dağıdılmasından söhbət açdılar... İslamın
xristianlıq üzərinə hücumu davam edir! Qonaqlarımdan biri bunları belə səciyyələndirdi”.
 
Lakin əlində tarixi həqiqətləri öyrənmək üçün bütün imkanları olsa da, erməni saxtakarlığına uyan,
bəlkə də uymaq istəyən Baş katib azərbaycanlıların fikirləri ilə maraqlanmadı. Ölkənin rəhbəri
bildirirdi ki, bu məsələ Stalinin dövründə düzgün həll edilməyib, onu indi demokratizm və
yenidənqurma çərçivəsində həll etmək lazımdır. Erməni separatçıları daha da qızışdılar. Yerevanda
vərəqələr yayılırdı:
 
“Ermənilər, mitinqləri qurtarın, silaha sarılın və türkləri əzin!”
 
Ermənistan SSR Ali Soveti 1988-ci il 15 iyun tarixli qərarı ilə kobudcasına Azərbaycanın daxili
işinə qarışaraq, DQMV-ni Ermənistanın tərkibinə qəbul etməyə razılıq verdi. Azərbaycan SSR Ali
Soveti XI çağırış VII sessiyası 1988-ci il 17 iyun tarixli qərarı ilə DQMV Xalq Deputatları Soveti
sessiyasının 20 fevral tarixli qərarını qeyri-qanuni akt kimi qiymətləndirdi. İyunun 21-də Vilayət
Xalq Deputatları Sovetinin fövqəladə sessiyası SSRİ Ali Sovetinə müraciətlə Dağlıq Qarabağın
Ermənistan SSR-ə verilməsini xahiş etdi. İyulun 12-də Vilayət Sovetinin sessiyasında DQMV-nin
Azərbaycan SSR tərkibindən çıxması barədə qeyri-qanuni qərar qəbul olundu.
1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin separatçı-terrorçu qruplaşmaları və Ermənistan
silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağın ələ keçirilməsi uğrunda hərbi əməliyyatlara başladılar. SSRİ
Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yerləşən hissələri də onlara
qoşuldular.
Moskvanın səlahiyyətli nümayəndəsi A.Volskinin iki xalq arasında kompromis yaratmaq adı altında
ermənipərəst missiyası vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Xankəndində tətil və nümayişlər ara
vermirdi. 1988-ci il sentyabrın 18-də ermənilər Xocalıya hücum etdilər. Qanlı toqquşma baş verdi.
Sentyabrın 21-i və oktyabrın 18-də Xankəndində azərbaycanlıların və buna cavab olaraq Şuşada
ermənilərin evləri, avtomobilləri yandırıldı. Noyabrın 24-də Ermənistan ərazisindən silahlı quldurlar



Qubadlı rayonunun Eyvazlı, Davudlu və Qədirli sərhəd kəndlərinə soxulub qırğın törətdilər. Eyvazlı
kəndi tamamilə yandırıldı.
Moskvanın Dağlıq Qarabağdakı səlahiyyətli nümayəndəsi A.Volskinin ermənipərəst siyasəti, xüsusən
nadir Topxana meşəsində sənaye obyekti tikintisinə başlanması xəbəri bütün xalqı hiddətləndirdi.
Noyabrın 15-də Dövlət Universiteti qarşısında, səhəri gün Elmlər Akademiyasının dəyirmi salonunda
“Varlıq” cəmiyyəti və M.Ə.Sabir adına bağda “Yurd” təşkilatının təşəbbüsü ilə mitinqlər keçirildi.
Xalq hərəkatının kortəbii mərhələsinin ən qızğın dövrü noyabrın 17-dən başlandı. Həmin gün səhər
Universitet, Akademiya, Politexnik və İqtisad İnstitutları qarşısından nümayişçi dəstələr milisin canlı
maneələrini aşaraq, M.Ə.Sabir adına bağa, oradan isə şəhərin baş meydanına gəldilər. Meydanda
mitinqçilərin tələbləri oxundu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün dayandırılması, Dağlıq
Qarabağda antiazərbaycan siyasəti yeridən qurumun ləğv edilməsi, əks təqdirdə Ermənistana qarşı
iqtisadi sanksiyalar tətbiq edilməsi, Azərbaycandan olan deputatların SSRİ Ali Soveti sessiyasında
Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar məsələ qaldırması başlıca tələblərdən idi. Bu tələblər
Azərbaycan rəhbərliyini qane edirdi, lakin hökumət nümayəndələri mitinqi dayandırmağı tələb
etdikdə mitinqçilər tələbləri yerinə yetirilməyincə meydanı tərk etməyəcəklərini bildirdilər. Burada
“Moskvanın fitnələrinə son qoyulsun!”, “Suverenlik!”, “Azadlıq!” şüarları səslənməyə başladı.
Respublikada baş verən bu hadisələrdən, sözsüz ki, Şəki əhalisi kənarda qala bilməzdi. Bu dövrdə
Şəkidə Nəsib Muxtarovun rəhbərliyi altında “Ocaq” cəmiyyəti fəaliyyət göstərirdi. İnsanlarda milli
şüurun dirçəldilməsində, oyanış, azadlıq ideyalarının təbliğində bu cəmiyyətin əvəzsiz rolu olub.
Həmin dövrdə Şəkidə də stadionda möhtəşəm bir mitinq keçirildi. O zaman Şəkidə Kommunist
Partiyasının Birinci Katibi (raykom) Hadı Rəcəbov idi. Onun şəhərimizdə xeyli abadlıq işləri
görməsi, iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırmaq yönündə apardığı siyasət yerli əhalidə ona qarşı rəğbət
hissləri oyatmışdı. Mitinqə toplaşan insanların əsas etirazı Respublika rəhbərliyindən və onun
apardığı siyasətdən idi. Lakin mitinqdən sonra təxribatçı qüvvələrin fəaliyyəti nəticəsində hakimiyyət
orqanları ilə əhali arasında süni qarşıdurma yaradıldı. Küçələrə ağır silahlı qoşun hissələri yeridildi.
Komendant saatı elan olundu.
Bakıda isə meydan səngimək bilmirdi. İnsanlar küçələrə çıxarılmış tankların lülələrinə qərənfillər
taxır, əsgərləri camaatın tələbləri ilə tanış edir, qan tökməməyə çağırırdılar. Nümayişçilər meydana
Azərbaycan SSR-in oraq-çəkicli bayrağı ilə gəlmişdisə, bir neçə gün sonra – noyabrın 19-da burada
ilk dəfə 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı qaldırıldı.
Hər gün yüz minlərlə adam tankların, əsgərlərin arasından keçib meydana axışırdı. Çox vaxt
mitinqçilərin sayı milyon nəfəri ötürdü. Gecələr meydanda qalanmış tonqalların ətrafında minlərlə
adam qalırdı.
Mən də o zaman meydandakı bütün mitinqlərdə iştirak edir və gecəni də başqa tələbələrlə birlikdə
meydanda qalırdım. Yadımdadır ki, tribunanın sağ tərəfində mavi rəngli iri hərflərlə belə bir plakat
vardı:
 
Dayanıbdır dağ təki dağlar qoynunda Şəki!
Sizə kömək eyləyir, nümayiş edin təki!
 
Xalq artıq mitinqlə mümkün olan nəticəni əldə etmişdi. Ölkə rəhbərliyi mövcud problemə
Azərbaycan xalqının münasibətini bilmişdi. Lakin erməni millətçiliyinə, separatizminə qarşı heç bir
tədbir görülmürdü. İndi təşkilatlanmaq, mübarizəni demokratik vasitələrlə davam etdirmək lazım idi.



Cəmiyyətin bunu dərk edən qüvvələri mitinqdən tədricən uzaqlaşırdılar, meydanın mühasirə həlqəsi
daraldılırdı. Dekabrın 3-də hərbi hakimiyyət mitinqçilərdən meydanı tərk etməyi tələb etdi. Dekabrın
4-də isə gecə hərbçilər hücum edib zorla meydanı boşaltdılar, burada gecələyən mitinqçiləri həbs
etdilər.
Xalq hərəkatının birinci – kortəbii mərhələsinin zirvəsi olan Meydan göstərdi ki, mitinq və
nümayişlərlə mövcud problemi həll etmək olmaz, demokratikləşmə yolu ilə getmək, Moskvanın təyin
etdiyi rəhbərlər əvəzinə demokratik yolla xalqın nümayəndələrini seçmək, xalq birliyini təmin etmək,
respublikanın suveren hüquqlarının qorunmasına nail olmaq lazımdır. Xalqın mənafeyini yalnız onun
istədiyi, ona etimad etdiyi lider müdafiə edə bilər.
Xalq Azərbaycan SSR-in SSRİ daxilində iqtisadi və mədəni suverenliyi uğrunda mübarizə aparmağı,
hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti qurmağı proqram məqsədi elan edən, lakin kifayət qədər siyasi
təcrübəsi olmayan liderlərin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən AXC ətrafında birləşməyə başladı.
1989-cu il martın 13-də AXC təşəbbüs qrupu və “Varlıq” komitəsi arasında siyasi razılaşma əsasında
AXC-nin Müvəqqəti Təşəbbüs Mərkəzi təşkil edildi. 1989-cu il iyulun 16-da Bakıda AXC-nin təsis
konfransı keçirildi. Cəbhənin Proqram və Nizamnaməsi qəbul olundu. İdarə heyəti formalaşdı.
Əbülfəz Elçibəy AXC-nin sədri seçildi.
AXC demokratik mərkəziyyət prinsipindən imtina etmişdi. Onun konfederativ quruluşu, yuxarı
təşkilatların qərarının üzvlər üçün yalnız məsləhət xarakteri daşıması, tədbirlərdə iştirakın tam
könüllü olması buna imkan yaradırdı. Cəbhə daxilində plüralizm, ən müxtəlif fraksiyaların
yaradılması nəzərdə tutulurdu. AXC sədri təmsilçi funksiya daşıyırdı, onun hətta səsvermə hüququ
yox idi.
Şəkidə də xalqın taleyinə biganə qalmayan, milli-azadlıq hərəkatında fəal iştirak etmək istəyən
ziyalılar – Hüseyn Mustafabəyli, Həbibulla Manaflı, Hüseynağa Əsgərzadə, Şahid Abdurahmanlı,
Azər Məmmədli, İlham Kərimov, İlyas Həsənov, Elşad Quliyev, Ənvər Quliyev və başqaları AXC
Şəki ərazi dayaq dəstəsini yaratdılar. Sonradan Şəkidə baş verən bütün mitinqlər, kütləvi tədbirlər
məhz bu adamların rəhbərliyi altında təşkil edilirdi. AXC Şəki ərazi dayaq dəstəsi bu bölgədə aparıcı
siyası qüvvəyə çevrilmişdi. 1989-cu ilin sonunda Şəkidə təşkilatın üzvlərinin sayı 3 min nəfərə
çatmışdı.
Həmin dönəmdə Şəkidə ardıcıl şəkildə keçirilən mitinqlərdə Qarabağda Azərbaycanın mövqeyinin
zəifləməsindən, suveren hüquqlarını məhdudlaşdıran səbəblər, ölkədə ictimai-siyasi durumu
gərginləşdirən şərtlər, əhalinin güzəranının pisləşməsini doğuran amillər çıxışların əsas motivləri idi.
Həmin mitinqlərdən biri də Ə.Elçibəyin iştirakı ilə stadionda keçirildi. Məhz o mitinqlərdə, idarə və
təşkilatlarda baş tutan görüşlərdə, kəndlərdə özəklərin təsis yığıncaqlarında aparılan fikir
mübadilələri və müşavirələr kommunist nomenklaturasının yalan üzərində qurulan təbliğatı ilə
gerçəklik arasında əkslikləri üzə çıxarır və bu proses ictimai şüurun inkişafına, siyasi təfəkkürün
yüksəlişinə əhəmiyyətli təsir göstərirdi.
Demokratiya mədəniyyəti hələ formalaşmamış cəmiyyətdə ifrat demokratik nizamnamə ilə çox
mürəkkəb siyasi şəraitdə taleyi həll olunan xalqa rəhbərlik edə biləcək güclü təşkilat yaratmaq
mümkün olmadı. Bundan yuxarı dairələrdə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan qüvvələr məharətlə
istifadə edir, öz adamlarını, xüsusi idarə agentlərini bu təşkilata yeridirdilər. Hansı yolla olur olsun
xalqın etimadını qazanıb hakimiyyət iştahasına düşənlər çoxalmışdı. Xalq arasından çıxan bəzi
insanlar öz maraqlarını, öz şəxsi ambisiyalarını, hakimiyyət hərisliyini ümummilli mənafelərdən
üstün tuturdular.



Respublikada üçdə ikisi hələ də məskunlaşdırılmamış 230 mindən çox didərgin vardı. İqtisadi
çətinliklər, cinayətkarlıq gündən-günə artırdı. İyulun 13-dən DQMV-də azərbaycanlılar yaşayan
kəndlərin, Naxçıvan MSSR-in blokadaya alınması, Ermənistandan Azərbaycanın sərhəd
məntəqələrinin atəşə tutulması vəziyyəti daha da gərginləşdirirdi. Radikal tədbirlərə üstünlük verən
xalq cəbhəsi liderləri iyunun 29-da Bakıda ümumşəhər mitinqi təşkil etdilər. Əvvəl belə mitinqlərin
əleyhinə olan AXC İdarə Heyəti mitinq və tətil hərəkatının genişləndiyini görüb onu idarə etməyi
vacib bildi. Sonrakı mitinqlər AXC-nin rəhbərliyi ilə təşkil olunur, üçrəngli, ay-ulduzlu bayraq
altında keçirilir, Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının birliyə, qələbəyə çağıran uvertürası ilə
açılır və bağlanırdı. Bu mitinqlərdə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyasını
çağırmaq, sessiyada da AXC İdarə Heyətinin iştirakı ilə DQMV-də XİK-in ləğv olunması məsələsinə
baxmaq, suverenlik, iqtisadi müstəqillik, vətəndaşlıq haqqında qanunlar qəbul etmək, Bakı və başqa
şəhərlərdə fövqəladə vəziyyəti ləğv etmək, AXC-ni rəsmi tanımaq və b. demokratik tələblər irəli
sürülürdü. Ə.Vəzirov isə bu tələbləri qəbul etmədi. Avqustun 14-də Bakıda birgünlük, 21-22-də Bakı
və Sumqayıtda ikigünlük xəbərdarlıq tətilləri keçirildi.
Sentyabrın 2-də Bakı ümumşəhər tətilində tələblərə cavab verilməsə, sentyabrın 4-dən birhəftəlik
ümummilli tətil başlanacağı elan olundu. Həmin gün respublikanın əksər şəhərlərində, o cümlədən
Şəkidə mitinqlər təşkil edildi. İki gün sonra ümummilli tətil başlandı. Bakıda şəhərin normal həyat
fəaliyyətini təmin edən müəssisə və texnoloji rejim işi dayandırmağa yol verməyən neftayırma
qurğularından başqa bütün müəssisələr, habelə dəmiryolçular tətilə qoşuldu. Ayın 5-də Şimali Qafqaz
dəmir yolunda hərəkət tam dayandı. Tətillər təsərrüfata böyük ziyan vurdu.
Sentyabrın 6-da mitinqçilər öz tələblərinə respublika rəhbərliyinə “istefa” tələbini də əlavə etdilər.
Bundan sonra AXC və AKP MK arasında danışıqlar başlandı. Tələblərin ödənəcəyi barədə razılıq
əldə olundu. Sentyabrın 13-də xüsusi saziş protokolu imzalandı. Sentyabrın 15-də Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyası çağırıldı. Burada AXC-nin təzyiqi ilə DQMV-də XİK-in
ləğvi, Azərbaycan SSR Konstitusiyasına respublikanın sərhədlərinə yalnız ümumxalq referendumu
yolu ilə dəyişiklik etməyin mümkünlüyünü nəzərdə tutan əlavələr edilməsi, suverenlik, vətəndaşlıq və
iqtisadi müstəqillik haqqında qanun layihələrinin geniş müzakirəyə verilməsi haqqında qərarlar qəbul
edildi.
Suverenlik haqqında qanun layihəsinin ümumxalq müzakirəsi keçirildi. Qanuna respublikada
Azərbaycan SSR qanunlarının ittifaq qanunlarından üstünlüyü və onun SSRİ tərkibindən çıxmaq
reqlamenti haqqında mühüm bəndlər daxil edildi. Ali Sovetin sentyabrın 23-də öz işini davam etdirən
növbədənkənar sessiyası “Azərbaycan SSR-in suverenliyi haqqında” Konstitusiya qanununu qəbul
etdi.
Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 1989-cu il oktyabrın 5-də AXC-ni rəsmi qeydə aldı. AXC-nin bu
vaxta qədər buraxılan bülleteni əvəzinə dekabrın 4-dən “Azadlıq” qəzetinin kütləvi tirajla nəşrinə
başlandı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi artıq nüfuzlu kütləvi təşkilata çevrilmişdi. Onun sıralarında 300
minə qədər üzv və tərəfdar birləşmişdi.
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti vəziyyəti nizama salmaq üçün Azərbaycanın hüquqlarını yenidən
kobud surətdə pozaraq 1989-cu il yanvarın 12-də “Azərbaycan SSR-in DQMV-nin xüsusi idarəçilik
formasının tətbiqi haqqında” qərar qəbul etdi. A.Volskinin başçılığı ilə Muxtar Vilayət Xalq
Deputatları Soveti, onun İcraiyyə Komitəsi hüququnda birbaşa Moskvaya tabe olan müvəqqəti Xüsusi
İdarə Komitəsi (XİK) təşkil edildi, bütün dövlət və ictimai orqanların səlahiyyəti dayandırıldı. XİK
vilayətdə qayda-qanunu bərpa etmək əvəzinə onu Azərbaycana bağlayan iqtisadi əlaqələrinin tam



qırılmasına, azərbaycanlıların buradan qovulmasına, ermənilərin silahlanmasına və quldur
dəstələrində birləşməsinə şərait yaratdı. DQMV-də, Laçın, o vaxtkı Şaumyan və Xanlar (indiki
Goranboy rayonunun bir hissəsi) rayonları ərazisində silah və sursat cəbbəxanaları yaradıldı. Dağlıq
Qarabağda “Böyük Ermənistan” vahid cəbhəsində birləşən 80 hərbi-terrorçu qrup fəaliyyət
göstərirdi. Ermənistandan DQMV Mardakert (indiki Ağdərə) rayonundakı gizli təyyarə meydanına
silah və sursat daşınırdı. Azərbaycanlılardan isə adi ov silahları da müsadirə edilirdi. Onlardan 18
min ov silahı alınmış, yaxşı silahlanmış düşmən qarşısında əliyalın, müdafiəsiz vəziyyətə
salınmışdılar. Xüsusi İdarə Komitəsinin tam imkan yaratdığı şəraitdə 1989-cu il iyunun 13-dən
başlayaraq vilayətdə azərbaycanlılar yaşayan məntəqələr blokadaya alındı. Sovet ordu hissələrinin
köməyi ilə erməni quldurları – “saqqallılar” Xankəndindən bütün azərbaycanlıları – 14 min nəfəri
qovub çıxartdılar. Avqustun sonlarında isə bir hissəsi qırıldıqdan sonra azərbaycanlılar Cəmilli,
Həsənabad və Daşbulaq kəndlərini tərk etməyə məcbur oldular.
Azərbaycan demokratik qüvvələrinin təkidli tələbi ilə SSRİ Ali Soveti 1989-cu il noyabrın 28-də
Dağlıq Qarabağda Xüsusi İdarə Komitəsini ləğv etdi. Vilayətin idarəsi SSRİ Ali Soveti xüsusi
komissiyasının nəzarəti altında Azərbaycan SSR Təşkilat Komitəsinə tapşırıldı. Lakin yenə mərkəz
tərəfindən qəti tədbirlər görülməməsi erməniləri yeni təhrikçi hərəkətlərə şirnikləndirirdi. Ermənistan
SSR Ali Soveti isə 1989-cu il dekabrın 1-də “Ermənistan SSR-ə Dağlıq Qarabağı birləşdirmək
haqqında” qeyri-qanuni qərar qəbul etdi. Xankəndində Ermənistanın dövlət bayrağı qaldırıldı.
İdarəçilik işləri, müəssisələr bu respublikanın nazirlik və baş idarələrinə tabe edildi. 1990-cı il
yanvarın 9-da DQMV-nin 1990-cı il üçün sosial-iqtisadi inkişaf planı Ermənistan SSR-in dövlət
planına daxil olundu. 1990-cı ildə Azərbaycan ərazisində DQMV-də Ermənistan SSR xalq deputatları
seçkiləri üzrə qeyri-qanuni seçki dairələri təşkil edildi və “deputatlar” seçildi. Vəziyyət gərgin idi.
1990-cı il yanvarın 15-də SSRİ Ali Soveti DQMV və qonşu rayonlarda fövqəladə vəziyyət elan etdi.
RespublikaTəşkilat Komitəsi, Xüsusi Təyinatlı Milis Dəstələri (OMON), hərbi komendantlıq
vilayətdəki azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin blokadasını açmağa, qanunsuz silahlı dəstələri ləğv
etməyə başladı. Ermənistandan buraya silah daşınmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görüldü.
1990-cı ilin yanvar-iyun aylarında vilayətin 43 yaşayış məntəqəsində 67 xüsusi əməliyyat aparılaraq
quldurlardan silahların bir hissəsi alındı.
1990-cı ilin mart ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan seçkilərdə demokratik qüvvələrin hakimiyyətə
gələcəyi şübhə doğurmurdu. SSRİ Ali Soveti İttifaq Sovetinin sədri Y.Primakov Əbülfəz Elçibəyə
verdiyi “Sizin məqsədiniz nədir?” sualına “Demokratik seçkilər keçirmək!” cavabı aldıqda demişdi:
“Bundan sonra Sovet İttifaqından ayrılmağa bir pillə qalır”.
Mərkəz tərəfindən xalq hərəkatına dini məzmun vermək, onun meylini Türkiyədən, demokratik
Qərbdən ayırıb İrana, islam fundamentalizminə bağlamaq cəhdləri də olmuşdu. Eyni zamanda, vahid
bir cəbhədə birləşmiş Xalq Hərəkatı liderlərini “radikallar”a və “liberallar”a bölüb xalq hərəkatını
daxildən parçalamaq, seçkiləri fövqəladə vəziyyət, komendant saatı şəraitində keçirməklə yenə
“kommunistlərin” qalib gəlməsinə nail olmaq üçün məkrli siyasət aparılırdı.
Xalqı radikallaşdırmaq, bəzi güzəştlərlə onu zorakı hərəkətlərə şirnikləndirmək əsas vasitə idi.
Ə.Vəzirov AXC rəhbərləri ilə görüşündə açıqca demişdi; “Gücünüzü göstərin, sizinlə hesablaşaq”.
AXC İdarə Heyətində hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan radikallar bu tələyə düşdülər. 1989-cu il
oktyabrın 28-29-da keçirilmiş AXC Məclisinin birinci sessiyasında cəbhə daxilində “radikallar” və
“liberallar” arasında ixtilaf bütün barışmazlığı ilə üzə çıxdı. “Radikallar” AXC İdarə Heyətinin
“liberal” üzvlərini təslimçilikdə, xalqa xəyanətdə, qətiyyətsizlikdə təqsirləndirirdilər. Onlar AXC-



nin yeni rəhbər orqanları seçiləcək fövqəladə konfransının keçirilməsini tələb edirdilər. Xalq
cəbhəsinin bütövlüyünü qoruyub saxlamaq üçün “liberallar” müəyyən güzəştlərə getməyə məcbur
oldular. 1989-cu il dekabrın 9-da AXC müşavirəsində İdarə Heyəti buraxıldı. Onun səlahiyyətlərini
yerinə yetirən, əslində “radikallar”dan ibarət Müvəqqəti Təşkilat Qrupu seçildi və “radikallar” daha
da fəallaşdı. Onlar narazılığı artan xalq kütləsini öz ardınca apardı. Bir çox bölgələrdə əsl
ikihakimiyyətlilik – kommunistlərin və cəbhəçilərin hakimiyyəti yaranmışdı. AXC təşkilatlarında
dövlət funksiyalarını yerinə yetirən strukturlar meydana gəlmişdi.
Cəlilabadda 1989-cu il dekabrın 8-dən fasiləsiz mitinqlər, tətillər başlandı. Xalqın tələbi ilə
raykomun 57 gün əvvəl təyin olunmuş birinci katibi istefa verdi. Vəziyyəti nizama salmaq üçün
dekabrın 27-də rayona gətirilən milis dəstələri həbslər keçirdi. Qəzəblənmiş əhali hücum edib
raykomun, milisin binalarını dağıtdı, rəhbərləri döyüb qovdu. Toqquşmalarda 150-dən çox adam
yaralandı. Dekabrın 29-da burada “Xalq hökuməti” adlandırılan hökumət fəaliyyətə başladı.
Müvəqqəti Təşkilat Komitəsi və Milli Müdafiə Şurası yaradıldı.
İnsanlar Cənubi Azərbaycanda, İran İslam Respublikasında yaşayan qan qardaşları, qohumları ilə
mədəni və iqtisadi əlaqələri, gediş-gəlişi bərpa etmək tələbi ilə dəfələrlə rəhbər orqanlara müraciət
etmişdi. 1989-cu ilin dekabrında Naxçıvan MSSR-də sərhəd boyu 9 minə qədər adam toplanmış,
çadırlar qurulmuş, tonqallar qalanmışdı. Xalq cəbhəsi dekabrın 23-də sərhəd dəstəsinin komandirinə
ultimatum göndərib dekabrın 31-dək sərhəddən adamların müəyyən qaydalarla keçməsinə, qohum-
qardaşları ilə əlaqə saxlamasına imkan yaratmasını tələb etdi. Lakin razılıq əldə olunmadı.
İmperiyanın rəhbərliyi haqq-ədalətin bərqərar edilməsi uğrunda səsini qaldıran xalqa divan tutmağa
hazırlaşırdı. Sərhədlərin pozulması bəhanəsi də onun planlaşdırdığı qanlı qırğına bəraət ola bilərdi.
Buna görə də sərhədçilərə müqavimət göstərməmək əmri verilmişdi. Dekabrın 31-də saat 12-də Araz
çayı boyu 137 km Sovet-İran sərhədində həyəcanlar başlandı. Sərhəd qurğuları dağıdıldı. Hər iki
tərəfdən sahildə toplanmış adamlar Arazı keçib görüşdülər. 1990-cı il yanvarın 7-də isə SSRİ-
Türkiyə Respublikası sərhədində həyəcanlar baş verdi. Yanvarın 18-də Biləsuvar və Cəlilabad
rayonlarında sərhəd qurğuları dağıdıldı.
1990-cı il yanvarın 11-də AXC Lənkəran şöbəsinin qərarı ilə gecə raykom, daxili işlər şöbəsi, rabitə
qovşağı, mətbəə və digər dövlət müəssisələri mühasirəyə alındı, partiya komitəsinin, hökumət
orqanlarının fəaliyyəti dayandırıldı. Müvəqqəti Müdafiə Komitəsi təsis olundu.
Bütün bunlar hakimiyyət böhranının, Moskva canişininin respublikadakı hadisələrə nəzarəti tam
itirməsinin təzahürü idi. Bununla barışa bilməyən mərkəz 1990-cı il yanvarın əvvəllərindən
Azərbaycanda müxtəlif qoşun hissələri, cəza dəstələri yerləşdirdi. SSRİ müdafiə naziri D.Yazov
gizlicə Gəncəyə gəlmiş, vəziyyətlə tanış olmuş və respublika rəhbərliyinin də təklifləri nəzərə
alınmaqla “Tayfun” adlı qanlı əməliyyat planı hazırlamışdı.
Erməni millətçilərinin təhrikçilik hərəkətləri, Azərbaycanın sərhəd kəndlərinə, DQMV-də
azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə silahlı basqınlar isə getdikcə artırdı.
Bu hadisələrə müxtəlif vasitələrlə şərait yaradan Moskva öz istəyinə nail olmuşdu. Siyasiləşmiş
insanların çoxu AXC-nin 1990-cı il yanvarın 6-7-də keçirilmiş konfransında yeni seçilmiş İdarə
Heyətində üstünlük təşkil edən “liberallar”ın deyil, “radikallar”ın ardınca gedirdi. Yanvarın 12-də
“radikallar” Milli Müdafiə Şurası (MMŞ) təşkil etdilər. Məqsəd mövcud özünümüdafiə dəstələrini
birləşdirmək, yeni hərbi dəstələr yaratmaq və erməni hərbi birləşmələrinin hücumlarının qarşısını
almaq idi. Respublikanın rəhbərliyi də gəncləri MMŞ-nin köməyi ilə milis dəstələrinə cəlb edərək
silahlandırıb cəbhəyə göndərməyə, müəssisələrdə fəhlə drujinaları təşkil etməyə çağırırdı.



AXC-ni dağıtmaq, “demokratik hərəkatı” boğmaq üçün müvafiq vaxt yetişmişdi. Təhrikçilər
fəallaşırdılar. Yanvarın 13-də Bakıda erməni talanları başlandı. 56 nəfər öldürüldü, 112 nəfər xəsarət
aldı. Talançı dəstələrin azğın əməllərinə nə yerli hüquq mühafizə orqanları, nə də o zaman Bakıda
olan SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin 12 minlik silahlı qüvvəsi mane olurdu. Onlar milli münaqişəyə
qarışmamaq əmri almışdılar.
Düşünürəm ki, həmin talanlar birbaşa mərkəzin əmri ilə təşkil olunmuşdu. Məsələn, o dövrdə bəzi
tələbə dostlarım ermənilərin evində kirayədə qalırdılar. Talançı dəstələr həmin evlərə də hücum
etmişdilər və əllərində erməni evlərinin dəqiq siyahısı vardı. Tələbələr talançıları azərbaycanlı
olduqlarına inandırdıqdan sonra talançılar çıxıb getmişdilər. Dəqiq ünvanlar, dəqiq yerlər,
ermənilərin olduğu məkanlar əvvəldən xüsusi qruplara verilmişdi.
Əhalinin köməyi ilə ermənilərin çoxu evlərdə, məscidlərdə, hərbi hissələrdə sığınacaq tapdı.
Talanların qarşısı MMŞ özünümüdafiə dəstələrinin gücü ilə yanvarın 15-də, demək olar ki, alınmışdı.
MMŞ dəstələri şəhərə nəzarət edirdilər.
1990-cı il yanvarın 13, 15, 16, 17 və 18-də Azərbaycan KP MK-nın büro iclaslarında respublikadakı
vəziyyət müzakirə edilmiş, çıxış edənlər – Ə.Vəzirov, A.Mütəllibov, V.Polyaniçko, E.Qafarova,
M.Məmmədov, V.Hüseynov və başqaları, habelə Bakıda olan Y.Primakov və yüksək rütbəli Moskva
hərbçiləri güc tətbiq olunması vacibliyini bildirmişdilər. Etiraz edən və ya başqa təklif verən
olmamışdı.
1990-cı il yanvarın 15-də Ə.Vəzirov Moskvaya göndərdiyi teleqramda tələb edir ki:
 
“Antisovet, antipartiya şüarları ilə mitinq edən ekstremistlərin liderləri dərhal məsuliyyətə cəlb
edilməlidirlər. Bunun üçün hüquqi əsaslar vardır. Müxalifətin əlində çoxlu silahın olması
Azərbaycanda sosialist quruluşunun məhvinə gətirib çıxaracaq və buna görə də dərhal güc tətbiq
olunmalıdır”.
 
Elə bu vaxt Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri A.Mütəllibov Moskvaya teleqram vurmuşdu ki,
respublikanın SSRİ güc nazirlikləri hərbi kontingentini qeyri-qanuni silahlı birləşmələri tərk-silah
etmək üçün əməliyyat keçirəcəkləri müddətdə yerləşdirmək və ərzaqla təmin etmək imkanı vardır.
Xalqa, demokratik qüvvələrə tutulacaq divana hüquqi don geyindirmək üçün fövqəladə vəziyyət elan
olunması vacib idi. Ə.Vəzirov yanvarın 14-də AKP MK bürosunda müzakirə etdikdən sonra çağırdığı
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti iclasında “Azərbaycan SSR-in DQMV-də vəziyyətin
normallaşdırılması sahəsində təxirəsalınmaz vəzifələr haqqında” qərar qəbul edilməsinə nail oldu.
Qərarda DQMV və zəruri olarsa, ona bitişik rayonlarda və sərhəd boyunca fövqəladə vəziyyət elan
olunması və mərkəzdən lazımi köməklik göstərilməsi üçün SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinə
müraciət olunması nəzərdə tutulurdu. Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət Heyətinin müraciətinə əsasən
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti yanvarın 15-də “DQMV və bəzi başqa rayonlarda fövqəladə
vəziyyət elan olunması haqqında” fərman verdi. Azərbaycan SSR Ali Sovetinə təklif edildi ki, Bakı
və Gəncə şəhərlərində, eləcə də başqa yaşayış məntəqələrində qadağan saatları tətbiq edilməsi də
daxil olmaqla hər cür lazımi tədbirlər görsün.
Respublika hökuməti iflic vəziyyətində idi. Respublika Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri
Moskvaya göndərdiyi şifrəli teleqramlarda bildirirdi ki, respublika xaos vəziyyətindədir, qiyam
ərəfəsindədir, qətiyyətli tədbirlər görülməsə, Azərbaycan əldən gedə bilər. İmperiya buradakı
hakimiyyət böhranından, bəzi ölkələrdə olduğu kimi, Bakıda da Sovet hakimiyyətinin



devriləcəyindən, beləliklə, Azərbaycanı itirəcəyindən qorxub Bakı ətrafına əlavə qoşun hissələri,
ağır texnika gətirməyə başladı. MMŞ-nin təşəbbüsü ilə şəhərin girəcəklərində və Bakı qarnizonu
hissələrinin ətrafında əhali yük, minik maşınlarını, avtobus və trolleybusları yan-yana düzüb
barrikadalar qurdu, piketlər təşkil etdi. Yollarda 26 maneə yaradıldı. Şəhərdəki qoşun hissələrinin, o
cümlədən Salyan kazarmalarının yolu kəsildi. Mən yanvarın 17-dən aeroporta gedən yolda qurulmuş
barrikadada olmuşam. Belə ki, bizim yataqxanada qalan tələbələrə belə göstəriş verilmişdi ki, o yolu
nəzarətdə saxlayaq və hazırda aeroportda olan Sovet Ordusuna ərzaq aparan avtomobillərin içəri
keçməsinə imkan verməyək.
Rəsmi Moskvanın Bakıya göndərdiyi emissarları – SSRİ Ali Soveti İttifaqlar Sovetinin sədri
Y.Primakov və Sov.İKP MK katibi A.Girenkonun AXC-nin “liberal” və “radikal” qanadları
nümayəndələri ilə ayrı-ayrılıqda görüşləri müsbət nəticə vermədi. Yanvarın 17-dən AKP MK binası
qarşısında izdihamlı mitinq başlandı, ümumi tətil elan olundu. Tələb edildi ki, Moskva Ermənistanın
Azərbaycana ərazi iddialarına qəti son qoysun, imperiyanın Bakıya və ətrafına yığdığı qoşunlar
Dağlıq Qarabağa və daim erməni basqınlarına məruz qalan sərhəd bölgələrinə göndərilsin.
Mitinqçilər xalqa xəyanətdə təqsirkar bildikləri respublika partiya, sovet və hökumət başçıları üçün
simvolik dar ağacları düzəltmişdilər. Onlar AKP MK birinci katibi vəzifəsinə öz namizədlərini irəli
sürürdülər. Xalqın Moskvanın təyin etdiyi canişini istefaya göndərmək, yerinə öz nümayəndəsini
gətirmək tələbi qəti rədd edildi. A.Girenko açıqca bildirdi ki, respublika rəhbərliyini Sov.İPK MK-
nın deyil, kütlənin dəyişməsi yolverilməzdir.
1990-cı il yanvarın 19-da SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti yanvarın 20-də saat 00.00-dan “Bakı
şəhərində fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında” fərman verdi. Xalqı qəfildən yaxalamaq, ona
divan tutmaq, qırğın törətmək üçün qoşunlardan istifadə ediləcəyi, aman verilməyəcəyi, habelə ən
başlıcası fövqəladə vəziyyətin elan olunacağı vaxt gizli saxlanıldı. Fövqəladə vəziyyət və komendant
saatı vaxtının elan edilməsi qanlı planları poza bilərdi. Barrikadalarda duran bizlər imperiyanın və
respublikanın səlahiyyətli nümayəndələrinin ordunun şəhərə girməyəcəyi haqqında dəfələrlə təkrar
etdikləri vədlərə inanmışdıq.
Xalqa məlumat verilməsin deyə yanvarın 19-da saat 19.27-də Azərbaycan televiziyasının enerji
bloku partladılaraq sıradan çıxarılmışdı. Fövqəladə vəziyyətin yanvarın 20-də, saat 00.00-dan
başlanmasına göstəriş verildiyinə baxmayaraq, qoşun hissələri yanvarın 19-da saat 21.00-dan ilk
olaraq Türkan-Qala tərəfdən şəhərə yeridildi. “Bakı əməliyyatı”na SSRİ Müdafiə naziri D.Yazov
şəxsən rəhbərlik edirdi. Bakı qarnizonu qoşunları, gətirilən hərbi hissələr, hərbi gəmilərdən desant,
xüsusi cəza dəstələri hücuma keçdi. Ağır hərbi texnika çox asanlıqla barrikadaları dağıtdı. Əsgərlər
gözyaşardıcı qazdan istifadə edir, əliyalın adamlara avtomat silahlardan güclü atəş açırdılar. Qaçıb
sığınacaqlarda gizlənənlər tanklar üzərindəki projektorların köməyi ilə axtarılıb tapılır, gülləbaran
edilirdilər. Hərbçilər təsadüfən yola çıxanları, yaşayış evlərini, təcili yardım maşınlarını, şəhər
nəqliyyatını atəşə tutur, yaralıları öldürür, meyitləri yandırır, təhqir edir, adamları tankların tırtılları
altına salıb əzabla öldürür, eybəcər hala salırdılar. Şəhərin küçələri öldürülmüş, yaralanmış
adamların, qocaların, qadınların, uşaqların qanına qərq olmuşdu. Əsgərlər tibb müəssisələrini
mühasirəyə alaraq yaralı mülki şəxslərin buraya gətirilməsinə, habelə tibbi heyətin yaralılara köməyə
getməsinə mane olurdular.
Rəsmi məlumatlara görə, Bakıya və başqa yaşayış məntəqələrinə sovet ordusunun hücumu vaxtı 131
nəfər, o cümlədən 117 azərbaycanlı, 6 rus, 3 yəhudi, 3 tatar öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmış, 400
nəfər həbs edilmiş, 4 nəfər itkin düşmüşdür. Evlərə, ictimai və şəxsi nəqliyyat vasitələrinə, şəhər



təsərrüfatına və vətəndaşlara böyük maddi ziyan dəymişdi. Fövqəladə vəziyyət haqqında fərman artıq
iş işdən keçəndən sonra, yanvarın 20-də saat 7-də elan olunmuşdu.
Bir sıra qabaqcıl ziyalı yanvarın 20-də Elmlər Akademiyasında etiraz mitinqi keçirdi. Ziyalıların
səsini boğmaq, onları qorxutmaq üçün bu mitinqin iştirakçısı olan üç görkəmli alim, professor
Sumqayıta – mitinqə gedərkən yolda tankın altına salınıb məhv edildi.
Gərginliyi bir qədər yatırmaq üçün hərbi hökumət həmin gün radio ilə Azərbaycan SSR Ali Soveti
sədrinin Bakıda fövqəladə vəziyyət elan olunmasına və şəhərə qoşun yeridilməsinə qarşı etiraz
bəyanatının yayılmasına icazə verdi.
Xalq deputatları şair Bəxtiyar Vahabzadə, yazıçılar Anar və Elçin Ali Sovet sədrindən fövqəladə
sessiya çağırılmasını, hadisəyə qiymət verilməsini tələb etdilər. B.Vahabzadə radio ilə xalq
deputatlarına müraciət etdi. Yanvarın 21-də deputatların üçdə birinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin fövqəladə sessiyası keçirildi. Moskvanın hakimiyyət uğrunda didişən kommunist
rəhbərlərindən kimi birinci katib təyin edəcəyini gözləyən yüksək vəzifə sahibləri bu sessiyanın
işində, demək olar ki, iştirak etmədilər, hətta onu “qeyri-qanuni yığıncaq” adlandırdılar.
Sessiya baş vermiş faciəyə siyasi qiymət verməyə çalışdı. Onu törədən ölkə və respublika
rəhbərlərinə qəti etiraz bildirildi. Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında
fərmanın fəaliyyətini dayandırmaq, ordu hissələrini şəhərdən çıxarmaq barədə qərarlar qəbul olundu.
Lakin Moskva bu qərarlara əhəmiyyət vermədi.
Xalq başsız qalmışdı, vahimə içində idi. Yanvarın 21-də Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı
daimi nümayəndəliyinə gələrək burada təşkil olunmuş, 6 minədək adamın iştirak etdiyi izdihamlı
yığıncaqda çıxış etdi, bu ağır günlərdə yaralı, heç yerdən kömək almayan doğma xalqı ilə birgə
olduğunu bildirdi. O, çıxışında və verdiyi müsahibələrdə 20 Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verdi,
əliyalın xalqın qırılmasını hüquqa, demokratiyaya, humanizmə zidd, mərkəzin və respublika
rəhbərlərinin günahı üzündən yol verilmiş kobud siyasi səhv kimi ifşa etdi. H.Əliyev çıxışında qeyd
etdi ki,
 
“Dağlıq Qarabağ hadisələrinin ilkin mərhələsində ölkənin ali partiya siyasi rəhbərliyi tərəfindən
vaxtında zəruri tədbirlər görülsə idi, gərginlik indiki hala çatmaz, tərəflər itkilərə məruz qalmaz,
başlıcası isə 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə çoxlu insan qırğını ilə nəticələnən hərbi
müdaxilə üçün zəmin yaranmazdı”.
Ölkə rəhbərliyini ciddi tənqid edən Heydər Əliyev ona yarınan respublika başçılarının da yarıtmaz
fəaliyyətini ifşa etdi və göstərdi ki, Vəzirov “bu yüksək vəzifədə olduğu müddətdə... Azərbaycanda
vəziyyəti sabitləşdirmək üçün heç nə etməmişdir. Əksinə, səhv addımları, yaramaz iş üslubu, yanlış
siyasi manevrləri ilə xalqla öz arasında uçurum yaratmışdır”. Heydər Əliyev qorxmadan imperiya
rəhbərlərini “qatillər” adlandırırdı.
Azərbaycan, Bakıda fövqəladə vəziyyət olmasına baxmayaraq, yanvarın 22-də şəhidlərlə vidalaşdı.
Paytaxt matəm libası geyinmişdi. Respublikada üç gün matəm elan olunmuşdu. Azadlıq meydanında
izdihamlı matəm mitinqi keçirildi. Mitinqdə və dəfn mərasimində milyona qədər insan iştirak edirdi.
Bu, azadlıq, haqq, ədalət, demokratiya yolunda müqəddəs şəhidlərə ehtiramın, habelə Moskvanın
qanlı əməllərinə qarşı etirazın ifadəsi idi. Küçələrdə, AKP MK binası divarlarında “Qorbaçov
cəlladdır!”, “Rədd olsun Sov.İKP!”, “İşğalçılar, rədd olub gedin!” və b. şüarlar yazılmışdı. Partiya
biletlərindən tonqallar qalanmışdı.
Şəhidlər şəhərin ən uca yerində – Dağüstü parkda dəfn edildi.



20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar Şəkidə çoxminli mitinq keçirildi. İnsanlar kəskin etirazlarını bildirir,
Sovetlər Birliyindən ayrılmaq haqqında şüarlar səsləndirir və Respublika rəhbərliyinin istefasını
tələb edirdilər. 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar keçirilən mitinq özəl cəhətləri ilə fərqləndi. Əvvəllər
əks mövqedə duranlar, komminist partiyasının üzvləri partiya biletlərini ataraq xalqın mövqeyinə
keçdiklərini bildirdilər. Komsomolçular komsomol biletlərini yandırırdılar. 20 Yanvar faciəsi
Azərbaycanı sevən bütün qüvvələri birləşdirmişdi.
Gizlicə respublikadan qaçmış Ə.Vəzirovun yerinə Moskva yanvarın 24-də Ayaz Mütəllibovu
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi vəzifəsinə gətirdi.
İmperiya rəhbərləri, onların yerli əlaltıları istədiklərinə nail oldular. Bakıda fövqəladə vəziyyət,
komendant saatı tətbiq edildi. AXC, MMŞ dağıdıldı, bir çox fəal cəbhəçilər həbs olundu, ölkədən
qaçdı, qeyri-leqal işə keçdi. AXC-nin hakimiyyətə gəlmək cəhdi baş tutmadı.
İmperiyanın şovinist rəhbərliyi qanlı əməlləri ilə Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədi, özünün
dayağı olan Kommunist Partiyasını, Sovet hakimiyyətini xalqın gözündən daha da saldı, bəzilərində
“yenidənqurma”ya olan ümidi puç etdi, təsdiq etdi ki, imperiya üçün respublikanın suverenliyi,
xalqların ləyaqəti heç nədir. 1990-cı ilin Qanlı Yanvarı Azərbaycan xalqı üçün təkcə böyük faciə
deyildir, ləyaqətini qorumaq üçün mübarizə aparmağa, bu yolda qurban verməyə hazır olan xalqın
tarixində şərəfli bir səhifədir.
Bu vaxt Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın sərhəd bölgələrinə hücumlar genişlənməyə başladı.
Ermənistanda dövlətin himayəsi ilə 6 böyük qeyri-qanuni silahlı qruplaşma təşkil olunmuşdu.
Quldurlar hərbi hissələrə hücum edir, silah və sursatı ələ keçirirdilər. 1990-cı ildə burada iri
miqyaslı hərbi əməliyyatlar keçirməyə qabil olan hərbi hissələrdə – erməni milli ordusu, erməni
ümummilli hərəkatının hərbi təşkilatı, respublika partiyasının müstəqil ordusu, “David Sasuni”,
“Vretaruner” (qisasçılar), “Haydat” (erməni məhkəməsi) və b. silahlı dəstələrdə 10 minə qədər
“döyüşçü” toplanmışdı.
Ermənistan SSR Ali Soveti 1990-cı il iyulun 31-də “SSRİ qanunvericiliyində nəzərdə tutulmamış
silahlı dəstələrin yaradılmasını qadağan etmək və silah qanunsuz saxlanıldığı halda onu geri almaq
haqqında” 1990-cı il 25 iyul tarixli prezident fərmanının Ermənistan və DQMV-də qüvvədə
olmadığını elan etmişdi. Ermənistan hərbi birləşmələri tez-tez Azərbaycan ərazisinə basqın edirdilər.
Naxçıvan MSSR Ermənistan tərəfindən blokadaya alınmışdı. Ermənilər Azərbaycan dəmir yolunun
Ermənistanın Mehri rayonu ərazisindən keçən hissəsində qatarların hərəkətinə mane olur, onları atəşə
tuturdular. 1990-cı il yanvarın 12-də düşmən bir neçə hərbi vertolyotla Xanlar rayonunun Quşçu
kəndinə desant ataraq dinc əhaliyə vəhşicəsinə divan tutdu, onlarca adam – qadın, uşaq və qoca məhv
edildi. Erməni faşistləri Naxçıvanın Kərçi kəndinə basqın edib yanvarın 18-də onu tutdu və 320
sakini qovub çıxartdı. Bu əməliyyatlarda sovet qoşun hissələri də iştirak edirdi. Martın 24-də gecə üç
erməni hərbi hissəsi rusların köməyi ilə Qazax rayonunun Bağanis-Ayrım kəndinə hücum etdi, kəndin
7 sakini, o cümlədən iki qadın və ikiaylıq körpə işgəncə ilə öldürülüb yandırıldı, 11 ev talan edildi
və külü göyə sovruldu.
Azərbaycan SSR Ali Soveti 1990-cı il iyunun 11-də Ermənistanla sərhəd boyu (975 km) fövqəladə
vəziyyət elan etdi. Sərhədlər mühəndis qurğuları ilə möhkəmləndirildi, onu müdafiə etmək üçün
Xüsusi Təyinatlı Milis Dəstələri yaradıldı.
SSRİ-də davam edən inzibati amirlik rejimi Kommunist Partiyasının rəhbər və istiqamətverici rolunu
dəyişdirdi, o, sosial-iqtisadi, ictimai-mədəni, idarəçilik siyasəti problemlərini həll etmək iqtidarını
itirməyə başladı. “Yenidənqurma” və digər tələsik tədbirlərlə çoxmillətli Sovet dövlətini labüd



iflasdan xilas etmək mümkün deyildi.
Tarixin bu məsuliyyətli dövründə iqtidar və AXC liderləri mayın 17-də görüşüb Məşvərət Şurası
yaratdılar. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyası mayın 18-də Məşvərət Şurasında əvvəlcədən
əldə olunmuş razılığa əsasən, müxalifətin maneəsinə rast gəlmədən prezident vəzifəsi təsis etdi və
Ayaz Mütəllibovu respublikanın prezidenti seçdi. İqtidar bir sıra güzəştlərə getdi. Demokratlara
qarşıdakı seçkilərdə deputat yerləri vəd olundu. 21 may tarixli prezident Fərmanı ilə 28 May – 1918-
ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı gün “Azərbaycan dövlət quruluşunun dirçəliş günü”
elan edildi. Həmin gün demokratik qüvvələr Azərbaycan Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağını keçmiş
Azərbaycan parlamenti binası üzərində yenidən qaldırdılar. Fövqəladə vəziyyət olmasına
baxmayaraq, Bakıda, Gəncədə, Şəkidə və respublikanın başqa şəhərlərində 28 May münasibətilə
mitinqlər, nümayişlər keçirildi.
Lakin o zamankı rəhbərlik Heydər Əliyevin Respublikaya qayıdışından ehtiyat edirdi. Ayaz
Mütəllibov Moskvaya – Heydər Əliyevə xəbər göndərib bildirmişdi ki, onun qayıdışı ilə
“Azərbaycanda böyük qarışıqlıqlar baş verə bilər”. Bakı hava limanında Heydər Əliyevi
qarşılayacaq şəxslərdən biri – görkəmli naşir Əjdər Xanbabayev 1990-cı il mayın 30-da qətlə
yetirildi. Ən yüksək dairələrdən edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, tarixin bu məsuliyyətli və çətin
dövründə xalqı ilə bir olmağı, ona kömək etməyi vacib bilən Heydər Əliyev 1990-cı il iyulun 20-də
təyyarə ilə Bakıya qayıtdı. İki gündən sonra – iyulun 22-də Heydər Əliyev Naxçıvana getdi. Həmin
gün o, Naxçıvanın Azadlıq meydanında 80 mindən çox adamın iştirakı ilə keçirilən izdihamlı mitinqə
dəvət olundu və orada çıxış etdi. Xalqın respublikanın müxtəlif bölgələrindən gəlmiş nümayəndələri
ilə görüşlər keçirdi, onları müstəqillik uğrunda axıradək mübariz olmağa çağırdı. O, Azərbaycan xalq
deputatlığına namizəd irəli sürüldüyü Nehrəm seçki dairəsi seçiciləri ilə görüşündə demişdi:
 
“Azərbaycan Respublikasının milli dövlət kimi inkişaf etməsi indi əsas məsələdir. Bunun üçün
Azərbaycan tam müstəqil, azad, demokratik respublika olmalıdır. Bütün bu vəzifələri həyata keçirmək
üçün ancaq və ancaq birlik, yekdillik lazımdır. Rəhbərliklə xalqın yekdilliyi tam təmin olunmalıdır”.
Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR xalq deputatları sovetlərinə seçkilər kampaniyası başlaması ilə
əlaqədar iyulun 28-də respublika demokratik qüvvələrinin forumunda 20-dən artıq ictimai təşkilatın
iştirak etdiyi “Demokratik Blok” (Demblok) yaradıldı. Seçki komissiyalarına cəbhənin və digər
ictimai təşkilatların nümayəndələri də salındı. Seçkilər alternativ əsasda keçirildi. 360 Azərbaycan
SSR xalq deputatı mandatını almağa 1200 nəfər namizəd irəli sürülmüşdü. Seçkilər sentyabrın 30-da
keçirildi. Bəzi dairələrdə oktyabrın 14-də və dekabrın 16-da təkrar seçkilər oldu. Kommunistlərin
qüvvələri səfərbər etməsi, habelə fövqəladə vəziyyət, repressiyalar seçkilərin nəticəsinə təsir
göstərdi. Azad və ədalətli rəqabət təşkil etmək mümkün olmadı. Qeyri-demokratik seçki qanununun
özünü də rəhbər dairələr biabırçı şəkildə pozurdular. Bu yolla onlar seçkilərin nəticələrini
saxtalaşdırıb parlamentdə yerlərin çoxunu kommunistlərə verdilər. Demblokun cəmi 30 nümayəndəsi
Azərbaycan SSR xalq deputatı seçildi.
1991-ci ilin əvvəllərindən DQMV təyyarə meydanına nəzarət Azərbaycan milisinə verildi. Sovet
imperiyasının silahlı qüvvələri bu vaxt SSRİ-nin saxlanılmasına münasibət haqqında 17 mart
Ümumittifaq referendumunda iştirak etməyən Ermənistana “dərs vermək”, habelə Azərbaycandakı
kommunist rejimini dəstəkləmək üçün erməni quldurlarına köməyi azaltdı. 1991-ci il mayın
əvvəllərində Çaykənd və Martunaşendə pasport rejimi yoxlanıldı və hərbiləşmiş erməni birləşmələri
tərk-silah edildi. İyulun əvvəllərində Goranboy rayonunun Azadkənd, Sarısu, Manaşid, Erkeç və



Buzluq kəndlərində düşmənin dayaq məntəqələri dağıdıldı.
Lakin erməni quldurları yenə rusların köməyi ilə sərhəd zonalarındakı Azərbaycan kəndlərinə
basqınları davam etdirirdilər. Avqustun 18-20-də erməni hərbi hissələri rusların, vertolyot və ağır
texnikanın köməyi ilə Qazax rayonuna hücum etdi. Bağanis-Ayrım kəndi yenə dağıdıldı, əhaliyə
işgəncələr verildi. Vəhşilər bir kişini ot tayasında yandıraraq ətrafında yallı getmişdilər. Ermənilərin
Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonu kəndlərinə də hücumları ara vermirdi. Qubadlının Yuxarı Cibikli
kəndinin əhalisi düşmənə mərdliklə müqavimət göstərmiş, 20 qulduru məhv etmişdi. Burada olan
Sovet Ordu hissəsi, demək olar ki, seyrçi mövqe tutmuşdu. Təkcə ukraynalı Olek Babak əliyalın
azərbaycanlılara kömək etdi və qəhrəmancasına həlak oldu. Ölümündən sonra ona Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı adı verildi. Vəziyyəti gərginləşdirmək üçün erməni terrorçuları hər vasitədən istifadə
edirdilər. 1989-cu il sentyabrın 16-da onlar Tiflis-Bakı şəhərlərarası sərnişin avtobusunu Yevlax
şəhəri yaxınlığında partlatdılar. 1990-cı il avqustun 10-da Xanlar rayonunda Tiflis-Ağdam sərnişin
avtobusunda yeni terror aktı törətdilər. Partlayış nəticəsində 17 nəfər həlak oldu və 15 nəfər
yaralandı. 1991-ci il iyulun 31-də erməni terrorçuları Moskva-Bakı sərnişin qatarında Mahaçqala
yaxınlığında böyük partlayış törətdilər. Nəticədə 15 sərnişin həlak oldu, 16 nəfər ağır yaralandı. Buna
oxşar cinayət 1991-ci il mayın 30-da Kolonyurd stansiyası yaxınlığında baş verdi. Sərnişin qatarının
partladılması nəticəsində 12 nəfər həlak oldu. Bir qədər əvvəl Rostov şəhəri yaxınlığında
Simferopol-Bakı qatarını da partlatmağa cəhd edilmişdi.
Süqutu labüd olan SSRİ-ni xilas etmək üçün Moskva yeni cəhd kimi “SSRİ-nin taleyi” məsələsini
ortaya atmışdı. Yeni İttifaq müqaviləsi hazırlanmış və mətbuatda dərc edilmişdi. Azərbaycan
rəhbərliyi bu layihənin hazırlanmasının iştirakçısı olmuş və SSRİ Ali Sovetinin sessiyasında onu
müdafiə etmişdi. Heydər Əliyev respublika başçılarının bu mövqeyini Naxçıvan MR Ali Məclisinin
14 yanvar 1991-ci il tarixli sessiyasında kəskin tənqid etdi, göstərdi ki, Azərbaycan üçün bu
müqaviləyə girmək, ona müsbət rəy bildirmək xalqımızın qarşısında cinayət etmək deməkdir.
 
“Əgər bizim respublikamız həqiqətən milli dirçəliş yoluna çıxıbsa və bu yolla getmək istəyirsə, onda
hansı ittifaq birliyindən söhbət gedə bilər? Burada təyin etmək lazımdır, bizim respublikamız hansı
yolla gedəcəkdir?”
 
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 7 mart tarixli sessiyasında Heydər Əliyev SSRİ-
nin saxlanmasına münasibət bildirilməsi üçün təşkili nəzərdə tutulan Ümumittifaq referendumunda
iştirak etməyin əleyhinə çıxdı.
 
“Mən yeni İttifaqa daxil olmağın və bunun üçün referendum keçirməyin, heç bir şərt qoymadan, tam
əleyhinəyəm. Azərbaycanın tam istiqlaliyyət, azadlıq, iqtisadi və siyasi müstəqillik yolu ilə
getməsinin tərəfdarıyam. Azərbaycan tam müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərmək üçün bütün
imkanlara malikdir”.
 
SSRİ-nin saxlanılmasına münasibət bildirmək üçün kommunistlər birləşib referendumda
Azərbaycanın iştirakı haqqında qərar qəbul etdilər. Ermənistanın boykot etdiyi referendumda
Azərbaycanın iştirakının Moskvanın münasibətini ikincinin xeyrinə dəyişəcəyi xülyası da buna az
təsir göstərmədi. AXC, demokratik qüvvələr, milli-azadlıq hərəkatının liderləri bu qərarın əleyhinə
çıxış etdilər. Respublikanı nümayişlər və tətillər dalğası bürüdü. Xalqın “İttifaq müqaviləsi”nə,



SSRİ-yə münasibət üzrə referenduma qarşı çıxması müstəqillik hərəkatının parlaq təzahürü idi.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və siyasi iradəsi ilə Naxçıvan MR Ali Məclisi 1991-ci il martın 14-də
referendumda iştirak etməmək haqqında qərar qəbul etdi. Azərbaycanın demokratik qüvvələri
referendumu boykot etdilər. On gün (qanunla iki ay olmalı idi) tələm-tələsik “hazırlıq”dan sonra
martın 17-də keçirilmiş “referendum”un nəticələri saxtalaşdırıldı, guya səsvermədə iştirak edənlərin
93,3 faizi SSRİ-nin saxlanılması lehinə oldu.
Heydər Əliyev respublikada xalq kütlələri tərəfindən başlanmış milli dövlət quruluşunun dirçəlişi
hərəkatını dəstəkləməyə çağırırdı. Onun rəhbərliyi altında milli dövlətçilik ənənələrinin bərpasına
başlanmışdı. 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan MSSR parlamentinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə
keçirilən sessiyası Muxtar Respublikanın adından “sovet sosialist” sözlərinin götürülməsi,
Azərbaycan Cümhuriyyətinin üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağının Dövlət Bayrağı kimi qəbul edilməsi və
bu barədə Azərbaycan parlamenti qarşısında qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında məsələ
qaldırılması haqqında tarixi qərarlar qəbul etdi. Muxtar Respublika Ali qanunverici orqanı “Ali
Məclis” adlandırıldı. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan MR Ali Məclisi 1990-cı il noyabrın
21-də 20 Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verdi, bu qanlı hadisədə SSRİ rəhbərliyi ilə yanaşı,
respublika başçıları Ə.Vəzirovun, A.Mütəllibovun və onların əlaltılarının günahkar olduqlarını qeyd
etdi, xalqa kimlərin ona rəhbərlik etmək istədiyini göstərdi. Heydər Əliyev Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin 1991-ci il 5 fevral sessiyasındakı çıxışında respublikada yaranmış vəziyyətin səbəblərini
təhlil etdi və göstərdi ki,
 
Biz torpaqlarımızı özümüzə qaytarmalıyıq, orada hakimiyyətimizi bərpa etməliyik, biz
respublikamızın suverenliyini təmin etməliyik.
 
Heydər Əliyevin bu çıxışı qüvvələri səfərbər edib, müdafiədən hücuma keçməyə çağırış idi. Heydər
Əliyevin irəli sürdüyü təkliflərin xalqda böyük hərəkat doğuracağından qorxuya düşən, onları
qaragüruhçu qalmaqalda itirib-batırmağa çalışan iqtidar əlaltıları sessiyada çığır-bağır saldılar. Bu
cəhdləri millət vəkili, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə sessiyadakı çıxışında ifşa etdi:
 
Biz bu gün böyük həyat təcrübəsinə və siyasi diplomatik biliyə malik olan, bütün ömrü boyu siyasət
qazanında qaynayıb-bərkiyən bu vətən oğlunun ağlından, təcrübəsindən istifadə etmək əvəzinə,
vətənin taleyinə tüpürüb şəxsi ambisiyamızı qabağa çəkdik.
 
Qaragüruhçuların əməllərini insanlar etirazla qarşıladılar. Naxçıvan MR-də həyata keçirilən
demokratik tədbirlər bütün Azərbaycana örnək oldu. Demokratik qüvvələrin tələbi ilə 1991-ci il
fevralın 5-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyası bir sıra tarixi qərarlar qəbul etdi. Dövlətin adı
dəyişdirilib “Azərbaycan Respublikası” adlandırıldı. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bayrağı Dövlət
Bayrağı kimi təsdiq olundu.
Aprelin 23-də SSRİ prezidenti ilə referendumda iştirak etmiş 9 respublikanın yüksək vəzifəli şəxsi
Moskva yaxınlığındakı Novo-Oqaryova prezident iqamətgahında tezliklə yeni ittifaq müqaviləsi –
“Suveren Dövlətlər İttifaqı” müqaviləsinin bağlanacağı haqqında niyyət protokolu imzaladılar.
Müqavilə bağlandıqdan sonra altı aydan gec olmayaraq ittifaq orqanlarına yeni seçkilər keçirilməsi
və bu yolla rəqiblərin siyasi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması nəzərdə tutulurdu.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 26 iyun tarixli sessiyası, Demblokun etirazına



baxmayaraq, bu layihəni ümumən bəyəndi və başda prezident olmaqla Azərbaycan adından onu
imzalayacaq nümayəndə heyətini təsdiq etdi.
İmperiya rəhbərliyi may-iyun aylarında Goranboyda erməni quldurlarına köməyi azaltmaqla həm
Ümumittifaq referendumunda iştirak etməmiş Ermənistanı “cəzalandırdı”, həm də Azərbaycanda
Mütəllibov rejimini bir qədər populyarlaşdıra bildi. Bundan istifadə edən prezident mövqelərini
möhkəmləndirmək, parlamentdən asılılığını azaltmaq üçün ümumxalq prezident seçkilərinə getməyi
qərara aldı. Seçkilər sentyabrın 8-nə təyin olundu. İqtidar xalq arasında böyük nüfuza malik olan
Heydər Əliyevin prezident seçilə biləcəyindən təşvişə düşüb qanuna yaş senzi və son beş ildə
Azərbaycanda yaşamaq haqqında tələbi daxil etdi. Xalq bu məhdudiyyətlərin götürülməsini tələb
edir, mitinqlər keçirirdi.
Heydər Əliyev imperiyanı qoruyub saxlamağa çalışan qüvvələrə, ilk növbədə, Kommunist
Partiyasına və Sovet hökumətinə açıq etirazını bildirdi, onların riyakar siyasətini ifşa etdi. O, 1991-ci
il iyulun 19-da Kommunist Partiyası sıralarından çıxdı. H.Əliyev SSRİ Nazirlər Kabinetinin partiya
təşkilatına bəyanatında partiyanı 1990-cı ilin yanvarında Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş hərbi
təcavüzə siyasi rəhbərlikdə və bu cinayətin üstünü açmamaqda, günahkarları üzə çıxarmamaqda,
mərkəzin ikiüzlü siyasəti, erməni separatçılarına havadarlığı sayəsində Dağlıq Qarabağda yaranmış
kəskin münaqişəli vəziyyətdə, vilayətin əslində tamamilə Azərbaycan dövlətinin idarəçiliyindən
çıxarılmasında, demokratikləşmə, siyasi azadlıqlar və plüralizm bəyan edilən bir dövrdə
Azərbaycanda demokratik hərəkat və cəmiyyətin demokratikləşdirilməsini əngəlləməkdə
təqsirləndirərək qeyd etdi ki:
 
“Yeniləşən partiya və respublikaların yeniləşən ittifaqı haqqında saysız-hesabsız bəyanatlar yenə
xalqı aldatmaqdır. Xalqa açıq demək lazımdır ki, bizim ölkəmizdə kommunizm eksperimenti,
sosializm yolu özünü doğrultmadı, zorakılıqla yaranan və saxlanılan respublikaların ittifaqı süquta
uğramaqdadır”.
Bu vaxt AXC-də parçalanma daha da dərinləşmişdi, idarə heyətində fikir birliyi yox idi. İki
platforma – birinci, müstəqilliyə doğru insan hüquqlarının aliliyinə zidd olmayan yollarla getməyi
vacib hesab edən “liberal-demokratlar”, ikinci isə müstəqilliyə hər bir mümkün, hətta lazım gələrsə,
insan hüquqlarına zidd olan yollarla getməyi lazım bilən “millətçi-vətənpərvərlər” platforması
formalaşmışdı. Cəbhə daxilində partiyalaşma prosesi başlamışdı. Buna görə də AXC-nin 1991-ci il
iyulun 13-16-da keçirilən I qurultayında idarə heyəti buraxıldı.
Hələ 1990-cı ilin əvvəllərində xalq cəbhəsi üzvləri müxtəlif siyasi partiyaların təşəbbüs qruplarını
yaratmışdılar. Xalq Azadlıq Partiyası, Dirçəliş Partiyası, Azərbaycan Sosial-Demokrat Partiyası,
Azərbaycan Milli Demokrat (Yeni Müsavat) Partiyası, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası və s. siyasi
təşkilatlar meydana gəlmişdi.
İmperiya hakimiyyətinin yuxarı eşelonlarında mühafizəkar qüvvələrin müqaviməti getdikcə
güclənirdi. Onların səmərəli fəaliyyəti üçün inflyasiyanın sürətlə artması, əhalinin vəziyyətinin
gündən-günə pisləşməsi münasib şərait yaradırdı. İrticanın növbəti hücumu 18-19 avqust dövlət
çevrilişi cəhdində təzahür etdi. Onun başçıları Forosda (Krımda) istirahət edən M.Qorbaçovu
“neytrallaşdırıb”, Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsi (QKÇP) təşkil etdilər və
“demokratikləşdirmə”nin, “yenidənqurma”nın çıxılmaz vəziyyətə saldığı imperiyanı iflasdan
qurtarmaq üçün bütün hakimiyyəti öz əllərinə aldılar. Kommunist Partiyası bu çevrilişi müdafiə etdi.
Qiyamçılar səhv etmişdilər, onlar iri şəhərlərdə demokratik qüvvələrin güclü olduğunu nəzərə



almamışdılar. Avqustun 19-da Rusiya prezidenti Boris Yeltsinin başçılığı ilə bütün demokratik
qüvvələr birləşib qiyama qarşı ayağa qalxdılar.
Azərbaycanda da demokratik qüvvələr “hərbi xuntanın” – Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsinin
qanuna zidd fəaliyyətinə qarşı çıxdılar. Lakin respublikanın prezidenti A.Mütəllibov avqustun 21-də
Azərbaycan televiziyası ilə bəyanat verib bildirmişdi ki, respublikanın qarşısında duran mürəkkəb
məsələlərin həllində ümidini bu komitəyə bağlayır. Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi V.Polyaniçko
da çevrilişi razılıqla qarşıladığını elan etmişdi. Sov.İKP-dən, “QKÇP”-dən gələn bütün göstərişlər
yerinə yetirilirdi. Demokratik qüvvələrin birgə fəaliyyəti nəticəsində SSRİ-də dövlət çevrilişinin
qarşısı alındı. Azərbaycanda da irticaya tərəfdar olan qüvvələrə qarşı mübarizə, mitinqlər başlandı.
Avqustun 22-də fövqəladə vəziyyətin hökm sürdüyü Bakının Nizami meydanında izdihamlı mitinq
oldu. Burada respublika rəhbərliyinin dövlət çevrilişinə müsbət münasibəti pislənildi. Mitinq zorla
dağıdıldı və onun təşkilatçıları həbs edildi. Avqustun 23-də AXC qərargahı qarşısındakı mitinqdə
dinc əhaliyə qarşı güc tətbiq edildi, adamlar xəsarət aldılar. Lakin xalqı qorxutmaq mümkün deyildi.
Avqustun 25-27-də Bakının Azadlıq meydanında bir milyona yaxın adamın iştirak etdiyi ümumşəhər
mitinqləri keçirildi.
Naxçıvanda da mitinqlər səngimək bilmirdi. Üç gün davam edən, 60 mindən çox adamın iştirak etdiyi
izdihamlı mitinq və nümayişlər nəticəsində xalq avqustun 26-da Muxtar Respublika Ali Məclisinin
fövqəladə sessiyasının açılmasına nail oldu. Sessiya Naxçıvan MR-də kommunistlərin hakimiyyətini
ləğv etdi. Muxtar Respublika ərazisində AKP və komsomolun fəaliyyəti dayandırıldı, onların bütün
strukturları ləğv olundu. Mitinqlərdə respublikada prezident seçkilərinin dayandırılması, parlamentin
buraxılması, yeni parlament seçkiləri keçirilməsi, Kommunist Partiyası hakimiyyətinin, fövqəladə
vəziyyətin ləğv edilməsi, DQMV-də Azərbaycanın suveren hüquqlarının təmin olunması üçün qəti
tədbirlər görülməsi tələb edilirdi.
İmperiya milli münaqişəni daha da dərinləşdirirdi. Lakin bu yolla imperiyanın xalqlar üzərində
ağalığını saxlaması artıq mümkün deyildi. Onun süqutu gündən-günə yaxınlaşırdı. Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin xalqın tələbi ilə çağırılmış növbədənkənar sessiyası 1991-ci il avqustun
30-da saat 13.30-da Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında
bəyanat – “Azadlıq Bəyannaməsi” qəbul etdi. “Azadlıq Bəyannaməsi”ndə qeyd olunurdu:
 
“Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti xalqın ali dövlət mənafelərini rəhbər tutaraq və onun
iradəsini ifadə edərək;
1918-ci ildən 1920-ci ilədək Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış
müstəqil dövlət kimi mövcud olduğunu qeyd edərək;
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi haqqında və
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Qanunlarına əsaslanaraq;
Azərbaycan xalqının müqəddəratı və azad inkişafının təmin olunması üçün öz məsuliyyətini dərk
edərək;
Milli mənsubiyyətindən və dini etiqadından asılı olmadan Azərbaycan Respublikasının bütün
vətəndaşlarının beynəlxalq aktlarda nəzərdə tutulmuş bütün insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına
təminat verərək;
Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü üçün təhlükəni aradan qaldırmağa
çalışaraq;
Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyini və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin etmək



kimi müqəddəs borcu rəhbər tutaraq;
Respublikanın bütün vətənpərvər qüvvələrinin sıx birləşməsinin zəruriliyini dərk edərək;
Azərbaycan Respublikasının və onun xalqının mənafeyinə zidd olmayan beynəlxalq paktları,
konvensiyaları və başqa sənədləri qəbul edərək;
SSR İttifaqına daxil olan bütün respublikalarla dostluq münasibətlərini bundan sonra da saxlamağı
arzu edərək;
Beynəlxalq birliyin üzvü olan dövlətlərlə bərabərhüquqlu münasibətlər yaratmağa hazır olduğunu
bildirərək;
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsində,
digər beynəlxalq hüquq paktlarında və konvensiyalarında təsbit edilmiş prinsipləri müvafiq surətdə
beynəlxalq birliyin üzvü olan dövlətlər və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmasına ümid
bəsləyərək Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa olunduğunu elan edir”.
Sessiyada Heydər Əliyevin az əvvəl keçirilmiş referendum nəticələrinin ləğv edilməsi, “Azadlıq
Bəyannaməsi”nin legitimliyini təmin etmək üçün yeni referendum keçirilməsi haqqında tələbi
qulaqardına vuruldu. Heydər Əliyev sessiyadakı çıxışında dedi:
 
“Biz artıq sovet imperiyasının, Kommunist Partiyasının dağılmasının şahidiyik... Bizim
respublikamızın, Azərbaycan xalqının vəziyyəti daha çətin, daha ağırdır. Bunun əsas səbəbi
respublikada hökm sürən Azərbaycan Kommunist Partiyasının diktatura rejiminin mürtəce siyasəti və
buraxdığı kobud, bağışlanılmaz səhvlərdir”.
 
O bildirdi ki, Azərbaycan Kommunist Partiyası dərhal hakimiyyətdən getməlidir. Respublika
başçıları isə hələ də gözləmə mövqeyi tuturdular.
1991-ci il sentyabrın 5-də SSRİ xalq deputatları V qurultayı keçid dövrünün hakimiyyəti haqqında
Konstitusiya Qanunu qəbul etdi və öz səlahiyyətlərini yüksək vəzifəli şəxslərdən təşkil edilmiş SSRİ
Dövlət Şurasına və tezliklə formalaşacağı nəzərdə tutulan SSRİ Ali Sovetinə verdi. Lakin
respublikalarda, o cümlədən Azərbaycanda bu qərarın həyata keçirilməsinə qarşı ciddi mübarizə
başlandı. İqtidarın imperiya tərəfdarları ilə əməkdaşlığı ona qarşı olan ümumxalq narazılığını daha
da artırdı.
Naxçıvan MR Ali Məclisi 1991-ci il sentyabrın 3-də dəfələrlə namizədliyini geri götürməsinə
baxmayaraq, Heydər Əliyevi xalqın təkidli tələbi ilə Ali Məclisin sədri seçdi. Ali Məclisin 4
sentyabr tarixli qərarı ilə Naxçıvan ərazisində prezident seçkiləri dayandırıldı. Azərbaycan iqtidarı
Naxçıvana ciddi təzyiqlər göstərdi. Bir qrup zabit, parlament deputatlarından ibarət böyük bir dəstə
Naxçıvana göndərildi ki, yerli hakimiyyət orqanlarını qərarı dəyişməyə məcbur etsin. Lakin Ali
Məclisin sədri Heydər Əliyev yerli televiziya ilə bəyanat verib xəbərdar etdi ki, Naxçıvana təzyiq
üçün gələn qüvvələr buranı tərk etməlidirlər, əks təqdirdə bütün əhali ayağa qalxacaqdır. İqtidar geri
çəkilməyə məcbur oldu. Naxçıvan MR Ali Məclisi 1 oktyabr tarixli qərarı ilə keçid dövrü İttifaq
orqanlarında Azərbaycan Respublikasının iştirakını qeyri-mümkün saydı, respublika rəhbərliyinin
müstəqillik məsələsində qeyri-ardıcıl mövqeyini ittiham etdi.
Respublikada dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizə daha da genişləndi. Sentyabrın 8-də
Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirildi. Demokratik qüvvələr bu seçkiləri boykot etdilər.
Prezident seçkiləri Naxçıvan MR ərazisində keçirilmədi. 8 sentyabr seçkilərinin nəticələrinə görə
A.Mütəllibov yenidən prezident elan olundu.



Xalqın rəğbətini qazanmaq üçün birinci katib – prezident Ayaz Mütəllibovun təşəbbüsü ilə sentyabrın
14-də tam iflasa uğramış Azərbaycan Kommunist Partiyası XXXIII fövqəladə qurultayını çağırıb
özünü buraxdı.
AXC səsi az olduğundan sözünü keçirə bilmədiyi parlamenti buraxmağı, paritet əsasında müvəqqəti
Milli Şura yaratmağı, rəhbərliyini ələ keçirəcəyinə əmin olduğu ordunun yaradılmasını, iqtidar isə
belə güzəştlər əvəzində sabitliyə təminat, əlavə səlahiyyətlər tələb edirdi.
1991-ci il oktyabrın 3-də prezident və xalq cəbhəsi liderlərinin görüşündə Milli Şura yaradılması
haqqında razılıq əldə olundu. Heydər Əliyev hakimiyyətpərəstlərin xalqa, demokratiyaya qarşı
yönəlmiş bu sövdələşməsinin əleyhinə çıxdı, AXC-nin ona Milli Şuraya daxil olmaq təklifini rədd
etdi.
Ali Sovetin 8 oktyabr tarixli sessiyasında “Respublikanın iqtisadi və ictimai-siyasi həyatını
sabitləşdirmək sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Qanun qəbul edilməklə, Azərbaycan prezidentinə
əlavə səlahiyyətlər verildi. Əvvəldən sövdələşməyə əsasən müxalifət bununla razılaşdı. Beləliklə,
əslində paralel qanunverici orqan yarandı – prezident Konstitusiyada dəyişikliklər və əlavələr etmək
səlahiyyəti qazandı.
Prezident yerlərdə tərəfdarları vasitəsilə möhkəmlənmək üçün dövlət, hakimiyyət, idarəetmə
quruluşunu və fəaliyyətini təkmilləşdirmək adı ilə oktyabrın 18-də rayonlarda, şəhərlərdə, şəhər
rayonlarında icra hakimiyyəti başçıları vəzifəsini təsis etdi və bu vəzifələrə özünə dayaq hesab etdiyi
adamları qoydu. Prezident idarəsi yaradıldı. Dövlət katibi və dövlət müşavirləri vəzifələri təsis
edildi. İlk dövlət katibi Tofiq İsmayılov təyin edildi. Lakin nə bu tədbirlər, nə də əhalinin sosial
vəziyyətini yaxşılaşdırmağa yönəldilən, dərin inflyasiya şəraitində real təsirə malik olmayan bəzi
sosial güzəştlər A.Mütəllibovun mövqeyini möhkəmləndirə bilmədi.
İmperiyanın güc toplayıb təşəbbüsü ələ alacağını gözləyən respublika rəhbərliyi Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Qanunun qəbul olunmasını xeyli yubatdı.
Nəhayət, 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı” yekdilliklə qəbul
edildi. Konstitusiya Aktında qeyd olunurdu ki,
 
“Azərbaycan dövləti müstəqil, unitar və dünyəvi dövlətdir. SSRİ-nin Azərbaycan ərazisindəki bütün
daşınar və daşınmaz mülkiyyəti Azərbaycan Respublikasının mülkiyyəti hesab olunur. Siyasi,
iqtisadi, mədəni həyatını öz tarixi və milli ənənələrinə, ümumbəşəri dəyərlərə uyğun inkişaf etdirmək
Azərbaycan xalqının ayrılmaz, inkaredilməz və bölünməz hüququdur. Azərbaycan xalqı Azərbaycan
Respublikası ərazisində və ondan kənarda yaşayan, Azərbaycan dövlətinə, onun qanunlarına tabe olan
bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından ibarətdir. Siyasi hakimiyyət xalqa məxsusdur, bu
suveren hakimiyyət parlament, ali icra orqanı və məhkəmələr, ümumi, birbaşa, gizli, bərabər
səsvermə yolu ilə seçilmiş nümayəndələr vasitəsilə həyata keçirilir. Respublikanın ərazisi və
sərhədləri toxunulmazdır. Təbii ehtiyatlar Azərbaycan Respublikasına məxsusdur. İqtisadi fəaliyyət
bazar münasibətləri və azad sahibkarlığa əsaslanır. Qanunla müəyyənləşdirilmiş hallardan başqa,
məcburi əmək qadağandır. Zəhmətkeşlərin qanunla tənzimlənən tətil hüququ vardır”.
 
Konstitusiya Aktında vətəndaşların seçib-seçilmək, siyasi partiya və birliklər yaratmaq hüququ,
respublikanı müdafiə etmək, qanunlara danışıqsız əməl etmək vəzifələri və s. təsbit olunurdu.
Lakin Azərbaycan iqtidarı hələ də imperiyanın iflasdan xilas olacağına və öz hakimiyyətini qoruyub



saxlaya biləcəyinə ümidini itirmirdi. Respublikanın dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında
Konstitusiya Aktının referendumla təsdiq edilməsi uzadılırdı.
1991-ci il oktyabrın 19-da mühafizəkarların cidd-cəhdlərinə baxmayaraq, müxalifətin təklifi ilə
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin XII çağırış II sessiyası M.Qorbaçovun yeni ittifaq üçün
iqtisadi baza yaratmaq məqsədilə irəli sürdüyü iqtisadi birlik haqqında müqavilə bağlamaq
təşəbbüsünə Azərbaycanın qoşulmasına etiraz etdi. Azərbaycan başqa respublikalarla birtərəfli
iqtisadi müqavilələr bağlanmasına üstünlük verdi.
1991-ci il noyabrın 14-də Moskva yaxınlığında Novo-Oqaryovada yeddi respublika – Rusiya,
Belarus, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Türkmənistan rəhbərləri yeni
dövlətlərarası birlik – “Suveren Dövlətlər İttifaqı”nı yaratmaq haqqında niyyətlərini bildirdilər.
Respublikalarda, o cümlədən Azərbaycanda demokratik qüvvələr buna qarşı qəti mübarizəyə
qalxdılar. Hazırlanmış müqaviləyə M.Qorbaçovdan başqa heç kim imza atmadı.
Noyabrın 20-də Yuxarı Qarabağda Xocavənd kəndinin düşmən tərəfindən ələ keçirilib vandalizmə
məruz qalması ilə əlaqədar vəziyyətlə yerində tanış olan respublikanın bir neçə yüksək vəzifəli
şəxsini, o cümlədən Dövlət katibini, Daxili İşlər nazirini, Baş prokuroru, habelə SSRİ Müdafiə
Nazirliyi nümayəndələrini, Rusiya və Qazaxıstan müşahidəçilərini Ağdama gətirən vertolyotun
vurulub salınması respublikada siyasi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi.
Noyabrın 26-da Ali Sovet “Milli Şura haqqında” Konstitusiya Qanununa yenidən baxmağa məcbur
edildi. Bu şuranın səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran maddələr dəyişdirildi. Paritet əsasında 25 nəfər
Demblok nümayəndəsindən və 25 nəfər başqa deputatdan ibarət Milli Şura yaradıldı.
Lakin imperiyanın pəncəsindən xilas olmağa çalışan xalqın tələbi ilə 1991-ci il avqustun 30-da
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyasında respublikanın dövlət
müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında bəyanat və xüsusən oktyabrın 18-də bu barədə Konstitusiya
aktının qəbulu ilə əlaqədar Dağlıq Qarabağ münaqişəsi daha da kəskinləşdi. Bu münaqişə
Ermənistanın əli ilə Azərbaycana qarşı aparılan təcavüzkar müharibəyə çevrildi.
Əvvəlcə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı yaşayış məskənlərinin işğalına başlandı. 1992-ci il yanvarın
15-də Kərkicahan, fevralın 10-da Malıbəyli, Quşçular kəndləri işğal olundu, dinc və silahsız əhaliyə
divan tutuldu, Xocalı və Şuşanın mühasirə məngənəsi daraldı. Erməni və sovet hərbi birləşmələri
fevralın ortalarında Qaradağlı kəndini ələ keçirdilər.
1991-ci il dekabrın 8-də Brest şəhəri yaxınlığındakı “Viskuli” iqamətgahında Rusiya Federasiyası,
Ukrayna və Belarus respublikaları rəhbərləri Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) yaradılması
haqqında müqavilə bağladılar. “Belovejsk sazişi” adlı müqavilədə SSRİ-nin hüquqi subyekt kimi
mövcudiyyətinə son qoyulduğu elan olundu. Brest “üçlüyü” keçmiş SSRİ-yə daxil olan respublikaları
da bu birliyə qoşulmağa dəvət etdi.
Orta Asiya respublikaları və Qazaxıstan rəhbərləri Türkmənistanın Aşqabad şəhərində görüşüb,
MDB-yə daxil olmaq niyyətlərini bildirdilər. Dekabrın 21-də Qazaxıstanın Almatı şəhərində Brest
“üçlüyü”, Aşqabad “beşliyi”, Ermənistan, Moldova və Azərbaycan rəhbərlərinin görüşü oldu.
Burada SSRİ-nin mövcudluğunun dayandırılması və bununla əlaqədar problemlərin nizama salınması
haqqında Bəyannamə qəbul edildi. Almatı görüşündə Azərbaycan prezidenti MDB ilə münasibətləri
müəyyən edən müqavilələr imzaladı. Lakin Azərbaycan parlamenti 1992-ci il oktyabrın 7-də onları
təsdiq etmədi.
Bu dövrdə Azərbaycan sənayesində, xüsusən, yüngül sənaye müəssisələrində, o cümlədən Şəkidə
“kölgə” iqtisadiyyatı kimi neqativ hadisə getdikcə gücləndi. Sovet cəmiyyətinin, sosialist istehsal



üsulunun böhranı ilə Azərbaycanın 70-80-ci illərdə yaratdığı güclü iqtisadi potensialının tədricən
itirilməsi təhlükəsi yarandı. Bu dövrün axırlarında Sovet İttifaqının dağılmasının artıq heç kimdə
şübhə yeri qoymayan gerçək şəraitində fürsətdən istifadə edən bir sıra partiya-sovet məmurları və
istehsal rəhbərləri tərəfindən çox hallarda mövcud müəssisələrin əmlakının dağıdılması, rüşvətxorluq
və korrupsiya əməllərinin getdikcə daha açıq şəkildə yer alması da iqtisadiyyatın geriləməsi
prosesini gücləndirirdi. Müstəqilliyin bərqərar olması ərəfəsində ölkədə hakimiyyətsizlik və hərc-
mərclik hökm sürməyə başlamışdı.
Azərbaycan Respublikasında dekabrın 29-da ümumxalq səsverməsi keçirildi. Referendum
bülleteninə bir sual yazılmışdı: “Siz Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qəbul etdiyi Konstitusiya Aktına tərəfdarsınızmı?” Səsvermə
hüququ olanların 95 faizdən çoxu referendumda iştirak etdi. Azərbaycan xalqı yekdilliklə
respublikanın dövlət müstəqilliyinə tərəfdar çıxdı.
1992-ci il mayın 27-də Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnini (musiqisi Üzeyir
Hacıbəyovun, sözləri Əhməd Cavadındır), 1993-cü il fevralın 23-də isə üçrəngli dairəvi qalxan
üzərində, içində alov olan səkkizguşəli ulduz təsvirli Dövlət Gerbini təsdiq etdi.
 
 
 
ŞƏKİ SƏHİYYƏSİ SOVET HAKİMİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ
 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuş ənənələrdən AXC-nin süqutu və ölkədə sovet
hakimiyyətinin qurulmasından sonra yeni yaranan Xalq Səhiyyə Komissarlığı və onun səhiyyə
orqanları da bəhrələndi. Yeni Komissarlığın ümdə vəzifəsi respublikada geniş yayılmış vəba, çiçək,
malyariya, qarın yatalağı, qızılca kimi yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə aparmaq idi. Bu və digər
sahələrdə islahatlar aparmaq üçün səhiyyə komissarı (səhiyyə naziri) vəzifəsinə 1921-ci ilin 28
noyabrında M.Qədirli təyin edildi. Onun səhiyyə komissarı kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrdə vahid
tibbi-səhiyyə sistemi yaradıldı, kadr hazırlığına, kənd səhiyyəsinin yüksəldilməsinə, əhalinin dərman
təminatının yaxşılaşdırılmasına, qadın və uşaqlara tibbi xidmətin inkişafına xüsusi fikir verildi. Bir
çox qəza mərkəzlərində, böyük yaşayış məntəqələrində xəstəxanalar, ambulatoriyalar, apteklər və
digər tibb müəssisələri təşkil olundu. Xalq Komissarları Sovetinin təşkili, apteklərin
milliləşdirilməsi, uşaqlara pulsuz yeməklərin paylanması və əhaliyə pulsuz tibbi xidmətin
göstərilməsi ilə bağlı ilk dekretlər həyata keçirildi.
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Ağa Hüseynov Xalq Səhiyyə Komissarlığının
nümayəndəsi kimi Nuxa qəzasına göndərilir. İşinə həddən artıq məsuliyyətlə yanaşan, tutduğu
vəzifənin məsuliyyətini dərk edən Ağa Hüseynovun şəhərimizdə səhiyyə sisteminin yaradılmasında
əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Bu adam sözün hər mənasında sənətinin fədaisi idi. Çox təəssüf ki,
yorulmaq bilmədən çalışan, Şəkidə bir çox səhiyyə müəssisələrinin təməlini qoyan Ağa Hüseynovun
tərcümeyi-halı haqqında ətraflı məlumat əldə etmək mümkün olmadı. Şəkidə yeni səhiyyə
müəssisələrinin açılmasına da daim diqqət verilirdi.
Həmin dövrdə şəhərdə vəziyyət çox ağır idi. 1923-cü ildə vəziyyətin ağır olduğunu görən hökumət
uşaq evlərini bağlayır. Bunun nəticəsində şəhərdə ac-yalavac uşaqların sayı artır. Problemin
öhdəsindən gələ bilməyən yerli orqanlar mərkəzdən kömək istəyirlər. Mərkəzdən 8 mart 1923-cü ildə
məsləhət məktubu gəlir. Məktubda yazılır:



“NKVD məsləhət görür ki, Bakıdan örnək götürülsün.“Kimsəsiz uşaqlar həftəliyi” keçirilsin”. 
 
Göründüyü kimi, mərkəz də bu işin qarşısında aciz idi. Hansısa bir “həftənin” keçirilməsi problemin
həlli demək deyildir. Kütləvi qıtlıq və aclıq nəticəsində qəzada müxtəlif epidemiyalar yayılmışdı.
Mərkəzdən kömək istənilməsinə baxmayaraq, xəstəliklərin qarşısını almaq mümkün olmurdu. Çünki
iqtisadiyyatın tamamilə iflic vəziyyətdə olduğu ölkədə heç bir epidemiyanın öhdəsindən gəlmək
mümkün deyildi.
Məhz belə bir zamanda, 1923-cü il iyunun 20-də Nuxa Qəza İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə 20
çarpayılıq Nuxa Xalq Xəstəxanası açılır. Ağa Hüseynov bütöv Nuxa mahalında birinci olan və həm
də Qax, Balakən, Zaqatala, Oğuz, Qəbələ rayonlarının əhalisinə xidmət edən Nuxa Xalq
Xəstəxanasının ilk Baş həkimi təyin olunur. Lakin təqribən 1 ay keçdikdən sonra – 15 iyul 1923-cü
ildə Nuxa Qəza İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə Nuxa Xalq Xəstəxanasının binasında hərbi lazaret
yerləşdirilir və həmin il avqustun 30-da Nuxa Qəza İcraiyyə Komitəsinin Rəyasət Heyətində yeni
xəstəxananın layihəsi, smetası müzakirə olunur. Nuxa Qəzasının Səhiyyə şöbəsinin müdiri işləyən
Ağa Hüseynov təkidlə xəstəxananın tikintisini sürətləndirməyi tələb edir. Elə həmin il şəhərin sanitar
vəziyyətinə nəzarət etmək üçün Nuxa Qəza İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə “üçlük” (troyka) yaradılır.
Həmin “üçlü”yə Səhiyyə Komissarlığının Şəkidəki səlahiyyətli nümayəndəsi, Şəhər Milis İdarəsinin
rəisi və kommunal-təsərrüfat şöbəsinin nümayəndəsi daxil idi. Onlar şəhərin təmizliyinin qorunması,
antisanitariya ilə mübarizə sahəsində çox əhəmiyyətli tədbirlər görürlər.
18 sentyabr 1923-cü ildə Nuxa Qəza İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə 3 №-li Sovet apteki açılır.
Təsərrüfat hesabı ilə işləyən həmin aptekə Belski müdir təyin edilir. Həmin aptek Nuxa mahalında
yeganə əczaxana idi.
1924-cü il martın 30-da Nuxa Qəza İcraiyyə Komitəsi Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 5 çarpayılıq
Doğum Evi işə başlayır. Həmin Doğum Evində 1 kiçik tibb işçisi ştatı olur. Deyilənlərə görə, istər
inqilabdan qabaq, istərsə də inqilabdan sonra Şəki mamaları içərisində Züleyxa xala və mama Zəhra
böyük şöhrət qazanmışdılar. “Petinin qızı” adı ilə məşhur olan Züleyxa xalanın – bu nurani ağbirçəyin
səliqə-sahmanı, işinə və xəstələrə qarşı olan səmimiyyəti, məhəbbəti haqqında bu gün də Şəkidə
ağızdolusu danışırlar. Züleyxa xala qışın çovğununda, yayın istisində, payızın yağışında bütün Şəki
kəndlərinə doğuşa köməyə gedərdi. Sonralar Nuxa Səhiyyə İdarəsinə “polutoranka” adlanan maşın
verirlər. Səhiyyə İdarəsinin rəhbərliyi doğuşlara vaxtında yetişsin deyə həmin avtomobili məhz bu
qadının sərəncamına verir. Neçə-neçə qadının doğuşunu sənətinin vurğunu olan, bu yaşı 80-ni keçmiş
qadın həmin maşının kuzovunda tutub.
 
1925-ci il dekabrın 12-də Nuxa Qəza İcraiyyə Komitəsinin Rəyasət Heyətinin qərarı ilə dəri-zöhrəvi
xəstəliklərin artması ilə əlaqədar və bu xəstəliklərin müalicəsi, aradan qaldırılması məqsədi ilə
“Dəri-zöhrəvi dispanseri” açılır və Qutkin bu səhiyyə ocağına müdir təyin olunur. O dövrdə
şəhərimizdə kustar sənətkarlıq geniş yayılmışdı. İnsanlar dəri emalı, qalayçılıq, misgərlik, ipəkçilik
və s. kimi dəri üçün zərərli olan peşələrdə çalışırdılar. Eyni zamanda, sanitar-gigiyenik normalara
əməl edilmirdi. Bu da dəri xəstəliklərinin, müxəlif yaraların, qoturluq, bit və s. kimi yoluxucu
halların artmasına səbəb olmuşdu. Belə bir dönəmdə “Dəri-zöhrəvi dispanseri”nin yaranması
zərurətdən doğurdu.
1925-ci ildə Şəkidə böyük bir malyariya epidemiyası başlayır. Könüllülərdən ibarət sanitar dəstələr
yaradılır və kəndlərdə ev-ev gəzərək malyariya əleyhinə tədbirlər görülür. Həmin ilin 12 aprelində



“Malyar-stansiya” yaradılır. Şəhərdə sanitar maarifi işi geniş vüsət alır. Təkcə şəhərdə yox, bütün
kəndlərdə hamamların tikilməsi qərara alınır.
Ümumiyyətlə, kütləvi aclıq nəticəsində 1924-26-cı illərdə Nuxa qəzasında bir çox epidemiyalar
yayılır. 1925-ci ildə Baş Göynük, Dəhnə, Xaçmaz, Nij kəndlərində xəstəliklər tüğyan edirdi. Şəhər
əhalisi arasında da müxtəlif xəstəliklər yayılmışdı. 1926-cı il Nuxa Qəza İcraiyyə Komitəsinin
iclasında şəhər əhalisinin böyük bir hissəsinin tuberkulyoz (vərəm) xəstəliyinə tutulduğu göstərilir.
Bu xəstəliyin, əsasən, ipək kombinatı fəhlələri arasında yayılması qeyd olunur. Müxtəlif xəstəliklərin,
əsasən də vərəmin baş verməsinin əsas səbəblərindən biri aclıq idi. Aclıqdan insan orqanizmi
zəifləyir, immunitet aşağı həddə düşür. İpək kombinatında belə xəstəliyin çox olmasının səbəbi ağır iş
rejimində qida rasyonunun heçə bərabər olduğu fəhlələrin işləməsi idi. Hakimiyyət ciddi tədbirlər
görməyin zəruri olduğunu başa düşürdü və vəziyyətdən çıxış yolu axtarırdı.
1924-25-ci illərdə şəhərdə uşaq bağçası – yasli şəbəkəsi genişlənir. 1925-ci il martın 8-də “Süd
damcısı” adı altında uşaq məsləhətxanası fəaliyyətə başlayır.
1926-cı il yanvarın 1-də Nuxa Xalq Xəstəxanasının I korpusu fəaliyyətə başlayır və buraya Məmməd
Hacıyev Baş həkim təyin olunur.
Hacıyev Məmməd 1885-ci ildə Şəkidə anadan olub. 1916-cı ildə Odessa Universitetinin tibb
fakültəsini bitirdikdən sonra 1926-cı ilə qədər Kerç şəhərində xəstəxananın baş həkimi vəzifəsində
işləyib. 1926-cı ildə Vətənə qayıdan M.Hacıyev ömrünün sonunadək, daha doğrusu, 1955-ci ilə
qədər Şəki şəhər Rayonlararası Mərkəzi Xəstəxananın baş həkimi olmuşdur. Azərbaycan hökuməti
Məmməd Hacıyevin səhiyyə sahəsində göstərdiyi xidmətləri yüksək qiymətləndirmiş və onu
“Azərbaycan SSR əməkdar həkimi”, “Azərbaycan SSR Əmək Qəhrəmanı” kimi fəxri adlarla təltif
etmişdir. Hal-hazırda Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanası Məmməd Hacıyevin adını daşıyır və
xəstəxananın qarşısında onun büstü qoyulmuşdur. 
Şəki qədimdən ipəkçilik şəhəri olub. Bu illərdə İpək kombinatının fəaliyyəti bərpa olunuraq daha da
genişləndirilir. Məhz kombinatda istehsalat travmatizmini aradan qaldırmaq, kombinatın sexlərində
gigiyena və sanitariya qaydalarına nəzarət etmək, orda çalışan fəhlə və qulluqçuların əmək şəraitini
yaxşılaşdırmaq, xəstələnmələrinin qarşısını almaq üçün Kombinatda və bütün zavodlarda
ambulatoriya və ya səhiyyə məntəqələri yaradılır. İpək Sənayesi Həmkarlar Təşkilatınn qərarı ilə
indiki Uşaq xəstəxanasının yerləşdiyi ərazidə, Şəki bəyi Hüseyn bəyin müsadirə olunmuş evində 100
çarpayılıq “İstirahət evi” yaradılır. Təkcə 1926-cı ilin yay aylarında burada 300-dən çox insan
dincəlmişdi ki, onların 210 nəfəri İpək kombinatının fəhlələri idi. Bu “İstirahət evi”nə (“Dom otdıx”)
yay aylarında təkcə Şəkidən yox, Respublikamızın bütün bölgələrindən istirahətə gəlirdilər. Təkcə
1939-40-cı illərdə, yay aylarında Azərbaycanın 1500-dən çox vətəndaşı, əsasən də İpək sənayesində
çalışan fəhlələr, məktəblilər, müəllimlər burada dincəlmişdilər. İstirahət evində müalicə ilə yanaşı,
səsli kino, mədəni-kütləvi tədbirlər keçirilirdi.
1926-cı il dekabrın 7-də Nuxa Xalq Xəstəxanasının ümumi iclası bu səhiyyə müəssisəsinə həmin illər
səhiyyə komissarı işləyən Möhsüm Nəcməddin oğlu İsrafilbəyovun (Qədirlinin) adının verilməsi
haqda qərar çıxarır. Həmin tarixdən Şəkidəki xəstəxana Qədirli adına Nuxa Xalq Xəstəxanası adlanır.
Bu xəstəxana Şəki xanlarının sarayını əhatə edən Şəki qalasının ərazisində yerləşirdi.
1926-cı il iyunun 13-də Nuxa Qəza İcraiyyə Komitəsi Rəyasət Heyətinin iclası keçirilir. Toplantıda
Nuxa Qəzası Səhiyyə Şöbəsinin müdiri Ağa Hüseynov Vərəm dispanseri açılmasının və həmin
dispanser üçün bina ayrılmasının vacibliyini qeyd edir. O zaman ipəkçiliyin inkişafı, rütubətli iqlim
şəraiti, fəhlələrin ağır iş və yaşayış şəraiti ilə əlaqədar olaraq şəhərdə vərəm xəstəliyi geniş



yayılmışdı. İclasda yeni Vərəm dispanserinin tikilməsi, həm də Qışlaq ambulatoriyasının yaradılması
haqda qərar verilir.
O dövrün arxivlərini araşdırarkən Mirabbas Mirbağırzadənin 1926-cı ildə “Maarif işçisi” jurnalının
10-11 saylı nömrələrində dərc olunmuş Şəki qəzasında sağlamlıq vəziyyətini əks etdirən məqaləsi,
düşünürəm ki, sizlər üçün maraqlı olar.
 
“Səhiyyə əhvalı cəhətindən Şəki qəzasını ən başlıca iki məntəqəyə ayırmaq olar: dağlıq, düzənlik.
Dağlıq hissədə olan başlıca xəstəliklər soyuqdəymə, qaşınma, dəri və zöhrəvi xəstəlikləridir.
Düzənlik hissədə isə ən başlıca qızdırma xəstəliyidir.
Ümumiyyətcə götürüldükdə xəstəliklər təxmini hesab ilə böylə faiz alırlar: dəri xəstəliyi 45
faiz, qızdırma 38 faiz, sifilis 5-8 faiz, tuberkulyoz 7 faiz. Şəkidə ən başlıca olaraq ipək zavodları
fəhlələri arasında tuberkulyoz azarı çoqdur. Böylə ki, ümumiyyətcə, Şəki şəhəri dairəsində 30 faiz
tuberkulyoz azarlısı mövcuddur. Bundan başqa, Şəkidə qarın qurdu xəstəliyi də çoqdur. Bunun səbəbi
isə içməli suyun yaxşı olmamasıdır.
Hələ bundan daha fənası budur ki, ipək qurdlarından yığın-yığın çıqarılıb dışarıya aparılmaqda olan
barama qurdlarını fəhlələr və bəzi yerlilər toplayıb dən əvəzinə toyuqlarına yem eləyirlər. Bu
münasibətlə Şəhi şəhəri toyuqlarından hüsula gələn yumurtalar səhhətə mənfəətli olmadığı kibi,
öyləcə qurdlar ilə bəslənən toyuqları da yemək müvafiq deyildir. 
Şəki şəhərini yuqarı və aşağı olmaq üzrə iqlimi təfavüt nisbətiylə iki hissəyə bölmək lazım gəlir.
Şəhərin yuqarı tərəfi Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində düşmüş və iki dağ qollarının arasına girmiş
hissədir. Aşağı tərəfi isə düzəndə vaqe olub Kiş çayı hövzəsinə yayılmış hissədən ibarətdir. Şəhərin
bu iki hissəsində iqlimi təfavüt o qədərdir ki, aşağı hissədə meyvə yuqarı hissədən 15 gün qabaqca
yetişib hasil olmaqdadır.
Yuqarı hissə mənzərə cəhətindən olduqca gözəl olduğu halda, çoq vaxt dutğun, dumanlı bir hava
daxilində bulunduğuna görə ab-havası sağlam deyildir. Hələ bir dərəcəyə qədər vərəm xəstəliyinə də
müsaiddir. Şəhərin aşağı tərəflərində, ələlxüsus Qışlaq adlanan tərəflərdə nə qızdırma, nə qan
azlığı xəstəlikləri mövcuddur. 
Şəki şəhərində səhiyyə müalicəxanasına müraciət edən azarlıların 5 faizi sifilisə mübtəladır. Qəza
daxilinə keçdikdə Baş Daşağıl, Xaçmaz, Muxas, Baş Göynük, Şin kəndlərində sifilis azarı
çoqdur. Qutqaşın dairəsində keçəl, qaşınma azarlısı artıqdır. Ümumiyyətcə, kəndlərdə dəri azarları
çoqdur. Bunun başlıca səbəbi isə səhhət vasitələrinin olmaması, hamamsızlıq və
təmizsizlikdir. İçməli suları pozğun olduğuna görə Padar, Vardanlı kəndlərində də qarın ağrısı azarı
çoqdur. 
Ümumiyyətcə, Şəki şəhərində və qəzasında səhiyyə işləri fənadır. Fəqət hökumət tərəfindən bu
xüsusda bir çoq ciddi tədbirlər görülməkdədir. Başqa qəzalara nisbətən Şəki şəhərində və qəzasında
maarif işləri münasibdir.
 
1927-ci il avqustun 3-də Nuxa Qəza İcraiyyə Komitəsinin Rəyasət Heyəti Cəfərabad kəndində
xəstəxana tikilməsi haqda qərar verir. Bu bütöv Nuxa mahalında ilk kənd xəstəxanası kimi tarixdə
özünəməxsus yer tutub.
1929-cu il yanvarın 31-də Vərəm dispanserinin binası artıq hazır idi. Yeni istifadəyə verilən bu
səhiyyə ocağına Mirqasım Ocaqov baş həkim təyin edilir.
Həmin illərdə Nuxa Xalq Xəstəxanasının əlavə II və III korpusları da tikilib istifadəyə verilir. Eyni



zamanda, həmin dövrdə pullu diş və protez müalicəxanası da təşkil edilir və Kərimov Cəmaləddin
müalicəxananın ilk baş həkimi olur.
1930-cu il oktyabrın 29-da Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 13-cü ildönümü münasibətilə Şəkidə
təntənəli surətdə Nuxa Tibb Məktəbinin açılışı olur.
Əhaliyə göstərilən tibb xidmətinin keyfiyyəti ildən-ilə daha mükəmməl olur. Təkcə bu faktı deyim ki,
İpək kombinatı və 3, 4, 5 nömrəli zavodlarda fəhlələrə Əmək qabiliyyətinin itirilməsi vərəqəsi 1932-
ci ildə 2886 dəfə verilmişdisə, 1933-cü ildə – 2542, 1934-cü ildə isə 1987 dəfə verilmişdi. Sovet
səhiyyəsi xəstəliyin qarşısını almağa yönəlmişdi və səhiyyənin keyfiyyət göstəricilərindən biri məhz
Əmək Qabiliyyəti İtirilmə Vərəqəsinin verilmə sayı hesab edilirdi.
1933-cü il aprelin 3-də isə Baş Göynük kəndində xəstəxana istifadəyə verilir.
O vaxtlar Şəkidə ana və körpə uşaqlara olan qayğının yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilməsinin bariz
nümunəsini özündə əks etdirən bir əmrlə tanış olmaq yerinə düşərdi. Belə ki, 1936-cı il sentyabrın 6-
da əhaliyə yüksək keyfiyyətli xidmət göstərməyi qarşısına məqsəd qoyan Nuxa Səhiyyə Şöbəsinin
müdiri Ağa Hüseynov belə bir əmr imzalamışdı:
 
“Xəstəxanada doğulan bütün uşaqlar anaları ilə birgə akuşerkaların müşayiəti ilə xəstəxana
faytonunda evlərinə çatdırılmalıdır. Növbətçi akuşer tərəfindən hər səhər baş həkimə onların
yaşadıqları ünvana çatdırılması barədə raport verilməlidir”.
 
Bəli, həmin qayğı anaya, uşağa verilən yüksək qiymətin təzahürüdür ki, 1937-ci il aprelin 23-də Nuxa
rayon Zəhmətkeş Deputatlar Sovetinin İcraiyyə Komitəsi uşaq xəstəxanasının inşa edilməsi üçün yer
təyin edilməsi haqda qərar çıxarır və 1 il keçdikdən sonra uşaq xəstəxanası artıq istifadə üçün hazır
olur. Stasionarı və ambulator xidməti birləşdirən bu tibb müəssisəsi Uşaq məsləhətxanası
adlandırılır. Həmin məsləhətxanaya V.X.Avfer baş həkim təyin olunur.
1937-ci il mayın 18-də Nuxa şəhər xəstəxanasında rentgen-kabinet təşkil edilir və həkim Semyonov
həmin kabinetə təhkim olunur.
Bu dövrdə fəhlələrə olan xüsusi diqqət mənim diqqətimi cəlb etdi. Məsələn, təkcə 1938-ci ildə Şəki
fəhlələrindən 78 nəfər dincəlmək üçün Kislovodsk, Soçi, Yalta və Yesentukidə olan sanatoriyalara
göndərilirlər. 65 fəhlə Moskva, Krım və Şimali Qafqaza ekskursiyaya göndərilir. 1940-cı ildə
fəhlələrin yay istirahətini təşkil etmək üçün 120 min manat vəsait ayrılır. Həmin il Şəki İpək
kombinatının 55 nəfər fəhləsi Ümumittifaq əhəmiyyətli, yəni Rusiyanın, Ukraynanın, Gürcüstanın
müxtəlif kurortlarına göndərilib. 400 fəhlə Şəkidəki “İstirahət evi”ndə dincəlib. Hətta fəhlələrin
uşaqları belə (250 nəfər) dövlət hesabına müxtəlif pioner düşərgələrinə göndərilmişdir.
Onu da qeyd edək ki, 1937-ci ildə Şəkidə aşağıdakı səhiyyə idarələri fəaliyyət göstərirdi: Şəhər
xəstəxanası, Vərəm dispanseri, Uşaq xəstəxanası, Sanitar stansiya, Dəri-zöhrəvi dispanseri, Malyar
dispanser. 1940-ci ildə şəhərimizdə 290 çarpayılıq 4 xəstəxana, 28 çarpayılıq Doğum Evi, 13
müalicə ambulatoriyası fəaliyyət göstərirdi. Bütün bu səhiyyə idarələrinin təşkili Ağa Hüseynovun
adı ilə bağlıdır. Həmin illərdə Rayon Səhiyyə Şöbəsi və Şəhər Səhiyyə Şöbəsi ayrı-ayrılıqda
fəaliyyət göstərirdilər. Ağa Hüseynov 1948-ci ilədək Rayon Səhiyyə Şöbəsinə rəhbərlik edib. Şəhər
Səhiyyə Şöbəsinə isə Tiqran Cavadov, Əsəd Əmirov, İsmayılov, Ağa Hüseyn Ələkbərov rəhbərlik
ediblər. Adlarını qeyd etdiyimiz şəxslər Şəkinin ilk peşəkar həkimləri idilər.
Uşaqların sağlam böyüməsi, onların o zamanlar dəbdə olan kollektivçilik hissinə yiyələnməsi
məqsədilə, eyni zamanda, valideynlərin daha rahat işləməsi üçün 1938-ci ildə Azərbaycan



Respublikası Yüngül Sənaye Xalq Komissarlığı tərəfindən 80 nəfərlik uşaq bağçası və yaslinin
tikintisi üçün 100 min manat vəsait ayrılır. Uşaqlar bu bağçalarda nəinki sağlam qidalanır və
vaxtlarını səmərəli keçirirdilər, həm də vaxtlı-vaxtında peyvəndləri vurulur, peşəkar tibb işçilərinin
nəzarəti altında müvafiq sağlamlıq proqramlarına cəlb edilirdilər. Eyni zamanda, çoxuşaqlı analara
1939-cu ildən başlayaraq birdəfəlik xüsusi müavinətlər verilirdi. Məsələn, 1939-cu il yanvarın 1-də
Şəkidə 340 çoxuşaqlı anaya 1.674.000 manat müavinət verilmişdi.
Həmin dövrdə vəzifəli, rəhbər şəxslərə, məmurlara dövlətin tələbatı çox yüksək idi. Belə bir sürətli
inkişafa baxmayaraq, 1938-ci ilin iyulunda keçirilmiş Azərbaycan KP (b) XIV qurultayında qeyd
edilir:
 
Fəhlələrin, zəhmətkeşlərin məişət, mədəni və əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün 285 min manat
ayrılsa da, bunun cəmi 39 min manatı xərclənib. Şəki fabriklərinin bəzi sexlərində antisanitariya
vəziyyəti davam edir ki, bu da fəhlələrin xəstələnməsinə səbəb olur.
 
Amma, bununla belə, bu çətin və ağır dövrdə şəhərimiz çox sürətlə inkişaf edir. Yeni səhiyyə
müəssisələri ilə yanaşı, parklar, xiyabanlar salınır, şəhərin su təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün yeni su
kəməri çəkilir, kitabxana yaradılır, Dram Teatrı və digər mədəni-incəsənət idarələri təşkil olunur,
insanların məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün çox ciddi, əhəmiyyətli işlər görülür. Məhz keçirilən
tədbirlərin nəticəsidir ki, 1920-ci ildən 1940-cı ilə qədər olan dövrdə şəhər əhalisi 12 min nəfər
artır.
1941-ci ildə İkinci Dünya müharibəsi başlayır və hər yerdə olduğu kimi, Şəkidə də hərbi səfərbərlik
həyata keçirilir. Böyük Vətən müharibəsinin ilk günlərindən Azərbaycan ərazisində hərbi
hospitalların təşkilinə başlanmışdı. 1941-ci ildə respublikada 76 hərbi hospital yaradıldı. Şəkidə
yerləşən sanatoriyalar və istirahət evləri hərbi hospitallara çevrilmişdi. Səhiyyə işçilərinin ən
qabaqcıl nümayəndələri – təcrübəli həkimlər hərbi hospitallarda çalışırdılar.
Şəkidə əhalinin sağlamlığının keşiyində dayanan həkimlərimizdən Abdulhəmid Həmidov, Ağəli
Nəsirov, Ələsgər Əkbərov, Yaqub İskəndərov, Əhməd Mustafayev, Sadəddin Həmidov, Şöyüb
Məhərrəmov, Kamal İmamverdiyev, Zərifə Mustafayeva, Mülayim Cəfərova, Pakizə Manafova və
yüzlərlə tibb işçisi o vaxt SSRİ adlanan vətənimizin müdafiəsinə yollanırlar... Təbabət sahəsində
çalışan bir neçə həmyerlimizin müharibə həyatı ilə tanış olaq:
Gülü İlyasov 1941-ci ildə Şəki Sanitar Epidemioloji Stansiyasına işə qəbul olunmuş, lakin müharibə
başladığına görə avqustun 26-da könüllü surətdə ordu sıralarına yola düşmüşdür. Xidmətinə 394-cü
atıcı diviziyasında hərbi feldşer kimi başlamış, 1942-ci ildə 416-cı atıcı diviziyasına göndərilmiş,
həmin diviziyanın I batalyonuna “Baş hərbi feldşer” vəzifəsinə göndərilmişdir. Gülü İlyasov
Nikolayev, Melitopol, Kerç, Odessa, Kişinyov, Varşavada gedən döyüşlərdə fəal iştirak etmişdir. O,
Qırmızı Bayraqlı 416-cı Taqanroq diviziyasının 1373-cü alayının tərkibində Berlinə ilk gedənlərdən
olmuşdur. Gülü İlyasov müxtəlif orden və medallarla təltif olunmuşdur. “Səhiyyə əlaçısı” və “İctimai
asayişin qorunması” döş nişanlarına layiq görülmüşdür. Şəkinin və Kişinyovun fəxri vətəndaşı
olmuşdur. Ömrünün sonuna qədər Şəki rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Baş Tibb qardaşı vəzifəsində
çalışmışdır.
Əsmər Həsənova 1941-ci ilin avqustunda 7-ci dəniz Süvari Briqadasına hərbi feldşer işləməyə
göndərilir. Bu igid azərbaycanlı qızı Sevastopolun 250 gün davam edən müdafiəsində işirak edir. Öz
işində göstərdiyi əzmkarlığa görə o, “Hərbi Dəniz əlaçısı” döş nişanı ilə təltif olunub.



Əsabəli Hacıyev 685-ci atıcı polkda tibb xidməti rəisi vəzifəsini yerinə yetirib. Sonra o,
Yuqoslaviyada təşkil olunmuş 4111 №-li hərbi hospitalın rəisi vəzifəsinə təyin olunub. Əsabəli
Hacıyev müharibə vaxtı göstərdiyi rəşadətlərinə görə “Qırmızı ulduz”, “Vətən müharibəsi” ordeni,
“İgidliyə görə” medalı ilə təltif olunub.
Lütfəli Həsənov 1916-cı ildə Şəkidə doğulmuşdur. 1937-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun
müalicə-profilaktika fakültəsini bitirdikdən sonra 1939-cu ilədək Ağdaş rayonunda həkim işləmiş və
həmin il ordu sıralarına çağırılmışdır. 1941-ci ildən müharibədə iştirak etmiş, qayıtdıqdan sonra Orta
Zəyzid kənd xəstəxanasında baş həkim, 1953-cü ildən isə ömrünün sonuna – 1976-cı ilə qədər Şəki
Sanitariya Evinin müdiri və Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasının daxili xəstəliklər şöbəsində həkim-
terapevt işləmişdir. Unudulmaz Lütfəli həkim Azərbaycanda səhiyyə maarifinin gözəl bilicilərindən
və təbliğatçılarından biri olmaqla yanaşı, həm də ədəbiyyata meyl göstərmiş, çoxsaylı şeirlərin,
hekayələrin və pyeslərin müəllifi olmuşdur.
Cavahir Abbasova Şimali Qafqaz, Uzaq Şərqi Sibirin tibb sanitar batalyonlarında, hərbi səhra
hospitallarında cərrah kimi fəaliyyət göstərmişdir. Onu da xatırladaq ki, həmin illərdə Şəkidə də
4658 №-li hərbi hospital təşkil olunmuşdu. C.Abbasova 1919-cu ildə Şəkidə anadan olmuş, 1937-ci
ildə Nuxa tibb məktəbini və 1942-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika
fakültəsini bitirmişdir. Ali məktəbi qurtaran kimi ordu sıralarına gedib müharibədə iştirak edən
Cavahir xanım 1946-cı ildə Azərbaycana kapitan rütbəsində qayıtmışdır. Həmin ildən Şəki Səhiyyə
Şöbəsinin Təcili Yardım Stansiyasının və Mərkəzi Poliklinikasının baş həkimi vəzifələrində
fəaliyyətini davam etdirməyə başlamışdır. Lakin iki mürəkkəb səhiyyə ocağına rəhbərlik etmək o
qədər də asan iş deyildi. O vaxt C.Abbasova ixtisasını dəyişib nevropatoloq kimi Mərkəzi
Xəstəxananın nəzdində sinir xəstəlikləri şöbəsi yaradır və həmin şöbəyə rəhbərlik edir. Cavahir
xanım müharibədə göstərdiyi rəşadətlərinə görə “Qırmızı əmək Bayrağı”, “Vətən müharibəsi” ordeni
və 13 medalla təltif edilmiş, həkimlik fəaliyyətinə görə isə “Yüksək dərəcəli həkim” adına layiq
görülmüşdür.
Dürrə Məmmədova 1923-cü il dekabrın 25-də Şəkidə anadan olmuş, 1940-cı ildə Bakı Əczaçılıq
Texnikumunu bitirdikdən sonra müharibə başlananadək – 1941-ci il iyunun 22-dək Şəkidəki 85
nömrəli aptekdə işləmişdir. 17 yaşlı Dürrə Məmmədova da ilk könüllülər sırasında cəbhəyə yollanır.
Müharibənin ilk günlərində Qara dəniz donanmasındakı 227 saylı ekspedisiya şöbəsinin sanitar
anbarına rəis təyin olunur. Dürrə xanım hərbi əməliyyatlar zamanı yüzlərlə yaralını döyüş
meydanından çıxarıb, onları ölümün pəncəsindən xilas etmişdir. O, fəaliyyətini 1948-ci ilədək Hərbi
Dəniz Donanmasının hospitalında davam etdirir. Sonralar 1961-ci ilədək Primorsk vilayətində, Port-
Arturda çalışmışdır. “Tibb xidməti əlaçısı”, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Tibb işçisi, tibb
baş leytenantı D.Məmmədova 1961-ci ildə vətənə qayıtmış və Bakıda 329 nömrəli aptekdə
işləmişdir. Dürrə Məmmədova 2005-ci il avqustun 31-də dünyasını dəyişmişdir.
Pakizə Manafova, Lətafət Məmmədova, Ziynət Mənəfova da Şəki Tibb Texnikumunda təhsil alıb və
könüllü olaraq müharibənin ilk günlərindən cəbhəyə gedən şəkililərdir. P.Manafova və
L.Məmmədova hər ikisi 1921-ci ildə Şəkidə anadan olub, Nuxa tibb məktəbini bitirdikdən sonra
cəbhəyə yollanmışlar. Və onların hər ikisi tibb işçisi kimi cəbhədə fəaliyyət göstərmiş, yüzlərlə
döyüşçünün həyatını xilas etmişlər, həm də yeri gələndə əllərində silah düşmənə qarşı vuruşmuşlar.
Pakizə xanım 1943-cü il fevralın 28-də Azov dənizi sahillərində gedən qızğın döyüşlərdən birində
həlak olmuşdur. Lətafət xanım isə müharibədən sonra Daxili İşlər Nazirliyinin 4 nömrəli islah-əmək
düşərgəsində çalışmış, 1952-ci ildə Ali Partiya Məktəbini bitirdikdən sonra Şəki rayon Partiya



Komitəsində təlimatçı işləmişdir. Z.Mənəfova 1923-cü ildə Şəkidə anadan olmuş, 1938-ci ildə Nuxa
tibb məktəbini bitirmişdir. Üç ilə yaxın Aşağı Şabalıd kəndinin feldşer məntəqəsində işlədikdən
sonra könüllü müharibəyə getmişdir. Cəbhədə olduğu müddətdə o, iki dəfə ağır yaralanmış və
müxtəlif hospitallarda müalicə olunduqdan sonra yenidən cəbhəyə qayıtmışdır. Cəbhədə göstərdiyi
igidliklərə görə “Qafqazın müdafiəsinə görə”, “Almaniya üzərində qələbəyə görə” və ümumilikdə
15-ə yaxın orden və medallarla təltif olunan tibb xidməti leytenantı Z.Mənəfova həm də “Səhiyyə
əlaçısı”dır. Müharibədən sonra o, Azərbaycan İpək Sənayesi Respublika Komitəsində sədr müavini,
Şəki sanatoriyasının müdiri, Mərkəzi Xəstəxanada tibb bacısı və digər vəzifələrdə işləmişdir.
1942-ci ildə dahi mütəfəkkir, Azərbaycan dramaturgiyasının banisi, həmyerlimiz Mirzə Fətəli
Axundovun anadan olmasının 130 illik yubileyi ərəfəsində Şəki Şəhər xəstəxanasına onun adı verilir.
Xəstəxananın adı növbəti dəfə dəyişdirilərək M.F.Axundov adına Nuxa Şəhər Xəstəxanası
adlandırılır.
Müharibə başa çatdıqdan sonra hər yerdə olduğu kimi dinc quruculuq illəri başlayır və Şəki səhiyyəsi
də öz inkişaf yolunu davam etdirir.
1946-cı il sentyabrın 17-də Nuxa Rayon Zəhmətkeş Deputatlar Sovetinin qərarı ilə 10 çarpayılıq
Kiçik Dəhnə kənd xəstəxanası təşkil edilir.
1948-ci il fevralın 5-də Cəmaləddin Kərimov Nuxa Rayon Səhiyyə Şöbəsinin müdiri təyin olunur.
Həmin il Nuxa rayonunda 13 həkim, 23 tibb bacısı işləyirdi. Şəhər xəstəxanasında cərrahiyyə,
infeksion, terapiya, lor, göz, laboratoriya və rentgen şöbələri fəaliyyət göstərirdi. 1948-ci il iyunun 1-
də terapiya şöbəsinin nəzdində olan çarpayılardan 10 ədədi nevroloji xəstələr üçün ayrılır. Həkim
Cavahir Abbasova həmin xəstələrə təhkim olunur.
1948-ci il sentyabrın 15-də Şəki səhiyyəsində kadr dəyişikliyi də həyata keçirilir, belə ki, istefada
olan polkovnik, respublikanın əməkdar həkimi, cərrah, gözəl təşkilatçı, vətənpərvər insan Fərrux
Yunis oğlu Həmidzadə Nuxa Rayon Səhiyyə Şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunur. Şəki səhiyyə
ocaqlarının müharibədən sonrakı inkişafı, yeni müalicə ocaqlarının, xəstəxanaların təşkili məhz bu
yorulmaz insanın adı ilə bağlıdır. Həmin dövrdə həm də Şəki səhiyyəsinə tabe olan müəssisələr
paytaxt Bakıdan sonra ən qüvvətli müalicə ocaqları hesab edilir. F.Həmidzadə Şəki səhiyyəsinin
inkişafını daha da sürətləndirmək məqsədi ilə 1948-ci ilin 16 noyabrında xəstəxanada bütün sutka
ərzində növbətçilik təşkil edir.
1951-ci il aprelin 19-da Şəkidə Vərəm Sanatoriyası fəaliyyətə başlayır və elə həmin il Təcili Yardım
Stansiyası təşkil edilir.
1950-ci ildə şəhər Səhiyyə Şöbəsinə rəhbərlik etmək Respublikanın Əməkdar həkimi Nəsib
Abdurrəhmanova həvalə edilir. O, 1913-cü ildə Şəkidə anadan olmuşdur. 4 yaşında olarkən ata-anası
öldüyündən yaxın qohumlarından biri onu himayəyə götürmüşdür. Çörəkçi yanında, sonra isə çəkməçi
yanında şagird durmuş, sonra isə baramaaçan fabrikdə fəhlə işləmişdir. Oxumağa, elmə böyük həvəs
göstərən Nəsib Abdurrəhmanov Azərbaycan Tibb İnstitutuna daxil olur. 1939-cu ildə institutu
bitirdikdən sonra, 1946-cı ilədək Sovet Ordu sıralarında xidmət etmişdir. Belə ki, 1941-ci ildə hərbi
xidməti qurtarana yaxın Böyük Vətən müharibəsi başlayır və N.Abdurrəhmanov Belarusiya
cəbhəsindən Berlinə qədər çətin bir yol keçir. 1946-ci ildə Şəkiyə qayıdan N.Abdurrəhmanov kənd
həkimindən Səhiyyə Şöbəsinin baş həkimi vəzifəsinədək yüksəlib. N.Abdurrəhmanov 1950-ci ildən
1963-cü ilədək Şəhər Səhiyyə Şöbəsinə başçılıq etmiş, sonra isə 1976-cı ilədək Şəki Birləşmiş
Xəstəxanasının baş həkiminin müavini işləmişdir. IV-V çağırış yerli sovetin deputatı olub. Dəfələrlə
Səhiyyə Nazirliyinin, Ali Sovetin fəxri fərmanları ilə təltif olunub. Azərbaycan Respublikasının



Əməkdar həkimi adına layiq görülüb. “Səhiyyə əlaçısı” döş nişanı ilə təltif olunub. Respublika
əhəmiyyətli fərdi təqaüdçü idi. Müharibədən sonrakı illərdə Şəki səhiyyəsinin inkişafında,
şəhərimizdə tibbi kadrların hazırlanmasında Nəsib həkimin böyük rolu olmuşdur. Məhz onun təklifi
və təşəbbüsü ilə o vaxtlar hər il Şəkidə səhiyyə aylığı keçirilir, tədbirə bütün tibb işçiləri səfərbər
edilir və şəhərdə nəzərəçarpan zibilliklər, infeksiya ocaqları təmizlənib neytrallaşdırılırdı. Əhalinin
sağlamlığı uğrunda daim əlindən gələni edən Nəsib həkim Şəki şəhərinin fəxri vətəndaşı adına layiq
görülmüşdür. 1952-ci ildə Nuxa rayon Zəhmətkeş Deputatlar Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin 8 iyul
tarixli iclasında Şəhər Səhiyyə Şöbəsinin müdiri Nəsib Abdurrəhmanovun məruzəsindən:
 
“Nuxada ağciyər vərəminə tutulmuş xəstələrin müalicəsi müsbət nəticələr verir. Respublikanın bir
neçə rayonlarından gəlmiş bu cür xəstəliyi müalicə etmək üçün ixtisaslı həkim kadrlar var.
Fizioterapevtik kabinet lazımi avadanlıqla təchiz edilərək müalicə üçün istifadəyə verilib.
Laboratoriya vasitəsilə 12 barmaq bağırsaq şirəsinin analiz edilməsi, sidikdə şəkərin miqdarının
təyini kimi tədqiqat işləri indiyə kimi yalnız Bakı şəhərində aparıldığı halda son zamanlardan
başlayaraq bu müayinə metodları xəstəxanamızda aparılır. Həmçinin 1952-ci ildən başlayaraq şəkərli
diabet və brüselyoz xəstəliklərinin müalicəsi Nuxa xəstəxanasında aparılır”.
 
Yeri gəlmişkən, həmin dövrdə şəhərimizdə laboratoriya şöbəsinin təşkil edilməsində, inkişafında
Səadət Abidovanın əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Səadət xanım şəhərimizin ilk laborant həkimi idi.
1953-cü il oktyabrın 28-də Şəkidə 84 №-li Mərkəzi Aptek istifadəyə verilir və Vahabov onun müdiri
təyin olunur. Həmin illərdə səhiyyə işçilərinin bilik və bacarıqlarının daha da artırılması, onların
vaxtaşırı mütəmadi olaraq maarifləndirilməsi məqsədi ilə şəhərimizdə Səhiyyə Maarif Evi də təşkil
olunur.
1954-cü ildə Nuxa şəhər və Nuxa rayon Zəhmətkeş Deputatlar Soveti İcraiyyə Komitəsi şəhərdə yeni
və çox çarpayılı iri xəstəxana inşa edilməsi üçün torpaq sahəsi ayrırır və həmin ildə poliklinika ilə
xəstəxana birləşdirilərək Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası adlanır. 1955-ci ildə Cabbar Rəhimov
birləşmiş xəstəxananın baş həkimi təyin olunur. Vəzifəsinə başladığı gündən xüsusi səylə işə başlayan
Cabbar Rəhimov 1955-ci ildə Nuxa şəhər Zəhmətkeş Deputatlar Sovetinin V çağırış VI sessiyasında
həkimlərin iş şəraitinin ağır olduğunu nəzərə alaraq yeni xəstəxananın tikintisini sürətləndirməyi
təkidlə xahiş edir.
 
 
Həmin illərdə o dövr üçün olduqca cəsarətli, mən deyərdim ki, hətta təhlükəli bir əmr verilir. Nuxa
Səhiyyə Şöbəsinin 38 №-li 1957-ci il aprel tarixli əmri ilə sizi tanış etmək istəyirəm:
“Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin qərarına uyğun olaraq rayon müalicə profilaktika
idarələrində azərbaycan dilini tətbiq etmək məqsədilə
 
ƏMR EDİRƏM:
 
İdarələrdə bütün işlər azərbaycan dilində aparılsın.
İdarələrə başqa dillərdə daxil olan ərizələrə azərbaycan dilində cavab verilsin.
Azərbaycan dilini bilməyən işçi və qulluqçular üçün Səhiyyə Maarif Evində azərbaycan dilini
öyrənən dərnək təşkil edilsin.



3 aprel 1957-ci il.
NUXA SƏHİYYƏ ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ
FƏRRUX HƏMİDZADƏ”
 
Bəli, həmin ildən başlayaraq bütün müalicə idarələrində sənədlər ana dilimizdə tərtib olunmağa
başlayır. O zaman Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulan vaxtdan 37 il keçmişdi.
1959-cu il oktyabrın 17-də Nuxa şəhər Zəhmətkeş Deputatlar Soveti İcraiyyə Komitəsi ilin sonuna
kimi yeni, sanitariya normalarına cavab verən uşaq xəstəxanasının təşkil edilməsi haqda qərar çıxarır.
Elə həmin ildə 20 çarpayılıq Onkoloji Dispanser fəaliyətə başlayır. M.Səfərəliyev Onkoloji
Dispanserin ilk baş həkimi olur.
1960-cı ildə Nuxa Səhiyyə sistemində 92 nəfər həkim işləyirdi. Nuxa Rayonlararası Birləşmiş
Xəstəxana artıq 200 çarpayılıq olmaqla, burada cərrahiyyə, sümük-vərəm, terapiya, yoluxucu
xəstəliklər, mama və ginekologiya şöbələri fəaliyyət göstərirdi.
1961-ci ildə xəstəxanaya görkəmli ftiziatr Ənvər Qaffarov baş həkim təyin olunur. Ənvər Ağababa
oğlu Qaffarov 1913-cü ildə tacir ailəsində anadan olmuşdur. 1939-cu ildə Azərbaycan Tibb
İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsini bitirdikdən sonra Qarabağda (Xankəndi və Şuşada) hərbi
hospitalda cərrah kimi fəaliyyət göstərmişdir. Müharibə illərində Berlinə qədər getmiş, mayor
rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Belə ki, 1941-1942-ci illərdə Zaqafqaziya cəbhəsində Zaqafqaziya
hospitallar şöbəsinin rəisi, 1942-1945-ci illərdə Ukrayna cəbhəsində Qafqaz hospitalları cərrahiyyə
şöbəsinin rəisi, 1945-1946-cı illərdə isə Şimal qoşun qrupunda Qafqaz hospitalları tibb şöbəsinin
rəisi vəzifəsində işləmişdir. Müharibədən sonra doğma şəhərinə qayıdan Ənvər Qaffarov 1966-cı ilə
qədər müxtəlif rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır. O, Vərəm dispanserinin baş həkimi, Tibb
Texnikumunun müdiri, Nuxa Rayonlararası Birləşmiş Xəstəxananın baş həkimi olmuşdur. Ə.Qaffarov
1966-cı ildə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçüb, öz həkimlik fəaliyyətini 20 saylı poliklinikada davam
etdirmişdir. Ənvər Ağababa oğlu Qaffarov 1986-cı ildə dünyasını dəyişmişdir.
1962-ci il dekabrın 27-də 25 çarpayılıq psixonevroloji dispanser yaradılır. Zahid Əfəndiyev
psixonevroloji dispanserin ilk baş həkimi vəzifəsinə təyin olunur.
1963-cü ildə Birləşmiş Xəstəxananın adı dəyişdirilərək Nuxa şəhər Sanitar Xəstəxanası adlanır və
elə həmin ildə Səhiyyə sistemində struktur dəyişiklikləri baş verir. Nuxa rayon və şəhər səhiyyə
şöbələri ləğv olunur. Səhiyyə Şöbəsi müdirinin bütün səlahiyyətləri xəstəxananın baş həkiminə həvalə
olunur. Fərrux Həmidzadə sanitar xəstəxananın baş həkimi təyin olunur.
1964-cü ildə Azərbaycan həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Şəkidə XXVI səyyar sessiyası
keçirilir. Sessiyanın materialları içərisində sümük-vərəm şöbəsinin müdiri Vladimir İvanoviç
Danilovun “Fəqərə vərəminin cərrahi müalicəsinə dair” elmi məqaləsi daxil edilir. Cərrahiyyə
sahəsini incəliklərinə qədər öyrənmiş bu gözəl sənətkar, zəhmətkeş insan Böyük Vətən müharibəsi
illərindən 1968-ci ilə qədər Şəkidə yaşayıb-işləmişdir. Şəkidən köçüb getdikdən sonra Novoçerkask
şəhərində 90 yaşında vəfat etmişdir. Danilov Saratov Universitetinin tibb fakültəsini bitirmiş, gənclik
illərində məşhur rus cərrahı Vişnevskinin yanında işləmişdir. Sonra tale onu Qubaya və oradan da
Şəkiyə gətirib çıxarmışdır. İnsan bədənində elə bir nahiyyə yox idi ki, onun cərrah bıçağı işləməmiş
olsun. Əməliyyatlarının çoxunda onurğa beyninin keyləşdirilməsi üsulundan istifadə edirdi. O, Şəkidə
ilk dəfə anesteziologiya yardımının əsasını qoymuşdur. Bir çox cərrahi əməliyyat üsulları var ki, onu
birinci dəfə Azərbaycanda mərhum Danilov həyata keçirməyə başlayıb. Azərbaycanda ilk sümük-
vərəm şöbəsini Fərrux Həmidzadə ilə o təşkil etmişdir. Təkcə onu qeyd etmək lazımdır ki, bu yeni



şöbədə 1957-1964-cü illər ərzində 1070 xəstə müalicə edilib. Şöbənin zirzəmidə yerləşməsinə
baxmayaraq, Şəki cərrahları mürəkkəb cərrahi əməliyyatlar, hətta plastik əməliyyatlarla da məşğul
olurdular. Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun professoru, “Azərbaycan” tibb jurnalının redaktoru
Hüseyn Hüseynov Şəkidə səyyar elmi sessiyada olarkən cərrahiyyə, sümük-vərəm şöbələrinin işi ilə
tanış olub xəstələri yoxlayır və Danilova deyir:
 
“Vladimir İvanoviç, mən heç təsəvvür edə bilməzdim ki, Şəkidə belə bir mürəkkəb cərrahi
əməliyyatlar edilir. Belə bir şəraitdə əldə etdiyiniz nailiyyətlərə görə sizə Qəhrəman adı
verilməlidir”.
 
Mən tam məsuliyyətimlə deyə bilərəm ki, dövrünün məlum problemlərini, maddi-texniki bazanın zəif
olduğunu bəhanə edərək öz uğursuzluqlarının üstünü ötr-basdır etmək istəyənlər bu gözəl sənətkardan
ibrət dərsi almalıdırlar. Belə ki, həqiqi mütəxəssis hər bir şəraitdən çıxış yolu tapıb öz qabiliyyətini
göstərməlidir.
1965-ci il yanvarın 13-ü Şəkidə müstəqil Sanitar Epidemioloji Stansiya yaradılır. Nuxa şəhər Sanitar
Xəstəxanasının adı dəyişdirilərək Nuxa şəhər Mərkəzi Xəstəxanası adlandırılır.
1966-cı ilin may ayında göz xəstəxanası təşkil edilir. İsmayıl Qaffarov xəstəxananın ilk baş həkimi
olur. Azərbaycan Respublikasında oftalmoloji tibb xidməti sahəsində xüsusi yeri olan, Şəki
səhiyyəsində oftalmoloji tibb xidməti yaradan və onu müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirən İsmayıl Hüseyn
oğlu Qaffarov 1924-cü il mayın 21-də kustar fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. 1947-ci ildə
Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirərək, oftalmoloq ixtisası almış və gənc mütəxəssis kimi Nuxa
Səhiyyə Şöbəsinə göndərilmişdir. İ.Qaffarov işlədiyi müddətdə özünü yaxşı təşkilatçı, işgüzar,
bacarıqlı həkim kimi göstərmiş, səhiyyənin təşkilində xidmətlərinə görə “Səhiyyə əlaçısı” döş nişanı
ilə təltif edilmişdir.
1967-cı ildə müstəqil Əsəb xəstəlikləri şöbəsi təşkil edilir. Cavahir Abbasova həmin şöbənin ilk
müdiri olur.
1967-ci ildə Mərkəzi Xəstəxana yeni binaya köçür. Yeri gəlmişkən, indiyə kimi fəaliyyət göstərən bu
xəstəxananın yeri haqqında İcraiyyə Komitəsində qızğın müzakirələr gedir. Belə ki, əksəriyyət həmin
xəstəxananın şəhərin kənarında olmasına və əhalinin gediş-gəlişi üçün çətinlik yaradacağına görə
etiraz edirdilər. Həmin vaxt indiki Dram Teatrının ərazisində, demək olar ki, şəhərin hüdudu
qurtarırdı və orada şəkililərin “soyuztrans” adlandırdıqları avtovağzal yerləşirdi. Lakin buna
baxmayaraq, qərara alınır ki, yeni avtobus marşrutu açmaqla problem həll olunsun və xəstəxananın
tikintisinə başlansın. Aradan cəmi 50 ilə yaxın vaxt keçib. Hazırda həmin xəstəxana yerləşən ərazi
şəhərin mərkəzi hesab edilir.
1968-ci ilin noyabrında yeni tikilmiş xəstəxanaya Məmməd Hacıyevin adı verilir və elə həmin il
xəstəxananın adı dəyişdirilərək Mərkəzi rayon Xəstəxanası adlandırılır.
1968-ci il dekabrın 14-də təsərrüfat hesablı diş müalicə və protez ambulatoriyası ləğv olunaraq
yerində stomatoloji poliklinika təşkil olunur. Zahid Gülüzadə poliklinikanın ilk baş həkimi olur.
Yüksək təşkilatçılıq bacarığına malik olan Gülüzadə o vaxt şəhərin müxtəlif yerlərində məskunlaşan
stomatoloqları bir yerə cəmləməyə nail olur.
Şəhərimizdə stomatolji xidmətdən danışarkən Nəsib bəy Fərzəlibəyovun adını çəkməmək olmaz. O
tək Şəkidə yox, bütün ətraf rayonlarda da məşhur idi. Nəsib bəy Mustafa bəy oğlu Fərzəlibəyov 1911-
ci ildə anadan olmuşdur. Uşaq yaşlarında mədrəsədə təhsil alıb. O, Nuxa Pedaqoji Texnikumunda orta



ixtisas təhsilini başa vurub, ali təhsil almaq üçün Bakıya gəlir. Nəsib bəy burada Pedaqoji
Universitetin Riyaziyyat fakültəsinə daxil olur. Lakin Böyük Vətən müharibəsinin başlanması Nəsib
bəyin ali təhsil almaq arzusunu yarımçıq qoyur. O, ailəsinin ağır vəziyyəti ilə əlaqədar Şəkiyə
qayıdır. Yüksək istedadı və bacarığı sayəsində saatsazlığın, dülgərliyin, texnikanın müxtəlif sirlərinə
yiyələnən Nəsib bəy zəmanəmizin nəbzini tuta bilən nadir insanlardan idi. Müharibədən sonra Şəkidə
diş texniki çox az idi. Belə bir dövrdə o, Zahid Gülüzadənin məsləhəti ilə milliyyətcə yəhudi olan diş
texniki Kasnerin yanında diş texnikliyinin sirlərinə yiyələnir. Ciddi səylə öz üzərində işləyərək,
sahəsinə dair elmi ədəbiyyatlar toplayıb oxumaqla biliyini artırır. Az sonra isə şəhərdə ehtiyacı
ödəyə bilən, xəstələri razı salan, gördüyü işdən heç zaman şikayət eşitməyən məşhur diş həkiminə
çevrilir. Hər sahəyə marağı, elmi, ziyalılığı onu məşhurlaşdırırdı. Nəsib bəy bu dövrdə məşhur diş
həkimi kimi fəaliyyətlə yanaşı, həm də 2 saylı məktəbdə direktor vəzifəsində işləyirdi. Gözləri zəif
olduğuna görə onu müharibəyə aparmamışdılar. Qızıl əlləri olan, gözəl insan, ziyalı, bacarıqlı
sənətkar Nəsib bəy ömrünün sonuna kimi elinə, xalqına böyük həvəslə xidmət etmişdir. Xalq şairi
Bəxtiyar Vahabzadə Nəsib bəyi “azəri qəlbli, alman tərbiyəli Nəsib bəy” adlandırmışdı. Nəsib bəy
1974-cü il sentyabrın 10-da dünyasını dəyişməsinə baxmayaraq, Şəkinin tarixində öz şərəfli izini
qoymuşdur. Vəfat etdikdən sonra onun yolunu oğlu Şarit bəy davam etdirmişdir. Bu gün Nəsib bəyin
nəvələri Ehtiram bəy və Şamo bəy Azərbaycanda tibbi texnika, avadanlıqlar, tibb ləvazimatları
sahəsində ən böyük şirkəti, konserni yaratmışlar. Hazırda təkcə Şəkidə yox, bütün Azərbaycanda
modern tibb mərkəzlərinin ən müasir tibbi avadanlıqlarla təmin edilməsində bu şirkətin əvəzsiz
xidmətləri var.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, 1970-ci illər Şəki səhiyyəsi üçün daha əlamətdar hadisələrlə
yaddaqalan olmuşdur. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi ilk aylardan başlayaraq Azərbaycanın
sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatında böyük canlanma yarandı. Respublikanın xalq təsərrüfatının
bütün sahələrində, elm və təhsildə, incəsənət və mədəniyyətdə, səhiyyə və məişətdə sıçrayışlı bir
inkişaf dövrü başladı. Təkcə 1970-1980-ci illərdə Azərbaycanda yüzlərlə iri səhiyyə
obyektləri inşa edilmişdir. Sözsüz ki, o vaxtlar respublikanın rəhbəri Heydər Əliyevin Azərbaycan
səhiyyəsinə xüsusi diqqəti və qayğısı, həmin səhiyyənin tərkib hissəsi olan Şəki səhiyyəsində də öz
müsbət töhfələrini verirdi. Təkcə 1974-cü ildə Nevropatoloqların Ümumittifat Konfransı,
Onkoloqların Plenumu, Akuşer-Ginekoloqların qurultayı, Terapevt və Kardioloqların elmi konfransı,
Epidemioloqların seminarı və onlarla bu kimi analoji elmi yığıncaqlar keçirilib. Azərbaycanın o
zamankı rəhbərliyi tərəfindən təşkil edilən bu elmi yığıncaqların səhiyyə kadrlarının hazırlanmasında,
onların peşə hazırlığının yüksəldilməsində əvəzsiz rolu olmuşdur. Heydər Əliyev Azərbaycan
rəhbərliyində olduğu dövrdə yeni səhiyyə ocaqları da yaradılırdı. Adamların maddi rifahının
yaxşılaşması və səhiyyə sahəsindəki nailiyyətlər əhali arasında ölüm hadisələrinin azalmasına və
təbii artımın müntəzəm artmasına kömək edirdi.
1970-ci il oktyabrın 1-də şəhərimizdə Qanköçürmə Stansiyası fəaliyyətə başladı və stansiyanın baş
həkimi vəzifəsinə Vaqif Əliyev təyin olundu.
1972-ci il dekabrın 16-da Onkoloji dispanser yeni binaya köçməklə bərabər onun çarpayı norması
20-dən 60-dək artırıldı.
Elə həmin il dekabrın 20-də xəstəxanada yeni travmatologiya şöbəsi açılır. Akif Hüseynov ilk şöbə
müdiri təyin olunur. Şəkidə travmatoloji xidmətin təşkilində Yaqub İsgəndərovun böyük xidmətləri
olub.
1972-ci ilin dekabrında 50 çarpayılıq Endokrinoloji dispanser fəaliyyətə başlayır və Aslan Fərəcov



dispanserin ilk baş həkimi təyin olunur.
1973-cü ildə Şəki Mərkəzi rayon Xəstəxanası artıq 550 çarpayılıq idi.
1974-cü il mayın 1-də Şəki səhiyyəsinə ağır itki üz verir. Mərkəzi rayon Xəstəxanasının baş həkimi
Fərrux Həmidzadə vəfat edir. Ömrünün gənc çağını müharibədə keçirən, respublikanın qədim və
böyük şəhəri Şəkidə əksər müalicə ocaqlarını təşkil edən, bir çox orden və medallarla təltif edilən,
ehtiyatda olan polkovnik, respublikanın Əməkdar həkimi Həmidzadənin vaxtsız ölümü arzusunda
olduğu bir çox işləri yarımçıq qoydu. Onun ən böyük arzusu Şəkidə tibb şəhərciyi təşkil etmək, Elmi-
Tədqiqat Vəəm və Travmatologiya – Ortopediya İnstitutlarının filiallarını açmaq idi. Eyni zamanda,
o, söhbətlərində Şəkidə respublikamızda yaşayan müharibə əlilləri üçün sanatoriya tipli xəstəxananın
inşa edilməsinin də zəruri olduğunu vurğulayırdı. Fəqət əcəl imkan vermədi...
1974-cü il iyunun 20-də Tibb elmləri namizədi Tacəddin Xasıyev Şəki Mərkəzi rayon Xəstəxanasına
baş həkim təyin olunur.
1974-cü il avqustun 6-da yeni 2 №-li Uşaq Poliklinikası açılır və Siyahpər Məmmədov həmin
poliklinikaya baş həkim təyin olunur.
1975-ci il martın 1-də Sümük-vərəm şöbəsi ləğv olunaraq, onun yerində 50 çarpayılıq Urologiya
şöbəsi təşkil olunur. Vəhyəddin Səlimov müvəqqəti olaraq həmin şöbəyə müdir təyin olunur.
Ümumiyyətlə, bu gün şəhərimizdə cərrahların hazırlanmasında Vəhyəddin həkimin rolu danılmazdır.
Onu da böyük fərəh hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bu gün də təkcə Şəkinin deyil, ölkəmizin bir çox
bölgələrində yaşayan orta və yaşlı nəslin nümayəndələri Vəhyəddin Səlimovu yaxşı xatırlayırlar.
Vəhyəddin həkimin həyatı da çox keşməkeşli olmuş, mürəkkəb bir tale yaşamışdır. Ali məktəbi
qurtaran kimi qismətinə odlu-alovlu İkinci Dünya müharibəsində iştirak etmək və faşist
düşərgələrində həkimlik fəaliyyəti göstərmək Vəhyəddin həkimin kamil bir cərrah kimi yetişməsində
böyük rol oynamışdır.
Vəhyəddin Salman oğlu Səlimov 1920-ci il fevralın 23-də Şəki şəhərində fəhlə ailəsində dünyaya göz
açmışdır. Şəkidə 1927-1932-ci illərdə ibtidai təhsil aldıqdan sonra fəhlə fakültəsində və Sənaye
texnikumunda orta təhsilini başa vurmuşdur. 1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun
müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil olmuş, 1941-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Ali təhsilini başa vurduqdan sonra polk həkimi kimi ordu sıralarına çağırılan V.Səlimov bir müddət
sovet ordusunda xidmət etmiş, 1942-44-cü illərdə Polşa, Fransa və Almaniya hərbi əsirlərinin olduğu
hərbi xəstəxanada, 1944-cü ilin avqust ayından isə partizan dəstəsində Fransanın Liypi şəhərində
cərrah, 1944-45-ci illərdə Fransada SSRİ vətəndaşları üçün cərrah və hərbi xəstəxanada rəis, 1945-
ci ilin avqust ayından 2100 saylı hospitalda, 1945-47-ci illərdə xüsusi hərbi düşərgədə, 1947-49-cu
illərdə Leninabad vilayətinin Proletarsk şəhərində cərrah, 1949-55-ci illərdə Arxangelsk vilayətinin
Pukso-Ozero rayonundakı Pliseyskiy şəhər xəstəxanasında cərrah işləmişdir. Nəhayət, 1955-ci ildə
ona doğma Şəkiyə qayıtmaq qismət olmuş və rayonlararası şəhər xəstəxanasında cərrah işləməyə
başlamışdır. 1957-ci ildən Şəki şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinin müdiri təyin
edilmiş V.Səlimov 1967-ci ildən rayonlararası baş cərrah vəzifəsində çalışmışdır. Vəhyəddin həkim
həm də yüksək bilik və bacarığa malik peşəkar cərrah kimi işlədiyi müddətdə Gəncə, Zaqatala, Qax,
Oğuz, Qəbələ, Balakən və digər rayonlarda ağır cərrahiyyə əməliyyatlarında daim iştirak etmiş,
mütəmadi olaraq həmin rayonlardan məsləhətçi həkim kimi dəvət almışdır. Tədqiqatlardan məlum
olmuşdur ki, doktor Səlimov 1966-1968-ci illərdə travmatologiya, urologiya, akuşer-ginekologiya və
digər sahələr üzrə 1173, 1983-1985-ci illərdə isə 1107 xəstə üzərində uğurlu cərrahiyyə
əməliyyatları keçirmişdir. Vəhyəddin Səlimov 1966-cı ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni və



“Respublikanın səhiyyə əlaçısı” döş nişanına, 1967-ci ildə “Almaniya üzərindəki 20 illik qələbə”
medalına, 1968-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Fəxri fərmanına, 1983-cü
ildə Şəki rayon Partiya Komitəsinin keçici Qırmızı Bayrağına layiq görülmüşdür. V.Səlimov 2 avqust
1992-ci ildə, 72 yaşında Şəkidə dünyasını dəyişmişdir. Respublikamızda cərrah kadrların
yetişməsində onun böyük əməyi olmuşdur.
Burada Vəhyəddin həkimin yolunu davam etdirən, o vəfat etdikdən sonra Şəki Rayonlararası Mərkəzi
Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinin müdiri Hikmət həkimi də yad etmək yerinə düşərdi. Hikmət
Abbasəli oğlu Abbasov 1955-ci ildə Şəkidə anadan olub, 1971-ci ildə şəhər 10 saylı orta məktəbi
bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil olmuş
və 1977-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra 1 il Bakı şəhər Təcili Yardım
Stansiyasında cərrahiyyə üzrə internatura keçdikdən sonra Şəki Mərkəzi Rayonlararası
Xəstəxanasının sərəncamına göndərilmişdir. Burada o, tanınmış cərrah Vəhyəddin Səlimovun
rəhbərliyi altında həkimlik fəaliyyətinə başlamışdır. Daim öz üzərində çalışan, kollektivin və
xəstələrin böyük etimadını qazanan, müəllimi Vəhyəddin həkimdən daha çox cərrahlıq sirlərini
öyrənən Hikmət yüzlərlə xəstəyə şəfa vermiş, onları həyata qaytarmışdır. Bilik və baracığı imkan
verdiyinə görə Vəhyəddin həkimin vəfatından sonra cərrahiyyə şöbəsinin müdiri vəzifəsi Hikmət
Abbasova tapşırılmış və o, həyatının sonuna qədər həmin vəzifənin yüksək peşəkarlıqla öhdəsindən
gəlmişdir. Hikmət Abbasov 55 yaşında – 2010-cu ilin may ayında avtomobil qəzası nəticəsində
faciəli surətdə dünyasını dəyişmişdir.
1976-cı ildə Kiçik Dəhnə Xəstəxanası, demək olar ki, yenidən tikilir.
1976-cı il avqustun 4-də şəhərdə Bədən Tərbiyəsi Dispanseri fəaliyyətə başlayır və buraya Abbas
Hüseynov baş həkim təyin olunur.
1977-ci il aprelin 11-də Mərkəzi rayon Xəstəxanasında yeni şöbə – Reanimasiya şöbəsi fəaliyyətə
başlayır. Rahilə Təhməzova şöbənin ilk müdiri təyin olunur.
Tacəddin Xasıyevin Şəki səhiyyəsinin rəhbərliyinə gəlişi yeni bir dövrün başlanğıcı oldu.
Respublikamızda baş verən ümumi quruculuq, yeni səhiyyə müəssisələrinin yaradılması istiqamətində
böyük işlər getdiyindən, təbii ki, şəhərimizdə də ölkənin tərkib hissəsi kimi yeni-yeni müalicə
ocaqları yaradılır. Lakin kadr siyasətində düşünürəm ki, məhz o dövrdə buraxılan səhvlər sonralar
inkişafımızı ləngidən başlıca səbəb oldu. Fərrux Həmidzadə Stalin dövrünün yetişdirdiyi bir dövlət
adamı idi. Onun fəaliyyətinin başlıca prinsipi əmək intizamı, verilən tapşırığın məsuliyyətini dərk
edərək vicdanla yerinə yetirmək idi. Həmidzadə dövrünün əmr kitablarına baxanda inzibati-cəza tipli
əmrlərin çox olması diqqəti cəlb edir. Məsələn, həkim işə gecikdiyi üçün və ya peşəsinə səhlənkar
yanaşdığı üçün 1 aylıq tibb qardaşı və ya tibb bacısı vəzifəsinə keçirilirdi. Düşünürəm ki, həkim
üçün bundan ağır cəza ola bilməz. Və ya töhmət, şiddətli töhmət verilərək şəxsi işlərində qeyd
olunurdu. T.Xasıyev dövrünün əmr kitablarında isə belə əmrlərə rast gəlmək mümkün deyil. Əksinə,
kənd həkimi birbaşa cərrah və ya ginekoloq vəzifəsinə gətirilir, bu zaman ixtisaslaşma nəzərə alınmır,
ya da birbaşa hansısa vəzifə verilirdi.
O dövrdən yaranmış kadr problemi hələ də şəhərimizin səhiyyəsinin ən əsas problemi olaraq
qalmaqdadır. Sonralar şəhərimizin səhiyyəsinə rəhbərlik etmiş Aman Mehdiyev və Sehran
Məmmədov bu problemi aradan qaldırmaq üçün çox mühüm işlər gördülər.
Təsadüfi deyil ki, T.Xasıyevin məsələsi Şəki rayon Partiya Komitəsinin bürosunda geniş müzakirə
olunur və fəaliyyətində yol verdiyi ciddi nöqsanlara görə vəzifəsindən azad edilir.
1980-ci il yanvarın 16-da Şəki Mərkəzi rayon Xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsinə Nuh Abduləzizov



təyin olunur. Əvvəllər Kiçik Dəhnə xəstəxanasında baş həkim işləyən və sonra Mərkəzi rayon
Xəstəxanasının baş həkiminin müavini vəzifəsinə irəli çəkilən Nuh Abduləzizovun Şəki səhiyyəsinin
rəhbərliyinə gəlməsi bir sıra yeni üsulların tətbiqi ilə əlamətdardır. Həmin illərdə mərkəzləşdirilmiş
qaydada oksigen verilməsi, bütün şöbələrdə elektrokardioqraf aparatının quraşdırılması,
mikroorqanizmlərin antibiotikə həssalığının təyin edilməsi üsullarının tətbiqi Nuh həkimin baş
həkimlik dövrünə təsadüf edir.
1982-ci ildə Uşaq Xəstəxanası yeni binaya köçürülür. Bu gün həmin xəstəxanaya şəhərimizdə uşaq
kardiologiya məktəbinin yaradıcısı, savadlı pediatr, daim öz üzərində çalışan və şəxsən mənim üçün
həkimlik simvoluna çevrilmiş İmran Əliyev başçılıq edir.
Həmin dövrün pediatrik xidmətindən danışarkən Məhparə xanımın adını çəkməmək olmaz. Kərimova
Məhparə Əhməd qızı Şəkinin ən tanınmış ziyalı və maarifpərvərlərindən olan Əbdülqəni Şəmsəddin
Nuxəvi Xalisəqarızadənin nəslindəndir. O, 1931-ci ildə Şəkidə anadan olmuşdur. Valideynlərini
vaxtsız itirdiyindən (repressiya qurbanı olan atası – dövrünün savadlı din xadimlərindən biri Qədirov
Əhməd Kərim oğlu 1937-ci ildə güllələnib, 1964-cü ildə bəraət qazanıb) ana nənəsi və xalasının
himayəsində böyümüşdür. Körpə yaşlarından elmə olan həvəsi məktəbi qızıl medalla bitirməsinə
səbəb olmuşdur. Xalası tibb bacısı olduğundan erkən yaşlarındakı tibbi həvəsi sənədlərini
Azərbaycan Tibb İnstitutuna verməsinə səbəb olmuşdur. 1947-ci ildə 5 saylı qızlar məktəbini əla
bitirdikdən sonra imtahansız olaraq Azərbaycan Tibb İnstitutuna qəbul edilmişdir. 1953-cü ildə
İnstitutu əla qiymətlərlə bitirib, Şəki rayon Xəstəxanasının 1 saylı pediatrik məsləhətxanasına sahə
həkimi təyin edilmişdir. İşlədiyi gündən həm işlədiyi kollektivin, həm də yerli sakinlərin böyük
hörmətini qazanmışdır. Valideynlərlə uşaqlara qulluq haqda vaxtaşırı məsləhətlər aparmış, profilaktik
peyvəndlərin əhəmiyyəti haqda məlumatlar, xüsusi tibbi bülletenlər paylaşaraq, böyük
maarifləndirmə işləri aparmışdır. 1961-ci ildən 1 saylı pediatrik konsultasiyanın baş həkimi təyin
edilmişdir. Bu dövrdən təyinatla gələn pediatrlara sahə işinin təşkilini, xəstələrin müayinə və
müalicəsinin aparılma qaydalarını, dispanzerizasiyanın aparılmasını öyrətmiş, gözəl, savadlı
həkimlərin yetişdirilməsində böyük rol oynamışdır. Məhparə həkim dəfələrlə fəxri fərmanlarla,
“Səhiyyə əlaçısı” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.
1976-1978-ci illərdə Şəki Mərkəzi Uşaq Poliklinikasının baş həkimi işləmişdir. 1978-ci ildən
Məhparə həkim Şəki rayon Xəstəxanasının Yoluxucu Xəstəliklər şöbəsinə infeksionik həkim kimi
təyin edilmiş, ömrünün sonunadək orada işləmişdir. İşlədiyi illər ərzində böyük ictimaiyyətçi kimi
tanınan Məhparə həkim uzun illər Şəki Qadınlar Şurasının üzvü və sədri vəzifəsində çalışmış, neçə-
neçə dağılmaqda olan ailəyə yeni can vermiş, ailə münaqişələrinin aradan qalxması üçün hər vasitə
ilə yardım göstərmişdir. Uzun illər Şəki Səhiyyəsi Həmkarlar Təşkilatının sədri vəzifəsində
çalışmışdır. Bu sahədə onun göstərdiyi fəaliyyət çox səmərəli olmuşdur. Şəkiyə təyinatla göndərilən
başqa rayonlardan gələn pediatrların sonradan mütəxəssis kimi Şəkidə qalmaq, işləmək istəyənlərin
mənzillə təmin olunmasında xüsusi rolu olmuşdur. Həmin həkimlərin əksəriyyəti bu gün Şəki
səhiyyəsinin ən savadlı mütəxəssisləridir. Şəki səhiyyəsində ən maraqlı tədbir və konfrans-
seminarların keçirilməsində Məhparə həkimin təşkilatçılığı çox böyük təqdirə layiqdir. Məhparə
xanım, hansı vəzifədə və kollektivdə işləməsindən asılı olmayaraq, həmin kollektivin hər kiçik
işçisindən böyüyünə qədər hörmətlə yanaşmış, hər bayram və ya tədbirlərdə onlara maddi və mənəvi
dəstək göstərmişdir. Şəki əhalisi bu gün də Məhparə həkimi böyük hörmətlə yad edir.
1983-cü il fevralın 17-də Şəkidə Doğum Evi Kompleksinin bünövrəsi qoyulur.
1983-cü il fevralın 7-də Mərkəzi Xəstəxananın nəzdində yeni Kardiologiya şöbəsi fəaliyyətə



başlayır. Bədriyyə Əliyeva həmin şöbənin ilk müdiri olur.
1984-cü il martın 5-də Mərkəzi Xəstəxanaya yeni RUM-20 tipli rentgen aparatı gətirilib quraşdırılır.
1984-cü ilin aprel ayında əhalinin dərmanla təchizatı işini yaxşılaşdırmaq məqsədilə Baş Apteklər
İdarəsinin Şəki Rayonlararası Kontoru yaradılır. Biologiya elmləri namizədi Adil Qasımov kontorun
rəhbəri təyin edilir.
1986-cı il yanvarın 2-də 135 çarpayılıq Doğum Evi Kompleksi istifadəyə verilir. Kompleksdə
doğum, patoloji hamiləlik, qadın məsləhətxanası, yeni doğulmuşlar şöbəsi fəaliyyət göstərir. Almaz
Həmidova Doğum Evi Kompleksinin ilk baş həkimi təyin olunur.
1987-ci il noyabrın 3-də narkomaniya və alkoqolizmlə mübarizəni daha da gücləndirmək məqsədilə
Şəki Rayonlararası Narkoloji Dispanser fəaliyyətə başlayır və Akif Əsədullayev bu dispanserin ilk
baş həkimi təyin olunur. Hazırda həmin dispanserin baş həkimi Rasim Alməmmədovdur, Akif
Əsədullayev isə Psixiatriya Xəstəxanasının baş həkimidir.
1988-ci il yanvarın 15-də Şəkidə Qazanılmış İmmunitet Çatışmazlığı Sindromunun aşkar edilməsi və
bəşəriyyəti təhlükə ilə üz-üzə qoyan bu xəstəliklə mübarizə məqsədi ilə SPİD-QİÇS laboratoriyası
yaradılır. Xəstəxanaya daxil olmuş bütün xəstələrin V1Ç infeksiyaya qarşı müayinəsi məcburi sayılır
və sözügedən səhiyyə müəssisəsi bu işin öhdəsindən layiqincə gəlir.
1988-ci ildə bədnam qonşularımız, erməni şovinistləri doğma torpaqlarımıza qarşı ərazi iddialarına
başlayırlar. Onlar tərəfindən Azərbaycana qarşı sözün əsl mənasında təxribatlar hazırlanır və həyata
keçirilir. Vətənimizdə isə ov tüfəngləri belə əllərindən alınmış millət təəssübkeşləri təpədən dırnağa
qədər silahlanmış düşmənlə ölüm-dirim savaşına başlayır. Həmin dövrdə Şəki həkimləri də
ölkəmizin başı üstünü almış qara buluda biganə qala bilməzdilər. Ona görə də döyüş bölgələrində
yaralanmış və müxtəlif səbəblərdən müalicəyə ehtiyacı olan soydaşlarımıza xidmət göstərmək üçün
Etibar Məcidov, Rasim Cəlilov, Zahir İsmayılov, Zakir Əliyev, Çingiz Hüseynov, Gülçöhrə
Hüseynova və onlarla digər tibb işçiləri ön cəbhə bölgəsinə yollanırlar.
1989-cu il fevralın 9-da şəhər xəstəxanasında yeni endoskopik kabinet fəaliyyətə başlayır. Mədə-
bağırsaq patologiyalarını son dərəcə dəqiqliklə təyin edən bu müayinə metodunu aparmaq Məmməd
Xasıyevə həvalə olunur.
1989-cu il noyabrın 1-də əhaliyə ambulator xidmətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə şəhərin Qışlaq
adlanan hissəsində yeni poliklinikanın açılması barədə sərəncam imzalanır. Poliklinika 1990-cı il
mayın 3-də fəaliyyətə başlayır. Oruc Həsənov həmin poliklinikanın ilk baş həkimi olur. 1991-ci ildə
əhaliyə göstərilən təcili, ixtisaslı yardımı yaxşılaşdırmaq məqsədilə poliklinikada “Evə tibbi yardım”
məntəqəsi təşkil edilir.
Şəki səhiyyəsi Sovet hakimiyyəti illərində böyük bir inkişaf yolu keçir. Otlarla müalicə edən primitiv
ara həkimliyindən elmin ən müasir metodlarını tətbiq edən möhtəşəm bir səhiyyəyə çevrilir. Hətta
mən deyərdim ki, şəhərimizin səhiyyəsinin qızıl dövrü məhz o illər idi.
 
 
 
 
 



ALTINCI FƏSİL
 
ŞƏKİ AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT
MÜSTƏQİLLİYİ İLLƏRİNDƏ
 
Azərbaycan dövlətçilik tarixinin sonuncu mərhələsi SSRİ-nin süqutu ərəfəsində 1991-ci il oktyabrın
18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktının qəbul
edilməsi ilə başlanmışdır və bu gün də uğurla davam edir. Tarix boyu Azərbaycan dövlətləri yüksəliş
və tənəzzül dövrləri keçirmiş, daxili parçalanmalara, xarici işğallara məruz qalmışdır. Azərbaycan
həmişə qonşularla sülhsevər, dinc münasibətlər saxlamışdır. Lakin sülhsevər qonşular, xüsusilə Qərbi
Azərbaycanda məskunlaşmış ermənilər Azərbaycan torpaqlarına daim göz dikmiş, fürsət düşdükcə
müəyyən əraziləri işğal etmişlər. Bəli, SSRİ-nin dağılması, imperiyapərəst qüvvələrin onun bərpa
olunmasına göstərdiyi cəhdlərə qarşı xalqların mübarizəsi sayəsində sovet respublikaları dövlət
müstəqilliyi əldə etdilər. Tarix XX əsrdə Azərbaycan xalqına dövlət müstəqilliyini elan etmək imkanı
verdi. Lakin xalq müstəqil dövlətçiliyini qurmaq, onu inkişaf etdirmək, möhkəmləndirmək və müdafiə
etmək yolunda ağır məşəqqətlərlə üzləşdi.
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı qəbul edildikdən sonra
qısa bir müddətdə dünya dövlətlərinin böyük əksəriyyəti onu tanımışdı. Azərbaycanı ilk olaraq 1991-
ci il noyabrın 9-da Türkiyə Respublikası, sonra Rumıniya (11 dekabr 1991-ci il), Pakistan (13 dekabr
1991-ci il), İsveçrə (23 dekabr 1991-ci il), İran İslam Respublikası (25 dekabr 1991-ci il), ABŞ (23
yanvar 1992-ci il), Rusiya Federasiyası (10 aprel 1992-ci il – 109-cu dövlət olaraq) və başqa
dövlətlər tanıdı. 1993-cü ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini artıq 116 dövlət tanımış, 70 xarici
dövlət ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr yaradılmışdı. Azərbaycan Respublikası 14
beynəlxalq təşkilata üzv qəbul edilmişdi. O, 1991-ci il dekabrın 8-də İslam Konfransı Təşkilatına,
1992-ci ilin fevralında İran, Türkiyə və Pakistan dövlətlərinin daxil olduğu İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatına üzv oldu. 1992-ci il iyulun 8-də Azərbaycan Respublikası Ümumavropa təhlükəsizlik və
əməkdaşlıq proseslərini tənzimləyən Helsinki müşavirəsinin 1976-cı il Yekun aktına, 1992-ci il
iyulun 10-da Helsinki Yekun sənədinə tərəfdar çıxdı, 1992-ci il yanvarın 20-də Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinə (ATƏM-ə) qoşuldu. 1992-ci il martın 2-də Azərbaycan
Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatına (BMT-yə) üzv qəbul olundu, bu təşkilatın qəbul və
təsdiq etdiyi bir çox mühüm beynəlxalq konvensiya və paktlara imza atdı. 1992-ci il iyunun 25-də
Azərbaycan Qara dəniz hövzəsində iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Bəyannamə imzalayan 11 dövlətdən
biri oldu.
Azərbaycanın bir çox ölkələrdə, o cümlədən Türkiyə, ABŞ, İran, Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya
və İrlandiya Krallığında səfirlikləri açıldı.
Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə öz münasibətlərini dövlətlərin suveren bərabərliyi
əsasında qurdu. Zor işlətməmək, dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı, mübahisələri dinc yolla nizama
salmaq, başqa dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərini əsas götürdü. Xalqların
bərabərliyini və başqa xalqların hüququnu pozmursa, onların öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu
tanıdı.
Bununla belə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün dünya dövlətlərinin təsirli dəstəyini
qazanmaq, müharibəni dayandırmaq mümkün olmadı. Belə bir şəraitdə Ermənistan və Dağlıq



Qarabağdakı erməni silahlı quldurları əvvəl sovet, MDB, sonra isə rus hərbi qüvvələrinin köməyi ilə
Dağlıq Qarabağda irimiqyaslı hərbi əməliyyatlar keçirmiş, bir sıra əlverişli strateji mövqelər tutmuş,
azərbaycanlıları buradan qovub çıxarmağa başlamışdılar.
1991-ci il sentyabr ayının əvvəllərində burada qeyri-qanuni bir qurum – oyuncaq “Dağlıq Qarabağ
Respublikası” yaradılmışdı. Keçirilmiş referendumda erməni icması buna tərəfdar olduğunu
bildirmişdi. Üzdəniraq respublikanın bədnam “ali sovet”inə “seçkilər” də keçirilmişdi. Həmin il
noyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti DQMV-nin statusunu ləğv etdi.
Erməni silahlı dəstələri 1991-ci il sentyabrın ortalarında Yuxarı Qarabağda yerləşən sovet ordusu
hissələri şəxsi heyətinin və döyüş texnikasının köməyi ilə azərbaycanlıları öz torpaqlarından qovub
çıxarmağa, kəndləri yandırıb viran qoymağa başladılar. Sentyabrın 14-18-də düşmən hücum edib
Goranboy bölgəsində Erkeç, Manaşid, Buzqov, Baş Qışlaq kəndlərini yenidən ələ keçirdi. Son damla
qanınadək döyüşən igidlərin fədakarlığına baxmayaraq, pis silahlanmış, bir-birilə əlaqəsi zəif olan
yerli özünümüdafiə dəstələri ilə güclü hücumların qarşısını almaq mümkün deyildi. Düşmən
oktyabrın 28-də Tuğ, 31-də Salaketin kəndlərini ələ keçirib yandırdı. Noyabrın 19-da güclü
artilleriya atəşindən sonra ermənilər müdafiəçilərin müqavimətini qırıb Xocavənd qəsəbəsini
tutdular. Erməni faşistləri iki sakini, o cümlədən bir yaşlı körpəni diri-diri yandırdılar. Noyabrın 20-
də Zamzur, 23-də Əmiranlar kəndləri zəbt edildi. Dekabrın 23-də düşmən Meşəli kəndində dinc,
köməksiz əhalini gülləbaran etdi. 33 nəfər, o cümlədən 29 sakin öldürüldü, üç ailə evindəcə
yandırıldı. Yanvarın 13-də kənd tamamilə darmadağın edildi. Dekabrın 23-də Daşbaşı, Axullu
kəndləri işğal olundu, odlara qalandı.
1991-ci ilin axırlarında Ermənistan və Rusiya arasında “Dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı
təhlükəsizlik haqqında müqavilə” imzalandı. Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən, demək olar ki, heç
bir müqavimətə rast gəlməyən, Rusiyanın himayəsini açıq-aşkar hiss edən erməni millətçiləri və
separatçıları daha da azğınlaşdılar.
Düşmənin müvəffəqiyyət qazanmasının bir səbəbi də Azərbaycanda ordu quruculuğunun, demək olar
ki, formal xarakter daşıması idi. Azərbaycan iqtidarı hərbi hissələrin müxalifət qüvvələrinin təsirinə
düşüb, ona qarşı duracağından qorxaraq əvvəl sovet ordusuna, sonra MDB, daha sonra isə Rusiya
silahlı qüvvələrinə arxalanmağı üstün tuturdu. Respublika rəhbərliyi və mərkəz müxtəlif təxribatlarla
xalqa öz gücünə inamsızlıq təlqin edir, onda milli ordu qurmağın qeyri-mümkünlüyü haqqında
yəqinlik yaratmağa cəhd göstərirdilər.
1991-ci il sentyabrın 23-də Jeleznovodskda Rusiya, Qazaxıstan, Azərbaycan və Ermənistan arasında
dördtərəfli saziş imzalanmış, atəşin dayandırılması, qanunsuz dəstələrin tərk-silah edilməsi haqqında
razılıq əldə edilmiş, münaqişənin həlli ittifaq orqanlarına tapşırılmışdı. Lakin bunun heç bir müsbət
nəticəsi olmadı.
Demokratik qüvvələr milli ordu yaradılmasını tələb edirdi. 1991-ci il avqustun 30-da prezidentin
milli ordu deyil, milli qvardiya yaratmaq təklifi Ali Sovetdə keçmədi, milli özünümüdafiə qüvvələri
yaratmaq haqqında qərar qəbul olundu. Sentyabrın 5-də Müdafiə Nazirliyi təşkil edildi. General
Valeh Bərşadlı Müdafiə naziri təyin edildi. Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1991-ci il
oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələri haqqında Qanun qəbul etdi. Lakin ordu
quruculuğuna lazımi diqqət göstərilmədi. Nizami ordunun 3-4 çağırışda formalaşdırılması və döyüşə
tam hazır olmayınca cəbhəyə göndərilməməsi nəzərdə tutulurdu. O vaxta qədər yerlərdə könüllü
muzdlulardan təşkil edilmiş özünümüdafiə taburları fəaliyyət göstərməli idi. Noyabrın 19-da 22
rayon və şəhər özünümüdafiə taburu yaradılması haqqında əmr verildi. Tərkibi yerli əhalidən olan



Qazax, Ağstafa, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Tovuz, Füzuli,
Goranboy, Xanlar, Yevlax, Bərdə, Tərtər, Ucar, Gədəbəy və Şəmkir rayonlarında, Gəncə və Xocalı
şəhərlərində, 1992-ci ilin fevralında isə Ağcabədi və Beyləqanda ərazi özünümüdafiə taburları
yaradıldı. Martda Füzuli, Şəmkir özünümüdafiə taburları, Bakı, Gəncə, Laçın, Göyçay, Ucar, Ağdam
və Mingəçevirdə xüsusi təyinatlı reyd dəstələri təşkil olundu. Bu qüvvələr müvəqqəti hesab olunur,
yerli imkanlar hesabına saxlanırdı. Silah-sursat, təcrübəli hərbçilər çatışmırdı. Özünümüdafiə
taburlarının komandirləri və onların müavinləri rayonun hərbi komissarı tərəfindən seçilir, icra
hakimiyyəti başçısının razılığı ilə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilirdi. Tabur komandirləri
rayon icra hakimiyyəti başçısının müdafiə məsələləri üzrə müavinləri idi. Bu hissələrə rəhbərlikdə
iki başlanğıc (Müdafiə Nazirliyinə və rayon icra hakimiyyəti başçısına tabeçilik) kimi yolverilməz
vəziyyət yaranmışdı. Prezident İcra Hakimiyyəti vasitəsilə hərbi hissələri öz əlində saxlamaq
istəyirdi.
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinin çoxunda 1992-ci ilin fevralında yerli əhalidən
ibarət müstəqil hərbi hissələr təşkil olunmuşdu. Lazımi döyüş qabiliyyəti, təchizatı olmayan və
müdafiə taktikasına keçməyə məcbur olan bu özünümüdafiə qüvvələri qat-qat artıq silahlanmış və
təlim görmüş düşmənlə yaxşı vuruşa bilmir, tez-tez məğlubiyyətə uğrayırdı.
Hərbi hissələrə müxtəlif siyasi qüvvələrin təsiri güclü idi. Bəzi ictimai təşkilatların, məsələn, AXC-
nin, hətta ayrı-ayrı siyasətçilərin hərbi dəstələri vardı. İqtidarın etibarsız saydığı hissələr dağılır,
qeyri-qanuni silahlı dəstələr təşkil edilirdi. Hərbi hissələrdə nizam-intizam yox idi, xaos yaranmışdı.
Baş qərargahın işi pis qurulmuşdu. Hərbi hissələrə pozuculuqla məşğul olan, xarici ölkələrin xüsusi
idarələrinə işləyən satqınlar soxula bilmişdilər. İnformasiya axınına yol verilirdi. Müdafiə nazirinin
tez-tez dəyişməsi ordu quruculuğuna ağır zərbə vururdu. Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələr haqqında 1991-ci il 9 oktyabr Qanununun qüvvəyə minməsi barədə Ali Sovetin qərarı ilə
hərbi obyektləri, silah və texnikanı inventarlaşdırıb milliləşdirmək tələb olunsa da, bu sahədə
bağışlanılmaz lənglik rus hərbçilərinə mümkün olan hər şeyi respublikadan çıxarmaq, dağıtmaq, məhv
etmək və ayrı-ayrı adamlara, qruplara satmaq imkanı yaratmışdı. Rus hərbçiləri hərbi təyyarə
meydanlarından birində vertolyotları yandırmağa çalışdılar. Sitalçay, Kürdəmir və Dəllərdə yerləşən
aviasiya hissələrindən isə, əldə edilmiş razılığın əksinə olaraq, hərbi təyyarələr aparıldı, təyyarə
meydanları dağıdıldı, qiymətli hərbi cihazlar məhv edildi. Xəzər donanması gəmilərində avadanlığa,
sahil obyektlərinin hamısına xəsarət yetirilmiş, sökülüb dağıdılmışdı. 1992-ci il fevralın 14-də MDB
ölkələri başçılarının Minsk görüşündə Ukrayna, Belarus, Azərbaycan və Moldova qəti şəkildə milli
ordu yaratmaq istədiklərini bildirdilər və keçmiş sovet ordusu mirasından paylarını tələb etdilər.
Belə bir şəraitdə erməni hərbi hissələri MDB qoşununun köməyi ilə Dağlıq Qarabağın
azərbaycanlılar yaşayan məntəqələrinə hücumu genişləndirdilər. 1991-ci il dekabrın axırlarında
Kərkicahan qəsəbəsinə növbəti dəfə güclü hücum başlandı. Qanlı döyüşlərdə qəsəbə dəfələrlə əldən-
ələ keçdi. Erməni faşistləri burada ilk dəfə odatan silahdan istifadə etdilər. Ağır döyüşlərdə 30
azərbaycanlı əsgər qəhrəmancasına həlak oldu. 1992-ci il yanvarın 19-da Kərkicahan düşmən əlinə
keçdi və tamamilə yandırıldı. Yanvarın 21-də Qeybalı, fevralın 12-də Malıbəyli, Aşağı Quşçular və
Yuxarı Quşçular işğal edildi. Xocalı və Şuşanın mühasirəsi getdikcə daralırdı. Azərbaycan ordu
hissələri, xüsusi təyinatlı milis dəstələri və yerli özünümüdafiə batalyonlarının müqavimət göstərmək
tədbirləri nizamsızlıq, əlaqəsizlik, satqınlıq üzündən baş tutmurdu. Daşaltı tərəfdən Şuşanın
mühasirəsini yarmaq üçün Azərbaycan ordu hissələrinin 1992-ci il yanvarın 25-dən 26-na keçən gecə
keçirdiyi hərbi əməliyyatlar da bu səbəblərdən uğursuzluğa düçar oldu. Satqın bələdçilər bir taqım



əsgəri və zirehli maşınları minalanmış əraziyə saldılar, ordu böyük tələfat verdi – 33 nəfər həlak
oldu, 34 nəfər itkin düşdü, 36 nəfər yaralandı. Döyüşlərdə düşmən də 150 nəfərədək itki verdi. Bir
neçə gün sonra Şuşanın mühasirəsini Ağdam istiqamətində yarmaq məqsədilə keçirilən Xromot-
Xanabad əməliyyatı da gözlənilən nəticəni vermədi.
1992-ci il fevralın ortalarında düşmən növbəti dəfə Qarabağlı kəndinə güclü hücuma başladı. Qanlı
döyüşlərdə kənd dəfələrlə əldən-ələ keçdi. Dörd gün davam edən qeyri-bərabər döyüşdən sonra
ermənilər Qarabağlını ələ keçirib onun 92 müdafiəçisini və 54 sakinini vəhşicəsinə öldürüb silos
quyularına atdılar. Qalan əhali əsir alındı.
Təcavüzkar Ermənistan hökuməti Azərbaycana qarşı qanlı terror aksiyalarını daha da genişləndirdi.
1992-ci il yanvarın 8-də “Krasnovodsk-Bakı” dəniz sərnişin bərəsində belə bir terror aktı
nəticəsində 25 nəfər həlak oldu, 88 nəfər ağır yaralandı. Həmin il fevralın 28-də Qudermes stansiyası
yaxınlığında “Kislovodsk-Bakı” sərnişin qatarının partladılması zamanı 11 nəfər həlak oldu, 18 nəfər
yaralandı.
Erməni quldurları Rusiyanın Xankəndindəki 366-cı mexanikləşdirilmiş atıcı alayı ilə əlbir olaraq XX
əsrin Xatın, Sonqımi faciələrini geridə qoyan Xocalı soyqırımını törətdilər. Respublika rəhbərliyinin
cinayətkar laqeydliyi üzündən şəhərin müdafiə işləri təşkil olunmamışdı. 80 nəfərdən ibarət Xocalı
özünümüdafiə taburu heç bir zirehli texnika ilə silahlandırılmamışdı. Onlara Şıx briqadasının ikinci
taburu və cəmi 20 nəfərdən ibarət minaatanlar batareyası kömək edirdi. 60 nəfərlik milis dəstəsi
təyyarə meydanını qoruyurdu.
1992-ci il fevralın 25-də saat 21-də erməni hərbi birləşmələri, 366-cı alay (üç batalyondan ikisi tam
tərkibdə, biri isə qismən), habelə xarici ölkələrdən gətirilmiş muzdlu quldurlar Xocalıya hücum
etdilər. İlk zərbə hava limanına vuruldu. Şəhərin müdafiəçiləri azsaylı və pis silahlanmış olsalar da,
mərdliklə vuruşurdular. Xüsusi təyinatlı milis dəstəsinin komandiri, milis mayoru Əlif Hacıyev
döyüşdə xüsusən fərqləndi. Onun rəhbərlik etdiyi 22 nəfərlik dəstə düşmənin güclü hücumlarını üç
dəfə uğurla dəf etdi. Lakin qüvvələr bərabər deyildi. Ə.Hacıyev vəziyyətin çıxılmaz olduğunu
görəndə hava limanının dispetçer məntəqəsini partladaraq düşmən əlinə keçməsinə imkan vermədi.
Döyüşlərdə igid komandir ağır yaralandı və qəhrəmancasına həlak oldu. Ölümündən sonra ona
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verildi. Düşmən tankları, zirehli maşınları güclü artilleriya
hazırlığından sonra Mehdikənd, Qaragah və Daşbulaq tərəfdən şəhərə soxuldu, küçə döyüşləri
başlandı. 366-cı alayın mayor Ohanyanın komandası altında ikinci, mayor Nabogixin komandası
altında üçüncü motoatıcı taburları, topçu diviziyası, Lixodeyanın rəhbərliyi altında D-3 topu vəhşiliyi
ilə xüsusən fərqlənirdi.
Tofiq Hüseynovun rəhbərlik etdiyi ərazi özünümüdafiə taburunun döyüşçüləri qat-qat güclü olan
yırtıcı düşmənlə qəhrəmancasına vuruşurdu. Tofiq son nəfəsinədək döyüşdü, yağıları azdırıb onlarla
adamın mühasirədən çıxmasına imkan yaratdı. Axırda özü mühasirəyə düşdü. O, düşmənin təslim
olmaq çağırışına məhəl qoymayıb son gülləni özünə vurdu, ana torpağı qucaqlayıb gözlərini əbədi
yumdu. Ölümündən sonra T.Hüseynova Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verildi.
Ağdam-Əsgəran istiqamətində toplanmış milli hissələr arasında əlaqə və ümumi rəhbərlik olmaması
üzündən onlar düşmənə qarşı hücum təşkil edə bilmədilər.
Xocalıda soyqırımı törədildi. Şəhər yandırıldı. Sağ qalanların bir hissəsi, əsasən qadınlar, qocalar və
uşaqlar şəhərin şimal-şərq istiqamətində iki yolla Ağdama tərəf qaçmağa başladılar. Qarlı, şaxtalı
gecəni ayaqyalın-başıaçıq meşədə keçirən qaçqınların çoxunu don vurdu, yaralıların bir hissəsi tab
gətirməyib öldü. Sağ qalanlar səhəri gün Xocalıdan 6-7 km aralı, Qaraqaya adlı yerdə meşədən



çıxarkən pusquda durmuş erməni faşistləri tərəfindən gülləbaran edildilər. Yüzlərlə köməksiz qadın,
qoca, uşaq həlak oldu. Xilas olaraq Abdal-Gülablı kəndinə getməyə çalışan qaçqınları da düşmən
mühasirəyə alıb atəşə tutdu. Erməni quldurları yaralılara işgəncə verib meyitləri eybəcər hala salır,
qadın və qızları təhqir edirdilər.
Xocalıda erməni faşistləri azərbaycanlılara qarşı növbəti soyqırımı törətdilər. 613 nəfər, o cümlədən
106 qadın, 83 azsaylı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 1000 nəfərdən artıq dinc sakin müxtəlif dərəcəli güllə
yarası alaraq şikəst oldu. 1275 nəfər əsir alındı, 8 ailə bütövlüklə məhv edildi. 56 nəfər xüsusi
qəddarlıq və amansızlıqla diri-diri yandırıldı, başlarının dərisi soyuldu, gözləri çıxarıldı, başları
kəsildi, hamilə qadınların qarnı süngü ilə deşildi.
Xocalı faciəsi respublikada siyasi gərginliyi daha da artırdı. Martın 3-dən Prezident sarayı
qarşısında “istefa” tələbi ilə piket keçirildi. İqtidar Ali Sovetin sessiyasını çağırmağa məcbur oldu.
Martın 5-də fövqəladə sessiya keçirən Ali Sovetin binası qarşısında izdihamlı mitinq başlandı.
Sessiyada Ali Sovetin sədri Elmira Qafarova istefa verdi. Onun yerinə deputat Yaqub Məmmədov
seçildi. İqtidar bu dəyişikliklərlə qarşıdurmanı zəiflətdi. Demblokdan olan 26 deputat
A.Mütəllibovun Respublika Konstitusiyasını və qanunlarını pozduğuna görə prezident vəzifəsindən
götürülməsi haqqında qərar layihəsi təqdim etdi. A.Mütəllibov sessiya tribunasından xalqı açıqca
hədələməyə başladı. Axşam parlament binasını mühasirəyə almış mitinqçilər deputatlara və iqtidara
daha təsirli təzyiq göstərmək üçün binanın bütün giriş və çıxışlarını tutdular. Gecə yarısı MDB-nin
Bakıdakı 5-ci ordusunun hissələri mitinqi dağıtmaq üçün parlament binasına doğru hərəkətə başladı.
Bundan xəbər tutan Demblokdan olan deputatlar və Ali Sovetin yeni sədri vətəndaş qırğını
başlamağın yolverilməzliyini bildirib buna qəti etiraz etdilər.
Martın 6-da parlament qarşısındakı mitinq daha izdihamlı idi. Mitinqçilər tərəfindən prezidentin saat
14-dək istefa verməsi tələbi ultimatum şəklində tərtib olunub parlamentə göndərildi. A.Mütəllibov
istefa verməyə məcbur oldu. Nazirlər Kabineti buraxıldı. Onun sədri Həsən Həsənova yeni kabinet
təşkil etmək tapşırıldı.
Yeni Dövlət Müdafiə Komitəsi təşkil olundu. Yaqub Məmmədov ölkədə siyasi sabitlik yaratmaq üçün
martın ikinci yarısında bütün siyasi qüvvələrə müraciət edib onları birliyə, əməkdaşlığa çağırdı.
Müxalifət və iqtidar arasında danışıqlar başlandı. Lakin nəzərdə tutulduğu kimi koalision hökumət
yaratmaq mümkün olmadı. Ölkədə “əsl hərc-mərclik dövrü başlandı”. Bu vəziyyət hakimiyyəti ələ
keçirməyə səy edən qüvvələrin fəallaşmasına, gərginliyin artmasına səbəb oldu. Ali Sovet 1992-ci il
iyunun 7-nə yeni prezident seçkiləri təyin etdi.
Azərbaycanda nüfuzunu gücləndirməyə çalışan qüvvələrin mübarizəsi kəskinləşmişdi. Azərbaycanın
Türkiyə Respublikası ilə yaxınlaşması Rusiyanı narahat edirdi. 1992-ci il yanvarın 24-də Türkiyə və
Azərbaycan respublikaları arasında danışıqlar zamanı dostluq, əməkdaşlıq və mehriban qonşuluq
haqqında müqavilə imzalanmışdı. Cənubi Qafqazda nüfuzuna xələl gələcəyindən təşvişə düşən Rusiya
Azərbaycana təzyiqini artırdı: ermənilər martın 12-də Tərtər, Qazax, Tovuz, Ağdam, Cəbrayıl və
Füzuli istiqamətlərində güclü hücuma başladılar. Yaqub Məmmədov martın sonunda mətbuatda açıq
elan etdi ki, “Rusiya Ermənistanın köməyi ilə Azərbaycana təzyiq göstərməyə cəhd edir”,
“Müharibəni yalnız Yeltsin dayandıra bilər”. 1992-ci il martın 31-də Avropada Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq Müşavirəsinin üzvü olan dövlətlərin (ATƏM) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının sədri ilə
görüşüb Qarabağ probleminin dinc yolla aradan qaldırılmasına dair beynəlxalq konfrans çağırılması
və Azərbaycanda ATƏM-in daimi nümayəndəliyinin açılması haqqında ilkin saziş əldə etdi. Az sonra
– martın 24-də ATƏM-in Azərbaycan və Ermənistanla yanaşı on nüfuzlu dövlətin təmsil olunduğu



Minsk qrupu təşkil edildi. Lakin xarici siyasət mövcud reallıqlar nəzərə alınmaqla düzgün
qurulmadığından nüfuzlu dövlətlər öz məqsədlərinə nail olmaq üçün daha münasib şəraitin
yaranmasını gözləyirdilər. Minsk qrupu ilə paralel Rusiyanın xarici işlər naziri Kozırevin bu sahədə
öz dövlətinin mənafeyinə uyğun iş aparması da münasibətlərin mürəkkəbləşməsinə səbəb olurdu.
Y.Məmmədov 1992-ci il martın 17-də Rəhim Qazıyevi Müdafiə naziri təyin etməklə ordunu öz
tərəfinə çəkməyə çalışdı. Hakimiyyətə gəlməyə çalışan AXC mühüm strateji mövqelərdə olan hərbi
hissələrinə və Türkiyənin siyasi dəstəyinə arxalanırdı. Mayın 3-də xalqın böyük məhəbbət bəslədiyi
Türkiyə Respublikasının baş bakanı Süleyman Dəmirəl AXC sədri ilə görüşdü, Bakının Azadlıq
meydanında Alparslan Türkeşin iştirakı ilə Türk xalqlarının ümumdünya həmrəylik günü izdihamlı
mitinqlə qeyd olundu. Bütün bunlar cəbhənin populyarlığını artırmağa yönəldilmişdi. Qarşıdakı
prezident seçkiləri nəticəsində Heydər Əliyevin və AXC-nin hakimiyyətə gəlmək şanslarının böyük
olması barədə proqnozlar bu geosiyasi məkanda müstəqil güclü dövlət yaranmasını, Türkiyənin
nüfuzunun artmasını istəməyən dövlətləri ciddi narahat edirdi.
Seçkilər yaxınlaşdıqca Ayaz Mütəllibovun da tərəfdarları fəallaşır, revanş almağa çalışırdılar.
Aprelin 25-də eks-prezident Şamaxıda öz tərəfdarları qarşısında çıxış edərək bildirmişdi ki, onu
qeyri-qanuni yolla, zorla istefa verməyə məcbur etmişlər. Mayın 2-də A.Mütəllibovun silahlı
tərəfdarları Azərbaycan Teleradio Şirkətinə gələrək birbaşa efirə çıxmağı tələb etsələr də, niyyətləri
baş tutmamışdı.
Cəbhələrdə vəziyyətə əsaslı təsir etmək imkanına malik silahlı dəstələrə arxalanan qüvvələr
çəkişməsinin, xainliyin növbəti qurbanları Şuşa və Laçın oldu.
Şuşanın müdafiəsinin olduqca böyük hərbi strateji və mənəvi-siyasi əhəmiyyəti vardı. Şəhər uzun
müddət mühasirədə qalmışdı. Güclü hücum gözlənilirdi. MDB-nin 366-cı alayının 180 hərbi
mütəxəssisinin 90 ağır hərbi texnika ilə ermənilər tərəfə keçməsi məlum idi. Alay Gürcüstana
köçürülərkən çoxlu hərbi texnika erməni hərbi hissələrinə təhvil verilmişdi. Şuşanın müdafiəsində isə
cəmi 24 ağır hərbi texnika dururdu. Hərbi rabitə lazımi vəziyyətdə deyildi. Şəxsi heyətin hazırlıq
səviyyəsi, nizam-intizam aşağı idi. Şəhərin müdafiə qabiliyyətini yüksəltmək üçün əməli iş, demək
olar ki, görülməmişdi. Əksinə, şəhəri qorumalı olan silahlı qüvvələr arasında ziddiyyət daha da
dərinləşmiş, parçalanma baş vermişdi. Şəhərdə kimin – şəhər milis şöbəsi rəisinin, yoxsa buradakı
Azərbaycan Qarabağı könüllü müdafiə taburu komandirinin üstün səlahiyyətə malik olması aydın
deyildi. Bu iki qüvvə arasındakı çəkişmə respublikada hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışan Müdafiə və
Daxili İşlər Nazirliyinin kəskin mübarizəsinin təzahürü idi. 1992-ci il martın 12-də Dövlət Müdafiə
Komitəsində Şuşadakı vəziyyət müzakirə edildi. Aprelin 26-da buradakı bütün hərbi qüvvələr ümumi
komandanlığa tabe edildi. Lakin vəziyyət dəyişmədi. Bunun üçün heç cəhd də göstərilmədi. İqtidar iki
güc nazirliyi rəhbərliyinin yaxınlaşmasını özünə qarşı təhlükə hesab edirdi.
Bu dövrdə maraqlı hadisələr baş vermişdi. Minalanmış sahələr zərərsizləşdirilmiş, xeyli döyüşçü
qısamüddətli məzuniyyətə buraxılmışdı. Şuşa taburu ştatında 1500-ə yaxın döyüşçü olduğu halda,
hücum günü şəhərdə cəmi 500 döyüşçü vardı. 200 könüllü əsgər silahı ilə şəhəri tərk etmişdi. Hərbi
texnikanın “Qrad” qurğularının şəhərdən çıxarılmasına başlanmışdı. Xüsusi milis taburunun
döyüşçüləri mayın 4-də Şuşanı tərk edib, Böyük Kirsdə mövqe tutmuşdular.
Mayın 7-dən 8-nə keçən gecə düşmən şəhəri güclü artilleriya atəşinə tutdu. Hücumda 80 T-72 tankı,
6000-ə yaxın döyüşçü, o cümlədən xarici muzdlular iştirak edirdi. Səhərə yaxın şəhər ətrafındakı
postların əksəriyyəti tutulmuşdu, yalnız bəzi mövqelərdə milli qüvvələr düşmənə qarşı
qəhrəmancasına vuruşurdular. Düşmənin üç tankı səhərə yaxın şəhərə soxuldu. Azərbaycan ordusunun



533 saylı tankı onlardan birini vurub sıradan çıxardı, o biri tanklar geri qayıtdılar. “Qayabaşı”
adlanan yerdə mövqe tutmuş əsgərlər son nəfəsədək vuruşurdular. 40 nəfər şəhid oldu. Digər müdafiə
dəstələri axşama qədər müqavimət göstərdilər. Lakin onlara kömək gəlmədi. Axşama yaxın köməyə
göndərilmiş vertolyot isə səhvən şəhərin müdafiəçilərinin mövqeyini atəşə tutdu, piyadalar üçün
döyüş maşınını məhv etdi. Axşam qalan 30-40 müdafiəçi də şəhəri tərk etdi. Döyüşlərdə şəhərin 155
müdafiəçisi şəhid oldu, 167 nəfər yaralandı, 20 nəfər itkin düşdü.
Qarabağ ətrafında gedən döyüşlərdə respublikanın hər yerindən olduğu kimi Şəkidən də xeyli könüllü
iştirak edirdi. Erməni quldurları ilə döyüşlərdə şəhid olaraq, qəhrəmanlıqla həlak olanlar
şəhərimizdə “Şəhidlər Xiyabanı”nda dəfn olunurdular. Bu döyüşlərdə mənim sinif yoldaşlarımdan
Hikmət Əbdürrəhmanov və Elçin Mirzəməmmədov şəhidlik zirvəsinə ucaldılar.
Şuşanın süqutu ilə erməni faşistləri tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin işğalı başa
çatdı. Şuşanın süqutu, milli hərbi hissələrin Laçını tərk etməyə başlaması respublikada siyasi
vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Hakimiyyət çəkişmələrində iştirak edən, demək olar ki, bütün
tərəflər öz silahlı qüvvələrini Bakıya gətirmişdilər. Ayaz Mütəllibov Bakıda yerləşən 295 saylı rus
diviziyasına, onun zirehli texnikasına, özünün təşkil etdiyi “Qardaşlıq” və “Tövbə” təşkilatlarının
silahlı dəstələrinə arxalanırdı. AXC döyüş mövqelərindən öz silahlı dəstələrini, “Milli qurtuluş” və
“Lənkəran” taburlarını və başqa qüvvələri çıxarıb paytaxta gətirmişdi. Bakıda müxtəlif dəstələrin
əlində 40 minə qədər avtomat və pulemyot vardı.
Mütəllibovçu qüvvələr ilk təşəbbüsü ələ aldılar. Hələ mayın 3-dən onlar Ali Sovetin binası
qarşısında gecə-gündüz piket keçirib liderlərinin yenidən vəzifəyə qaytarılması tələbini irəli
sürürdülər. Mayın 12-də piketçilərin bir qrupu müqavimətə rast gəlmədən Milli Şuranın iclas
salonuna soxulub şura üzvlərini silahla hədələyərək, Ali Sovetin sessiyasını çağırmağı tələb etdi. 26
nəfər şura üzvü sessiya çağırılmasına səs verdi. Mayın 13-də Milli Təhlükəsizlik naziri İ.Hüseynov
televiziya ilə çıxış edib mövcud böhrandan çıxmaq üçün ölkədə nizam-intizamın
möhkəmləndirilməsini, başqa sözlə, diktatura yaradılmasını vacib hesab etdiyini bildirdi.
Mayın 14-də Ali Sovetin sessiyası, azlıqda qalan Demblokun etirazına baxmayaraq, Ayaz
Mütəllibovu vəzifəsinə qaytardı. A.Mütəllibov elə həmin saat respublikada fövqəladə vəziyyət tətbiq
etmək, siyasi azadlıqları məhdudlaşdırmaq haqqında Fərman verdi. Milli Şura buraxıldı. Prezident
seçkiləri ləğv edildi.
AXC Bakıdakı silahlı qüvvələrinə, döyüş bölgələrində hadisələrə təsir etmək imkanlarına
arxalanaraq hakimiyyət uğrunda qəti döyüşə girdi. Onun qərargahı ətrafında yüzlərlə insan, silahlı
dəstələr toplaşmışdı. AXC rəhbərliyi Mütəllibovun Konstitusiyaya zidd rejimini tanımamağa çağırdı.
Bütün müxalif qüvvələr bu çağırışa qoşuldu. Naxçıvan, Gəncə, Şəki və başqa şəhərlərdə də
Mütəllibov rejiminə itaətsizlik göstərildi. İnzibati orqanların fövqəladə rejim yaratmaq cəhdləri
bəzən hətta silahlı müqavimətlə dəf olunurdu. Mütəllibovun arxalandığı qoşun hissələri Bakıda ona
qarşı dayanan qüvvələrin gücünü, mütəllibovçuların acizliyini görüb neytral qaldılar. Bundan başqa,
Rusiya Naxçıvan MR-ə erməni hücumları ilə əlaqədar Türkiyənin ciddi reaksiya verdiyi bir vaxtda
Bakıdakı hadisələrə açıq fəal təsir göstərməkdən çəkindi.
Mayın 15-də AXC qərargahı qarşısında mitinq keçirildi. Ölkədə baş verən Konstitusiyaya zidd
proseslərə qarşı Heydər Əliyevin bəyanatı burada dəfələrlə səsləndirildi. Mən də həmin mitinqdə
idim. H.Əliyevin demokratik qüvvələri dəstəkləməsi haqqında bəyanatının necə böyük bir sevgi,
coşqu ilə qarşılandığının canlı şahidi olmuşam.
A.Mütəllibov AXC rəhbərliyini danışığa dəvət etdi. Lakin cavab olaraq ondan saat 16-dək dövlət



hakimiyyəti iddiasından rəsmi əl çəkmək və prezident iqamətgahını tərk etmək tələb olundu. Vaxt
tamam olanda AXC fəalları silahlı qüvvələrin, zirehli texnikanın müşayiəti ilə parlament binasına
hücum etdilər. Atışmada bir nəfər öldü, üç nəfər yaralandı. Parlamentin, Dövlət Teleradio Şirkətinin
binaları, az sonra Prezident sarayı və başqa strateji obyektlər zəbt olundu. A.Mütəllibov gizlicə
Rusiyaya qaçdı.
AXC-nin hakimiyyətə gəlişinə hadisələri idarə edən bütün tərəflər razılaşdılar. AXC hakimiyyətə
gəlişini legitimləşdirmək istəyirdi. Ali Sovetin 14 may qərarlarının qəbulu zamanı kvorum olmadığını
sübuta yetirməyə çalışan komissiyanın rəyini parlamentin sədri qəbul etmək istəmir, kompromis
tərəfdarlarının xeyrinə siyasi güzəştlər əldə etməyə çalışırdı. Yaranmış böhrandan çıxmaq üçün mayın
16-17-də tərəflər arasında sövdələşmə oldu. Koalision hökumət yaradılması və İsa Qəmbərovun Ali
Sovet sədrliyinə namizəd göstərilməsi qərara alındı.
Ali Sovetin mayın 18-də keçirilmiş sessiyasında qeyd olundu ki, mayın 14-də parlamentin qəbul
etdiyi qərarlar qanuni deyildir. Ali Sovetin sədri Yaqub Məmmədovun istefası qəbul edildi. Bu
vəzifəyə bir qrup deputatın təkidli tələbi ilə İsa Qəmbərovla yanaşı, Heydər Əliyevin də namizədliyi
irəli sürüldü. Lakin razılıq almaq üçün guya onunla telefon əlaqəsi yaratmaq mümkün olmadı. İsa
Qəmbərov Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Yeni seçkilərə qədər prezident
səlahiyyətlərini yerinə yetirmək ona həvalə olundu. Ali Sovetin Milli Şurası “Milli Məclis”
adlandırıldı və parlament səlahiyyətləri ona verildi. Koalision hökumətə, əsasən, AXC və keçmiş
kommunistlər daxil idi.
Bakıda hakimiyyət davası getdiyi vaxt silahlı qüvvələrin Laçından çıxarılmasından istifadə edən
düşmən mayın 18-də Laçını işğal etdi. Dağlıq Qarabağ separatçıları ilə Ermənistan arasında birbaşa
əlaqə – dəhliz yarandı.
1992-ci il may ayının əvvəllərində Naxçıvan MR-də, Azərbaycanın Ermənistanla sərhədlərində
gərginlik yenidən artmışdı. Düşmən Şuşa və Laçının işğalı zamanı Ermənistan hərbi hissələrinə
arxadan, Naxçıvan tərəfdən hücum olacağından ehtiyatlanaraq oradakı hərbi hissələrin başını qatmaq,
həm də Azərbaycanda yaranmış xaosdan bəhrələnərək yeni torpaqlar ələ keçirmək niyyətində idi.
Mayın 18-də Muxtar Respublikanın Sədərək, Günnüt, Havuş, Yuxarı Buzqov, Şada, Biçənək və s.
kəndlərinə güclü hücumlar başlandı. Erməni faşistləri hətta zəhərli kimyəvi silahdan istifadə
edirdilər. Sədərəkdə qanlı döyüşlər 40 gün davam etdi. Naxçıvanlılar qəhrəmanlıqla vuruşurdular.
Xeyli ölən və yaralanan vardı. Kəndlər dağılmışdı. On minlərlə insan çadırlarda, meşələrdə ağır
şəraitdə yaşamağa məcbur olmuşdu.
Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev erməni təcavüzünün qarşısını almaqda diplomatik
vasitələrdən geniş istifadə etdi. Hələ martın 23-də onun Türkiyəyə səfəri zamanı baş bakan Süleyman
Dəmirəl bütün dünyaya bəyan etmişdi ki, Naxçıvan MR-in statusunda bir dəyişiklik meydana gələrsə,
mövcud müqaviləyə əsasən Türkiyə öz sözünü deyəcəkdir. Mayın 18-də gecə Türkiyə Nazirlər
Kabineti toplanıb geniş bəyanat qəbul etdi. Türkiyə rəhbərlərinin və Heydər Əliyevin birgə səyləri
sayəsində erməni təcavüzkarlarının niyyəti dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı. 57 dövlət bu təcavüzü
pislədi. NATO xüsusi bəyanat verdi. Rusiya burada geri çəkilməyə məcbur oldu. MDB Birləşmiş
Silahlı Qüvvələrinin Baş komandanı marşal Şapoşnikovun qeyd etdiyi kimi, Türkiyənin Naxçıvana
kömək etməsi Üçüncü Dünya müharibəsinə gətirib çıxara bilərdi. Mayın 24-də Ermənistanın təklifi
ilə danışıqlar başlandı və sabitlik təmin edildi.
İyunun 7-də keçirilən prezident seçkilərində AXC sədri Əbülfəz Elçibəyin qalib gəldiyi elan olundu.
Tezliklə hakimiyyətdəki xalq cəbhəsi-kommunist alyansını AXC-Müsavat tandemi əvəz etdi.



Hakimiyyəti ələ almış qüvvələr onu saxlaya, möhkəmləndirə və ondan xalqın xeyrinə səmərəli
istifadə edə bilmədilər. Bunun bir sıra obyektiv və subyektiv səbəbləri vardı.
Başlıca səbəb bu idi ki, AXC-Müsavat tandemini hakimiyyətə gətirən qüvvələr onun
möhkəmlənməsini istəmirdilər. Onlara Azərbaycanda güclü dövlət lazım deyildi. Zəif dövlətə təzyiq
göstərmək daha asan idi.
AXC hakimiyyəti dövründə Respublikada, o cümlədən Şəkidə dövlətçiliyimizi gücləndirmək
istiqamətində bir sıra mühüm addımlar atıldı. 1992-ci il iyunun 3-də “Siyasi partiyalar haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanunu qəbul edilmişdi. 1992-ci ilin yayında “Azərbaycan Milli İstiqlal
Partiyası”, “Türk Dünyası Birliyi Partiyası”, “Çağdaş Turan Partiyası” yaranmış, həmin ilin
payızında “Müsavat” Partiyasının bərpa qurultayı keçirilmiş, “Yeni Azərbaycan Partiyası”, “Boz
qurd” Partiyası fəaliyyətə başlamışdı. 1993-cü ilin yayında “Azərbaycan Demokratik İstiqlal
Partiyası”, payızında isə “Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası” təşkil edilmişdi.
İctimai təşkilatlar arasında xaricdə yaşayan soydaşlarla mədəni əlaqələr – “Vətən” cəmiyyəti,
“Azərbaycan Mədəniyyət Fondu”, “İnkişaf” Assosiasiyası, H.Z.Tağıyev adına “Xeyriyyə Fondu”,
“Bakılı” cəmiyyəti, Bakı İncəsənət Mərkəzi, respublikada yaşayan azsaylı etnik qrupların “Rus
İcması”, “Coдружества” (Birlik) cəmiyyətləri, Azərbaycan Slavyan Mədəniyyət Mərkəzi,
Azərbaycan Kazaklar Birliyi, Ləzgi Milli Mərkəzi, “Avar”, “Ronai” kürd, “Tat”, “Dağıstan”
cəmiyyətləri, tatar, gürcü, talış, ukraynalı icmaları, dağ Avropa yəhudilərinin dini icmaları vardı.
1992-ci ilin payızında “Azərbaycan Azad Müəllimlər Birliyi” yaradılmışdı. 1993-cü ilin fevralında
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurası XIX növbədənkənar qurultayında özünü buraxdı. Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası təşkil olundu.
AXC hakimiyyəti dönəmində, cəmi bir ili əhatə edən qısa zaman ərzində 70 minlik rus ordusu
Azərbaycandan çıxarıldı, keçmiş Sovet İttifaqı məkanında ali məktəblərə ilk dəfə test üsulu ilə qəbul
imtahanları keçirildi.
Bütün Respublikada olduğu kimi, Şəkidə də hakimiyyətə milli-azadlıq hərəkatının fəalları gəldilər.
Şəki rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə Hüseyn Mustafabəyli təyin olundu. Bu komandaya
cəmi bir il şəhəri idarə etmək nəsib oldu. Bu il ərzində şəhərimiz üçün ən əhəmiyyətli hadisə Bakı
Dövlət Universitetinin Şəki filialının açılması oldu. Beləliklə, Şəki tarixi ərzində ilk dəfə tam ali
təhsil verən maarif ocağı yaradıldı. Şəkidə dərinləşdirilmiş proqram əsasında tədrisin təşkil olunduğu
lisey yaradıldı. Ora yalnız xüsusi istedada malik şagirdlər seçilir və müəllimlər müsabiqə yolu ilə
təyin olunurdu. Yazıçılar Birliyinin Şəki şöbəsi yaradıldı. Əhalinin qaza və işığa olan borcları
silindi.
1993-cü ilin ortalarında respublikada 30-a qədər siyasi partiya, cəmiyyət və hərəkat fəaliyyət
göstərirdi. Onlar arasında da qarşılıqlı konstruktiv münasibət yox idi. Kadr siyasətindəki səhvlər,
idarəçilikdə olan ciddi qüsurlar xalqı, qabaqcıl ziyalıları iqtidardan daha da uzaqlaşdırırdı.
Opponentlərə hücum, qarayaxma, böhtan kampaniyası genişlənirdi. Cəmiyyətdə vahimə, qorxu
yaratmaq üçün vəzifəli şəxslər özbaşınalıq edirdilər. Daxili İşlər naziri şəxsən “İstiqlal” qəzetinin
redaktorunu döymüşdü. “Meydan” qəzetinin redaksiyası bir dəstə “omonçu” tərəfindən yerlə-yeksan
edilmişdi. Alimlərin, söz sahiblərinin döyülməsi, təhqir edilməsi, təqib olunması, qətlə yetirilməsi
adi hala çevrilmişdi.
Müxalifətdə olan 9 partiya 1993-cü ilin fevralında AXC-yə qarşı Ümummilli cəbhə yaratmağa
çalışırdı. Fevralın 18-də 21 siyasi partiyanın təmsil olunduğu forumda bəzi partiya liderləri mövcud
siyasi böhranın qarşısını almaq üçün Milli Şuranı, Nazirlər Kabinetini buraxmağı, prezidentin



başçılığı ilə bütün siyasi qüvvələrin nümayəndələrinin daxil olduğu “Fövqəladə Dövlət Milli
Qurtuluş Komitəsi” yaradılmasını təklif etdilər. Kəlbəcərin işğalından sonra ölkədə siyasi durum
daha da ağırlaşdı. İqtidar aprelin 3-dən fövqəladə vəziyyət, aprelin 8-dən isə Bakıda qadağan saatı
tətbiq etdi. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 140-dək deputatı isə imza toplayıb aprelin 27-də
parlamentin tam tərkibdə sessiya çağırmasını və ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətin müzakirə
olunmasını tələb edirdi. Milli Məclis bu tələbi rədd etdi və onu dövlət çevrilişinə cəhd kimi
qiymətləndirdi.
İqtidar güc orqanlarına nəzarəti, demək olar ki, tam itirmişdi. Daxili İşlər naziri öz tərəfdarları
hesabına polisin sayını 10 min nəfər artırmış, “Boz qurd” adlı siyasi-silahlı dəstəsini təşkil etmişdi.
Daxili qoşun hissələrində “bozqurd”lar və “omonçu”lar arasında münaqişə başlanmışdı. Hətta
“omonçu”lar Daxili İşlər Nazirliyi binasını mühasirəyə alıb, nazirin istefasını tələb etmişdilər.
Silahlı dəstələr getdikcə pozğunlaşır, bir çoxları quldurluq, qarətçiliklə məşğul olur, mafioz
dəstələrin silahına çevrilirdi.
1992-ci il iyunun 4-də ilk dəfə erməni qəsbkarları Ağdaban və Çərəkdar kəndləri yaxınlığında
Azərbaycan hərbi hissələrinin güclü müqaviməti ilə üzləşdilər. İki saat yarıma Əsgəran rayonunun
Aranzəmin, Pircamal, Naxçivanik kəndləri erməni silahlılarından təmizləndi. Sırxavənd, Orta və Baş
Güneypəyə, Kiçan, Bəşirlər, Maniklu və Qaraşlar kəndlərindən də düşmən qovulub çıxarıldı. 1992-ci
il iyunun 12-də Azərbaycan silahlı qüvvələri podpolkovnik N.Sadıqovun rəhbərliyi altında Ağdərədə
irimiqyaslı hücum əməliyyatına başladı. Üç-dörd gün ərzində 30-a qədər kənd, o cümlədən Yuxarı
Canbuz, Aşağı Canbuz, Buzluq, Gülüstan, Talış, Zeyvə, Qaraçinar, Erməni Borisi, habelə Ortakənd
qəsəbəsi düşməndən azad edildi, strateji əhəmiyyətə malik ərazilər nəzarət altına alındı. Ermənistan
ekspedisiya korpusu birləşmələri və yerli erməni hərbi hissələri çoxlu canlı qüvvə (500-dən çox
əsgər və zabit, o cümlədən 9 zənci) və hərbi texnika, o cümlədən bir təyyarə itirib meydandan qaçdı.
Azərbaycan hərbi hissələri Xankəndinin 10-15 km-nə çatmışdı. İgid Azərbaycan döyüşçüləri
Kəlbəcər-Tərtər yolu üstündəki kəndləri azad etmişdilər. 1992-ci il yay döyüşlərində Vəzir Orucov,
Rəmzi Novruzov, Şaiq Mustafayev, Yunis Əliyev, Sərhəd Zöhrabbəyov, Yavər Cəbrayılov kimi
yüzlərlə igid əsgərimiz rəşadətləri ilə fərqlənmişdilər. Gültəkin Əsgərova, Nurcahan Hüseynova,
Könül Qəhrəmanova, Rəhilə Orucova, Məleykə Əhmədova kimi onlarla qadın döyüşlərdə igidlərə
arxa olmuş, mərdliklə vuruşmuşdular.
Avqustun 5-də Azərbaycan silahlı qüvvələri Ermənistanın Azərbaycan ərazisindəki anklavını –
Başkəndi tutdular. Düşmən əks-hücuma keçmək üçün qüvvələrini cəmləşdirdi. Laçın yolu vasitəsilə
Ermənistandan çoxlu yeni canlı qüvvə, texnika gətirildi. İyunun ortalarında ermənilər Ağdərə
rayonunda Maqavuz və Orataq kəndlərini tutub Sərsəng su anbarını nəzarət altına aldılar. Sentyabrın
ilk günlərində Ağdam istiqamətində Abdal-Gülablı, Xromot, Dəhraz, Ağbulaq, Aranzəmin, Pircamal,
Naxçivanik, Qaraşlar, Qazançı və Bəşirlər kəndləri düşmən tərəfindən işğal edildi. Sentyabrın 23-də
Azərbaycan hərbi hissələri Xocavənd yaxınlığında düşmənə güclü zərbələr endirdilər.
Oktyabrın əvvəllərində Qubadlı tərəfdən Laçına yeridilən qüvvələr Suarası, Xanallar, Dəhyan,
Cəfərabad, Mıxıdərəsi, Mazutlu, Fətəlitəpə, Malxələf kəndlərini işğalçılardan azad etdi. Bu vaxt
Azərbaycan ordusunun Kəlbəcərdəki hissələri cənub istiqamətində hücum edib Laçın dəhlizini
daraltdılar. İki briqada arasında cəmi 6 km məsafə qalmışdı. Lakin hərbi rəhbərlikdə Rusiya meylli
qüvvələrin təxribatı artdı. Hücum davam etdirilmədi. Ə.Hümbətov oktyabrın 5-də tank briqadasını
geri çəkdi. Tutulmuş mövqelər yenidən düşmən əlinə keçdi.
Düşmən oktyabrın 12-də Hadrutdan böyük qüvvə ilə Qubadlının Torağac-Düzyurd yüksəkliyinə



hücum etdi və onu ələ keçirdi. 16 gün gecə-gündüz davam edən döyüşdə strateji yüksəklik düşməndən
geri alındı. Dekabrın 10-da Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Qubadlı və Zəngilan
rayonlarına soxulub bir neçə kəndi ələ keçirdi və yandırdı. Düşmən Tovuz və Gədəbəy istiqamətində
də hücum etdi. Azərbaycan silahlı qüvvələri onları geri oturda bildi – Ermənistan ərazisindəki hərbi
bazalar atəşə tutuldu.
Lakin Azərbaycan hərbi hissələri zəifləmişdi. Hərbi texnika bərbad vəziyyətdə idi. Ordu, demək olar
ki, yox idi. Silahlı qüvvələrin başçıları Dövlət Müdafiə Şurasına, Ali Baş Komandana tabe
olmurdular. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Respublikanın Ağdam, Qazax, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Tovuz və Şəmkir rayonlarında müdafiə sədlərinin tikilməsi və müdafiə zolağının
mühəndis qurğuları ilə təmin edilməsi tədbirləri haqqında” 1992-ci il 23 avqust tarixli qərarı yerinə
yetirilmirdi. Rəhbər vəzifələrdə qeyri-mütəxəssislər işləyirdi. Ehtiyatlar yaradılmır, silah-sursat
uçotu aparılmırdı.
Elə bu dövrdə imperiyapərəst qüvvələr fəallaşdı. Dövlət çevrilişi etməyə hazırlıq məqsədilə korpus
komandiri Surət Hüseynov 1992-ci ilin dekabrında qüvvələrini Kəlbəcərin strateji yüksəkliklərindən
geri çəkdi. 1993-cü il yanvarın 28-də Ağdərə bölgəsindən hərbi texnikanı çıxarıb Gəncəyə gətirdi.
1993-cü il fevralın 5-nə keçən gecə Ermənistan ekspedisiya korpusu Rusiyanın 7-ci ordusunun 128-ci
motoatıcı alayı və kazaklardan ibarət silahlı dəstənin iştirakı ilə Ağdərə istiqamətində hücuma keçdi.
Fevralın 15-dən 16-na keçən gecə Ağdərə-Kəlbəcər yolu düşmən tərəfindən tutuldu.
Müdafiə naziri R.Qazıyev və korpus komandiri S.Hüseynov vəzifələrindən kənar edildilər. Onların
təsiri altında olan hərbi hissələr Müdafiə Nazirliyinə tabe olmaqdan imtina etdi. Düşmən yaranmış
vəziyyətdən məharətlə istifadə edib, 1993-cü il martın 10-dək Ağdərə bölgəsinin bir çox yaşayış
məntəqələrini ələ keçirdi. Martın 20-dən həm Ermənistan, həm də Ağdərə tərəfdən Kəlbəcər güclü
atəşə tutuldu. Rayonun müdafiəsi, demək olar ki, təşkil edilməmişdi. Əksinə, hərbi bölmə və
texnikanın bir hissəsi buradan çıxarılmışdı. 1993-cü il martın 26-da həmin rayonun Ağdaban kəndi
ikinci dəfə düşmən əlinə keçdi və yandırıldı (birinci dəfə 1992-ci il aprelin 8-də tutulmuşdu). Martın
28-də düşmən mühüm strateji əhəmiyyətə malik Qaraqaya yüksəkliyini tutdu. Bir gün sonra Başıbel-
Tunel yolu ələ keçirildi. Martın 31-də Qamışlı körpü də tutuldu, Kəlbəcər tam mühasirəyə düşdü.
Aprelin 3-də Kəlbəcər düşmən tərəfindən işğal olundu.
Erməni faşistləri tərəfindən 15 min adam əsir alındı. Ermənilər işləyə bilməyən qocaları və uşaqları
yerindəcə güllələyirdilər. Rayonda 144 yaşayış məntəqəsi işğal edildi. 500-dən çox müəssisə, 13 min
ev, şəxsi təsərrüfatlarda olan 100 min baş qaramal, 500 min baş davar, 5000 baş at, 1 milyon ev quşu,
50 min arı ailəsi, 195 min xalça və s. qarət edildi.
ABŞ konqresi 1992-ci il oktyabrın 24-də Azərbaycanı guya Ermənistanı blokadaya salmaqda
günahlandırıb, “Azadlığa Dəstək Aktı”na Azərbaycana dövlət səviyyəsində hər cür, o cümlədən
humanitar yardım göstərilməsinə sərt məhdudiyyətlər qoyan 907-ci əlavəni qəbul etdi. İqtidarın
səbatsız siyasəti nəticəsində regionda, o cümlədən Azərbaycan daxilində müxtəlif dairələrdə böyük
təsir gücünə malik olan Rusiya respublikaya qarşı təzyiq siyasətindən onu “cırtdan dövlət”lərə
parçalamaq siyasətinə keçdi. Rusiya öz qoşununu Azərbaycandan, başqa postsovet respublikalarında
olduğu kimi, mərhələlərlə, ağır şərtlərlə deyil, tezliklə çıxardı və bu zaman Azərbaycana çatacaq
silahın bir hissəsini döyüşən tərəflər arasında payladı. Talış, ləzgi separatçılarını qızışdırıb
silahlandırdı. “Ləzgistan dövləti”, “Talış Muğan Respublikası”, Rusiyanın “Bakı quberniyası”
ideyalarını irəli atdı. “Azərbaycançılıq” ideyasının arxa plana keçirilməsi özünü Azərbaycan
xalqının tərkib hissəsi hesab edən qeyri-türk mənşəli etnik qrup və xalqları narazı saldı. Bundan



xarici və daxili düşmənlər məharətlə istifadə etdilər.
1992-ci ilin aprel-may aylarında Ermənistanın kəşfiyyat idarəsi separatçı ləzgi “Sadval” (Birlik)
təşkilatı vasitəsilə milliyyətcə ləzgi olan Azərbaycan vətəndaşının Ermənistanın Nairi rayonu Lusoker
qəsəbəsindəki hərbi təlim-məşq bazasında xüsusi hazırlıq keçməsini təşkil etdi. Onlardan biri
sonralar (1994-cü il martın 19-da) Bakı metropolitenində partlayış törətdi və özü də alçaq əməlinin
qurbanı oldu. 1992-ci ilin iyununda Dağıstandan gələn “sadval”çılar Qusarda bir qrup insanı
qızışdırıb Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə mitinqlər təşkil etdilər. İyunun 11-də silahlı “sadval”çılar
Qusar şəhərində Azərbaycan Respublikasının bayrağını çıxardılar. İki gün sonra bir qrup qusarlını
avtobuslarla Dağıstanın Məhərrəmkənd yaşayış məntəqəsində təşkil edilmiş mitinqə apardılar. Lakin
Azərbaycanın ləzgi vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti imperiya qüvvələrinin bu təxribatlarına
uymadı. 1993-cü il martın 31-də ləzgilər “Samur” Ləzgi Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Rusiya
səfirliyinin Bakıdakı binası qarşısında piket keçirib iki xalq arasında qarşıdurma yaradanlara
etirazlarını bəyan etdilər.
Cənub rayonlarında talışlar arasında İrandan gəlmiş dini missionerlərin separatçılıq təbliğatı
güclənmişdi. 1992-ci ildən 1994-cü ilin əvvəllərinədək Rusiyanın ağır yük təyyarələri Ermənistana
1300 tondan çox hərbi texnika, silah, sursat daşıdı. Bu silahlar Ermənistan tərəfindən Azərbaycan
ərazilərinin işğal edilməsində həlledici rol oynadı.
AXC-Müsavat hökuməti yalnız 1992-ci ilin axırlarında Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağın
vacibliyini dərk etdi. Oktyabrın 12-də Elçibəy Moskvaya səfər edib, B.Yeltsinlə görüşdü. İki ölkə
arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə imzalandı, sərhədlərin
şəffaf olması haqqında razılıq əldə edildi. Lakin Rusiya Azərbaycanı nüfuz dairəsində saxlamaq
niyyətindən əl çəkmirdi. O, BMT-dən keçmiş SSRİ məkanındakı münaqişələrin həlli üçün mandat
almağa səy göstərirdi. 1993-cü ilin martında Moskvada Rusiya və Fransa Xarici İşlər nazirləri
Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılmasına və münaqişənin dinc vasitələrlə həll
edilməsinə kömək göstərməyə hazır olduqları barədə bəyanat imzaladılar. Azərbaycan Rusiyanın bu
səyinə qarşı xüsusi bəyanatla çıxış etdi. 1993-cü il martın 13-də respublikanın cənub sərhədlərinin
müdafiəsi Azərbaycan sərhəd qoşunlarının sərəncamına verildi. Nəticədə imperiyapərəst qüvvələr və
onların yerli əlaltıları daha da fəallaşdılar. Cəbhələrdə vəziyyət gərginləşdi, ölkədə siyasi böhran
daha da dərinləşdi.
Surət Hüseynovun başçılığı ilə 1993-cü il iyunun əvvəllərində hərbi qiyam başlandı. Hökumətə tabe
olmaqdan imtina edən bir qrup zabit S.Hüseynovun başçılığı ilə hələ aprelin 3-də Gəncədə “Hərbi
Birlik” adlı hərbi-siyasi təşkilat yaratmışdı. Birlik, onun təsiri altında olan 709 saylı hərbi hissə Ali
Baş Komandana və Müdafiə Nazirliyinə tabe olmurdu. İqtidar hərbi müxalifətin öhdəsindən gələ
bilmirdi. Dövlət Müdafiə Komitəsi və Müdafiə Nazirliyinin 709 saylı hərbi hissənin ləğv olunması,
tərk-silah edilməsi haqqında 25 may qərarı və Müdafiə nazirinin 31 may tarixli əmri yerinə
yetirilmədi. Qiyamı yatırmaq üçün iqtidar zora – silahlı qüvvələrə əl atdı. Parlamentin sədri, baş
nazir, güc nazirlikləri başçılarının daxil olduğu Mərkəzi Qərargah yaradıldı. Elçibəyin göstərişi ilə
cəbhə bölgələrindən qiyamçılara qarşı 3000-dək canlı silahlı qüvvə, o cümlədən daxili qoşunlar və
milli qvardiyanın hərəsindən 200 nəfər, habelə xeyli ağır texnika, 7 tank, 10 “Qrad” qurğusu, 11
uzaqvuran top, 11 piyadalar üçün döyüş maşını cəlb edildi. Bundan başqa, “cəbhəçi könüllülər”dən
ibarət üç tabur (1100 nəfər) təşkil edilib silahlandırılmışdı. İyunun 5-də əməliyyata hərbi hava
qüvvələri də cəlb edilmişdi.
Hökumət qüvvələri iyunun 4-də səhər saat 11-də qiyamçılara qarşı əməliyyata başladı. Azərbaycan



döyüşçüləri üz-üzə dayandı. 709 saylı hissənin kazarmaları dağıdıldı. Lakin qiyamçılar təşəbbüsü ələ
aldılar. Hökumət qüvvələrindən 1200 nəfər və respublika prokuroru girov götürüldü. Qvardiyaçıların
bir hissəsi avtobusa doldurulub gülləbaran edildi. Qardaş qırğınında 68 nəfər öldü, 150 nəfər
yaralandı. Hökumət qüvvələri məğlub oldu. Qiyamçılar isə hökumətə və prezidentə qarşı “istefa”
tələbi ilə paytaxta doğru yeriməyə başladılar. S.Hüseynovun imzası ilə xalqa yağlı vədlərlə dolu
itaətsizliyə çağırış vərəqələri yayılırdı. Yerlərdə – Qəbələ, Balakən, Gədəbəy, Tovuz, Göyçay, Ucar,
Ağcabədi, Ağdam, Füzuli, Saatlı, Hacıqabul, Şamaxı, Qobustan, Ağsu, Yevlax rayonlarında,
Mingəçevir, Əli Bayramlı, Sumqayıt şəhərlərində icra hakimiyyəti başçıları, digər vəzifəli şəxslər
özbaşına dəyişdirilir, idarəçilik S.Hüseynova yaxın adamlara tapşırılırdı. İyunun 14-də artıq
qiyamçılar və hökumət qüvvələri Bakının lap yaxınlığında (Lökbatan yaxınlığında, Şamaxı yolunun
75 km-də) üz-üzə dayanmışdılar, atışma başlanmışdı. Hökumət danışıqlara getməyə məcbur oldu.
Razılığa görə parlamentin sədri, baş nazir, üç güc nazirliyi rəhbərləri istefa verdilər. Ölkədə
hakimiyyət boşluğu yarandı.
Xalq böyük fəlakətin yaxınlaşdığını hiss edirdi. Azərbaycanın müstəqilliyinə qənim kəsilmiş
imperiyapərəst qüvvələr və onların əlaltıları iqtidarın səriştəsizliyindən məharətlə istifadə edərək
ölkəni parçalamağa, vətəndaş müharibəsi törətməyə çalışırdılar.
Azərbaycanın 91 nəfər tanınmış ziyalısı 1992-ci il oktyabrın 16-da “Səs” qəzeti vasitəsilə Heydər
Əliyevə “Azərbaycan Sizin sözünüzü gözləyir” – deyə müraciət etdi. Bu tarixi sənəddə ölkədə
yaranmış ağır siyasi, iqtisadi, mənəvi durumun mövcud iqtidarın səriştəsiz, kobud, zora arxalanan
siyasəti nəticəsində gündən-günə dərinləşməsi, belə vəziyyətdən demokratik yolla xilas olmaq üçün
xalqın bu işə rəhbərlik etməyə qadir yeganə şəxsin – Heydər Əliyevin başçılığı altında Yeni
Azərbaycan Partiyasında təşkilatlanmaq arzusu öz əksini tapmışdı. Heydər Əliyev Azərbaycan
ziyalılarının müraciətinə 24 oktyabr 1992-ci il tarixli cavabında mövcud ictimai-siyasi durumu
dərindən təhlil etdi, cəmiyyətin bütün qüvvələrini birləşdirməklə yaranmış ağır vəziyyətdən çıxış
yollarını göstərdi, Azərbaycanın müharibə vəziyyətindən çıxması, Qarabağ probleminin tezliklə həll
olunması, sosial-iqtisadi böhranın aradan qaldırılması, düzgün kadr siyasəti aparılması, səriştəli
kadrlardan səmərəli istifadə olunması, respublikada qanunların aliliyinin təmin edilməsi,
demokratiyanın ardıcıl inkişafı, siyasi plüralizmə, insan azadlığına şərait yaradılması, yeni, müstəqil
dövlət quruculuğu prosesinə vətəndaşların hamısının, əhalinin bütün təbəqələrinin cəlb olunması, heç
bir məhdudiyyət qoyulmaması, Azərbaycanın parçalanmasına yönəldilmiş meyllərin qarşısının
qətiyyətlə, sivil, demokratik yollarla alınması, dövlətin bütövlüyünün demokratik prinsiplər əsasında
qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi vacibliyini qeyd etdi. O bildirdi ki, Yeni Azərbaycan
Partiyasının yaradılması obyektiv zərurətdən doğur. Belə bir partiya Azərbaycanın ictimai-siyasi
həyatında fəal iştirak edərək yeni, müstəqil Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsində və
inkişafında tarixi rol oynaya bilər.
Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransını Bakıda keçirməyə imkan vermədilər. Konfrans 1992-
ci il noyabrın 21-də, şaxtalı bir gündə Naxçıvanda keçirildi. Müxtəlif bölgələrdən təşəbbüs
qruplarının 550-dən çox nümayəndəsinin iştirak etdiyi konfrans YAP-ın təsis olunması haqqında
qərar qəbul etdi. Partiyanın Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanmış Proqram və Nizamnaməsi müzakirə
olunub qəbul edildi. Heydər Əliyev yekdilliklə partiyanın sədri seçildi. Təşkilatın rəhbər orqanları
formalaşdırıldı.
Heydər Əliyev təkcə YAP-ın deyil, bütün Azərbaycan xalqının lideri idi. O öz məsləhətləri ilə xalqı
yaxınlaşmaqda olan daha böyük fəlakətlərdən qurtarmaq üçün iqtidara yol göstərməyə çalışırdı. Uzun



müddət bu məsləhətlərə məhəl qoymayıb səriştəsiz siyasəti ilə ölkəni parçalanmaq, vətəndaş
müharibəsi həddinə gətirmiş iqtidar başlanmış təhlükəli proseslərin qarşısını almaqda gücsüzlüyünü
görüb son anda kömək üçün Heydər Əliyevə müraciət etdi. Prezident Elçibəyin dəfələrlə təkidli
dəvətlərindən sonra Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 9-da hökumətin onun ardınca göndərdiyi
təyyarə ilə Bakıya gəldi. Heydər Əliyev genişlənmək təhlükəsi olan vətəndaş müharibəsini
dayandırmaq üçün ağıllı, düşünülmüş siyasi tədbirlər həyata keçirdi. O, iyunun 13-14-də Gəncə
şəhərində hərbi müxalifətlə danışıqlar apardı, mövcud siyasi böhrandan çıxış yollarını
müəyyənləşdirdi.
İyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fövqəladə sessiyası Heydər Əliyevi Ali
Sovetin sədri seçdi. Bu gün Azərbaycanın müasir dövr tarixinə “Qurtuluş Günü” kimi daxil oldu.
Sonralar – 1997-ci ilin iyununda Milli Məclis bu günü “Milli Qurtuluş Günü” kimi bayram elan etdi.
1992-ci ilin 15 iyunu – Üçüncü Azərbaycan Respublikasının həyatında baş verən bu əlamətdar hadisə
Azərbaycan tarixində yeni bir dövrün başlanğıcı oldu.
Siyasi gərginliyə tab gətirə bilməyən, baş götürüb qaçmaqla guya paytaxtda qardaş qırğınının
qarşısını almağa çalışan prezident Elçibəy iyunun 17-dən 18-nə keçən gecə Bakını gizlicə tərk edib
Naxçıvan MR-in Ordubad rayonuna – doğulduğu Kələki kəndinə getdi və ölkəni bu ucqar dağ
kəndindən idarə etmək iddiasında olduğunu bildirdi. Milli Məclis qaçqın prezidentə geri qayıdıb
ölkəyə belə bir mürəkkəb şəraitdə lazımi səviyyədə rəhbərlik etməyi dönə-dönə təklif etsə də, hər
dəfə faktik olaraq rədd cavabı aldı. İyunun 24-də Milli Məclis respublika prezidentinin
səlahiyyətlərini Ali Sovetin sədri Heydər Əliyevə həvalə etdi.
Vətəndaş müharibəsini dayandırmaq məqsədilə Heydər Əliyev heç bir siyasi idarəçilik bacarığı
olmayan, lakin real silahlı gücə malik S.Hüseynovu öz sayıq nəzarəti altında baş nazir vəzifəsinə
təyin etdi. Güc nazirliklərinə rəhbərlik ona tapşırıldı.
1993-cü ilin yayı və payızında hərbi müxalifətin cinayətkar satqınlığı nəticəsində Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə yeni zərbələr endirildi. Ermənistanın hərbi qüvvələri Azərbaycandakı siyasi böhrandan
istifadə edib iyunun əvvəllərindən başlayaraq güclü hücuma keçdi. Hərbi qiyam vaxtı Ağdam
cəbhəsindən həm AXC-Müsavat iqtidarına, həm də S.Hüseynova tabe xeyli canlı qüvvə və hərbi
texnika çıxarılmışdı. Daxili qoşun hissələri Bakının “surətçi”lərdən müdafiəsinə çağırılmışdı.
Düşmən bundan istifadə edib Ağdamın Qarqar çayı və Sayıbalı kəndinə qədər ərazisini ələ
keçirmişdi. İyunun 25-dən 26-na keçən gecə milli silahlı qüvvələr Ağdam cəbhəsindən çıxarıldı.
Cəbhə yerli özünümüdafiə taburlarının ümidinə qaldı. İyulun əvvəllərində S.Hüseynova sadiq 709
saylı hərbi hissə Ağdama daxil oldu. S.Hüseynov Ağdamı düşmənə, özünün dediyi kimi, “əlborcu
verməklə” ölkədə siyasi vəziyyəti daha da gərginləşdirmək, Heydər Əliyevi hakimiyyətdən
kənarlaşdırmaq istəyirdi. Döyüşlərin bütün ağırlıqlarını çəkmiş özünümüdafiə taburları döyüş
mövqelərindən çıxarıldı. Ağdam şəhəri düşmən tərəfindən intensiv atəşə tutularkən “surətçilər” heç
bir cavab tədbiri görmədilər. Düşmən sürətlə irəlilədi. Malıbəylidə ağır döyüşlər getdi. Asif
Məhərrəmovun başçılıq etdiyi özünümüdafiə taburu iyulun 22-23-də bütün günü və gecəni düşmənlə
əlbəyaxa vuruşdu, lakin heç bir kömək almadığından geri çəkilməyə məcbur oldu. İyulun 23-də səhər
əsasən özünümüdafiə taburlarının gücü ilə 43 gün düşmənlə qanlı döyüşlər aparmış Ağdam şəhəri
işğal olundu.
S.Hüseynov Gəncədə bəyanat verib bildirdi ki, o, “xalq və dövlət taleyinin həll edilməsi məsələsini”
öz üzərinə götürür. Ə.Hümbətov bu bəyanatı alqışladı.
Cənub bölgələrində separatçılıq edən qüvvələrlə münasibəti sivil qaydada nizama salmaq istəyən



Heydər Əliyev Ə.Hümbətovla görüşməyi qərara aldı. Bu görüşdə “səlahiyyətim avtomatımdır” deyən
Hümbətov davakar-ultimativ iddialar irəli sürdü. S.Hüseynova geniş səlahiyyətlər verilməsini, Ali
Sovetin sessiyasını çağırıb A.Mütəllibovu öz vəzifəsinə qaytarmağı tələb etdi və qəti rədd cavabı
aldı.
1993-cü il avqustun 7-də respublikanın cənub bölgələrində üzdəniraq “Talış Muğan Respublikası”
(TMR) yaradıldığı elan olundu. “Hökumət” təşkil edildi. Rusiya, İran və Belarus dövlətlərinə, BMT-
yə müraciət edib bu qondarma qurumu tanımağı xahiş etdilər. Təbii ki, cavab almadılar.
Yerlərdə baş verən kortəbii mitinqlərdə əhali Ə.Hümbətovun silahlı quldur dəstəsinin ləğv
olunmasını, qondarma TMR-i tanımadığını bəyan edirdi. Heydər Əliyev xalqın dəstəyinə arxalanaraq
məsələni dinc vasitələrlə həll etməyə üstünlük verdi. Avqustun 13-də o bu bölgədən olan xalq
deputatları, tanınmış ziyalılar və ağsaqqallarla görüşdü. Onlar “hümbətovçulara” qarşı qəti tədbirlər
görülməsini tələb etdilər. Avqustun 17-də Milli Məclis Lənkəran hadisələrinə siyasi qiymət verdi,
onu Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı qüvvələrin siyasi oyunu kimi ifşa etdi. S.Hüseynov avqustun
18-19-da Gəncədə Ə.Hümbətovu dost kimi qəbul edib möhkəm dayanmağı məsləhət gördüyü vaxt
cənub rayonları əhalisinin etiraz hərəkatı genişlənirdi. Xalqın və dövlət qüvvələrinin birliyi
sayəsində avqustun 23-də separatçılar dövlətin gücü ilə məğlub edildilər. Ə.Hümbətov qaçdı, TMR
ləğv olundu.
Satqınların və köhnə iqtidara sadiq hərbi hissələrin təxribatı nəticəsində avqustun 18-də Cəbrayıl,
23-də Füzuli, 31-də Qubadlı rayonları işğal olundu. Mühasirəyə düşmüş Zəngilan rayonu oktyabrın
29-30-da düşmən əlinə keçdi.
Ölkənin müstəqilliyinə qənim kəsilmiş, xaricdən idarə olunan qüvvələrin hakimiyyəti ələ almaq üçün
heç nədən çəkinmədiyini görən xalq Heydər Əliyevin ətrafında daha sıx birləşməyə başladı. Milli
Məclisin qərarı ilə 1993-cü il avqustun 29-da prezident Ə.Elçibəyə etimad haqqında referendum
keçirildi. Referendumda iştirak edənlərin 97,5 faizi prezidentə etimadsızlıq göstərdi.
1993-cü il oktyabrın 3-də Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevi alternativ əsasla, səs çoxluğu ilə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçdi. Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycanın
müstəqilliyinin ardıcıl və dönməz olduğunu təsdiqləyən uğurlu daxili və xarici siyasəti düşmənləri
ciddi narahat edirdi. Onlar paytaxtda və respublikanın digər iri yaşayış məntəqələrində siyasi
sabitliyi pozmaq üçün hər vasitəyə əl atırdılar. Bakı metropolitenində yanğın və partlayışlar törədilir,
Prezidentə sui-qəsd təşəbbüsləri, dövlət çevrilişinə cəhdlər göstərilirdi.
Cəmiyyətdə vahimə yaratmaq üçün 1994-cü il sentyabrın 21-dən 22-nə keçən gecə Təhlükəsizlik
Nazirliyi istintaq təcridxanasından dövlətə qarşı cinayətlərdə ittiham olunan bir neçə cinayətkar
qaçırıldı. Sentyabrın 29-da daha bir neçə cinayət aktı törədildi. Ali Sovet sədrinin müavini A.Cəlilov
və Prezident yanında Xüsusi İdarə rəisi Ş.Rəhimov qətlə yetirildilər.
Oktyabrın 4-də Gəncədə S.Hüseynovun tərəfdarlarından ibarət 300-ə yaxın silahlı adam şəhər İcra
Hakimiyyəti binasını və başqa strateji obyektləri ələ keçirdi. Bu zaman paytaxtda iki hərbi hissənin
əsgərləri artilleriya qurğularını Prezident sarayı, Ali Sovet və Müdafiə Nazirliyi binalarına tuşlayıb
əmrə müntəzir dayanmışdılar. Oktyabrın 4-dən 5-ə keçən gecə Prezident H.Əliyev Azərbaycanın
müstəqil dövlətçiliyini müdafiə etmək üçün radio və televiziya ilə xalqa müraciət etdi. Onun çağırışı
ilə, gecəyarısı olmasına baxmayaraq, qısa bir vaxtda on minlərlə adam Prezident sarayı qarşısına
toplaşdı. Qiyamçılar Prezident sarayına hücuma cəsarət etmədilər. Prezidentin həyata keçirdiyi
tədbirlər qiyamçılara qüvvələrini birləşdirməyə imkan vermədi. Gəncədə qiyam yatırıldı.
Xalq oktyabrın 5-də Bakının Azadlıq meydanında təşkil olunmuş izdihamlı ümumxalq mitinqində



qanuni Prezidenti dəstəklədiyini bir daha nümayiş etdirdi.
Qiyam və dövlət çevrilişi qəsdində günahkar olan S.Hüseynov hakimiyyətdən kənarlaşdırıldı,
Azərbaycandan Rusiyaya qaçdı. 1996-cı ildə isə Rusiyada həbs olunub respublikaya gətirildi və
məhkum edildi.
Heydər Əliyevin yenidən rəhbərliyə gəldiyi vaxtda respublika ərazisinin 20 faizi düşmən əlinə
keçmişdi. Ermənilər “torpağı viran qoymaq” taktikasından istifadə edirdilər. İşğal olunmuş ərazilərdə
evlər, müəssisələr, kommunikasiya vasitələri, təbii sərvətlər talan edilir, dağıdılır, yandırılırdı.
Müharibədə 20 min azərbaycanlı şəhid olmuş, 100 min nəfər yaralanmış, 5 min nəfər əlilə
çevrilmişdi. Qaçqın və köçkünlərin sayı milyon nəfəri ötmüşdü. Erməni işğalçıları tərəfindən 4861
nəfər azərbaycanlı, o cümlədən 314 qadın, 58 uşaq, 255 qoca əsir və girov götürülmüşdü. Erməni
faşistləri əsir və girovların həqiqi sayını beynəlxalq humanitar təşkilatlardan gizlədir, onlarla qeyri-
insani rəftar edir, qul kimi işlədir, təhqir edir, alçaldırdılar. Yalnız bir fakt – öldürülmüş əsir Fərhad
Atakişiyevin meyiti üzərində ekspertlər 72 işgəncə əlaməti aşkar etmişdilər. Onun əlləri, ayaqları
sındırılmış, qulaqları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, dırnaqları kökündən qoparılmış, burun, qulaq
dəliklərinə və qarnına məftil keçirilmişdi. Əsirlərə Azərbaycanın milli bayramları günü daha ağır
işgəncələr verilirdi, erməni qəbri üstə əsir başı kəsmək ənənəyə çevrilmişdi.
İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən işğalçı ordunun dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılması
tələbi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il 30 aprel 822, 29 iyul 853, 14 oktyabr 874 və 11
noyabr 884 saylı qətnamələrində öz əksini tapsa da, Ermənistan müxtəlif bəhanələrlə onları yerinə
yetirməkdən imtina edirdi. Əslində münaqişə tərəflərindən birinə – Ermənistana doğma, o birinə –
Azərbaycana yad münasibət bəsləndiyindən bu qətnamələrin heç birində Ermənistan təcavüzkar elan
olunmurdu. Bunlardan yalnız birində Ermənistanın adı çəkilir və ondan tələb edilirdi ki, Dağlıq
Qarabağa təsir göstərsin. ABŞ, Rusiya və başqa dövlətlərin parlamentlərində özünə doğma münasibət
görən Ermənistan təcavüzkar əməllərini azğınlıqla davam etdirirdi.
Azərbaycan Ordusu bərbad vəziyyətdə idi, parçalanmışdı, hərbi hissələr ayrı-ayrı siyasi qrupların
təsiri altına düşmüşdü. Silah, sursat, geyim və ərzaqla təminat yarıtmaz halda idi. Müdafiə
Nazirliyinə tabe olmayan müxtəlif siyasi ambisiyalı, döyüş qabiliyyəti aşağı olan, nizam-intizamsız
hərbi hissələri ləğv etmək, güclü nizami ordu yaratmaq, bunun üçün xalqı ayağa qaldırmaq,
birləşdirmək lazım idi. Prezident fərmanı ilə 1993-cü il noyabrın 1-də Dövlət Müdafiə Şurası
yaradıldı. Onun həmin gün keçirilən ilk iclasında ordu quruculuğu, müdafiə məsələləri geniş müzakirə
olundu, müvafiq qərarlar qəbul edildi. Səfərbərliyin təşkili, döyüş hazırlığının, qoşun hissələri şəxsi
heyətinin təlim-tərbiyəsinin təkmilləşdirilməsinə istiqamətləndirilmiş tədbirlər müəyyən edildi.
Prezident Heydər Əliyev 1993-cü il noyabrın 2-də televiziya və radio vasitəsilə xalqa müraciət etdi,
onu ölkənin qeyrət və azadlığı uğrunda birləşib düşmənə qarşı mübarizəyə qalxmağa çağırdı.
Prezidentin çağırışı xalqı silkələdi, hərəkətə gətirdi, orduya könüllü yazılanların sayı minlərlə idi.
Könüllülərdən ibarət taburlar yaradılıb cəbhəyə göndərildi. Əfqanıstanda xidmət etmiş keçmiş
döyüşçülər Prezidentə müraciət edib alay yaratmaq təşəbbüsü irəli sürdülər. Bu təcrübəli
döyüşçülərdən ibarət hərbi hissə yaradıldı.
1993-cü il noyabrın 23-də Milli Şura “Müdafiə haqqında” Qanun qəbul etdi. Qanunda ordu
quruculuğunda məsul vəzifəli şəxs və orqanların fəaliyyəti sistemləşdirildi, məsuliyyət sahələri
dəqiqləşdirildi. Noyabr-dekabr aylarında 16,7 min döyüşçüsü olan 40 ehtiyat taburu təşkil edildi.
Prezident şəxsən cəbhə bölgələrində ordunun, əsgərlərin döyüş hazırlığının vəziyyəti ilə yaxından
tanış olub, konkret tədbirlər müəyyənləşdirdi.



Səhra Cəbhə İdarəsi, 33 köhnə başıpozuq hərbi hissə ləğv edildi, əldəqayırma “generallar”, siyasi
hoqqabazlar, xainlər və satqınlar ordudan uzaqlaşdırıldı, 36 tabur təşkil edildi. Səmərəli hərbi təlim
üçün proqramlar hazırlandı, ordunun döyüş hazırlığının yüksəldilməsi işi dövlət başçısının ciddi
nəzarəti altına alındı. 1994-cü ilin sonunda milli ordunun sıralarında 54 min əsgər və zabit var idi.
Silahlı qüvvələrin maddi bazası xeyli möhkəmlənmişdi. Bütün bunların nəticəsində Azərbaycan
Ordusu düşmənin respublikanın içərilərinə doğru hücumunu dayandırdı, hətta əks-hücuma keçib bir
sıra əraziləri işğaldan azad etdi.
1993-cü il noyabrın ortalarında cəbhələrdə intensiv hücuma başlamış ermənilər Azərbaycan
Ordusunun güclü müqavimətinə rast gəldilər. Dekabrın ortalarında Beyləqan istiqamətində milli
ordunun əsgərləri böyük rəşadət göstərdilər. Birinci tabura hücum edən 15 düşmən tankının 7-si məhv
edildi. Azərbaycan döyüşçüləri hücuma keçib 30 km irəlilədilər. Minomyotçular komandiri Akif
Xanəliyev döyüşdə 50-yə qədər düşmən əsgərini məhv etdi. Xankəndi tərəfə kəşfiyyata getmiş hərbi
hissə qəfildən düşmənlə üzləşsə də, mərdliklə vuruşmuş, ermənilər xeyli itki vermişdilər. Etibar
İsmayılov tank əleyhinə qumbara ilə özünü düşmənə köməyə gələn tankın altına ataraq onu partlatdı
və həyatı bahasına döyüşçü yoldaşlarını ölümdən xilas etdi. Ölümündən sonra ona Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı adı verildi.
1994-cü il yanvarın 5-də Azərbaycan Ordusu müvəffəqiyyətli əməliyyatlar nəticəsində Füzuli
rayonunda strateji əhəmiyyətli Horadiz qəsəbəsini, 22 kəndi işğaldan azad etdi, hücumu genişləndirib
Cəbrayıl rayonu ərazisinin bir hissəsini, Kəlbəcər rayonunda Bozlu, Təkəqaya, Babaşlar, Qanlıkənd,
Çənli, Susuzluq, Qasımbinəsi, Yanşaqbinə, Yanşaq, Bağırsaq, Qamışlı, Bağırlı yaşayış məntəqələrini
azad etdi. Çiçəkli dağı və başqa strateji yüksəklikləri ələ keçirdi, Kəlbəcər-Ağdərə yolunun Tunelə
qədərki hissəsini nəzarət altına aldı. 1993-cü il dekabr – 1994-cü il yanvar döyüşlərində düşmən 4
min əsgər və zabit, 50 zirehli texnika, 15 artilleriya qurğusu və s. itirdi. Azərbaycan tərəfinin itkisi
bundan 1-1,5 dəfə az idi.
Ordunun möhkəmlənməsi, NATO-ya tərəf əməli addımlar respublikada müstəqilliyin dönməzliyinə
şərait yaradırdı. Bunun qarşısını nəyin bahasına olursa olsun almaq istəyən nüfuzlu imperiyapərəst
qüvvələr ermənilərə köməyi daha da artırdılar. Azərbaycanda çaşqınlıq, vahimə yaratmaq üçün
Ermənistan dövləti terror əməllərini də fəallaşdırmışdı. 1994-cü il fevralın 1-də Bakı dəmiryol
vağzalında “Kislovodsk-Bakı” sərnişin qatarında törədilmiş terror aktı nəticəsində 3 nəfər həlak
olmuş, 20 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almışdı. 8 gün sonra Xudat stansiyasında yük vaqonu
partladılmış, dövlətə böyük ziyan dəymişdi. 1994-cü il aprelin 13-də “Daqestanskiye oqni”
stansiyası yaxınlığında “Moskva-Bakı” sərnişin qatarı partladılmış, nəticədə 6 nəfər həlak olmuş, 3
nəfər yaralanmışdı.
Rusiya 1994-cü ilin aprelində regionda mövqelərini qoruyub saxlamaq, qoşunlarını atəş xəttində
yerləşdirmək, ağlasığmaz siyasi və iqtisadi güzəştlər əldə etmək məqsədilə Azərbaycana münasibətdə
alçaldıcı bir saziş layihəsi təklif etdi. Azərbaycanı artıq Ermənistan tərəfindən bəyənilmiş bu layihə
ilə razılaşmağa məcbur etmək üçün aprelin 10-dan ermənilər bütün cəbhələrdə güclü hücuma
başladılar. Azərbaycan Ordusu düşmənin hücumunu müvəffəqiyyətlə dəf etdi. Goranboy rayonunun
Talış və Gülüstan kəndləri uğrunda döyüşlərdə Azərbaycan əsgərləri qalib gəldilər, düşmən 150
əsgər və zabitini itirib geri çəkildi. Tərtər rayonunun İlxıçılar və Göyarx kəndləri tərəfdə gedən ağır
döyüşlərdə düşmənin 200-dən çox canlı qüvvəsi məhv edildi. Lakin arxalı ermənilər Ağdam
rayonunun daha 18 kəndini, Ağdərə bölgəsində bir neçə kəndi işğal edə bildilər. Bərdə üçün ciddi
təhlükə yarandı. Azərbaycan Ordusu buraya əlavə qüvvələr gətirməklə düşmən hücumunun qarşısını



aldı və əks-hücuma keçib bir neçə yaşayış məntəqəsini azad etdi. Beləliklə, imperiyapərəst
qüvvələrin təklif etdiyi plan – döyüşən tərəflərin ayrılmasında ATƏM-in iştirakı olmadan yalnız
Rusiyanın vasitəçiliyini nəzərdə tutan plan baş tutmadı. Bu işdə ABŞ-ın və ATƏM-in Minsk qrupunun
mühüm rolu oldu.
Azərbaycan öz suverenliyinə hörmət çərçivəsində qonşu Rusiyanın atəşkəsə nail olmaq sahəsində
səylərindən də imtina etmədi. 1994-cü il mayın 8-də münaqişədə iştirak edən tərəflərin, o cümlədən
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmalarının, habelə Rusiya Federasiyasının bu niyyətini
təsdiq edən Bişkek protokolu Azərbaycan Respublikası tərəfindən də imzalandı. Azərbaycan
Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin uğurlu diplomatiyası, milli ordunun yaradılması və
güclənməsi nəticəsində düşmən və onun havadarları artıq münaqişəni zorakı vasitələrlə həll etmək
cəhdlərinin perspektivsizliyini dərk edirdilər. 1994-cü il mayın 12-də cəbhələrdə atəşkəsə nail
olundu.
Gündəlik dövlət qayğısı sayəsində Azərbaycan Ordusu getdikcə inkişaf etdi, müasir hərbi texnika və
bacarıqlı kadrlarla təchiz olundu, silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin döyüş qabiliyyəti artdı, hərbi
hissələrdə nizam-intizam möhkəmləndi. Bu işdə Azərbaycanın NATO ilə sülh naminə tərəfdaşlıq
proqramı çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin, qardaş Türkiyə Respublikası hərbçilərinin
köməyi böyük idi. Azərbaycan xalqının orduya yardımını tənzimləmək məqsədilə 2002-ci il avqustun
17-də Prezident Heydər Əliyevin Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə Yardım
Fondu” təsis edilmişdi.
Azərbaycan Respublikasına qarşı informasiya blokadasının yarılması, Dağlıq Qarabağ probleminə
dair həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycanın dünya siyasətində, dünya dövlətləri
arasında özünə layiq yer tutması, beynəlxalq münasibətlərin ümumbəşəri dəyərlər əsasında inkişafına
kömək etməsi, Cənubi Qafqazda başqa dövlətlərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində də
maraqlı olması, respublikanın ərazi bütövlüyünün sülh, danışıqlar yolu ilə təmin edilməsi
istiqamətində Prezident Heydər Əliyevin başçılığı ilə gərgin və səmərəli iş aparıldı. Azərbaycan
Prezidenti 68 ölkənin prezidenti, hökumət başçısı ilə görüşlər keçirdi. Azərbaycan üzv olduğu
beynəlxalq təşkilatların sessiyalarında, zirvə toplantılarında iştirak etdi. 2000-ci il sentyabrın 6-da
BMT Baş Məclisində, 2001-ci il yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Heydər
Əliyev mövcud şəraitdə müstəqillik əldə etmiş dövlətlərə münasibətdə aydın hiss olunan ikili
standartlarla yanaşmanın yolverilməzliyini, qloballaşmaya töhfələrini verən ölkələrə texnoloji yardım
göstərilməsi, mədəniyyətlərin toqquşması təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün demokratiya və bazar
iqtisadiyyatının inkişafında ayrı-ayrı xalqların mentalitetinin nəzərə alınması vacibliyini qeyd
etmişdi.
1993-cü il sentyabrın 24-də Azərbaycan Respublikası MDB-yə daxil oldu. Doğrudur, bu təşkilat
daxilində üzv dövlətlərin bərabərhüquqlu əməkdaşlığı lazımınca təmin edilməmiş, subyektlər
arasında münaqişələrin aradan qaldırılması üçün təsirli tədbirlər həyata keçirmək mümkün
olmamışdı. Üzv dövlətlərə Rusiya Federasiyasının ikili münasibəti bu birliyin səmərəsini xeyli
azaldır, narazılığa səbəb olurdu. Heydər Əliyev MDB dövlət başçılarının, demək olar ki, bütün
görüşlərində birlik daxilində belə qeyri-sağlam münasibətlər olmasının yolverilməzliyini,
separatizmlə mübarizənin vacibliyini diqqətə çatdırırdı. MDB-yə daxil olan dövlətlərlə ikitərəfli
əlaqələrin möhkəmlənməsinə diqqət artırılmışdı. 1993-cü ilin sonlarına qədər Azərbaycanla kəskin
münasibətlərə malik olan Mərkəzi Asiya respublikaları ilə əlaqələr yeni forma və vasitələrlə köklü
surətdə yenidən qurulurdu.



Birlik üzvlərinə RF tərəfindən ikili münasibət MDB daxilində dövlətlərin ayrılıqda birliklər təşkil
etməsinə səbəb olurdu. 1996-1997-ci illərdə Azərbaycan-Gürcüstan və Azərbaycan-Ukrayna
arasında strateji əməkdaşlıq haqqında sazişlər bağlandı. 1997-ci ilin oktyabrında Gürcüstan,
Ukrayna, Azərbaycan və Moldova respublikalarının başçıları öz aralarında əməkdaşlıq haqqında
kommünike imzaladılar. Noyabrın 25-də Bakıda “GUAM” bloku təşkilini bəyan edən rəsmi protokol
imzalandı. Bu ölkələrin NATO və ATƏT çərçivəsində, habelə öz aralarında siyasi, hərbi və iqtisadi
sahələrdə mövqelərini əlaqələndirməyə imkan verən strateji partnyorluğa hüquqi əsas yarandı. 1999-
cu il aprelin 4-də Vaşinqtonda GUAM təşkilatına üzv olan dövlətlərin prezidentlərinin görüşündə
Özbəkistan Respublikası da bu təşkilata qəbul edildi. GUAM bundan sonra GUÖAM adlandırılmağa
başlandı. Heydər Əliyev təşkilatın sədri seçildi. GUÖAM-ın icraçı katibliyinin yaradılması qərara
alındı. Belə bir birliyin təşkili Rusiyanı olduqca narahat edirdi. Vəziyyəti 1999-cu ilin martında
MDB dövlətləri başçılarının zirvə toplantısında Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Özbəkistanın
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi müddətinin uzadılmasına razılıq verməməsi daha da
gərginləşdirdi. Rusiya bu dövlətlərə münasibətini xeyli yumşaltmağa istiqamətlənən addımlar atdı.
Bununla əlaqədar sonralar – 2001-ci il iyunun 6-7-də Yaltada GUÖAM təşkilatı başçılarının
görüşündə qəbul olunmuş “Yalta Xartiyası”nda yaradılan bu təşkilatın iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığa
üstünlük verəcəyi elan edildi.
Heydər Əliyev ATƏT-in 1999-cu il noyabrın 18-də İstanbul zirvə toplantısında “Cənubi Qafqazda
təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktı” təsis edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Bu paktda dövlətlərarası
münasibətlərin, habelə münaqişələrin aradan qaldırılmasının prinsipial əsasları təsbit edilməli idi.
Ona əsasən regiondan xarici hərbi qüvvələr çıxarılmalı, Cənubi Qafqazı bölən ayırıcı xətlər aradan
qaldırılmalı, təcavüzə, etnik təmizləmələrə, separatizmə son qoyulmalı, ikili standartlara yol
verilməməli idi. Lakin Rusiya Ermənistan vasitəsilə bu planın həyata keçməsinə ciddi mane oldu.
Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildə NATO-nun Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasına (1997-ci
ildən bu şura Avropa-Atlantika Tərəfdaşlıq Şurası – AATŞ adlanır) qoşuldu. 1994-cü ilin yanvar
ayında Azərbaycan NATO-nun Avropa və dünyada sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olunmasına
xidmət edən “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramına qəbul edildi. Həmin il mayın 4-də Prezident
Heydər Əliyev bu proqramın Çərçivə sənədini imzaladı. NATO-nun və AATŞ-ın üzvü olan ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarının 1997-ci ilin iyul ayında keçirilən zirvə toplantısında Prezident Heydər
Əliyev NATO-nun baş katibi ilə görüşdü və bu təşkilatla Azərbaycan arasında əməkdaşlığın
genişlənməsi məsələləri müzakirə edildi. NATO-nun və Avropa-Atlantika Tərəfdaşlıq Şurası üzvü
olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1997-ci ilin iyul ayında keçirilən Madrid zirvə
toplantısının qəbul etdiyi sənədlərdə NATO-nun tərəfdaş dövlətlərin müstəqilliyinin, suverenliyinin,
ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin toxunulmazlığına təminat verdiyi, onun strukturunda olan
dövlətlərin bir-birinə qarşı güc işlətmək, hədə-qorxu gəlmək hüququna malik olmadığı bildirildi.
Bunlar Azərbaycanın haqq işinin müdafiəsi sahəsində böyük əhəmiyyətə malik idi. Azərbaycan
dövləti hərbi inkişafının perspektivləri məsələlərində NATO ilə sıx əməkdaşlığa istiqamətləndi.
Azərbaycanın hərbi hissəsi Kosovoda və Əfqanıstanda sülhməramlı qüvvələrin keçirdiyi
əməliyyatlarda iştirak etdi. 2002-ci il noyabrın 18-də NATO Parlament Assambleyasının İstanbulda
keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikası NATO PA-ya assosiativ üzv qəbul olundu. AATŞ-ın
2002-ci il noyabrın 22-də Praqada keçirilmiş zirvə görüşündə Prezident Heydər Əliyev bu təşkilat və
Azərbaycanın onda iştirakının əhəmiyyəti haqqında belə demişdi:
 



“Dünya son dərəcə mürəkkəb bir dövr yaşayır. Beynəlxalq terrorizm bəzi dövlətlərin dəstəyindən
istifadə edərək dünya nizamına qarşı hərəkət edir, ekstremizm, təcavüzkar millətçilik və davakar
separatizm ideologiyası əsasında yeni qarşıdurma xətləri yaratmağa çalışır, sərhədləri yenidən
bölməyə, dəyişməyə cəhd göstərir. Beynəlxalq sistemin ümumi təhlükəyə qarşı səmərəli mübarizə
aparmaq qabiliyyəti ciddi sınağa çəkilir. 11 sentyabr faciəsindən dərhal sonra Avroatlantika birliyi
antiterror koalisiyası yaratdı və Azərbaycan ilk gündən bu koalisiyaya qoşuldu. Biz bu gün də başqa
ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə bu təhlükələrə qarşı əlimizdən gələni edirik”.
 
BMT-nin Baş katibi Butrus-Butrus Qali Azərbaycana gəlib respublika ilə daha yaxından tanış oldu.
Azərbaycana qarşı informasiya blokadası yarıldı. Prezident Heydər Əliyev 1994-cü ilin
sentyabrında, 1995-ci ilin oktyabrında, 2000-ci ilin sentyabrında BMT Baş məclisinin sessiyaları
tribunalarından Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya bəyan etdi, bu ölkənin sülhsevər, humanist,
demokratik dəyərləri üstün tutduğunu göstərdi.
Ölkənin xarici siyasət kursunda 1993-cü ilin yayından Türkiyə Respublikası ilə münasibətlərdə
keyfiyyətcə ciddi dəyişikliklər edildi. Bu dost və qardaş ölkə Azərbaycanın ən etibarlı siyasi
müttəfiqi, bərabərhüquqlu iqtisadi tərəf müqabili oldu. Türkiyə Ermənistanı təcavüzkar bir dövlət
kimi tanımış, Dağlıq Qarabağ məsələsi ədalətlə həll olunmayınca onunla heç bir əlaqə
saxlamayacağını elan etmişdi. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri həm də dünyada və bölgədə sülhün,
əmin-amanlığın bərqərar olması işinə xidmət edirdi. 2001-ci il iyulun 23-də Xəzər dənizinin
mübahisəli sularında Azərbaycan gəmilərinə İran təyyarələrinin hücum cəhdini Türkiyə qəti etirazla
qarşıladı. Ankara bütün dünyaya bildirdi ki,
 
“Azərbaycana əl qaldıran qarşısında Türkiyəni görəcək!”
 
Azərbaycan İran İslam Respublikası ilə də hər iki tərəf üçün faydalı normal siyasi-iqtisadi və mədəni
münasibətlər qurdu. İran dövləti Ermənistanın Azərbaycana təcavüz etdiyini bildirsə də, onunla
hərtərəfli münasibətlər yaratmışdı. Bu qonşu müsəlman dövləti Azərbaycana qarşı münasibətlərində
tam səmimi olmadığını göstərirdi. İran Azərbaycanı özünün təhlükəsizlik zonası elan etmişdi. 2001-ci
il iyulun 23-də İran mübahisəli hesab etdiyi sulardan Azərbaycan gəmilərinin çıxarılması haqqında
nota verdikdən sonra hərbi təyyarələrini havaya qaldırmışdı. Azərbaycan buna cavab tədbiri gördü.
Münaqişə dinc yolla nizama salındı.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İran İslam Respublikasına səfəri zamanı – 20 may 2002-ci
ildə imzalanmış “Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında dostluq və
əməkdaşlıq münasibətlərinin prinsipləri haqqında” müqavilə iki dövlət arasında münasibətlərin
nizamlanmasına istiqamətləndirilmişdi.
Qonşu Gürcüstan Respublikası ilə əlaqələr çox önəmli idi. 1996-cı ilin mart ayında Prezident Heydər
Əliyev Gürcüstana rəsmi səfər etdi. İki ölkə arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında sənəd
imzalandı. Bu, qonşu ölkədə yaşayan azərbaycanlılara qarşı münasibətin xeyli yaxşılaşmasına səbəb
oldu. İki ölkənin bütün sahələrdə strateji əməkdaşlığı başlandı.
Azərbaycanın xarici siyasətində ABŞ, Böyük Britaniya, Çin, Yaponiya, Fransa, Almaniya, İtaliya
kimi iri dövlətlərlə münasibətlər mühüm yer tuturdu. Bu ölkələrlə tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan
qarşılıqlı əlaqələr yaradılmışdı. Prezident Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan
diplomatiyasında Avropa istiqaməti mühüm yerlərdən birini tutur. İngiltərə və Avropanın digər



nüfuzlu dövlətləri ilə sabit bərabərhüquqlu əməkdaşlıq münasibətləri qurulmuşdu. Bu ölkələrlə
imzalanmış 90-dan artıq sənəd qarşılıqlı münasibətlər üçün ən möhkəm hüquqi əsas yaratmışdı.
Azərbaycan Qərblə Şərqin qovşağında bərpa olunan qədim İpək yolunun mərkəzində mühüm yer
tuturdu. Dünyada nüfuzlu Çin Xalq Respublikası və Yaponiya kimi Şərq dövlətləri ilə siyasi və
iqtisadi əməkdaşlıq respublikanın xarici siyasətində uğurlu addımlar olmuşdu. Pakistan dövləti ilə
dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri daha da inkişaf etdirilirdi. İsrail dövləti ilə də əməkdaşlıq
genişlənməkdə idi.
XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan Respublikası artıq 137 ölkə ilə diplomatik əlaqələr yaratmışdı.
Azərbaycanda 63 (24-ü bilavasitə Bakıda) ölkənin səfirliyi fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycanın 21
ölkədə səfirliyi, baş konsulluğu və daimi nümayəndəliyi vardı.
1995-ci il iyun ayının 2-də Milli Məclisin qərarına əsasən Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasını hazırlamaq üçün Prezident Heydər Əliyevin sədrliyi ilə 33 nəfərdən ibarət
Konstitusiya Komissiyası təşkil edildi. Respublikanın görkəmli hüquqşünasları, qanunverici, icra və
məhkəmə hakimiyyəti nümayəndələri cəlb olunmuş bu mötəbər komissiya Azərbaycan xalqının milli
xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, qabaqcıl demokratik ölkələrin təcrübəsi əsasında “Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası” layihəsini hazırladı. Layihə 1995-ci il oktyabr ayının 15-də
ümumxalq müzakirəsi üçün mətbuatda dərc edildi və cəmiyyətdə böyük maraqla müzakirə olundu.
Bəzi məsələlər, anlayışlar, məsələn, dövlət dilinin adı ilə bağlı geniş diskussiyalar keçirildi.
Komissiyaya vətəndaşlardan və təşkilatlardan 2450 təklif, düzəliş və əlavə daxil olmuşdu.
Cəmiyyətin rəyi nəzərə alınmaqla layihəyə düzəliş və əlavələr edildi. Yeni variant – o, əvvəlki kimi
199 deyil, 158 maddədən ibarət idi – noyabrın 8-də mətbuatda dərc edildi. “Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası” – müstəqil Azərbaycan dövlətinin ilk Əsas Qanunu 1995-ci il noyabr
ayının 12-də referendumla qəbul olundu. Referendumda 4 milyona yaxın seçici korpusunun faizi
iştirak etdi. Onların 94,8 faizi Konstitusiya layihəsini bəyəndiyini bildirdi.
Gənclərin təşəbbüsü ilə 1996-cı il fevralın 2-də Gənclərin Birinci Respublika Forumu keçirildi.
Prezident Heydər Əliyev forumda gənclər üçün proqram əhəmiyyətli nitq söylədi, onları – müstəqil
respublikanın gələcək sahiblərini daha mütəşəkkil, milli dövlətçilik, vətənin bütövlüyünün təmin
edilməsi və möhkəmləndirilməsi uğrunda fəal mübariz olmağa çağırdı. Yeri gəlmişkən, mən də
Gənclərin I Ümumrespublika forumunun iştirakçısı olmuşam. O möhtəşəm tədbir hələ də gözlərimin
qarşısındadır. Şəxsi həyatımda və karyeramda böyük dönüş nöqtəsi adlandırdığım bu forumu hər
zaman sevə-sevə, hörmətlə xatırlayıram! Prezident fərmanı ilə 1997-ci ildən fevral ayının 2-si
Azərbaycanda “Gənclər günü” kimi qeyd olunmağa başlandı.
Azərbaycan Respublikası Şərqdə ölüm cəzasını ləğv etmiş ilk ölkə oldu. 1993-cü ildən burada ölüm
cəzasına faktiki moratorium qoyuldu. 1996-cı ildə Prezident Heydər Əliyev Cinayət Məcəlləsində
21-ci maddənin sanksiyasından ölüm cəzasını götürmək təşəbbüsünü irəli sürdü. Qadınlara və 65
yaşından yuxarı kişilərə ölüm cəzası qadağan edildi. 1998-ci ilin fevral ayında Prezidentin təşəbbüsü
ilə respublikada ölüm hökmü tamamilə ləğv olundu.
1996-cı ilin aprelində Azərbaycan ilə Avropa Şurası (AŞ) və onun üzvü olan dövlətlər arasında
tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında saziş imzalandı. Həmin ilin iyununda Azərbaycan Respublikası
AŞ Parlament Assambleyasında “xüsusi dəvət olunmuş qonaq” statusu aldı. Prezident Heydər
Əliyevin 1996-cı ilin iyunu və 1998-ci ilin yanvarında Azərbaycan Respublikası ilə AŞ arasında
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi tədbirləri haqqında sərəncamları mövcud əlaqələri xeyli
intensivləşdirdi. Aparılan böyük təşkilatçılıq işi, respublikada həyata keçirilən demokratik ruhlu



siyasi və iqtisadi islahatların səmərəli nəticələri Azərbaycanı AŞ-yə daha da yaxınlaşdırdı. 2001-ci
il yanvarın 25-də Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olundu. Millət
vəkili İlham Əliyevin başçılıq etdiyi Azərbaycan parlamentinin AŞ-də nümayəndə heyəti bu
təşkilatda səmərəli fəaliyyət göstərməyə başladı. Öz işgüzarlığı ilə Avropa Şurasında böyük nüfuz
qazanmış İlham Əliyev iki ildən sonra – 2003-cü il yanvarın 27-də bu təşkilatın Parlament
Assambleyası sədrinin müavini və büro üzvü seçildi. Belə bir diqqətə səbəb həm də, Beynəlxalq
Venesiya Komissiyasının sədri Puetro Aqounin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanda aparılan islahatların
Avropada razılıqla qarşılanması olmuşdu. Bu təşkilatda Azərbaycan nümayəndə heyətinin əsas
məqsədi Ermənistanın təcavüzkar kimi tanınmasına nail olmaq və onu işğal etdiyi əraziləri
qaytarmağa məcbur etmək idi. 2001-ci il aprelin 24-də Azərbaycan nümayəndə heyəti AŞ
tribunasından Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti yeritdiyini, işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərində, o cümlədən Dağlıq Qarabağda narkotik maddələr istehsal və ixrac etdiyini,
bu vasitə ilə əldə olunan vəsaitlə ordu saxladığını, terrorçu dəstələr yaradıb onlara təlim verdiyini
əsaslandırılmış şəkildə bütün dünyaya bəyan etdi. May ayında AŞ Nazirlər Komitəsinin 108-ci
sessiyası konsensusla Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Avropa dövlətlərinin, o cümlədən Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü təsdiq edən xüsusi kommünike qəbul etdi. İyun ayında AŞ Parlament Assambleyası
sessiyasında İlham Əliyev Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində tarix və mədəniyyət
abidələrini dağıtmasını, təbiətin amansızcasına korlanmasına şərait yaradılmasını faktlarla ifşa etdi.
AŞ Parlament Assambleyasının 2001-ci il 25 sentyabr tarixli iclasında İlham Əliyev erməni
terrorizmini, Ermənistanın Azərbaycana qarşı keçirdiyi terror və soyqırımı siyasətində terrorçu
ASALA təşkilatının fəal iştirak etdiyini, törədilmiş 32 terror aktı nəticəsində 2000 adam
öldürüldüyünü, on minlərlə adamın yaralandığını bildirdi. Terroru dəstəkləyən Ermənistan dövlətini
ifşa etdi. İl yarım ərzində Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Ermənistanın terrorçu dövlət
adlandırıldığı 12 sənəd (bunlara üst-üstə AŞPA-nın 300 deputatı imza atmışdır) qəbul olundu. 2002-
ci il sentyabrın 26-da AŞPA-nın sessiyasında müzakirə edilən Azərbaycan haqqında məruzədə ilk
dəfə bu təşkilatın çox vacib sənədində açıq-aydın bildirilir ki, Azərbaycanın torpaqları işğal
olunubdur. Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edibdir və bu işğal nəticəsində Azərbaycanın bir
milyondan artıq qaçqını vardır.
2002-ci il oktyabrın 2-də Azərbaycan Respublikası BMT-nin “İqtisadi və Sosial Şurasına” üzv
seçildi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dövlət müstəqilliyinin dönməzliyi istiqamətində
ardıcıl siyasəti imperiyapərəst qüvvələrin bütün təzyiqlərini qətiyyətlə rədd etdi. Rusiya 1994-cü ilin
axırlarından Azərbaycana dəmir, şose və dəniz yollarını bağlamaq kimi ciddi iqtisadi sanksiyalar
tətbiq etməsinə, Ermənistana 1994-1996-cı illərdə – atəşkəs şəraitində ümumi dəyəri 1 milyard
dollardan çox olan 84 ədəd T-72 markalı tank, 50 ədəd piyadalar üçün RDM-2 döyüş maşını, 8 ədəd
R-17 uzaqmənzilli raket kompleksi, “OCA” zenit kompleksi üçün 40 raket, 349 raketlə birlikdə 27
ədəd “Kruq” raket-zenit kompleksi, 40 ədəd “İqla” səyyar raket kompleksi, 18 ədəd reaktiv “Qrad”
qurğusu, 1000-ə qədər “Strela-2” və “Strela-3” raketləri, 1998-ci ilin sonlarında MİQ-29 təyyarələri,
C-300 raketləri, külli miqdarda başqa silah və sursat verməsinə, Ermənistanda öz hərbi bazalarını
yerləşdirməsinə və onları daim modernləşdirməsinə, Rusiya-İran-Ermənistan strateji əməkdaşlıq xətti
yaratmasına baxmayaraq, Azərbaycanı qorxuda, tutduğu müstəqillik yolundan döndərə bilmədi.
Azərbaycanın qəti mövqeyi dövlətlərin ona münasibətinin getdikcə dəyişməsinə, sağlamlaşmasına
səbəb oldu. 1997-ci il iyulun 3-də Moskvada Rusiya Federasiyası və Azərbaycan arasında dostluq,
əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə imzalandı. 1997-ci il avqustun 29-da



Rusiya ilə Ermənistan arasında da “Dostluq, əməkdaşlıq, qarşılıqlı yardım haqqında” yeni müqavilə
bağlandı. Bu sənəddə hərbi vəziyyət yaranarkən Rusiyanın rəsmi surətdə Ermənistan tərəfində çıxış
edəcəyi bəyan olunurdu. Azərbaycanda narazılıq yaratdığını görən Rusiyanın yüksək vəzifəli şəxsləri,
habelə Xarici İşlər Nazirliyi xüsusi nota ilə bu sənədin Azərbaycan Respublikasına qarşı
çevrilmədiyini bildirdilər. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev MDB dövlət başçılarının 1997-ci il
oktyabr, 1999-cu il mart və sonrakı zirvə görüşlərində bu müqavilənin Azərbaycana qarşı təhlükə
yaradan bəndlərinin ləğv olunmasını tələb etdi. 2001-ci ilin may ayında Bakıda səfərdə olan RF hərbi
naziri rəsmi surətdə elan etdi ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında silahlı münaqişə olarsa, Rusiya
neytral qalacaqdır.
Rusiya Federasiyasının prezidenti V.Putin Azərbaycan prezidentinin dəvəti ilə 2001-ci il yanvar
ayının 9-da Bakıya rəsmi səfərə gəldi. Ölkələr arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə
istiqamətləndirilmiş tədbirlər görülməsi barədə razılıqlar əldə olundu. V.Putin Azərbaycan və
Gürcüstanın bölgədə Rusiyanın iştirak etmədiyi siyasi birliklərə qoşulmasının qarşısını almaq üçün
“Qafqaz dördlüyü” (Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan) yaradılması təşəbbüsünü irəli
sürdü. “Bakı Bəyannaməsi” imzalandı. Prezident V.Putin RF-nin Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünü müdafiə etdiyini bir daha bəyan etdi.
2002-ci il yanvarın 24-də Azərbaycanın dövlət başçısı Rusiya Federasiyasına rəsmi səfər etdi.
Bağlanmış müqavilələr iki dövlət arasında qarşılıqlı faydalı münasibətlərin inkişafına
istiqamətlənmişdi. Respublikalar arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsinə daha münasib şərait
yaradıldı, 12 illik müqavilə imzalandı. 2002-ci ilin aprelindən Azərbaycan kənd təsərrüfatı
məhsulları Rusiya bazarlarına sadələşdirilmiş yolla, tez çatdırılmağa başlandı. 2002-ci il sentyabrın
23-də Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Kremlin “Şərəf salonu”nda “Rusiya Federasiyası və
Azərbaycan Respublikası arasında Xəzər dənizi dibinin həmhüdud sahələrinin bölgüsü haqqında
saziş” imzaladılar. İki ölkənin təhsil nazirləri hökumətlərarası təhsil haqqında sənədlərin, namizədlik
və doktorluq diplomlarının tanınması haqqında sazişlər imzaladılar. İqtisadi xarakterli başqa
müqavilələr bağlandı. Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin bütün sahələrini daha da inkişaf etdirmək
üçün imkanlar genişləndi.
İri dövlətlərin təzyiqinə, imperiya siyasətinə qarşı məharətlə apardığı müstəqillik, “açıq qapı”
siyasəti sayəsində Azərbaycan bölgədə, beynəlxalq aləmdə nüfuzlu dövlətə çevrilirdi. O öz
mənafelərini dünyada nüfuz sahibi, Cənubi Qafqazda marağı olan dövlətlərin, xüsusən ABŞ və onun
müttəfiqlərinin maraqları ilə uzlaşdırırdı. ABŞ-Azərbaycan münasibətləri strateji partnyorluq
mərhələsinə yüksəlmişdi. Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin inkişaf etməsinə Xəzər dənizi enerji
ehtiyatlarının mənimsənilməsi, neft, qaz hasilatı və nəqlində ABŞ şirkətlərinin geniş iştirakı
əhəmiyyətli təkan verirdi. Azərbaycan ABŞ kimi fövqəldövlətin sabit, münaqişəsiz görmək istədiyi
Qafqaz bölgəsində əsas siyasi, iqtisadi tərəfdaşı oldu. “Arzu olunan dövlət”lər qrupuna daxil edildi.
1997-ci il iyulun 27-dən avqustun 7-dək Prezident Heydər Əliyev ABŞ prezidenti Bill Klintonun
dəvəti ilə ABŞ-da ilk rəsmi səfərdə oldu, böyük hörmət və ehtiramla qarşılandı. Avqustun 1-də Ağ
evdə iki ölkə arasındakı münasibətlərin əsas prinsip və istiqamətlərini müəyyən edən sənəd –
“Amerika-Azərbaycan münasibətləri haqqında” prezidentlərin birgə bəyanatı imzalandı.
Hökumət dairələrində “Azadlığa Dəstək Aktı”na 1992-ci il 907 saylı əlavənin ləğv edilməsinə
tərəfdarlar çoxaldı. Azərbaycana dövlət səviyyəsində kömək göstərmək üçün yollar axtarılıb tapıldı.
ABŞ administrasiyası Konqresə müraciət edərək 2002-ci ildə Azərbaycana yardımın 46 faiz
artırılmasını, Ermənistana verilən yardımın isə 22 faiz azaldılmasını təklif etdi. 2001-ci il sentyabrın



11-də Nyu-York və Vaşinqton şəhərlərində dəhşətli terror hadisələri törədilməsinə cavab olaraq ABŞ
beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə elan edərkən Azərbaycan Respublikası onunla bir mövqedə
olduğunu birincilər sırasında bəyan etdi, öz ərazisindən ABŞ silahlı qüvvələrinin istifadəsi üçün
imkanlar yaratdı. Oktyabr ayının sonlarında ABŞ senatı 907-ci əlavəni müvəqqəti olaraq
dayandırmaq üçün prezidentə səlahiyyət verdi. ABŞ prezidenti 2002-ci il yanvarın 28-də, növbəti
dəfə 2003-cü il yanvarın 17-də bu səlahiyyəti reallaşdırdı. Az sonra ABŞ Azərbaycana silah satışına
qoyulmuş qadağanı aradan qaldırdı. Təhlükəsizlik tədbirlərində Azərbaycana kömək etməyə başladı.
Azərbaycan Respublikası və ABŞ arasında münasibətlərin daha da yaxınlaşmasında 2002-ci ilin
oktyabr ayında millət vəkili, ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-ın vitse-
prezidenti Riçard Çeyni, dövlət katibinin birinci müavini Riçard Armitac, ABŞ prezidentinin Milli
Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşavirinin müavini Stiven Hedi, müdafiə, energetika, maliyyə, ticarət
nazirliklərinin, habelə Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Bankının rəhbərləri ilə görüşü və
əməkdaşlığı genişləndirmək üçün səyləri daha da artırmağın vacibliyinə dair fikir mübadiləsi, Con
Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz Araşdırmaları İnstitutunda “Cənubi Qafqaz və
Xəzər bölgəsi: Bakıdan baxış” mövzusunda çıxışı, Zbiqnev Bjezinski, Madlen Olbrayt, Vrent
Skoutroft və başqa görkəmli siyasətçilərlə görüşü mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. V.Skoutroft bu
görüşdən sonra demişdi:
 
“Mən Azərbaycanın gələcəyinə nikbin baxıram. İlham Əliyev bizə güclü siyasətçi təsiri bağışlayır”.
 
Prezident Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini mümkün qədər qan
tökülmədən, qırğın və dağıntılara yol vermədən, dinc vasitələrlə həll etmək xətti götürdü. O,
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT – 1994-cü il Budapeşt sammitindən sonra
ATƏM belə adlanır) Minsk qrupunun fəaliyyətinin xeyli canlanmasına, ona nəzarət edən və üzv
dövlətlərin münaqişənin həllinə və regionda sabitlik yaradılmasına marağının artmasına nail oldu.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Heydər Əliyevin bütün ölkələrin dövlət
başçıları ilə görüşlərində əsas mövzulardan biri olmuşdu. 1993-2000-ci illərdə Heydər Əliyev bu
məsələni ABŞ rəhbərliyi ilə 18, Fransa rəhbərliyi ilə 16, Rusiya rəhbərliyi ilə 28, Türkiyə rəhbərliyi
ilə 78 dəfə müzakirə etmiş, problemin həlli yollarını araşdırmışdı. BMT-dəki çıxışlarında, NATO-
nun, İslam Konfransı Təşkilatının, türkdilli dövlət başçılarının sammitlərində, MDB dövlət
başçılarının, demək olar ki, bütün görüşlərində Heydər Əliyev bu məsələyə toxunmuş, onun həllinin
regionda və dünyada siyasi, iqtisadi, beynəlxalq münasibətlərin inkişafına geniş imkanlar açacağını
vurğulamışdı. Bütün bu fəaliyyətin nəticəsi olaraq dünya ictimaiyyəti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həqiqi mahiyyətini anlaya bildi. 2001-ci il sentyabrın ortalarında
Ermənistanda olmuş Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sədri Lord Rossel Conston açıqca
bildirmişdi:
 
“Beynəlxalq ictimaiyyətdə belə bir rəy formalaşıb ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağı işğal edib”.
 
Prezident Heydər Əliyev bu illərdə ATƏT rəhbərliyi və onun Minsk qrupunun təmsilçiləri ilə 130-
dan çox görüş keçirdi. ATƏT-in 1994-cü ilin dekabrında Budapeşt, habelə 1996-cı ilin dekabrında
Lissabon sammitləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Minsk qrupu vasitəsilə ədalətli, beynəlxalq
prinsiplərə əsaslanaraq həllinin vacibliyini təsdiq etdi. Budapeşt sammiti Heydər Əliyevin təşəbbüsü



ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında gələcəkdə bağlanacaq sazişdən sonra regiona daxil olub,
silahlı münaqişənin nəticələrini aradan qaldıracaq çoxmilli beynəlxalq qüvvələr yaradılacağı
haqqında qərar qəbul etdi. Minsk qrupu həmsədrləri təsisatı yaradıldı. Bu, vasitəçilərin fəaliyyətində
əlaqəsizliyi, paralelliyi aradan qaldırdı. Burada iki il sonra keçirilmiş Lissabon sammitində
Prezident Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi və iradəsi sayəsində Azərbaycanın mövqeyi dünyanın
53 dövləti tərəfindən tanındı və müdafiə olundu. Sammitin yekun qərarının Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllolunma prinsipləri haqqında təklif edilən bəndinə Ermənistan
prezidenti razı olmadığı üçün Heydər Əliyev zirvə toplantısı iştirakçılarının bu məsələ ilə bağlı
münasibətlərinin ifadəsi olan bir sənəd qəbul etdirmək məqsədilə yalnız yekdilliklə qəbul oluna
biləcək Yekun Aktına bütövlükdə imza atmaqdan imtina etdi. Nəticədə ATƏT-in fəaliyyətdə olan
sədrinin 54 üzv dövlətdən 53-ü (Ermənistan etiraz etmişdi), o cümlədən ABŞ, Rusiya, Fransa və b.
adından verdiyi və zirvə toplantısının rəsmi sənədi elan olunmuş bəyanat qəbul olundu. Bu sənəddə
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün, birinci,
Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı şəkildə tanınması, ikinci, Dağlıq
Qarabağa Azərbaycan Respublikası tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarə statusu – muxtariyyət
hüququ verilməsi, üçüncü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinə – ermənilərə və azərbaycanlılara
təhlükəsizlik təminatı verilməsi kimi üç mühüm prinsip irəli sürüldü. İkinci prinsip təcavüzə məruz
qalmış Azərbaycan üçün məqbul olmasa da, münaqişəni aradan qaldırmaq naminə buna razılıq
verilmişdi.
Lissabon sammitindən sonra Minsk qrupuna üç dövlət – ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik etməyə
başladı. Minsk qrupunun fəaliyyəti nisbətən fəallaşdı. Həmsədrlər tərəfindən 1997-ci il iyun ayının
11-də “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair hərtərəfli saziş” adlı layihə təklif
edildi. Bu, dəqiq öhdəliklər ehtiva edən hüquqi sənəddən daha çox gələcək danışıqların əsas
istiqamət və tezislərini əks etdirən ümumi bəyannamə idi. Burada bir paketdə birləşdirilmiş iki qrup
məsələnin həlli nəzərdə tutulurdu – birinci, silahlı münaqişənin dayandırılması, ikinci, Dağlıq
Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi. Bu sənəddə Azərbaycanı təmin etməyən bir sıra ciddi
məsələlər vardı. Sənəd BMT-nin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlum qətnamələrinə
əsaslanmır və hüquqi baxımdan icbari xarakter daşımırdı. İşğal olunmuş ərazilərin boşaldılması ilə
status məsələsinin əlaqəli baxılması, dəqiq mexanizmin və konkret zaman çərçivəsinin
göstərilməməsi, bir çox problemlərin “daimi qarışıq komissiya”ların öhdəsinə buraxılması əslində
münaqişənin həllinin illərlə uzadılmasına gətirib çıxaracaqdı. İkinci hissədə verilən təkliflər də
Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibində özünüidarə statusu konsepsiyası ilə uzlaşmırdı. Azərbaycan
tərəfi bu və bir çox başqa dolaşıq məsələlərə aydınlıq gətirilməsi üçün həmsədrlərə müraciət
etmişdi. Bununla belə, taktiki mülahizələrlə danışıqlar prosesinə başlamaq və Ermənistanın
mövqelərini ümumi şəkildə də olsa müəyyənləşdirmək üçün Azərbaycan tərəfi “paket təklifi” qəbul
etdi. Lakin Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq istəmədiyinə görə, habelə Minsk
konfransı çağırılmamış ilkin mərhələdə Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirməyin
yolverilməzliyini bəhanə gətirib bu sənədi qəbul etmədi.
1997-ci il sentyabrın 19-da həmsədrlər “Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin dayandırılması
haqqında saziş” adlı ikinci layihə təklif etdilər. Bu sənəd münaqişəni mərhələlərlə aradan qaldırmağı
nəzərdə tuturdu. Birinci mərhələdə Laçın rayonu istisna olunmaqla Dağlıq Qarabağın inzibati
hüdudlarından kənardakı altı işğal edilmiş rayonun azad olunması, ATƏT-in sülhü qorumağa
yönəldilmiş əməliyyatının həyata keçirilməsi, qaçqınların azad edilmiş ərazilərə qaytarılması, habelə



Ermənistanın və Dağlıq Qarabağın həyat fəaliyyəti üçün zəruri olan kommunikasiya vasitələrinin
bərpa edilməsi nəzərdə tutulurdu. İkinci mərhələdə tərəflər Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi
Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirməklə və onun təhlükəsizliyi üçün tədbirlər görməklə,
habelə Laçın, Şuşa və keçmiş Şaumyan rayonları ilə bağlı məsələləri nizama salmaqla məşğul olmalı
idilər. Həm də bu zaman hər bir bəndin həyata keçirilməsinin dəqiq mexanizmi və konkret zaman
çərçivəsi, prinsipləri pozan tərəflərə qarşı sanksiyalar müəyyənləşdirilmişdi. Bu sənəddə Dağlıq
Qarabağın azərbaycanlı əhalisi, “Laçın dəhlizi” və s. ilə bağlı Azərbaycanı qane etməyən çoxlu
maddə vardı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan 1997-ci il oktyabrın 1-də “mərhələli
həll” təklifinin danışıqlara başlamaq üçün əsas kimi qəbul olunmasına razılığını bildirdi. Ermənistan
prezidenti L.Ter-Petrosyan da buna müsbət münasibətini açıqladı. Buna səbəb Ermənistanın və
Dağlıq Qarabağın son dərəcə ağır iqtisadi durumu, dəyişən beynəlxalq iqtisadi və siyasi maraqların
Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən dərk edilməsi idi. 1997-ci il oktyabrın 10-da Strasburqda
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri həmsədrlərin 1997-ci il 19 sentyabr tarixli təklifləri
əsasında danışıqları davam etdirməyə razılıq verdiklərini bildirdilər. Lakin Ermənistan prezidentinin
danışıqları davam etdirmək fikri qondarma “DQR” liderləri tərəfindən kəskin etirazla qarşılandı.
Oktyabrın 26-da “DQR” adlanan qondarma qurumun “prezidenti” Qukasyan “mərhələli həll”
təklifinin qəbuledilməz olduğunu bəyan etdi. Sonrakı çıxışlarında qondarma “prezident”
nizamlamanın erməni sxeminin konturlarını açıqladı: Laçın, Şuşa istisna olmaqla, başqa işğal edilmiş
ərazilər hesabına Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan şaquli asılılığı olmayan statusu əldə edilsin.
Ermənilərin nazı ilə oynayan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dekabrın 2-də “mərhələli həll”
təklifinin yenidən işlənmiş, “DQR”-in münaqişə tərəfi kimi tanınmasını təklif edən maddə əlavə
olunmuş variantını təqdim etdi. Təbii, Azərbaycan bu variantla razılaşmadı və danışıqların əvvəlki
variant üzrə aparılmasının mümkün olduğunu bildirdi.
1998-ci il yanvarın 7-8-də Ermənistan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının iclasında L.Ter-
Petrosyanın mövqeyi kəskin tənqid edildi. Fevralın 3-də o, istefa verməyə məcbur oldu. Ermənistanın
yeni rəhbərliyinin radikal mövqeyi danışıqların bu təməl üzərində davam etdirilməsi imkanlarını
puça çıxardı.
Uzun sürən fasilədən sonra həmsədrlər 1998-ci il noyabr ayının 9-da əsasən rusiyalı həmsədrin fəal
iştirakı ilə hazırlanmış yeni, sayca üçüncü – “Ümumi dövlət” adlanan təklifi təqdim etdilər. Bu təklif
də birinci təklif kimi paket xarakteri daşıyırdı, ATƏT-in Budapeşt və Lissabon sammitlərinin
münaqişənin mərhələli həllini əsas götürən qərarlarına zidd idi. Dağlıq Qarabağın statusunun qəbul
edilməsi silahlı qarşıdurmanın dayandırılmasından daha əvvəl nəzərdə tutulurdu. Bundan başqa,
ortaya atılmış “ümumi dövlət” modelinin heç bir beynəlxalq hüquqi bazası yox idi. Əslində Dağlıq
Qarabağ müvafiq atributları olan respublika şəklində dövlət, ərazi qurumuna çevrilir, “ümumi
dövlət” çərçivəsində ona Azərbaycanla bərabər subyektlilik verilirdi. Azərbaycan öz sərhədləri
daxilində suveren hüquqlarını gerçəkləşdirmək imkanından faktiki olaraq məhrum olurdu. Azərbaycan
özünə qarşı bu alçaldıcı təklifdən qəti imtina etdi. Bundan sonra Ermənistan münaqişənin həllində
Azərbaycanı qeyri-konstruktiv mövqe tutmaqda təqsirləndirməyə başladı.
Prezident Heydər Əliyev 1999-cu ilin əvvəllərində Minsk qrupu həmsədrlərinə prosesi canlandırmaq
təklifi ilə müraciət etdi. Hər üç dövlət başçısı münaqişənin ATƏT prinsipləri əsasında aradan
qaldırılması üçün yollar axtarılmasında maraqlı olduqlarını bildirdilər. Həmin ilin aprel ayında
Vaşinqtonda ABŞ prezidenti və dövlət katibinin təklifi ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
birbaşa dialoqu – münaqişənin nizama salınması danışıqlarında yeni format yarandı. Prezidentlər bir



neçə dəfə görüşüb məsələni müzakirə etdilər. 1999-cu ilin oktyabr ayında mövqeləri xeyli
yaxınlaşdırmaq mümkün oldu. Lakin 1999-cu il oktyabrın 27-də Ermənistan parlamentindəki terror
hadisəsindən sonra prezident Koçaryan, kiçik də olsa, əldə edilmiş müəyyən razılaşmalardan imtina
etdi.
Havadarlarına arxalanaraq müharibəyə girişmiş Ermənistanın iqtisadi və mənəvi durumu gündən-
günə ağırlaşırdı. Ölkəni 1,5 milyondan çox insan tərk edib getmişdi. Vaxtın Ermənistanın əleyhinə
işlədiyini görən havadarlar bir qədər fəallaşdılar. 2001-ci ilin yanvarında Parisdə Azərbaycan və
Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü oldu. Həmsədr ölkələrin rəhbərləri tərəflərə münasibətdə
yenə də ikili standartlardan çıxış edərək Azərbaycanı “yazıq”, “kasıb”, “iqtisadiyyatı ağır vəziyyətdə
olan” Ermənistana güzəştə getməyə təhrik edirdilər.
2001-ci il fevralın 23-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması prosesinə aid məsələni müzakirə etdi. İki gün
əvvəl – fevralın 21-də rəsmi qəzetlərdə ATƏT-in təklif etdiyi hər üç layihə çap olunub ictimaiyyətə
çatdırılmışdı. Müzakirəyə bütün siyasi partiyalar, təklifləri olan şəxslər dəvət olunmuşdular. İclasda
Prezident Heydər Əliyev və Xarici İşlər naziri təklifləri, mövcud vəziyyəti əhatəli təhlil etdilər.
Müzakirələr göstərdi ki, Azərbaycan cəmiyyətinin münaqişənin həlli üçün güzəşt imkanları
tükənmişdir. Bu fikir Azərbaycan ziyalılarının 2001-ci il mayın 30-da yaydıqları bəyanatda daha açıq
ifadə olunurdu: “Biz sülh tərəfdarıyıq, müharibə başlanmasının, qan tökülməsinin əleyhinəyik, amma
sülhdən daha vacib vətənimizin əzəli torpaqlarının qaytarılmasıdır. Lazım gələrsə, bu yolda BMT
Nizamnaməsinə uyğun olaraq təcavüzkara qarşı güc tətbiq edilməsi də istisna olunmamalıdır”.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yeni formatda – Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə
4-6 mart Paris (Fransa), 3 aprel 2001-ci il Ki-Uest (ABŞ) görüşləri, bütün təzyiqlərə baxmayaraq,
Azərbaycanın mövqelərinin dəyişməzliyini nümayiş etdirdi.
Heydər Əliyev həmsədrlərin və bu münaqişənin həllində öz prinsiplərini tam müdafiə etməyib, ikili
siyasət yeridən beynəlxalq təşkilatların “reallıqla razılaşmaq lazımdır” tövsiyəsini qəti rədd etdi.
Yaltada GUÖAM dövlət başçılarının sammitində həmsədrlərin problemin həllindən boyun
qaçırmaqla, onu münaqişə edən tərəflərin öhdəsinə buraxmaqla ciddi səhvə yol verdikləri,
beynəlxalq hüquq normalarını və prinsiplərini təhlükə altında qoyduqları tənqid edildi.
Jurnalistlərlə görüşündə Azərbaycan Prezidenti “müharibə variantı”nın istisna olunmadığını
bildirmişdi. AATŞ-ın üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 2002-ci il noyabrın 22-də
Praqada keçirilmiş zirvə görüşündə Prezident Heydər Əliyev demişdir:
 
“Nə qədər ki gec deyil, dünya birliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq,
Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tam bərpa olunması əsasında münaqişənin sülh
yolu ilə tənzimlənməsi üçün əlindən gələni etməlidir”.
Müstəqilliyin ilk illərində başlanan siyasi proseslər Şəkinin də iqtisadiyyatına və sosial-mədəni
həyatına ağır zərbələr vurdu. İstehsal azalır, iqtisadi tənəzzül dərinləşirdi. Fabrik və zavodların
iqtisadi əlaqələri pozulmuşdu, müqavilə öhdəliklərinə əməl olunmurdu. Xammal və materiallara
tələbat cəmi 40 faiz ödənilirdi. Müəssisələrin istehsal gücündən yalnız 25-30 faiz istifadə olunurdu.
Demək olar ki, bütün sahələrdə əsas istehsal vasitələri mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlmişdi.
Kolxoz və sovxozların maşın-traktor parkı, meliorasiya qurğuları köhnəlmiş, çoxu sıradan çıxmış,
suvarma kanalları bərbad hala düşmüşdü. 1991-1993-cü illərdə respublikanın mövcud iqtisadi və
mədəni potensialından, zavod və fabriklərdən, kommunikasiya vasitələrindən, yüksək ixtisaslı



mütəxəssislərdən də səmərəli istifadə olunmurdu. Sosialist istehsal üsulunun dağıdılması, yeni
iqtisadi münasibətlərin yaradılmasında, əsaslı iqtisadi islahatların tətbiq edilməsində cəsarətsizlik də
iqtisadi böhranın başlıca səbəblərindən idi. Demokratik iqtisadiyyatın yaranması üçün vacib olan
özəlləşdirmə, çoxukladlı təsərrüfatçılığa keçid prosesləri çox ləng gedirdi.
1991-ci ildən sonra İpək İstehsal birliyi Şəki “İpək” şirkəti adlandı. Müəssisə cəmi bir neçə il ala-
babat fəaliyyət göstərə bildi. 1994-cü ildən sonra qiymətinin həddindən artıq baha olması, xaricə mal
satışında dövlətlər səviyyəsində məhdudiyyətlərin yaradılması səbəbindən 1996-cı ildə şirkətin
fəaliyyəti tam dayandı və baş müəssisə ayrıca, filialları və başqa subyektləri (“Marxal” İM, “Səadət”
Pioner düşərgəsi və s.) isə ayrı-ayrılıqda özəlləşməyə çıxarıldı. Əlavə edək ki, Əmlak Komitəsi o
vaxt baş müəssisəni respublikanın özəlləşməyə çıxarılan ən böyük 15 sənaye müəssisəsindən biri
kimi təqdim edirdi. 1999-cu ildə baş müəssisə əsasında “Şəki-İpək” ASC yarandı.
1993-cü ilin yazında Azərbaycan iqtidarının xarici şirkətlərlə imzalamağa hazırlaşdığı neft
müqaviləsində ölkənin milli mənafelərinə zidd şərtlər olduğu üçün o, Heydər Əliyev rəhbərliyə
gəldikdən sonra dayandırıldı. Tədricən yeni iqtisadi institutlar meydana gəlirdi. Milli, beynəlxalq
əmanət bankları, özəl banklar təşkil olunurdu. Dövlət torpaq, əmlak komitələri yaradılmışdı. Milli
valyuta – manat dövriyyəyə buraxılmışdı. Yüksək sosial-sığorta ayırmaları, əlavə dəyər vergisi
azaldılmışdı. Nə bu tədbirlər, nə də yeni iqtisadi münasibətlərin hüquqi bazasını yaratmaq üçün qəbul
edilmiş 30-dan artıq qanun, o cümlədən Özəlləşdirmə haqqında Qanun, Torpaq kodeksi normativ
aktlar olmadığından səmərəli işləyə bilmirdi. Azərbaycan iqtisadiyyatı ciddi sarsıntılara məruz
qalmışdı. 1992-ci ilin əvvəllərində heç bir zəmin olmadan qiymətlərin sərbəstləşdirilməsi
müəssisələrdə dövriyyə vəsaitlərinin qiymətdən düşməsinə, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin kəskin
azalmasına səbəb oldu. Mərkəzləşdirilmiş kredit resurslarına faiz dərəcələrinin 200-250-yə qalxması
istehsala investisiya qoyuluşunu dayandırdı, istehsalın maliyyə vəziyyəti pisləşdi, dövriyyə vəsaiti
çatışmadı və müəssisələrin xeyli hissəsi, o cümlədən Şəki İpək İstehsalat Birliyi fəaliyyətini tamam
və ya qismən dayandırdı. İqtisadiyyatda hərc-mərclik baş alıb gedirdi. Yalançı bazar – cəzasız
soyğunçuluq meydana gəlmişdi.
İşgüzar fəaliyyətlə, əsasən, əyri yollarla çoxlu vəsait ələ keçirmiş şəxslər, “imkanlı” dövlət
məmurları, “təsərrüfat rəhbərləri”, onların himayə etdiyi adamlar məşğul olurdular. “Nomenklatura
sahibkarlığı” yaranmışdı. 1992-ci ilin sonlarında 600-ə qədər mövcud kiçik müəssisənin 70 faizdən
çoxu dövlət müəssisələri nəzdində fəaliyyət göstərir və əsasən onların istehsal etdiyi malları satır,
gəliri isə öz xeyirlərinə bölürdülər. Dövləti qarət etmək vasitəsi kimi kağız üzərində onlarca kiçik
müəssisə yaradılmışdı. Müştərək və kiçik müəssisələrin çoxu xaricə satdığı malın əvəzinə alınan
valyutanı respublikaya qaytarmır, xarici banklardakı şəxsi hesablarında saxlayırdılar. Respublikanın
beynəlxalq valyutaya böyük ehtiyacı olmasına baxmayaraq, 1991-ci ildə onlar 2 milyard 300 milyon
dollar vəsaiti xarici banklarda saxlamışdılar.
1993-cü ilin ortalarında respublikanın yalnız 8 müəssisəsi xarici banklara 100 milyon dollar
qoymuşdu. Respublika talanır, xalqın sərvəti dağıdılırdı. Müəssisələrin avadanlığı sökülüb xaricə
daşınırdı. Hətta Bakı metrosunun ehtiyat kabelləri də oğurlanıb satılmışdı. Oğuz, Zaqatala, Qax,
Qəbələ, Şəki, Xudat, Ağstafa, Lerik və Cəlilabad meşələri, xüsusən qoz ağacları icazəsiz kəsilib
xaricə satılırdı. Nəzarətsizlik iqtisadiyyata böyük ziyan vururdu. Müəssisələr bağlanır, işsizlik artır,
əhalinin güzəranı sürətlə pisləşirdi. İri şəhərlərdə ucuz iş qüvvəsi satılan qeyri-rəsmi bazarlar
meydana gəlmişdi. Respublikanı milyona qədər gənc tərk etmişdi. Təminatsızlıq üzündən alim və
mütəxəssislər dolanacaq dalınca xaricə getməyə məcbur olmuş, “ağıl axını” başlamışdı.



İnflyasiyanın daim artmasında marağı olan və buna çalışan bəzi işbazların yaratdıqları soyğunçu
“Vahid”, “Mərhəmət”, “Aleks”, “Etimad”, “Xəyal” və başqa “xeyriyyə cəmiyyətləri” əhalinin
aztəminatlı təbəqələrini aldadıb var-yoxdan çıxarırdı.
Aztəminatlı adamlara kömək məqsədilə dövlətin verdiyi güzəştlər, o cümlədən 1991-ci ilin iyulundan
təqaüdçülərə şəhər nəqliyyatından pulsuz istifadə etmək hüququ, 1992-ci ilin aprelində müəllimlərə
imtiyazlar verilməsi, 1992-ci ilin dekabrından tənha vətəndaşların sosial müdafiəsini gücləndirmək
sahəsində tədbirlər həyata keçirilməyə başlanması dərin inflyasiya şəraitində az səmərəli olmuşdu.
Cəmiyyətdə orta təbəqə qalmamışdı. Minimum əməkhaqqı rəsmi istehlak minimumu həcmindən 20
dəfə az idi. Dövlət əməkhaqqını vaxtında verə bilmirdi. Manatın illik inflyasiya səviyyəsi min faizlə
ölçülürdü. Şəhərlər xırda alverçilər və dilənçilərlə dolu idi.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsindən narazı olan dövlətlərin
iqtisadi təzyiqi də ciddi maneə idi. Rusiya Federasiyası 1994-cü ilin dekabr ayından quru və su
yollarını bağlamış, İran İslam Respublikası isə 1995-ci ilin ortalarından bir sıra mühüm məhsulların
Azərbaycana ixracına qadağan qoyaraq respublikanı, demək olar ki, blokadaya salmışdı. Hələ siyasi
və hərbi sabitlik, azad iqtisadi münasibətlər üçün hüquqi baza zəif olduğundan xarici investisiyalar
da az idi.
Xarici investisiyalara mane olmaq üçün Rusiyanın təşəbbüsü ilə Xəzər dənizinin statusu məsələsi
ortaya atılmışdı. Halbuki hələ SSRİ zamanında bu dənizin müttəfiq respublikalara aid hissələri
müəyyən olunmuşdu. Ölkənin maliyyə sistemi də bərbad vəziyyətdə idi. Milli Bank krediti təminatsız
və olduqca aşağı faizlə verirdi. Kommersiya bankları Milli Bankdan vəsait alıb kredit alverinə
başlamışdılar. Mafioz qüvvələr manatı qiymətdən salmaq, əhalinin güzəranını daha da pisləşdirərək
iqtidara qarşı narazılıq yaratmaq üçün 1993-cü ilin oktyabr-noyabr aylarında milli pulun çox
hissəsini yığıb gizlətdilər. Onu yenidən dövriyyəyə qaytarmaq üçün baş nazir S.Hüseynovun
təşəbbüsü ilə 1 dollar 400 manata bərabər tutuldu. Manat sürətlə qiymətdən düşdü. 1994-cü ilin
avqustunda Milli Bank Aqrar-Sənaye Kompleksini dəstəkləmək adı altında 60 milyard manat kredit
emissiya etdi. Nəticədə manatın qiyməti daha da azaldı. 1994-cü ilin sonlarında 4000 manata cəmi 1
dollar düşürdü. Həmin il inflyasiya 1600 faizə qalxmışdı, yəni istehlak qiymətləri 16 dəfə artmışdı.
Ümumi daxili məhsul hər il orta hesabla 18-20, sənaye məhsulu 20-25, kənd təsərrüfatı məhsulu isə
7-10 faiz azalırdı. Dövlət büdcəsi böyük kəsirlə icra olunurdu. Respublika köhnə texnologiya və
standartlarla istehsal olunan malları xarici bazara çıxara bilmirdi. İstehsal zəif olduğundan daxili
bazar əsasən (70-80 faiz) idxal hesabına formalaşırdı. 1993-cü ildə Azərbaycan dünyanın 30, 1996-
cı ildə 70 ölkəsinin 2500 şirkət və müəssisəsi ilə ticarət-iqtisadi əlaqələri saxlayırdı. İxracın 70
faizini strateji xammallar, idxalın böyük əksəriyyətini istehlak malları təşkil edirdi. Xarici ticarətdə
barter əməliyyatlarına geniş yer verilir, bundan ayrı-ayrı dairələr külli miqdarda mənfəət götürürdü.
Prezident Heydər Əliyev tez bir zamanda dövlət intizamını gücləndirib, siyasi sabitliyin yaranmasına
nail oldu və iqtisadi tənəzzülün qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görməyə başladı. Bazar
iqtisadiyyatının formalaşmasına münasib şərait yaratmaq məqsədilə qanun, fərman və qərarlar qəbul
edildi. Prezident 1994-cü il aprelin 5-də xarici ticarəti sərbəstləşdirmək haqqında fərman verdi.
Xarici iqtisadi əlaqələr liberallaşdırıldı, həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərə azad surətdə xarici
ticarət hüququ verildi. 1997-ci ilin yanvarında respublikada ixrac vergisi ləğv olundu. 1994-cü ilin
may ayında respublikanın maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qəti addımlar atıldı. 1994-cü ilin
əvvəllərindən milli valyuta – manat respublika ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi elan olundu.
Prezidentin 14 may 1994-cü il fərmanı ilə kredit siyasəti ciddiləşdirildi. Banklararası valyuta



birjasının işi nizama salındı. 1995-ci ilin fevral ayında prezident ilk radikal addım atıb valyuta
bazarının təşkili haqqında fərman verdi, bundan sonra valyuta ehtiyatları bazar vasitəsilə
tənzimlənməyə başlandı. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Ümumdünya Bankı ilə müqavilələr bağlandı.
Azərbaycan Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankına qoşuldu. Büdcə kəsirinin artmasına yol
verilmədi. Nəticədə 1995-ci ildə inflyasiya 85 faizə endi. 1996-cı ildə inflyasiya cəmi 6,7 faiz oldu.
Onun səviyyəsi 2000-ci ildə cəmi 2 faiz, 2001-ci ildə isə 1,5 faiz idi. Manatın dollara nisbətən dəyəri
möhkəmləndi, istehlak mallarının qiymətləri artmadı, əksinə, azalması müşahidə olundu. İnflyasiyanın
cilovlanması mühüm makroiqtisadi göstərici kimi iqtisadi tərəqqiyə, investorların cəlb olunmasına
münasib imkanlar açırdı.
1996-cı ilin ortalarında Prezident daha bir yeni ciddi iqtisadi addım atdı – vergi sistemi
təkmilləşdirildi. Burada ağırlıq mərkəzi istehsal üzərindən götürülüb istehlak üzərinə qoyuldu.
Əvvəllər əməkhaqqı məhsulun maya dəyərinə daxil olunmur, mənfəətdən verilirdi və buna görə də
əməkhaqqından əlavə 35 faiz kooperativ vergi tutulurdu. 1996-cı ilin sentyabr ayından əlavə vergi 50
faiz azaldıldı, 1997-ci ilin əvvəllərindən isə tamamilə ləğv edildi. Müəssisələrə ümumi vergi təzyiqi
xeyli azaldı. Fiziki şəxslərdən tutulan vergilərin yuxarı dərəcəsi 55 faizdən 40 faizə endirildi, onların
gəlirinin vergi tutulmayan hissəsi isə 40 min manatdan 60 min manata qaldırıldı. Eyni zamanda, xarici
iqtisadi əlaqələri fəallaşdırmaq üçün gömrük rüsumları 30-40 faizdən 15 faizə endirildi. Nəticədə
vergi və rüsumlardan büdcəyə gəlir 2 dəfəyə qədər artdı.
2001-ci il yanvarın 1-dən ölkədə vahid vergi qanunvericiliyi tətbiq olundu. Vergi Məcəlləsində
mülkiyyət formasından və təşkilat-hüquqi statusundan asılı olmayaraq, bütün vergi ödəyiciləri üçün
eyni vergiqoyma siyasəti həyata keçirildi. Yerli və xarici iş adamları eyni vergiləri ödəyərək eyni
imtiyazlara, güzəştlərə malik oldular. Vergi Məcəlləsinə görə Yol Fonduna vergilər ləğv edildi. Əsas
fondların fəal hissəsi əmlak vergisindən azad olundu. Mənfəətin sərmayələrə yönəldilən hissəsi
vergilərdən tam azad edildi. Hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisinin dərəcəsi 2000-2002-ci illərdə 5
faiz aşağı salınıb 27 faiz müəyyən olundu. Əlavə dəyər vergisinin dərəcəsi 20 faizdən 18 faizə
endirildi. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisinin maksimum həddi 40 faizdən 35 faizə (bu dərəcələr inkişaf
etmiş ölkələrin əksəriyyətindəkindən aşağıdır) düşdü. 2002-ci ilin noyabr ayından 62 yerli vergi
idarəsi ləğv olunub, əvəzinə 12 ərazi vergi idarəsi təşkil edildi. Vergi Nazirliyində işçilərin 40 faizi
ixtisar olundu.
1997-ci ildən dövlət büdcəsi xərclərinin səmərəli təşkili, iqtisadi idarəetmədə şəffaf mexanizmlər
yaratmaq üçün maliyyə işləri xəzinədarlıq sistemi üzrə qurulmağa başlandı. Baş və yerli xəzinədarlıq
orqanları təşkil edildi.
İstehsalı inkişaf etdirmək üçün respublikanın kifayət qədər investisiya imkanları yox idi. Xarici
kapitalı cəlb etmək məqsədilə “açıq qapı” siyasəti yeridilməyə başlandı. Xarici investorlara və
kreditorlara təminat verən, onları müdafiə edən qanunlar qəbul olundu. Gömrük vergiləri
sərbəstləşdirildi və aşağı salındı. Xarici sərmayələrə immunitet haqqında Qanun qəbul edildi. Fiziki
və ya hüquqi şəxslər, respublikada qanunların dəyişdirilməsindən asılı olmayaraq, on il müddətində
investisiyanı qoyduğu şərtlərlə işlətmək hüququ aldı. Xarici səhmdarların gəlirlərinin repartasiya
olunması haqqında da Qanun qəbul olundu. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Beynəlxalq
İnkişaf Assosiasiyası, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıq
yaradıldı. Bu, Azərbaycan Respublikasının maliyyə-bank sistemini dünya standartlarına
uyğunlaşdırdı.
Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının ayırdığı kreditlər ölkədə iqtisadi struktur dəyişikliklərinə, mühüm



iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsinə kömək etdi. Təkcə 1995-ci ildə Dünya Bankı Azərbaycana
reabilitasiya layihəsi üçün 65 milyon dollar kredit ayırdı. Bu bank 1997-ci ildə ölkədə 195 milyon
dollar dəyəri olan altı layihəni, o cümlədən Bakı su kəmərinin bərpası, neft-qaz sənayesində
yenidənqurma, kənd təsərrüfatında özəlləşdirmə ilə əlaqədar altı nümunəvi fermer təsərrüfatı
yaradılması layihələrini maliyyələşdirdi. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 1997-ci ildə
Mingəçevir Su-Elektrik Stansiyasının yenidən qurulması, Ağdam-İmişli 330 kilovatlıq elektrik
xəttinin bərpası üçün 21 milyon dollar kredit ayırdı.
Dünya Bankı respublikanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində bərpa işlərinə kömək məqsədilə
“Bərpa” proqramı hazırlanmasında, onun həyata keçirilməsi üçün donor ölkələrin maliyyə vəsaitinin
cəlb olunmasında fəal iştirak edirdi. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə 1997-ci ildən Azərbaycana
700 milyon dollar həcmində kredit kanalları açılması haqqında razılıq əldə olunmuşdu. Təkcə Dünya
Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycana 1 milyard 300 milyon dollardan çox kredit
vermişdi.
Ölkə iqtisadiyyatının dirçəldilməsi və inkişaf etdirilməsi üçün xarici investisiyalar cəlb etmək
olduqca vacib idi. Respublikanın geniş potensial imkanlarını təbliğ etmək, investorları
maraqlandırmaq üçün 1994-cü ilin payızında Bakıda, 1995-ci ilin qışında Londonda və Parisdə,
1996-cı ilin baharı və payızında, 1997-ci ilin baharında Bakıda və İstanbulda beynəlxalq biznes
konfransları keçirildi. Bu konfranslarda Prezident Heydər Əliyevin iştirakı və xarici investorları
respublikaya cəsarətlə vəsait qoymağa şəxsən dəvət etməsi çox səmərəli oldu. 1997-1998-ci illərdə
ABŞ-da Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası tərəfindən keçirilən beynəlxalq konfranslarda
respublikanın iqtisadi imkanları geniş müzakirə edildi. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci
vitse-prezidenti İlham Əliyevin bu konfranslarda inandırıcı və əhatəli çıxışları investorların
respublika iqtisadiyyatına diqqətini xüsusilə cəlb etmişdi. Bu sahədə sonrakı illərdə də beynəlxalq
iqtisadi konfrans və seminarların keçirilməsi, xüsusən 2002-ci il may ayının 31-də Bakıda Avropa
Şurası Parlament Assambleyası İqtisadi Məsələlər və İnkişaf Komitəsinin iclası çərçivəsində
keçirilmiş “Avropa və Xəzərin enerji ehtiyatlarının inkişafı” mövzusunda beynəlxalq seminar və
burada İlham Əliyevin çıxışı, mövcud iqtisadi və siyasi vəziyyətin hərtərəfli təhlil edilməsi böyük
səmərə vermişdir.
2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasında 1300-dən çox xarici şirkət və firmanın nümayəndəliyi
fəaliyyət göstərirdi.
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının böhrandan çıxarılması və inkişaf etdirilməsində neft
sənayesinin dirçəldilməsi, müasir texnologiyalar əsasında yenidən qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb
edirdi. Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın yeni dövlət neft strategiyası hazırlandı
və uğurla həyata keçirilməyə başlandı. Bu, Azərbaycan neft sənayesində yeni eranın başlanğıcı idi.
Neft sənayesinə investisiya və yeni texnologiyalar cəlb etmək, respublikaya sərfəli şərtlərlə xarici
neft şirkətləri ilə müqavilələr bağlamaq üçün danışıqlar aparılması Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə
(ADNŞ) tapşırıldı. Danışıqlar qrupuna neft və beynəlxalq əlaqələr üzrə görkəmli mütəxəssislər daxil
edildi. Bu qrupun fəaliyyətində İlham Əliyevin, Xoşbəxt Yusifzadənin, Natiq Əliyevin rolu xüsusən
səmərəli oldu, Azərbaycanın maraqlarına tam cavab verən müqavilə şərtləri razılaşdırıldı.
Müqavilənin bağlanmasına müxtəlif, əsasən xarici qüvvələr ciddi mane olurdular. Rusiya
Federasiyasının təşəbbüsü ilə belə bir tezis irəli sürüldü ki, Xəzər dənizi bütün Xəzəryanı ölkələr
üçün ümumidir və onu milli sektorlara bölmək olmaz. Buna görə də Azərbaycan birtərəfli qaydada
xarici şirkətlərlə neft müqavilələri bağlaya bilməz. Diplomatik notalar, bəyanatlar verilirdi. Xarici



şirkətlər belə fikirdə idilər ki, müqavilə Xəzər dənizinin statusu həll ediləndən sonra qüvvəyə
minməlidir. Lakin Azərbaycan hökuməti tərəfindən Vaşinqtona ezam edilmiş ADNŞ-in birinci vitse-
prezidenti İlham Əliyev ABŞ-da Energetika Nazirliyi rəhbərləri ilə səmərəli danışıqlar apardıqdan
sonra ABŞ hökumətinin dəstəyi sayəsində xarici şirkətlər bu fikirdən əl çəkdilər.
1994-cü il sentyabrın 20-də Bakının “Gülüstan” sarayında ADNŞ ilə ABŞ, Böyük Britaniya, Norveç,
Rusiya, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Yunanıstanın iri neft şirkətləri daxil olan konsersum (sonralar
bu konsersuma Yaponiya şirkəti də qoşuldu) arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
“Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının bir hissəsinin birgə işlədilməsi və hasil olunan
neftin pay şəklində bölüşdürülməsi haqqında 30 illik saziş imzalandı. Bu müqavilə dünyada “Əsrin
müqaviləsi” adı ilə məşhurlaşdı (2001 -ci ildən başlayaraq Prezidentin Fərmanı ilə həmin gün
respublikada “Neftçi günü” kimi bayram edilir). Razılığa görə, investisiyanın 80 faizini konsersum
qoyur, Azərbaycanın ümumi gəliri çıxarılacaq neftin qiymətinin 80 faizi miqdarında müəyyən
olunurdu. Bundan əlavə, hasil olunacaq səmt qazı tam Azərbaycanın ixtiyarına verilirdi.
“Əsrin müqaviləsi”nin təkcə hazırlanması və bağlanmasını deyil, həm də həyata keçirilməsini
olduqca ağır və çətin problemlər müşayiət edirdi. Bu işə mane olmaq üçün xarici qüvvələrin dəstəyi
ilə ölkədə dövlət çevrilişi, Prezidentə qarşı terror cəhdləri törədildi. Hətta xarici şirkətlərə yalan
informasiyalar və müxtəlif yollarla təzyiq göstərməyə çalışırdılar. Lakin Azərbaycan Prezidenti
H.Əliyevin siyasi iradəsi, qətiyyəti və müdrikliyi sayəsində bu maneələr müvəffəqiyyətlə aradan
qaldırıldı. Ölkədə xarici sərmayələr qoyuluşu üçün ən vacib şərt – siyasi sabitlik yaradıldı.
1996-cı il iyunun 4-də Xəzərin “Şahdəniz” yatağının birgə işlədilməsi haqqında ADNŞ ilə Böyük
Britaniya, Norveç, Türkiyə, Rusiya, Fransa və İranın neft şirkətləri konsersumu müqavilə imzaladılar.
Bu müqaviləyə görə də ümumi gəlirin 80 faizi Azərbaycana çatacaqdı. Burada dərinliyi 6,5 min metr
olan quyular qazıldı və nadir qaz-kondensat yatağı kəşf edildi. Qərb ekspertlərinin fikrincə, çox
böyük qaz ehtiyatı olan bu yatağın kəşf edilməsi ilə Azərbaycan təkcə neft deyil, həm də qaz “kralına”
çevrildi. Dövlət Azərbaycan qaz sənayesinin inkişafı strategiyasını hazırlamağa, onun dünya bazarına
çıxarılması yollarını müəyyənləşdirməyə başladı.
1995-ci ilin aprelində “Əsrin müqaviləsi”ni reallaşdırmaq üçün Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkəti (ABƏŞ), 1996-cı ilin aprelində isə “Qarabağ” strukturu üzrə müqaviləni həyata keçirmək
üçün “Xəzər” Beynəlxalq Neft Şirkəti, habelə başqa müqavilələr üzrə əməliyyat şirkətləri təşkil
edildi. Bu şirkətlər qazma qurğularından və infrastrukturdan birgə istifadə etmək üçün xüsusi klub
yaratdılar.
ABŞ-ın “EKSON”, “AMOKO”, “YUNOKAL”, “MOBİL” və “PENZOYL”, Böyük Britaniyanın
“Britiş Petrolium”, Yaponiyanın “İTOÇİ”, “MİTSUPİ”, Norveçin “STATOYL”, Səudiyyə
Ərəbistanının “DELTA”, Rusiyanın “LUKOYL”, Fransanın “ELF AQİTEN”, “TOTAL”, İtaliyanın
“ACİP” kimi dünyada ən qabaqcıl neft şirkətləri Azərbaycanın neft, neft-maşınqayırma sənayesinə
müasir texnologiyalar, idarəetmə təcrübəsi gətirdilər. Respublikanın neft donanması, neft sənayesi
infrastrukturu yenidən quruldu.
1994-cü ildən başlayaraq hər ilin iyun ayında Bakıda xarici firma və şirkətlərin iştirak etdiyi ənənəvi
Beynəlxalq neft-qaz sərgisi təşkil olunurdu. 4000 nəfərdən çox azərbaycanlı mütəxəssis dünyanın ən
qabaqcıl neft şirkətləri bazasında yeni texnologiya və iş metodlarına yiyələnmişdi. 2001-ci ildə
hasilat və servis şirkətlərində 10 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı işləyirdi. Bakı neftçilərinin
böyük təcrübəsi yüksək qiymətləndirilir və ondan səmərəli istifadə olunurdu. Neft şirkətlərinin
beynəlxalq tenderlərdə bağladığı müqavilələrin 20 faizdən çoxu Azərbaycan müəssisələrinin və



onların xarici tərəf müqabilləri ilə birgə yaratdıqları müəssisələrin payına düşürdü.
“Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yataqlarından hasil olunacaq ilkin neftin Qara dəniz limanlarına
Rusiya və Gürcüstandan keçən “Şimal” (14000 km) və “Qərb” (920 km) neft kəmərləri ilə nəql
ediləcəyi barədə müqavilələr bağlandı. Bakı-Novorossiysk “Şimal” kəmərinin Azərbaycan hissəsi
1996-cı ilin sonuna qədər hazır oldu, mövcud kəmərə 26 km yeni kəmər əlavə edildi. Kəmər neftlə
dolduruldu. 1997-ci il oktyabrın 25-də “Şimal” kəməri istifadəyə verildi. Bakı-Supsa “Qərb”
kəmərinin tikintisi 1998-ci ilin axırlarında başa çatdırıldı. 1999-cu il aprelin 17-də bu kəmər və
Supsa terminalı istifadəyə verildi.
1996-cı ildə dənizdə ABƏŞ-in qazdığı ilk neft quyusu güclü fontan vurdu və yataqların böyük
ehtiyatları bir daha təsdiq olundu.
1997-ci il noyabrın 12-də “Əsrin müqaviləsi” üzrə neftin hasilatına başlanıldı. Bu hadisə Bakıda
böyük təntənə ilə qeyd edildi. Bu müqavilə üzrə əsas işlərin birinci fazasının başlanması üçün Xəzər
dənizindən Aralıq dənizinə qədər uzanan, ildə 50 milyon ton neft nəql edə biləcək, uzunluğu 1760 km
olacaq iridiametrli Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac kəmərinin tikintisi haqqında saziş əldə
olunması vacib idi. 1998-ci ilin mayında müqavilə hazırlanması üçün işçi qrup yaradılmışdı. Həmin
il oktyabrın 29-da Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin və
ABŞ energetika nazirinin imzaladıqları bəyanat bu kəmər üzrə danışıqlara təkan verdi.
1999-cu il noyabrın 18-də İstanbulda “Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan Respublikası
və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas boru kəməri vasitəsilə nəql
edilməsinə dair” saziş imzalandı. Bu zaman Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan və ABŞ-ın
dövlət başçıları tərəfindən verilən “İstanbul Bəyannaməsi” layihənin yüksək səviyyədə
dəstəkləndiyinə sübut oldu.
Bu sazişin hazırlanmasına da ciddi maneələr törədilirdi. Şirkətlərin bəziləri kənardan təsirlər
nəticəsində belə bir kəmərə ehtiyac olacağına skeptikcəsinə yanaşırdılar. Qoyulacaq investisiyalar
haqqında da müxtəlif fikirlər vardı. Lakin Azərbaycan Prezidentinin müdrik siyasəti sayəsində bütün
bu maneələr dəf edildi. 2002-ci il avqustun 1-də bu kəmərin tikilməsi və idarə edilməsi üçün
BTCKO (Bakı-Tbilisi-Ceyhan) şirkəti təsis edildi. 2002-ci il sentyabrın 18-də kəmərin təməli
qoyuldu. Bu münasibətlə təntənələrdə iştirak etmək üçün Türkiyə Respublikasının prezidenti Əhməd
Necdət Sezər, Gürcüstan Respublikasının prezidenti Eduard Şevardnadze, ABŞ-ın energetika naziri
Spenser Abrham Bakıya gəlmişdilər. 3 milyard dollara qədər dəyəri olan bu kəmərin sahibi
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (25 faiz), Böyük Britaniyanın BiPi (30,1 faiz), ABŞ-ın Yunokal (8,9
faiz), Konoko-Filips (2,5 faiz), Norveçin Statoyl (8,72 faiz), Türkiyənin Türkiyə Petrolları (6,53
faiz), Yaponiyanın İtoçi (3,4 faiz) və İnpeks (2,5 faiz), Səudiyyə Ərəbistanının Delta Hess (2,36 faiz),
İtaliyanın Epi (5 faiz) və Fransanın Total Elna Elf (5 faiz) şirkətləri idi.
2001-ci il avqustun 30-da “Əsrin müqaviləsi” üzrə əsas işlərin birinci, mühüm fazasına başlanıldı.
Həyata keçirilən tədbirlər sayəsində respublikanın neft sənayesi dirçəldi və sürətlə inkişaf etməyə
başladı. 2002-ci ildə ölkədə 15,3 milyon ton neft hasil edildi. Neft müqaviləsi gəlir gətirməyə
başladı. Prezidentin fərmanı ilə 1999-cu ilin dekabrında “Azərbaycan Dövlət Neft Fondu” təsis
olundu. Respublika Prezidentinin 2001-ci il 27 dekabr sərəncamı ilə bu fondun Müşahidə Şurası
təşkil edildi. Azərbaycan yeni neft strategiyasının baniləri Heydər Əliyev və İlham Əliyev bu fondu
güclü iqtisadiyyat yaratmaq vasitəsi kimi qiymətləndirirdilər. İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,
Dövlət Neft Fondunu yaratmaqda başlıca məqsəd mineral-xammal ehtiyatlarını təkrar istehsala
yönələn maliyyə ehtiyatlarına çevirməkdir və bu fond nəsildən-nəslə keçməlidir. Dövlət Neft



Fondunda yığılan vəsaitlər investisiya şəklində Azərbaycan iqtisadiyyatının başqa sektorlarına
qoyulmalı, neftlə bağlı olmayan digər sahələrin inkişafı, yeni iş yerləri yaradılması üçün, habelə
gələcək nəsillərin neft hasilatı səviyyəsindən və dünya bazarında neftin qiymətinin dəyişməsindən
asılılığını istisna edən proqramlar həyata keçirilməlidir. 2003-cü ilin əvvəllərində fondda 730
milyon ABŞ dolları həcmində vəsait var idi. Ondan respublikanın iqtisadi və sosial rifahı naminə
səmərəli istifadə etmək üçün xüsusi proqram hazırlanmışdı.
İqtisadiyyatın başqa sahələrinə də xarici sərmayə qoyuluşu sürətlə artırdı. Əgər 1996-cı ildə
respublikaya gələn xarici investisiyanın 33 faizi qeyri-neft sahələrinə yönəldilmişdisə, 2000-ci ildə
bu, 50 faizdən çox idi.
Ümumiyyətlə, respublika iqtisadiyyatına 1993-cü ildə 15 milyon, 1995-ci ildə 375 milyon, 1996-
2002-ci illərdə 9 milyard (qeyri-neft sektoruna 3 milyard) dollar xarici investisiya qoyulmuşdu.
Xarici sərmayənin 90 faizi istehsal sahələrinin inkişafına yönəldilmişdi.
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının dirçəldilməsinə və inkişafına Avropa Birliyi “Traceca”
proqramı üzrə AVROPA-QAFQAZ-ASİYA nəqliyyat kommunikasiyasının – “Yeni İpək Yolu”nun işə
düşməsi də əhəmiyyətli təsir göstərirdi. 1993-cü ilin may ayında Avropa Birliyinin təşəbbüsü ilə bu
istiqamətdə nəqliyyat dəhlizinin açılması barədə 8 ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın iştirakı ilə
“Brüssel Bəyannaməsi” qəbul olunmuşdu.
Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1998-ci il sentyabrın 7-8-də Bakıda “Böyük İpək Yolu”
Beynəlxalq konfransı keçirildi. Dünyanın 32 ölkəsinin və beynəlxalq təşkilatının təmsil olunduğu bu
konfransda “Bakı Bəyannaməsi” qəbul edildi, Yeni İpək Yolunun tranzit ölkələr üçün son dərəcə
faydalı olacağı bildirildi, Böyük İpək Yolunun mənzil qərargahı yaradıldı və onun Bakıda yerləşməsi
qərara alındı.
Azərbaycanı nəqliyyat blokadasına almaq və ona təsir göstərmək cəhdləri baş tutmadı. 1997-ci ilin
martında Rusiya Federasiyası Azərbaycanla sərhəddəki məhdudiyyətləri götürdü, şose, dəmir və su
yollarını açdı. Üçillik fasilədən sonra 1997-ci ilin may ayında Bakı-Moskva, Bakı-Kiyev, Bakı-
Mahaçqala, Bakı-Həştərxan qatarları yenidən işləməyə başladı. Bakı-Poti limanı arasında etibarlı
dəmiryol əlaqəsi yaradıldı.
Ölkənin iqtisadiyyatında struktur dəyişiklikləri getdikcə dərinləşirdi. Onun başlıca istiqamətləri
dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi, aqrar islahatların həyata keçirilməsi və sahibkarlığın inkişaf
etdirilməsi idi. 1995-ci il sentyabrın 29-da qanunla təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikasında
1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi Dövlət Proqramı”, “Sahibkarlıq
fəaliyyəti haqqında”, “Müəssisələr haqqında”, “Səhmdar cəmiyyətləri haqqında”, “Auditor xidməti
haqqında” qanunlar, “Dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi haqqında
Əsasnamə” və başqa mühüm hüquqi aktlar qəbul edilmişdi. Sahibkarlığın inkişafı üçün Milli Fond
təsis olunmuşdu. “Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi”, yerlərdə sahibkarlığı
inkişaf mərkəzləri, “Kiçik və Orta Sahibkarlığı İnkişaf Agentliyi”, “Xarici İnvestisiyalar Mərkəzi”,
“İqtisadi və Biznes İnformasiya Mərkəzi” “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası”
yaradılmışdı. Bu təşkilatlar sahibkarların investisiya layihələrini ekspertiza edir, onların həyata
keçirilməsi üçün maliyyə yardımı göstərirdilər. Sahibkarlar üçün müxtəlif kurs və seminarlar təşkil
olunurdu.
Vətəndaşların xarici banklarda saxlanılan pullarının Azərbaycanda investisiya qoyuluşuna cəlb
edilməsi üçün 1995-ci ilin iyul ayında qəbul olunmuş qanuna əsasən qoyulan vəsaitin mənbəyi
haqqında məcburi təlimat alınması qadağan edildi. Prezident 1996-cı il iyunun 17-də və 1999-cu il



yanvarın 7-də sahibkarların hüquqlarını müdafiə edən, onların fəaliyyətinə yersiz müdaxilənin və
əsassız yoxlamaların qarşısını alan fərmanlar verdi.
Prezident 1996-cı ilin avqustunda sahibkarların nümayəndələri ilə görüşdü, vəziyyət müzakirə edildi.
Onun 2002-ci il aprel ayının 25-də yerli, may ayının 14-də isə respublikada fəaliyyət göstərən xarici
sahibkarlarla görüşü zamanı bu sahədə hələ də mövcud olan nöqsanlar, maneələr əhatəli araşdırıldı
və az sonra dövlət məmurları ilə xüsusi müşavirədə bu sahədə müvafiq tədbirlər müəyyənləşdirildi.
2002-ci il avqustun 27-də Prezidentin sərəncamı ilə Prezident yanında Sahibkarlar Şurası yaradıldı.
Prezident fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu haqqında
Əsasnamə” təsdiq olundu.
“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa dövlət köməyi Proqramı (1997-2000-ci
illər)” hazırlandı və qəbul olundu. 2002-ci ilin yayında “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)” təsdiq edildi. Müəssisələrin dövlət
qeydiyyatı işi sadələşdirildi, zonalar üzrə qeydiyyat mərkəzləri yaradıldı.
2002-ci ilin sentyabr ayında Prezidentin fərmanı ilə lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin sayı
240-dan 30-a endirildi və lisenziyaların fəaliyyət müddəti 5 ilə qaldırıldı. 2002-ci il sentyabrın 10-
da Azərbaycan Prezidentinin sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli iqtisadi və hüquqi şərait yaratmaq
məqsədilə “Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət himayəsi sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” fərmanı verildi. Həmin il sentyabrın 28-də “Sahibkarlığın inkişafına mane olan
müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında” Prezident fərmanı imzalandı. Hüquq-mühafizə
orqanlarının (məhkəmədən başqa) sahibkarlıq subyektlərinə müdaxilələri qadağan edildi. DİN-in
İqtisadiyyatda Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi ləğv olundu.
Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına kömək üçün dövlət qarşıdakı üç ilə 250 milyard manat vəsait
ayırdı. Bu məqsədlə 2002-ci ilin oktyabr ayında Dünya Bankının Maliyyə Korporasiyası, Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Qara dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı və s. maliyyə qurumları birlikdə
Azərbaycan Mikromaliyyə Bankı təşkil etdilər.
İşgüzar adamların fəaliyyətini tənzimləmək, onlara istiqamət, proqnozlar vermək məqsədilə
Azərbaycanda və qabaqcıl xarici ölkələrdə qarşılıqlı ticarət və sənaye palataları və başqa təşkilatlar
yaradılmışdı. “Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası”, “Azərbaycan-İran Birgə İqtisadi, Texniki,
Elmi və Humanitar Komissiyası”, “Türkiyə-Azərbaycan Müştərək İqtisadi Komissiyası” təşkil
olunmuşdu.
Respublikada sahibkarlığın inkişafına beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar da köməklik göstərirdilər. BMT-
nin İnkişaf Proqramı sənaye komplekslərinin inkişafı, yoxsulluğun aradan qaldırılması, qaçqın və
köçkünlərin yerləşdirilməsi, işlə təmin olunması, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, ekoloji vəziyyətin
yaxşılaşdırılması və başqa layihələrin hazırlanması və maliyyələşdirilməsində iştirak edirdi. Avropa
Birliyi İqtisadi Komissiyası TASİS Texniki Yardım Proqramı respublika iqtisadiyyatında struktur
dəyişiklikləri, sahibkarlığın inkişafı, xüsusən kənd təsərrüfatında islahatların aparılmasına
investisiyalar cəlb olunması, Avropa-Qafqaz-Asiya ticarət, nəqliyyat əlaqələrinin inkişafına kömək
üçün layihələr hazırlanmasında fəal iştirak edirdi. Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatı kənd
təsərrüfatını özəlləşdirmək işləri üçün xüsusi layihə hazırlayıb Azərbaycana hədiyyə etmişdi.
İnvestisiya qoyuluşunun artması, iqtisadi struktur dəyişmələri sahibkarlığın inkişafına münasib
imkanlar açırdı. 1993-cü ildə respublikada cəmi 300, 1997-ci ildə isə artıq 60 min özəl müəssisə
vardı. Daxili mal dövriyyəsinin 75 faizə qədəri, xarici ticarətin 44 faizi bu müəssisələrin payına
düşürdü. Kiçik dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi 1997-ci ilin martında artıq başa çatmışdı.



10174 kiçik müəssisə özəl mülkiyyətə, əsasən, əmək kollektivi üzvlərinə satılmışdı. İri və orta
müəssisələrin özəlləşdirilməsi səhmdar cəmiyyətləri yaradılması yolu ilə həyata keçirilirdi. Belə
sənaye müəssisələrinin səhmləri 1997-ci il martın 1-dən əhaliyə paylanan ümumi mülkiyyət
bölgüsündən hər kəsə düşən hissənin ifadəsi olan 7 milyon 500 mindən çox hər biri 4 çekdən ibarət
paya dəyişdirildi. 1998-ci ilin sonlarında Prezidentin fərmanına əsasən müharibə və Çernobıl
əlillərinə, onların ailələrinə əlavə özəlləşdirmə payları verildi. Özəlləşən müəssisələrin göstəriciləri
hərracdan azı iki həftə qabaq mətbuatda dərc olunurdu. Səhmlərin 15 faizi əmək kollektivi üzvlərinə
güzəştlə nağd pula satılır, 50 faizi isə çeklərə dəyişdirilirdi. Dövlət Əmlak Komitəsi çeklərin hərracı
üçün Respublika Hərrac Mərkəzi təşkil etmişdi. Çekləri toplayıb səmərəli yerləşdirmək, əldə
ediləcək dividentləri bölüşdürmək üçün çek investisiya fondları yaradılmışdı.
2002-ci ilin oktyabr ayınadək 36,2 minə qədər kiçik dövlət müəssisəsi, müəssisə obyekti və
avadanlığı, o cümlədən 9,5 mindən çox məişət xidməti, 2797 ticarət, 773 ictimai iaşə müəssisəsi, 552
yanacaqdoldurma məntəqəsi, 570-ə qədər çörək ticarəti və çörəkbişirmə obyekti, 700 sənaye, 120
kənd təsərrüfatı müəssisəsi, 337 tikinti təşkilatı, 181 yarımçıq tikinti, 14,7 mindən çox nəqliyyat
müəssisəsi və vasitəsi, 119 aptek, 1,3 mindən çox qeyri-yaşayış obyekti və s. özəlləşdirilmişdi. 1463
orta və iri dövlət müəssisəsi səhmdar cəmiyyətinə çevrilmişdi. 100 mindən çox vətəndaş səhmdar,
140 mindən çox adam əmlak sahibi idi. 331,3 min mənzil – özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulan
mənzillərin 52,8 faizə qədəri xüsusi mülkiyyətə verilmişdi.
Beləliklə, iqtisadi özünütənzimləmə sisteminin yaranmasına münasib imkanlar açılır, rəqabət
yaradılırdı. Məsələn, çörək mağazaları və çörəkbişirmə müəssisələri özəlləşdirildikdən sonra çörək
qıtlığı, uzun növbələr aradan qalxdı. Lakin hələ də iqtisadi islahatların reallaşmasına mane olan,
narazılıq yaratmaq, haram pullarla varlanmaq istəyən şəxslər vardı. İqtisadiyyatın inkişafı üçün
sərmayə qoymaq istəyən layihə sahibləri korrupsiyaya qurşanmış məmurlar tərəfindən soyuq,
hörmətsiz və “şapka” təklifi ilə qarşılanırdılar. Bəzi müəssisələr istehsaldan tutmuş əməkhaqqının
ödənilməsinə, satışa qədər bütün prosesləri nağd pulla yerinə yetirir, sənədlərdə müəssisəni,
istehsalın, xidmətin bir hissəsini göstərmirdilər. Kəndlərdə torpaq bölgüsü sahəsində qüsurlara yol
verilir, narazılıqlar meydana çıxırdı. Prezident Heydər Əliyev ölkəyə investisiya gəlməsinə,
iqtisadiyyatın inkişafına, yeni müəssisə və istehsalatlar yaradılmasına öz şəxsi maraqlarını güdərək
mane olanları “xalqın daxili düşməni” adlandırır və onlara qarşı qəti mübarizə aparılmasını tələb
edirdi. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin təşkili haqqında xüsusi fərman verilmişdi.
İqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərinin mühüm istiqamətlərindən biri də torpaq islahatının həyata
keçirilməsi idi. İlk vaxtlar kənd təsərrüfatında sahibkarlıq çox ləng inkişaf edirdi. 1992-ci ildə 320,
1995-ci ilin əvvəllərində isə 830 müstəqil və kollektiv fermer təsərrüfatı vardı.
1995-ci ilin fevral ayında “Aqrar islahatların əsasları” və “Kolxoz və sovxozların islahatı haqqında”
qanunlar qəbul edildi. Bu mühüm qanunların həyata keçirilməsi ilk növbədə torpağa mülkiyyət
münasibətlərinin yenidən müəyyənləşdirilməsindən çox asılı idi. 1995-ci ilin mart ayında “Dövlət
Aqrar İslahatı Komissiyası” yaradıldı.
1996-cı il iyulun 16-da ölkənin aqrar sektorunda radikal bir addım atıldı. Prezident Heydər Əliyevin
rəhbərliyi altında hazırlanan, onun təfəkkürünün və siyasi iradəsinin məhsulu olan “Torpaq islahatı
haqqında” Qanun qəbul edildi. Bu qanuna görə, bütün postsovet respublikalarından fərqli olaraq,
torpaq sosial ədalət prinsipinə əsasən kənddə yaşayan vətəndaşların xüsusi mülkiyyətinə pulsuz
verildi. Respublikanın vahid torpaq fondu əsasında üç – dövlət, bələdiyyə və xüsusi torpaq
mülkiyyəti forması müəyyən olundu. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının 22 faizi – 1 milyon 911 min



hektarı xüsusi mülkiyyətə, 45 faizi dövlət mülkiyyətinə, 33 faizi isə bələdiyyə mülkiyyətinə verildi.
Qanunun icrası üçün Prezident fərman imzaladı. “Dövlət torpaqları haqqında”, “Torpaq vergisi
haqqında” qanunlar, normativ aktlar qəbul olundu. 1999-cu il martın 12-də “Dövlət torpaq kadastrı,
torpaqların monitorinqi və yer quruluşu haqqında” və “Torpaq icarəsi haqqında”, həmin il iyulun 18-
də “Torpaq bazarı haqqında” qanunlar verildi. Bütün rayonlarda torpaq istifadəçilər üzrə
inventarlaşdırıldı və iqtisadi cəhətdən qiymətləndirildi. Özəl qurumların tələbatını təmin etmək üçün
1996-cı ilin iyul ayında Aqrar kredit kassaları təşkil olundu. Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 26 mart
tarixli qərarı ilə onlara neft məhsulları, yanacaq 50 faiz güzəştlə satıldı.
1995-ci ildən başlayaraq 1300-dən çox kolxoz və sovxoz ləğv edildi, onların bazasında 35 minədək
kəndli-fermer təsərrüfatı, o cümlədən 224 kooperativ, 491 kiçik müəssisə, 1676 birgə təsərrüfat
yaradıldı.
Kənd təsərrüfatında lizinq (icarə) xidməti formalaşdı. Bu işdə Yaponiya fəal iştirak edirdi. 1997-
1998-ci illərdə bu ölkə Azərbaycana 350 milyon iyen (12 milyard manat), 1999-cu ildə isə 400
milyon iyen texnika şəklində qrant ayırmışdı.Prezident Heydər Əliyev “Aqrar sahədə islahatların
sürətləndirilməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında” 1999-cu il 22 mart tarixli fərmanı ilə kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarını beş il müddətinə torpaq vergisindən başqa bütün (8 növ)
vergilərdən azad etdi və bu vergilər üzrə borcların hamısı silindi. 2002-ci ilin əvvəllərinədək bu
qrant hesabına 705 kənd təsərrüfatı texnikası, traktor, kombayn və s. alınmışdı.
1999-cu il noyabrın 9-da Prezident xüsusi fərmanla “1999-2000-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında aqrar islahatların dərinləşdirilməsi və kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafına
kömək göstərilməsinə dair Dövlət Proqramı”nı təsdiq etdi. Bu sahədə iş daha da intensivləşdi.
Çətinliklərə baxmayaraq, respublikada özəlləşdirmə uğurla həyata keçirilirdi. 2002-ci ildə artıq
ümumi daxili məhsulda özəl sektorun payı 71 faiz təşkil edirdi. Sənaye məhsulunun 50 faizi, kənd
təsərrüfatı istehsalının 99 faizi, ticarətin 99 faizi, tikintinin 76 faizi, nəqliyyat və rabitədə xidmətlərin
65 faizi özəl sektorun payına düşürdü. Məşğul əhalinin 70 faizdən çoxu özəl müəssisələrdə işləyirdi.
Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən tədbirlər mövcud iqtisadi böhranı
aradan qaldırmağa, iqtisadi sabitlik yaratmağa və tərəqqiyə yol açmağa imkan verdi.
Kənd təsərrüfatında keçirilən islahatlar da çox səmərəli oldu. Əgər 1991-1994-cü illərdə bu sahədə
istehsal hər il 15-20 faiz azalırdısa, 1997-2002-ci illərdə 51 faiz artmışdı. 2002-ci ildə əvvəlki
illərdə heç vaxt olmadığı qədər – 2 milyon 200 min ton (1995-ci ildəkindən 2 dəfə çox) taxıl, 700
min ton (1995-ci ildəkindən 3,9 dəfə çox) kartof istehsal edildi.
2001-ci ilin əvvəllərində respublikada 2 milyon 21 mindən çox qaramal, 6 milyon 86 mindən çox
davar vardı. Daxili məhsulda heyvandarlığın payı xeyli artmışdı. Əhalinin heyvandarlıq məhsullarına
tələbatının ödənilməsində mühüm irəliləmələr oldu. Artıq ölkəyə başqa yerlərdən heyvandarlıq
məhsulları gətirilməsinə ehtiyac yox idi.
Respublikada iqtisadi tənəzzülün qarşısı 1995-ci ildə alındı. Dirçəliş başlandı. Əgər 1991-1994-cü
illərdə ümumi daxili məhsul ildə orta hesabla 20-25 faiz azalırdısa, 1996-2000-ci illərdə 39 faiz
artmışdı.
XX-XXI əsrlərin qovşağında ölkə 123 xarici dövlətlə ticarət əlaqələri saxlayırdı. Xarici ticarət
dövriyyəsi 1993-cü ildə 1 milyard 300 milyon dollar idisə, 2002-ci ildə bu, 3 milyard 833 milyon
dollara çatmışdı. 2000-ci ildə ilk dəfə xarici ticarət dövriyyəsində ixrac (63,3 faiz) idxaldan (36,7
faiz) çox olmuş, müsbət saldo yaranmışdı. İstehsal olunan malların miqdarının və keyfiyyətinin
artması buna imkan vermişdi. İdxalda istehlak malları azalır, xammal, avadanlıq artırdı.



İqtisadi dirçəliş ölkənin maliyyə vəziyyətini xeyli yaxşılaşdırdı. 1996-2002-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasının dövlət büdcəsinin gəlirləri 2,2 dəfə artmışdı. 2003-cü ildə dövlət büdcəsi 1 milyard
200 milyon dollar həcmində (1994-cü ildəkindən 17 dəfə çox) müəyyən edilmişdi. Dövlət büdcəsinin
kəsiri durmadan azalırdı: 1996-cı ildə o cəmi 3 faiz 2001-ci ildə isə 0,1 faiz təşkil etmişdi.
Ölkənin valyuta ehtiyatları 2002-ci ildə 1 milyard 374 milyon dollara çatmışdı ki, bu da 1993-cü
ildəkinə nisbətən 103 dəfədən çox idi.
1998-1999-cu illərdə Qazıməmməd-Mingəçevir-Qazax, Quba-Qusar-Xaçmaz, Göyçay-Qəbələ,
Xaldan-Şəki, Salyan-Astara istiqamətində 35 rayona kəmərlə qaz verilməsi bərpa olundu.
Görülən tədbirlər Şəkinin də iqtisadi vəziyyətinin dirçəlişinə səbəb oldu. 2001-ci ilin noyabrında
Heydər Əliyevin xeyir-duası, İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Şəkidə Olimpiya İdman Kompleksi tikilib
istifadəyə verilir.
2002-ci ildə bilavasitə Prezident Heydər Əliyevin işə müdaxiləsinin nəticəsində və onun köməyi ilə,
demək olar ki, 1990-cı ildən fəaliyyətini dayandırmış “Şəki-İpək” ASC fəaliyyətini bərpa edir.
Ümumiyyətlə, Şəkinin iqtisadiyyatı əsasən toxuculuq, tütün emalı, qida məhsulları istehsalı, elektrik
enerjisinin istehsalı və bölüşdürülməsi, eləcə də təbii qazın bölüşdürülməsi, suyun yığılması,
təmizlənməsi və paylanması, kənd təsərrüfatı, əsasən də taxıl bitkiləri, heyvandarlıq və turizm kimi
sahələrlə təmsil olunur.
2003-cü il dekabrın 12-də Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ölkəmizdə olan bütün möhtəşəm
layihələrin memarı, adını tariximizə əbədi həkk eləmiş Heydər Əliyev vəfat edir. Bu, millətimiz və
dövlətimiz üçün çox ağır bir itki idi. Ensiklopedik biliyə malik, fenomenal yaddaş sahibi, insanları
idarə etməyi bacaran görkəmli siyasətçi, dahi, bacarıqlı dövlət adamı, natiq Heydər Əliyevin yoxluğu
bu gün də hiss edilməkdədir. Lakin onun gördüyü möhtəşəm işlər, əməlləri, əsərləri hər zaman
tariximizdə qalacaqdır, adı yaşayacaqdır!!! Azərbaycanın yox olmaq təhlükəsindən bugünkü inkişaf
etmiş mərhələyə çatması məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
2003-cü ildə prezident seçkilərində İlham Əliyev qələbə qazanır və beləliklə dövlətimizin
rəhbərliyinə keçir. Çox qısa müddət ərzində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə “Azərbaycan
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” hazırlanır və qəbul edilir. Bu
sənəddə sosial infrastrukturun yeniləşdirilməsi, köhnə müəssisələrin yenidən qurulması və müasir
tələblərə cavab verən yeni müəssisələrin yaradılması nəzərdə tutulurdu. Proqramın əsas məqsədi
regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi, dünya standartlarına cavab verən istehsal
müəssisələrinin yaradılması, bölgələrdə məşğulluq probleminin həll edilməsi və əhalinin paytaxta
axınının qarşısını almaq idi. Bu proqram regionların, o cümlədən Şəkinin inkişafında mühüm dönüş
nöqtəsi olur. Dövlət Proqramı çərçivəsində rayonumuzla bağlı nəzərdə tutulan tədbirlər ardıcıl və
sürətlə həyata keçirilir. Belə ki, 2005-ci ildə rayonda iqtisadiyyatın əsas sahələrində istehsal olunmuş
məhsul və xidmətlərin ümumi həcmi əvvəlki ilə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 18,1 % artır.
Bu dövrdə şəhərimizdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir sıra iri layihələr həyata keçirilir. O dövr
üçün, mən deyərdim ki, ən əhəmiyyətli hadisə əhaliyə verilən elektrik enerjisinin qaydaya salınması
oldu. Belə ki, elektrik enerjisi şəhərimizə razılaşdırılmış qrafiklə verilmirdi. Sutka ərzində orta
hesabla 5 saat elektrik enerjisi verilirdi ki, bunun da xeyli hissəsi gündüz və ya gecədən xeyli keçmiş
saatları əhatə edirdi. Gecələr şəhərimiz zülmətə qərq olurdu. Bu sahədə çox əhəmiyyətli işlər
görülür, şəhərin fasiləsiz olaraq qaz və elektrik enerjisi ilə təchiz olunmasına nail olunur. Şəhərdəki
artıq istifadəyə yararsız bütün qaz xətləri yenidən təzələnir. Bu həm də Şəkinin meşə sərvətinin məhv
edilməsinin qarşısını alır.



2005-ci ildə Şəkidə konserv və kərpic zavodları, “Şəki Şirələri İstehsal Kommersiya” müəssisəsi
istifadəyə verilir. Uzun illərdən bəri inşası yarımçıq qalmış idman-sağlamlıq mərkəzi istifadəyə
verilir. Şəhərimizdə turizmin inkişafı, zəruri infrastrukturun yaradılması üçün çox böyük işlər görülür.
Şəhərin mərkəzində “Şəki-saray” müasir mehmanxana binası, “Gələrsən-görərsən” və “Soyuqbulaq”
ərazilərində yeni istirahət kompleksləri yaradılır.
Həmin dövrdə Şin çayı üzərində 169 metr uzunluğunda körpü tikilir. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
tikilmiş 640 yerlik Kiş kənd orta məktəbinə onun adı verilir. “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramına” uyğun olaraq, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
bilavasitə təşəbbüsü ilə 3 məktəb binası inşa edilərək istifadəyə verilir.
2007-ci ildə şəhərimizdə 144.023 min manatlıq məhsul istehsal edilir ki, bu da əvvəlki illə
müqayisədə 40,8 % artım demək idi. Bu artım sənayedə 68,7 %, kənd təsərrüfatında 9,1 %, tikintidə
22,7 %, nəqliyyatda 10%, rabitədə 17,7 %, topdan və pərakəndə satış, məişət əşyalarının təmiri və s.
üzrə 32,2 % təşkil edirdi. 2003-cü ilin oktyabr ayının 1-dən 2008-ci ilin yanvar ayının 1-i tarixinə
qədər Şəkidə 5226-sı daimi olmaqla 19505 yeni iş yerləri açılır.
Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. 23 avqust 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
“Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” sərəncam imzalayır. Bu
sərəncam rayonda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artmasına səbəb olur. Belə ki, fermer
təsərrüfatlarının, kənd təsərrüfatı məhsulları əkib-becərənlərin gübrə, yanacaq, texnika ilə təmin
edilməsində xeyli güzəştlərin verilməsi bu sahənin rayonumuzda inkişafına səbəb olur.
1990-cı illərə qədər Şəkidə olan onlarla tarixi abidə uçub-dağılmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Lakin
2001-ci ildən başlayaraq bu istiqamətdə köklü dəyişikliklərə start verilir. Beləliklə də, dövlətin
birbaşa dəstəyi sayəsində onlarla abidə orijinallığı saxlanılmaq şərtilə bərpa edilməyə başlanır. Bu
da həmin məxəzlərin bəşər mədəniyyəti nümunələri arasında yer almasına şərait yaradır. Bunlardan
2002-2004-cü illərdə M.F.Axundzadənin ev muzeyi, Aşağı karvansara, Qala divarlarının
restavrasiyası, Kiş kəndindəki Qafqaz Albaniyasına məxsus qədim məbədi misal göstərə bilərik.
Burcana çayı üzərində XVIII əsrə aid olan, Çələbi xan tərəfindən inşa etdirilmiş dördtağlı körpü də
tam yenidən qurulur. Minarələrin bərpa və restavrasiyası da bu qəbildəndir. Şəki xanlarının tam
uçmaq təhlükəsi altında olan evi 2013-cü ildə Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə bərpa
olunur. Prezident İlham Əliyev də həmin abidənin açılışında iştirak edir.
Beləliklə, məhz Heydər Əliyevin müdrik daxili və xarici siyasəti sayəsində Azərbaycan
Respublikasının iqtisadiyyatı dərin böhrandan, tənəzzüldən qurtardı.
Daxildə siyasi sabitliyin təmin edilməsi, makroiqtisadi göstəricilərin sabitləşməsi, tənəzzülün
cilovlanması, iqtisadi dirçəliş, respublikanın etibarlı tərəfdaş imicinin yüksəlməsi, xarici iqtisadi
əlaqələrin, investisiya qoyuluşunun genişlənməsi, struktur və institusion dəyişikliklərə
istiqamətləndirilmiş islahatların dərinləşməsi iqtisadi inkişafın dönmədən sürətlənməsinə şərait
yaradırdı. İndi isə bu siyasəti Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir.
 
 
 
ŞƏKİ SƏHİYYƏSİ DÖVLƏT
MÜSTƏQİLLİYİ İLLƏRİNDƏ
 
1993-cü il martın 6-da Şəki səhiyyəsinə Azər İlyaslı rəhbər təyin olunur. Yəqin ki, həmin vaxtlar



respublikamızda baş verən hadisələr səhiyyədən də yan keçə bilməzdi. Və çox az bir müddətdə –
cəmi 7 ay Şəki səhiyyəsinə rəhbərlik edən Azər həkimi 1993-cü il sentyabrın 25-də yenidən Kənan
Xəlilov əvəz edir.
1993-cü ildə bütün xalqımız üçün əlamətdar, tarixi bir hadisə baş verir. Parçalanmaq təhlükəsi ilə
üz-üzə dayanan, vətəndaş müharibəsinin astanasında olan Azərbaycan rəhbərliyinə dünya şöhrətli
siyasətçi Heydər Əliyev yenidən qayıdır. Elə həmin il prezident seçilən Heydər Əliyev xalqın rifah
halının yaxşılaşdırılması, vətəndaş sülhünün bərqərar edilməsi, siyasi sabitliyə, iqtisadi dirçəlişə
nail olmaq üçün bütün sağlam qüvvələri səfərbər edir.
Həmin dövrdə bütün Respublika kimi Şəkinin də səhiyyə sistemi ciddi böhran keçirirdi. Səhiyyə
müəssisələrinin, xüsusən xəstəxana və ambulatoriyaların təsərrüfat hesabına keçməsi, dərmanların
baha olması orta təbəqəsi zəif olan cəmiyyətdə əhalinin böyük əksəriyyətini çətinliklər qarşısında
qoymuşdu. Xəstəxanada müalicə olunanların sayı kəskin azalmışdı. 1994-cü ildə Şəkidə difteriya,
malyariya, brüselyoz, qotur və başqa xəstəliklər qorxulu şəkildə yayılırdı. “Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı”, “Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatı”, “Rilif İnterneyşnl”, “Ekvilbr” təşkilatları, YUNİSEF,
Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyası kimi beynəlxalq humanitar təşkilatların
yaxından köməyi ilə 1995-1997-ci illərdə respublikada, həmçinin şəhərimizdə yoluxucu xəstəliklərə
qarşı mübarizə kampaniyaları keçirildi, əhalinin, xüsusən uşaqların difteriyaya qarşı kütləvi peyvənd
olunması təşkil edildi. 1996-cı ilin aprelində respublikada vərəm xəstəliyinə qarşı mübarizə aylığı
keçirildi. 1997-ci ildə Yaponiya hökuməti respublikaya vərəm və tənəffüs yolları xəstəliklərinə qarşı
elmi-tədqiqat işləri üçün 1,5 milyon dollar qiyməti olan xüsusi avadanlıq bağışladı. Həmin il
Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyasının yaxından köməyi ilə malyariyaya
qarşı mübarizə kampaniyası keçirilmişdi. ABŞ Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzi, YUNİSEF və başqa
beynəlxalq səhiyyə təşkilatları köçkünlərin məskunlaşdığı çadır şəhərciklərində sanitariya
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında, xəstəliklərə qarşı mübarizənin təşkilində fəal iştirak etdilər.
Şəkidə xüsusi briqadalar yaradılmışdı. Briqadalara baş həkimin müalicə işləri üzrə müavini Nağdalı
Balaşov rəhbərlik edirdi. Bu həkim briqadaları kəndlərdə ev-ev gəzib, yoluxucu xəstəliklərə qarşı
peyvəndlər aparır, profilaktik tədbirlər həyata keçirirdilər. Görülən tədbirlərin sayəsində şəhərimizdə
bir çox belə yoluxucu xəstəliklərin kökü tam kəsildi.
1997-ci ilin sentyabrında ABŞ Dövlət Departamentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycana 1,2 milyon dollar
dəyərində dərman preparatları göndərildi. Həmin il Böyük Britaniya “Uşaqlara birbaşa yardım”
beynəlxalq humanitar təşkilatı məcburi köçkünlər üçün 7 tibb məntəqəsi təşkil etdi. 1998-ci ilin
yanvarında ABŞ dövləti “Ümid” proqramı çərçivəsində Azərbaycana 2 milyon dollar dəyərində
humanitar yardım göndərdi.
Azərbaycan Avropada “polimelit” uşaq xəstəliyinin ən çox yayıldığı ölkə idi. Bu ağır xəstəliyə qarşı
mübarizəni səmərəli təşkil etmək üçün vəsait çatışmırdı. 1995-1996-cı illərdə Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı və YUNİSEF-in köməyi ilə respublikada polimelitə qarşı xüsusi əməliyyat keçirildi,
uşaqların, demək olar ki, hamısı peyvənd olundu. Artıq 1997-ci ildə ölkədə difteriya dörd dəfə
azalmış, polimelit isə tamamilə yox olmuşdu. Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Azərbaycan Səhiyyə
Nazirliyi 2001-ci ilin oktyabr ayında respublikada ilk dəfə yeni doğulmuş uşaqlarda hepatit virusuna
qarşı peyvənd kampaniyası keçirdi. Şəhərimizdə peyvənd işinin çox yüksək səviyyədə təşkilində,
ümumiyyətlə, pediatrik xidmətin təşkilində Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi İmran Əliyevin əməyini
xüsusi qeyd etmək istəyirəm.
Dövlət respublikada səhiyyə işini yenidən qurmaq, əhalinin sağlamlığını qorumaq sahəsində mühüm



addımlar atdı. 1996-cı ilin iyununda Prezident ölkədə sanitariya vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
haqqında təşkilatlara ciddi tapşırıqlar verdi. 1996-cı ilin sentyabrında “İnsanın immunçatışmazlıq
virusunun törətdiyi xəstəliyin (AİDS) yayılması qarşısının alınması haqqında” Qanun qəbul olundu.
“Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Qanun hazırlandı və 1997-ci ilin martında qəbul edildi.
“Səhiyyə təşkilatlarının özünümaliyyələşdirmə sisteminə keçməsi haqqında” xüsusi proqram
hazırlandı və həyata keçirilməyə başlandı. Burada müasir avadanlıqla təchiz olunmuş dövlət tibb
müəssisələrində pullu xidmətə keçmək, təsərrüfat hesabı ilə işləyən səhiyyə təşkilatlarının sayını
artırmaq, xarici investisiya cəlb etməklə birgə tibb müəssisələri yaratmaq və tibb sığortasını geniş
tətbiq etmək nəzərdə tutulurdu. Şəki MRX müasir standartlar əsasında təmir və təchiz edildi.
Dünyada geniş yayılmış, sərfəli olan sığorta təbabəti sisteminin respublikada tətbiq olunması
istiqamətində hazırlıq işlərinə başlanıldı. “Özəl tibb fəaliyyəti haqqında” Qanun qəbul olunmuşdu.
1999-cu ildə “Tibbi sığorta haqqında” Qanun qəbul edildi.
1995-ci il aprelin 17-də tibb elmləri namizədi Aman Mehdiyev Şəki Mərkəzi rayon Xəstəxanasına
baş həkim təyin edilir. Yüksək enerjisi, adamlarla işləmək, ən başlıcası onları işlətmək qabiliyyətinə
malik olan, dərin intellektual savadı, fenomenal yaddaşı ilə seçilən Aman Mehdiyev özü ilə Şəki
səhiyyəsinə yeni ruh, canlanma, təravət və hərarət gətirir. Səhiyyə maarifi işi canlandırılır.
Həkimlərimiz yerli radio ilə və digər mətbuat vasitələrində dəfələrlə əhalinin tibbi savadının
artırılması barədə məruzələr edir, məqalələr çap etdirirlər. Eyni zamanda, o illərdə xəstəxananın
mədəni həyatında bir canlanma baş verir. Veteranlar günü, Novruz bayramı, Tibb işçiləri günü və
digər el bayramları yüksək təntənə ilə qeyd olunur.
1997-ci ildə respublikamızda ilk dəfə olaraq məhz bizim şəhərimizdə “Ailə planlaşdırılması
mərkəzi” açılır.
Azərbaycanın müstəqillik illərinin səhiyyə sisteminin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bu dövrdə
özəl səhiyyə müəssisələri yaradılır. Bu gün dövlətimizin səhiyyə sisteminin inkişafında özəl sektorun
xüsusi çəkisi və rolu olub. Dünya təbabətində işlədilən müasir tibbi müalicə və müayinə metodlarının
bəziləri məhz ilk dəfə özəl sektorda tətbiq olunub. 2003-cü ildə şəhərimizdə özəl səhiyyə müəssisəsi
yaratmaq barədə böyük bir layihənin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Özündə cərrahi və
terapevtik xidmətləri birləşdirən, əhaliyə 24 saat təcili yardım xidməti göstərəcək, yüksək ixtisaslı,
peşəkar həkimlərin cəlb olunacağı, bütün müasir tibbi avadanlıqlarla təmin olunmuş möhtəşəm bir
tibbi mərkəzin yaranması nəzərdə tutulmuşdu. Hətta yeri, nizamnaməsi, smetası belə hazır idi. Lakin,
çox təəssüf ki, o zaman Şəki MRX-nin baş həkimi M.Qaffarov buna mane ola bildi. Və həmin
möhtəşəm layihə reallaşa bilmədi. Bu gün də şəhərimizdə səhiyyə sahəsində özəl tibbi quruma
ehtiyac var. Düzdür, bir neçə xırda laboratoriya, poliklinika tipli müəssisələr yaransa da, düşünürəm
ki, Şəkidə özəl tibb müəssisəsinə xas olan yüksək ixtisaslı, peşəkar tibbi xidmət standartlarına cavab
verən, müasir təbabətin tələblərini özündə əks etdirən, əhaliyə özəl xidmətə xas olan komfort tibbi
yardım göstərə bilən belə bir tibb müəssisəsinin yaranmasına hava və su qədər ehtiyac var.
Bu regionda yaşayan əlillərin reabilitasiyası, sağalaraq cəmiyyətimizə inteqrasiya etmələri üçün
2005-ci ildə Şəki Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzi fəaliyyətə başladı və bu sətirlərin müəllifi həmin
mərkəzin ilk baş həkimi olmuşdur. Mərkəz, Şəki və ətraf rayonların əlillərinə ixtisaslaşmış, kompleks
tibbi-sosial reabilitasiya xidməti göstərməyə başlayır. Şəki Əlillərin Bərpa Mərkəzi çox az bir
müddətdə bütün bölgədə nüfuzlu bir tibb müəssisəsinə çevrilir. Burada bədən tərbiyəsi zalı,
üzgüçülük hovuzu, müxtəlif vannalar, duşlar əlillərin istifadəsinə verilir. Şəhərimizdə ilk dəfə olaraq
məhz bu mərkəzdə bir sıra yeni fizioterapevtik müalicə üsulları tətbiq olunmağa başlayır. Parafinlə



applikasiya, ultrasəs, qısa dalğalarla müalicə, naftalanla soluks, infraqırmızı, ultrabənövşəyi
şüalanma, fonoforez, elektrostimulyasiya, masaj, hidromasaj və s. kimi yeni müalicə proseduraları
uğurla həyata keçirilir. Mərkəzə nəinki qonşu rayonlardan, hətta uzaq rayonlardan və Bakıdan əlillər
müalicə üçün müraciət etməyə başlayır. Burda müalicə işi elə bir səviyyədə qurulur ki, xəstələr yer
olmaması səbəbilə növbə gözləməli olurlar. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq məhz Şəki Əlillərin Bərpa
Mərkəzində yuxarı ətrafları işləməyən xəstələr üçün yeni müalicə metodu işlənib hazırlanır. Bu metod
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kollegiyasında müzakirə olunaraq Respublikanın
bütün Əlillərin Bərpa Mərkəzlərində tətbiq olunması tövsiyə olunur. Və mərkəzin baş həkimi 2009-cu
ildə səhiyyə sahəsində “İlin qalibi” olur.
2008-ci ildə Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Şəki şəhərinin,
Balakən, Qax və Zaqatala rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə
tədbirlər planı”na uyğun olaraq, Turan və Cəfərabad kənd xəstəxanaları üçün ambulatoriya
binalarının tikintisinə başlanılır. “Kaunterpart” qeyri hökumət təşkilatı tərəfindən Baş Zəyzid kənd
xəstəxanası üçün inşa olunan ambulatoriya binası istifadəyə verilir. Qaratorpaq kəndində uzun
müddət fəaliyyəti dayandırılmış feldşer məntəqəsi bərpa olunaraq müvafiq avadanlıqlarla təchiz
edilir.
2011-ci ildə Şəkidə 100 çarpayılıq yeni xəstəxana binası tikilərək istifadəyə verilir. Xəstəxananın
açılışında Respublikanın Prezidenti cənab İlham Əliyev şəxsən iştirak edir. Yeni xəstəxana altı
korpusdan ibarət olmaqla, burada təcili tibbi yardım, reanimasiya, iki cərrahiyyə, onkoloji
xəstəliklər, göz xəstəlikləri, diaqnostika, laboratoriya, dializ və poliklinika şöbələri fəaliyyət
göstərir. Şöbələrdə quraşdırılan avadanlıq tibb elminin ən son nailiyyətlərinə əsaslanıb. Burada
ultrasəslə müayinə, hemodializ, anesteziya avadanlığı, rentgenoqrafiya, kompüter-tomoqrafiya,
laboratoriya, süni nəfəs aparatları quraşdırılmışdır. Xəstəxanada həmçinin müasir 4D ultrasəslə
müayinə aparatı qoyulmuşdur. Buradakı avadanlıq dünyanın aparıcı ölkələrinin istehsalıdır.
Hal-hazırda Şəki şəhərində Mərkəzi Rayon Xəstəxanası, Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası, Vərəm
Əleyhinə Xəstəxana, Rayonlararası Psixiatriya Xəstəxanası, Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi yardım
Stansiyası, Regional Perinatal Mərkəz fəaliyyət göstərir. Kəndlərimizdə isə 3 xəstəxana, 15 həkim
məntəqəsi, 41 tibb məntəqəsi insanların xidmətindədir. Ümumi olaraq 300 həkim, mindən çox orta
tibb işçisi insanların sağlamlığı uğrunda əllərindən gələni əsirgəmirlər.
Bu gün Şəki səhiyyəsinə Məcid Əliyev rəhbərlik edir. Ona zəngin bir irs miras qalmışdır. Lakin Şəki
səhiyyəsinin inkişaf etdirilməsi, müasir dövrün standartlarına uyğun təşkil edilməsi, yeni qabaqcıl
müayinə və müalicə üsullarının şəhərimizdə tətbiq edilməsinə nail olmaq, yüksək, peşəkar kadrların
yetişdirilməsi kimi ağır, məsuliyyətli vəzifə də məhz onun çiyinləri üzərindədir. Adını Şəki
səhiyyəsinin şərəfli tarixinə hansı şəkildə yazdırması onun gördüyü tədbirlərdən, işini necə
qurmasından asılıdır. Zaman hər bir hadisənin, hər bir fəaliyyətin ədalətli qiymətini verən ən yaxşı
hakimdir!
 
 
 



S O N
 
Şəki və onun səhiyyəsi haqqında çox danışmaq olar. Günlərlə. Mənim doğma şəhərim.
Azərbaycanımızın dilbər guşələrindən biri. Kitabı isə dahi şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin Şəkiyə
həsr etdiyi bir şeirlə tamamlamaq istəyirəm:
 
Bir nəğmə qoşmadım hələ mən sənə,
Dağlar bunu mənə kəsir sanmasın.
Mən dedim, vurğunam Azərbaycana,
Deyirəm, heç zaman xırdalanmasın
Könlümdən ucalan bu avaz, bu səs.
Böyükdür, ucadır məsləkim mənim.
Bala anasına “sevirəm” deməz,
Mən də deməmişəm, a Şəkim, mənim.
Sən öz keçmişini daim qorudun,
Babamın şöhrəti yaşayır səndə.
Bu eşqə eşq olsun!
Dünənlə bu gün
Çiyin-çiyinədir küçələrində...
Mən sənə borcluyam öz balan kimi,
Çox da ki şerimdə görünmür adın.
Mənim oxuduğum nəğmələrimi,
Mənim qulağıma sən pıçıldadın.
Şerimin mayası – bu qaynar nəfəs
Sənin öz çiçəyin, sənin öz barın.
Şerimdə dil açıb danışırmı bəs
Sənin bulaqların, göy çinarların?
Mən həm bakılıyam, həm lənkəranlı,
Gəncəli, qubalı, həm naxçıvanlı.
Şəkili, şirvanlı, qarabağlıyam,
Bütöv Vətənimə bütöv bağlıyam.
Mən sənin qoynunda gəldim cahana,
Məni bəxş elədin Azərbaycana.
Həmişə mən sənin həndəvərində
Uçan bir quşam.
Bir eldə doğulub
xoşbəxtəm ki, mən
Böyük bir Vətənə oğul olmuşam.
İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT
 
Azərbaycan dilində
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