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Giriş

Müstəqil Azərbaycanda su təsərrüfatı və yaşayış məntəqələrin kanallaşdırılması
sahəsində böyük uğurlar əldə edilmişdir. Respublika üzrə yeni kəmərlər çəkilmiş,
şəbəkələr qurulmuş, əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Eyni zamanda, xidmətlərin key-
fiyyəti artmış və su təhlükəsizliyi təmin edilmişdir. “Azərsu” ASC tərəfindən böyük
bakının və regionların 2035-ci ilə qədər planlaşdırılan və icra olunan Master Plan-
lara uyğun olaraq su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması üzrə
işlər uğurla davam edir. Görülən tədbirlər nəticəsində əhalinin həyat şəraiti
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır. 

Eyni zamanda, müasir dövrün uğurları qeyd edilərkən keçmiş tarix də unudul-
mamalıdır. Çünki günümüzdə baş verən proseslərə keçmişi araşdırmadan doğru
qiymət vermək olmur. yalnız keçmişlə müqayisədə müasir inkişafın surətini və
böyüklüyünü göstərmək mümkündür. Ona görə su təsərrüfatı və kanalizasiya ilə
bağlı tarixi-sosioloji araşdırmalara da ehtiyac vardır.

Tarixi baxımdan Azərbaycanın su və kanalizasiya təsərrüfatının inkişafı pro-
sesində bir neçə mərhələ olmuşdur: Rusiya imperiyası dövrü yaranmış [2], sovet
dövrü zamanı genişlənmiş [3] və müstəqillik dövründə daha da inkişaf edib mo-
dernləşmişdir [1]. Sovet dövrü zamanı isə su və kanalizasiya təsərrüfatının ən

(Səh. 75-88)

XX ƏSRİN ORTALARINDA AZƏRBAYCANDA 
SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİNİN

TARİXİ-SOSİOLOJİ TƏHLİLİ

Əlizadə A. A. 
AMEA Fəlsəfə İnstitutu, Bakı şəhəri.

alizadeh@mail.ru

Abstract. In this article investigated the problems of the water and sewage econ-
omy of the Soviet Azerbaijan of the Khrushchev thaw period (1953-1962) in the his-
torical and sociological aspect. Also shown the archival documents regarding growth
rates, power systems, sanitary condition and protection of reservoirs and communi-
cations.

In this study used the methods of descriptive and analytical social research. 
The scientific novelty of the study is that this study is being conducted for the

first time. The main conclusion is that the growth of indicators of water and sewage
economy influenced the social processes of the next decades.

Açar sözlər: su təchizatı, kanalizasiya, ekologiya, tikinti, sosiologiya, quyu suyu.
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SU TƏChİZATI, TUllANTI vƏ yAğIŞ SUlARI
SİSTEMlƏRİNİN İDARƏ OlUNMASI

Əlizadə A.A. XX əsrin ortalarında Azərbaycanda 
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tarixi...

əhəmiyyətli inkişaf mərhələlərinin biri 2 dünya müharibəsindən sonra başlamışdır.
bu istiqamətdə 1953–1963 illər arası böyük layihələr həyata keçirilmiş və bunun
nəticəsində əhalinin sosial vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılığa doğru dəyiş-
mişdir. O zaman su təsərrüfatı və kanalizasiya sistemi Kommunal Təsərrüfatı Nazir-
liyinin (bundan sonra KTN) tabeliyində olan təşkilatlar tərəfindən  istismar edilirdi.
Nazirlik, həmçinin bu sahədə tikinti işlərinin böyük bir qismini həyata keçirirdi.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodlar

Məqalə Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivində (ARDA) saxlanan sənədlərin
əsasında yazılıb. Eyni zamanda 1960-cı illərin dövri mətbuatından və elmi ədəbiy-
yatdan da istifadə edilib. Təsviri və analitik tarixi-sosioloji metodlardan istifadə
edilib. Tədqiqatın yeniliyi onun ilk dəfə aparılmasındadır.

Tədqiqatın şərhi

1953–1958-ci illərdə su təsərrüfatı. 1959-cu ilə qədər KTN tərəfindən Azər-
baycan ərazisində su təchizatı üzrə böyük layihələr həyata keçirilmiş, əhalinin və
müəssisələrin su ilə təchiz edilməsində əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyiş əldə
edilmişdir. həmin müddət ərzində yeni su kəmərləri tikilib, artezian quyuları qazılıb,
köhnə kəmərlər əsaslı təmir edilib, şəhər və qəsəbə su şəbəkələri genişləndirilib,
bəziləri isə yenidən qurulub. 
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Cədvəl 1. 1940–1954-cü illər üzrə su təsərrüfatının əsas göstəriciləri 
və inkişaf dinamikası [7, 14]

Ölçü vahidi 1940 1950 1951 1952 1953 1954

Şəhər
şəbəkəsinin
uzunluğu

kilometr 519, 8 593,1 594,7 597,7 624,3 633,6

Suyun verilməsi Min kubmetr 46539,7 70291, 8 77154,1 82242 87493 98285, 9

Sutka üzrə suyun
verilməsi

Min kubmetr 127,2 192,6 211,4 224,7 239,7 269,3

Suyun ümumi
sərfi

Min kubmetr 40213 62003 70166,5 75039 80059 89993,6

Suyun məişət
ehtiyacları üçün

sərfi
Min kubmetr 23946,8 33035,3 35622,3 32271 33379 32686,7

Əhali tərəfindən
sərfi

Min kubmetr -- 8821,7 16856,8 17442 18926 21024,8



Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, 1953–1954-cü illərdə KTN bütün göstəricilər üzrə
artım dinamikasını keçən illərə nisbətən daha da yüksəldə bilmişdir. belə ki, 1954-
cü ildə suyun respublikanın şəhər və qəsəbələrinə verilməsi 1940-cı illə müqayisədə
2 dəfədən çox, 1950-ci illə müqayisədə 39,8%, 1953-cu illə müqayisədə isə 12,3%,
artırılmışdır. həmçinin suyun sərfi də 1954-cü ildə 1940-cı illə müqayisədə 2
dəfədən çox, 1950-ci illə müqayisədə 45,1%, 1953 illə müqayisədə isə 12,4% art-
mışdır. Eniş yalnız məişət ehtiyacları üçün sərf edilən suyun miqdarında müşahidə
edilib. bu da onunla bağlı idi ki, müəssisələr daha çox quyu suyundan istifadə et-
məyə başlamışdırlar. Eyni zamanda, 1954-cü ildə əhali tərəfindən sərf edilən suyun
miqdarı 1953-cü illə müqayisədə 11,1% artmışdır.

1955-ci ilə qədər Azərbaycanın 35 şəhər və rayon mərkəzlərinə su kəmərləri çə-
kilmiş, su şəbəkələri yaradılmışdır [7]. Onlardan on biri (Sumqayıt, Ağstafa, Astara,
Daşkəsən, Kürdəmir, Mingəçevir, Siyəzən, Tovuz, Ucar, Xudat, Şəmkir) KTN-nə
deyil, başqa təşkilatlara aid bdilər. 

Əlizadə A.A. XX əsrin ortalarında Azərbaycanda 
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tarixi...
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Cədvəl 2. KTN-nin nəzdində olan 24 şəhərin su şəbəkələrinin 1953 və 1954-cü
illər üzrə ümumi göstəriciləri [7]

Şəhərlər
Kəmərin suyu 
buraxma gücü 

(kubmetr sutkada)

1954-cü ildə 
kəmərlərin ümumi

uzunluğu 
(kilometrlə)

Suyun şəbəkəyə verilməsi
(kubmetr sutkada)

1953-cü ildə 1954-cü ildə

bakı 232,7 415 206 232,7
Gəncə 17,6 62,2 16,5 17,34
Naxçıvan 1,55 14,9 1,3 1,55
Xankəndi 1,53 9,8 1,26 1,71
Ağdam 0,82 7,5 0,78 1,08
Ağdaş 0,17 2,4 0,08 0,11
Şirvan 0,22 2,5 -- 0,21
bərdə 0,49 2,6 0,46 0,5
Göyçay 0,42 7,6 0,42 0,42
Culfa 0,3 4,5 0,33 0,27
yevlax 1,92 6,4 1,64 1,93
Zaqatala 0,27 3 0,27 0,27
qazax 0,15 4 0,16 0,15
quba 0,8 8,4 0,71 0,72
qusar 0,06 4,1 0,05 0,06
laçın, 0,15 0,7 0,09 0,15
lənkəran 0,72 21,2 0,61 0,71
Şəki 7,6 17,4 7,01 7,1
Sabirabad 0,06 1,4 0,05 0,07
Salyan 0,57 6,7 0,48 0,43
Göygöl 0,82 8 0,78 0,84
Xaçmaz 0,4 3,7 0,15 0,32
Şamaxı 0,16 7 0,15 0,13
Şuşa 0,58 12,6 0,61 0,57
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Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, şəhərlər üzrə su təsərrüfatı göstəricilərinin ümu-
miyyətlə yaxşılığa doğru inkişaf etməsinə baxmayaraq, qazax, Şamaxı, Salyan,
Culfa, Şuşa kimi şəhər və rayon mərkəzlərinə suyun verilməsində problemlər
yaranırdı, verilən suyun həcmi azalmağa doğru gedirdi. bunun səbəbi daha çox su
kəmərlərinin və şəhər su şəbəkəsinin köhnəlib yararsız vəziyyətə düşməsində idi.
buna görə də həmin dövrdə qazax və Şamaxıda su şəbəkəsinin əsaslı təmiri gedirdi,
Salyanda filtrlər təmir edilmiş, Şuşanın və Culfanın su şəbəkələrinin yenidən qu-
rulması istiqamətində işlərə başlanılmışdır [7]. həmçinin həmin cədvələ görə res-
publikada su təchizatının əsas payı bakı şəhərinə, xüsusən də onun mərkəzi
hissələrinə düşürdü. başqa şəhər və rayon mərkəzlərində su şəbəkələri inkişaf et-
məmişdi. hətta Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncədə şəbəkənin uzun-
luğu cəmi 62,2 kilometr olmuşdur.
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Cədvəl 3: 1955–1957 illər ərzində Azərbaycanın su təchizatında artıma doğru
gedən dinamikası [8]:

Ölçü
vahidi

1955 1956 1957
1956 ilə nisbətdə

artım (faizlə)

Şəhər şəbəkəsinin 
uzunluğu

kilometr 485,5 496,8 499,7 --

Suyun verilməsi
Min 

kubmetr
108703 117293 121727 4

Sutka üzrə suyun 
verilməsi

Min 
kubmetr

297,8 320,5 333,5 --

Suyun ümumi 
sərfi

Min 
kubmetr

99790 107482 110727 3

Məişət ehtiyacları 
üçün sərfi

Min 
kubmetr

40363 40472 68068 68

Əhali tərəfindən sərfi
Min 

kubmetr
26011 32474 37106 14

Suyun satışından 
gəlirlər

Min manat 51156 54601 56028 3

İstismar xərcləri Min manat 35772 37673 40220 7



Cədvəldən göründüyü kimi, 1956-cı ilin göstəricisi ilə müqayisədə suyun
şəbəkələrə verilməsi 4434 min kubmetr, və ya 4%, ümumi sərfi isə 3% artmışdır.
Ən böyük artım isə (68%) məişət xidmətləri üçün sərf olunan suyun həcmində ol-
muşdur. Eləcə də 1957-ci ildə 1956-cı ilin göstəricisi ilə müqayisədə şəhər su
şəbəkələrinin istismarından əldə edilən gəlir xərcləri 7% üstələmişdi. 

1957-ci ildə artıq 30 şəhər və rayon mərkəzlərinin (bakı, Gəncə, Mingəçevir,
Naxçıvan, Xankəndi, Ağdam, Ağdaş, Ağstafa, Şirvan, bərdə, Göyçay, Culfa, yevlax,
Zaqatala, qazax, hacıqabul, quba, qusar, Kürdəmir, laçın, lənkəran, Şəki,
Sabirabad, Salyan, Tovuz, Ucar, Göygöl, Xaçmaz, Şamaxı, Şuşa) su şəbəkələri
KTN-in nəzdində idi. yalnız 5 şəhərin (Sumqayıt, Daşkəsən, Siyəzən, Xudat,
Şəmkir) su təsərrüfatı başqa təşkilatlara aid idi. 

Kanalizasiyanın vəziyyəti. 1954-cü ildə Azərbaycanın yalnız altı şəhərində kana-
lizasiya var idi və bu sahədə ən acınacaqlı vəziyyət yaranmışdır. yalnız bakıda
inkişaf etmiş kanalizasiya şəbəkəsi var idi. O, KTN nəzdində olan kanalizasiya
idarəsi tərəfindən istismar edilirdi. 1954-cü ildə onun ümumi uzunluğu 165,5 kilo-
metr olmuşdur, 1940-cı illə müqayisədə 19,5 kilometr artmışdır (o zaman 146 kilo-
metr idi). 

Cədvəldən göründüyü kimi, 1954-cü ildə bakı kanalizasiyası üzrə bütün rəqəmlər
keçən illərlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. həmin artım dinamikası
da gələcək illər ərzində davam etdirilmişdir. 

Əlizadə A.A. XX əsrin ortalarında Azərbaycanda 
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tarixi...
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Cədvəl 4: Bakı kanalizasiyasının illər üzrə əsas göstəriciləri [7]:

İllər
Min kubmetr Min manat

Axıdılan sular
Təmizlənən

sular
Gəlirlər Xərclər

1940 11693,1 6513,2 3282 2226

1950 18038,7 9106,5 5411,6 2729,1

1951 19669,2 9405,2 5900,8 2862,4

1952 19895,5 9639,8 5968, 6 2810,5

1953 21671,2 10144,6 6501,4 2973

1954 23461,7 11036,9 7038,5 3144,5

1954 ildə 1953 illə
müqayisədə dəyişiklik %

8,3 8,8 8,3 5,8



beləliklə, 1954-cü illə müqayisədə kanalizasiya vasitəsi ilə axıdılan suların həcmi
1957-ci ildə 12679,7 min kubmetr, təmizlənən suların həcmi isə 4574,3 min kubmetr
artmışdır. həmçinin 1954-cü ilin göstəriciləri ilə müqayisədə kanalizasiyanın isti-
fadəsindən əldə edilən gəlir 3796,2 min manat, xərclər isə 442,4 min manat art-
mışdır.

Ümumiyyətlə isə respublikanın əksər yerlərində natəmizliklər və çirkli sular
ibtidai üsullarla qazılmış və divarları daşla hörülmüş quyulara (şambolara)
tökülürdü.  Şambolardan natəmizliklər assinizasiya maşınlarının vasitəsi ilə sovu-
rulub yaşayış məntəqələrinin kənarlarında xüsusi yerlərə daşınıb axıdılırdı. bu işi
KTN nəzdində fəaliyyət göstərən təmizləmə idarələri yerinə yetirirdilər. Natəmiz-
liklərin assinizasiya maşınları vasitəsiiə sovurulub daşınması zamanı sanitariya qay-
dalarına heç də həmişə riayət olunmurdu. Məsələn rayonların birində natəmizliklərin
daşınması üçün istifadə edilən assinizasiya maşınının sürücüsü həmin maşının
çənində həm də suvarma məqsədi üçün istifadə edilən suları daşıyırdı, buna görə
də ona qarşı cəza tədbiri görülmüşdür [17]. 
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KTN-nə aid olan Şuşanın 8,5 kilometrlik kanalizasiyası yarıtmaz vəziyyətdə idi.
Nazirliyin hesabatına görə onun bərpa olunması məqsədə uyğun olmamışdır, buna
görə daha sonra onu öz balansından çıxartmışdır. Gələcəkdə isə Şuşada yeni kanal-
izasiya şəbəkəsi tikildi.

bundan başqa, 1954-cü ildə Azərbaycanın daha dörd şəhərində (Gəncə, Mingəçe-
vir, Sumqayıt, Göygöl) kanalizasiya olmuşdur, ancaq onlar başqa təşkilatlar
tərəfindən istismar edilirdi [7]. bu şəhərlərin də kanalizasiya şəbəkələri ya ibtidai,
ya da yarıtmaz vəziyyətdə idi, əhalinin ehtiyaclarını ödəmirdi. Ən yaxşı vəziyyət
kanalizasiyası yeni tikilmiş Mingəçevirdə idi. Ancaq onun da tikintisi o zaman başa
çatmamış, yalnız 20 kilometri istismar olunurdu. 

1957-ci ildə isə Azərbaycanın yeddi şəhərində kanalizasiya şəbəkəsi olmuşdur
(1954-cü ilin siyahısına Xudat şəhəri əlavə olunmuşdur). Onlardan beşi başqa təş-
kilatlara aid idilər. 
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Cədvəl 5: KTN istismar etdiyi Bakı və Mingəçevir kanalizasiya şəbəkəsinin
göstəriciləri [8]

Şəhərlər

Baş 
kollektorların

uzunluğu
(kilometrlə)

Baş 
kollektorların

uzunluğu
(kilometrlə)

Axıdılan 
sular
(min 

kubmetrlə)

Təmizlənən
sular
(min 

kubmetrlə)

Gəlir
(min 

manatla)

Xərclər
(min 

manatla)

bakı 4,8 167,6 35605,1 15075 10681,5 3246

Mingəçevir 1,5 12,8 536,3 536,3 153,2 340,9

Cəmi 6,3 180,4 36141,4 15611 10834,7 3586,9
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müasir zamanımızda da kanalizasiya şəbəkəsinin
inkişaf etməsinə baxmayaraq, dünyanın çox yerlərində, o cümlədən Azərbaycanın
bəzi bölgələrində mərkəzləşmiş kanallaşma yoxdur və natəmizliklər köhnə qayda
ilə şambolardan sovurulub daşınır.

1959–1962 illərdə şəbəkələrin tikintisi və istismarı. 1959-cu ilin avqustun 20-
də Nazirlər Soveti “Azərbaycan SSR şəhər və fəhlə qəsəbələrində su kəməri və
kanalizasiya təsərrüfatının inkişafına dair” adlı 702 №-li qərar qəbul etdi. İşlərin
görülməsi üçün vəsait ayrıldı və geniş miqyaslı layihələrin yerinə yetirilməsinə
başlanıldı. qərarın icrası istiqamətində görüləcək işlərin böyük həcmi KTN üzərinə
düşdü. O zaman bu nazirliyin nəzdində aşağıdakı su və kanalizasiya idarələri
fəaliyyət göstərirdi: 1. bakı Su Kəməri İstismar İdarəsi; 2. bakı Kanalizasiya Xid-
məti İdarəsi; 3. Gəncə Su Kəməri İstismar İdarəsi; 4. Sumqayıt “Sukanal” Kontoru;
5. Mingəçevir “Sukanal” Kontoru; 6. Naxçıvan Su Kəməri İstismar İdarəsi. Respub-
likanın başqa rayon mərkəzlərində və Dağlıq qarabağda isə su kəmərlərini yerli
kommunal təsərrüfat idarələri istismar edirdilər.

Görülmüş işlərin nəticəsində 1951–1961-ci illər ərzində Azərbaycanda otuz su
kəməri tikilmiş, bəziləri isə əsaslı təmir edilmişdir [6]. Mərkəzləşmiş su təminatının
yox dərəcəsində olan Sabirabad, Şəmkir, biləsuvar, Ağstafa, Ağdaş şəhərlərinə ilk
dəfə su kəmərləri çəkilərək şəbəkələr yaradılmış, bəzi rayonlarda isə artezian quyu-
ları qazılmışdır. Təkcə 1960-cı ildə su kəmərlərinin tikilməsi üçün 16 milyon manat
vəsait xərclənmişdir.

1959–1962 illər arası görülən işlər nəticəsində istehlakçılara gedən suyun miqdarı
keçən illərə nisbətən saniyədə 73,35 min kubmetr, şəhər su şəbəkələrin ümumi uzun-
luğu isə 220 kilometr artmışdır [22]. 1951-ci ildə respublikada istehlakçılar 70 mi-
lyon kubmetr su alırdılarsa, 1960-cı ildə bu rəqəm 80% artaraq 135,5 milyon
kubmetr təşkil etmişdır.  

Obyektlər üzrə görülən inşaat-quraşdırma işlərinin bir hissəsi Azərbaycan SSR
Tikinti nazirliyinin və Xalq Təsərrüfatı Sovetinin tabeliyində olan təşkilatlar
tərəfindən, digəri isə KTN-in nəzdində fəaliyyət göstərən təşkilatlar (rayonların yerli
kommunal  şöbələrin  təmir-tikinti  idarələri,  “Azərkommunenerji”  trestinin təmir-
mexaniki zavodu, baş qaz idarəsinin tikinti-quraşdırma idarəsi) tərəfindən yerinə
yetirilirdi [10]. 1960-cı ilin hesabatına görə, iyirmi beş tikinti obyektindən on beşi
KTN-in payına düşmüşdü [22]. 

həmçinin kanalizasiya kollektorlarının və şəbəkələrin tikintisi gedirdi. həmin
illər ərzində Şəki, Ağdam, Göyçay, laçın, yevlax kimi şəhərlərdə kanalizasiyanın
qurulmasına başlanılmışdır. bakıda və Mingəçevirdə kanalizasiya şəbəkəsi daha da
genişlənmişdir. Respublikanın kanalizasiya ilə təchiz edilmiş şəhərlərin siyahısı
keçən illərlə müqayisədə bir qədər artmışdır. 

Kanalizasiya üzrə tikintinin aparılmasına baxmayaraq, bu sahədə əsaslı dönüş
yaratmaq  mümkün olmamışdır. belə ki, 1961-ci ildə su təsərrüfatının tikintisi və
əsaslı təmiri üçün  büdcədən 1651500 manat vəsait ayrılmışdısa, kanalizasiya üçün
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bu rəqəm cəmi 134000 manat təşkil edirdi [20]. bu rəqəmlərin müqayisəsi kanal-
izasiya inkişafının nə qədər su təsərrüfatının inkişafından geri qalmasının göstəri-
cisidir.

1961-ci ildə bütün Azərbaycan ərazisində kanalizasiya borularının və kollektor-
larının uzunluğu 250 kilometrdən artıq olmamışdır, bunun da 180 kilometri 1957-
ci ilə qədər tikilmişdir. Müqayisə üçün Rusiyanın təkcə Sankt-Peterburq şəhərində
1959-1961-ci illərdə 300 kilometr yeni boru və kollektorlar inşa edilmiş, istismar
olunan şəbəkəyə qoşulmuşdur [4].

Faktiki olaraq 1962-ci ildə bakı, Sumqayıt və Mingəçevirdən başqa digər şəhər-
lərdə inkişaf etmiş kanalizasiya şəbəkəsi olmamışdır. hətta Gəncə kimi böyük şəhər
qismən kanallaşdırılmış və tikinti işləri hələ başlanğıc mərhələsində idi.  başqa şəhər
və məntəqələrdə isə kanalizasiyanı yalnız bəzi obyektlərə qədər çəkmək mümkün
olmuşdur. Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfatı naziri (bundan sonra KT naziri)
Abutalıb Abdullayev SSRİ Kommunist Partiyasının Tikinti şöbəsinə ünvanlandırdığı
məktubunda [24] bunun səbəbini hökumət tərəfindən maliyyə vəsaitinin ayrılma-
ması ilə izah etmişdir.  Daha sonra  nazir qeyd etmişdir ki, maliyyə problemi həll
olunmasa və müasir kanalizasiya şəbəkələri qurulmasa, şəhərlərdə 4 və daha yuxarı
mərtəbəli binaların və başqa kommunal obyektlərin tikilməsi, eləcə də abadlaşdırma
işlərin aparılması mümkün olmayacaq. həm də respublikada sanitar vəziyyət daha
da ağırlaşacaq. Nazir daha sonra yazmışdır ki, KTN məhdud imkanları daxilində
bu sahədə işlər həyata keçirir, xüsusi ilə də gələcək perspektivləri nəzərə alaraq
şəhərlərin kanalizasiya ilə təmin olunmasına dair layihə-araşdırma işləri aparır.

Kanalizasiyanın inkişafı üçün vəsaitin ayrılmamasını KT naziri hələ 1960-cı ildə
rəsmi çıxışlarının birində səsləndirmişdir [22]. Ancaq həmin illər ərzində vəziyyət
dəyişməmiş,  lazımi vəsait  ayrılmamışdır.  Ona görə də  su təsərrüfatının inkişaf
templəri kanallaşmanı dəfələrlə üstələyirdi. halbuki onların inkişafı eyni səviyyədə
getməli idi.

Ceyranbatan su anbarı. 1950-ci illər ərzində bakının da su təchizatı böyük
problemlərlə üzləşirdi. hələ Rusiya imperiyasının dövründə çəkilmiş Şollar kəməri
böyüyən və genişlənən şəhərin ehtiyaclarını artıq ödəmirdi. Ona görə də Xaçmaz
rayonundan bakıya qədər ikinci su kəməri çəkilmişdir. Onun vasitəsi ilə sutkada 9
milyon vedrə həcmində şəhərə su verilməli idi. Ancaq istismar zamanı məlum ol-
muşdur ki, kəmərlə sutkada yalnız 650 min vedrə həcmində su keçir [7]. buna görə
1954-cü ildə hökumət tərəfindən təcili tədbirlər görülmüş, Xaçmazda çayların su
yataqlarından qış mövsümündə də istifadə edilmişdir. halbuki bu əməliyyatı yalnız
yayda etmək olardı. beləliklə, bakının su təchizatı hələ bir necə il çətinliklərlə
üzləşirdi. 

Problemi yalnız 1955-ci ildə  Samur-Abşeron su kanalının Şabrandan Abşerona
qədər olan 86,3 kilometrlik hissəsinin tikintisinin bitirilməsi və daha sonra 1961-ci
ildə Ceyranbatan su anbarının tikintisinin başa çatdırılmasından sonra aradan qaldır-
maq mümkün olmuşdur. Ceyranbatan anbarına həmin kanaldan su daxil olub təmiz-
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lənəndən sonra bakıya verilməyə başlamışdır. Su təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
1960-cı ildə onun ətrafında üç zolaqdan ibarət sanitar-mühafizə zonası yaradılmışdır.
1961-ci ildə Ceyranbatan su anbarının 1-ci sanitar-mühafizə zolağı genişləndirilərək
hasara alınmışdır.

bundan başqa, bakı su kəmərləri idarəsi də suyun israfının aradan qaldırılması
istiqamətində işlər görmüş, suya nəzarəti gücləndirmişdir. bunun nəticəsində həm
şəhərin su təchizatı daha da yaxşılaşmış, həm də verilən sudan planda nəzərdə tu-
tulmuşdan əlavə 914,8 min manat gəlir əldə etmək mümkün olmuşdur. bu uğura
görə KT nazirinin 28 aprel 1960-cı il tarixli əmri ilə bakı su kəmərləri idarəsinin
işçiləri mükafatlandırılmışdırlar [15].

Ağsu-Gəncə su kəməri. Su təchizatı üzrə ən böyük layihələrdən biri Ağsu-Gəncə
kəmərinin tikintisi idi. “Azərsənayelayihə” institutu onun layihəsini 1956-cı ildə
tərtib etmiş və o, KT naziri tərəfindən həmin tarixdə təsdiq edilmişdir. bundan bir
qədər sonra Gəncə və Şəmkiri su ilə təmin edəcək bu kəmərin tikintisinə başlanılmış
və 1959-cu ildə işlərin bir hissəsi tamamlanmışdır. Tikintisi bitmiş hissənin istismarı
Gəncə kommunal təsərrüfatı şöbəsinə tapşırılmışdır [14]. 1960-cı ildə həmin layi-
həyə ikinci dəfə baxılmış və o, bəzi düzəlişlərlə ikinci dəfə nazir tərəfindən təsdiq
edilmişdir [21].  Tikintinin iş həcminin dəyəri 15 milyon 882 min manata bərabər
idi. Kəmərin tikintisi 1962 ildə başa çatmış və onu istismara vermək üçün qəbul
komissiyası yaradılmışdır [19]. yeni tikilmiş kəmərin vəziyyətini yoxlayandan sonra
onun istismar edilməsinə icazə verilmişdir. Kəmərdən istehlakçılara sutkada 30,1
min kubmetr həcmində su verilirdi. Ağsu-Gəncə kəmərinin əsas su mənbəyi Göy-
Göl idi.

Su hövzələrinin çirklənməsinə qarşı tədbirlər. Azərbaycanda su təsərrüfatının
inkişafı ekoloji problemlərin həll edilməsi məsələsini aktuallaşdırmışdır. Əhalinin
sağlamlığı su mənbələrinin təmizliyindən, onların qorunmasından, şəhərlərə verilən
suyun sanitar qaydalara uyğun olmasından asılı idi. buna görə su hövzələrində
ekoloji problemlərin həll edilməsinə dair respublikada lazımi tədbirlərin görülməs-
inə başlanılmışdır. 

İlk olaraq Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 15 noyabr 1956 il tarixli 605 №-
li qərarı ilə bütün müəssisə və təşkilatlar çevrəni çirkləndirdikləri təqdirdə böyük
məbləğdə cərimə olunurdular. bu qərarın icra edilməsi əsasən Səhiyyə və KT nazir-
liklərinə həvalə edilmişdir. bu nazirliklərin birgə dərc etdiyi təlimata [13] görə
Səhiyyə Nazirliyi idarə və müəssisələr tərəfindən çirkli suların su hövzələrinə axıdıl-
masını təyin edib bu halların monitorinqini aparmalı, laboratoriyalarında suların
analizini edib onların hesabatlarını aidiyyətli qurumlara çatdırmalı idi. bundan
başqa, işlənən suları hövzələrə axıdan hər bir təşkilat həmin suların çirklənmə həd-
dini aşmamaq məqsədi ilə onların analizlərini öz laboratoriyalarında etməli idilər.
Çirklənmə dərəcəsini yayımlanmış “Sanitariya qaydalarına” uyğun həddə saxlamaq
üçün müəssisələr axıdılan suları təmizləyici qurğulardan keçirməli idilər. bunun
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üzərində daimi nəzarəti KTN həyata keçirirdi. Əgər hansısa müəssisə qaydaları
pozaraq çirklənmə dərəcəsi yüksək olan işlənmiş suları kanalizasiyaya ya da birbaşa
su hövzələrinə axıtsaydı, qanunla müəyyən edilmiş məbləğdə cərimə ödəməli idi.
həmin məbləğ KTN tərəfindən təyin edilib alınırdı. Cərimələrdən alınan vəsaitin
hara xərclənməsi haqqında Nazirlər Sovetinə təkliflər verilirdi. bundan başqa, Kom-
munal Təsərrüfatı və Səhiyyə nazirlikləri sənaye obyektləri tərəfindən çirklənmiş
su hövzələrin təmizlənməsi istiqamətində tədbirlər planının hazırlanmasını da həyata
keçirirdilər. Su hövzələrini başqa respublikaların müəssisələri çirkləndirirdilərsə,
onda bu nazirliklər onların aidiyyətli qurumları ilə əlaqə saxlayıb birgə tədbirlərin
görülməsinə nail olmalı idilər.

KTN-in 1957-ci ilin 1 yanvar tarixli “Çirkli suların axıdılmasına görə cərimələrin
alınması haqqında” əmrinə [13] görə yerli kommunal idarələr Azərbaycan ərazisində
çirkli suları su hövzələrinə axıdan bütün müəssisələrin siyahısını tərtib edib, onlar-
dan cərimələrin alınmasını və alınan vəsaitin büdcəyə daxil olmasını təmin etməli
və bu barədə nazirliyə hesabat verməli idilər. 

beləliklə, ekoloji təmizlik uğrunda tədbirlər planları tərtib olunub icra edilməyə
başlamışdır. 1957-1960-cı illər ərzində müəssisələrdən 41 milyon manata qədər
cərimələr alınmış, dövlət büdcəsinə keçirilmişdir. buna baxmayaraq, ekoloji prob-
lemlərin həll edilməsi cəhdləri problemlərlə üzləşirdi. Müəssisələrin bir çoxu təmiz-
ləyici qurğuları quraşdırmaqdan və axıdılan suların çirklənmə dərəcəsini təyin
etməkdən yayınırdılar, çevrənin çirkləndirilməsini davam etdirirdilər. vəziyyət o
yerinə gəlib çatmışdır ki, hətta Moskva mətbuatı Azərbaycanda müəssisələrinin nefti
Xəzər dənizinə axıtdıqları haqqında məqalə dərc etmişdir [5]. bu məsələ üzrə
araşdırma aparan Azərbaycan SSR Maliyyə Nazirliyinin hesabatına görə [11, 7-8]
vəziyyətin bu həddə çatmasında bakı Şəhər İcraiyyə Komitəsi və KTN təqsirli idi.
hesabatda qeyd olunmuşdur ki, 1957-ci ilin sonlarında onlar çevrənin çirk-
ləndirilməsinə görə neft sənayesi müəssisələrindən 17,8 milyon manat cərimə almış,
ancaq sonra bu məbləği geriyə qaytarmışdırlar. Maliyyə Nazirliyinin iddiasına görə,
məhz buna görə həmin müəssisələr ekoloji təmizliyə riayət edilməsində maraqlı ol-
mayıblar. 

Maliyyə Nazirliyinin ittihamlarına münasibət bildirən KT naziri bu ittihamları
rədd edərək Nazirlər Sovetinə ünvanlamış cavab məktubunda [11] yazmışdır ki,
həmin cəriməni geriyə Nazirlər Sovetinin keçmiş rəhbərliyinin əmri ilə qaytarmışdı
və Maliyyə Nazirliyi bunu bilirdi. Daha sonra nazir qeyd etmişdir ki, keçən illər
ərzində müxtəlif müəssisələrdən 40 milyondan çox cərimə alınsa da, görülən təd-
birlər ekoloji təmizlik problemini həll edə bilməyib. bunun səbəbini isə nazir çevrəni
çirkləndirən müəssisələrin qarşısında lazımi tələblərin qoyulmamasında görürdü.
Dolayısı ilə o, sovet idarəçilik sisteminin qüsurlarını ortalığa çıxardırdı. Çünki o
vaxtın müəssisə rəhbərləri bir çox hallarda şəxsi əlaqələri və münasibətləri işə
salaraq qanunların icrasından yayınırdılar. Nazirin iddiasına görə, ekoloji problemin



həll edilməməsinin əsas səbəbi məhz budur. Məktubun sonunda nazir qeyd etmişdir
ki, KTN və o zaman Əliş ləmbəranskinin başçılıq etdiyi bakı Şəhər İcraiyyə
Komitəsi ekoloji durumun qaydaya salınmasına dair öz tədbirlər planını hazır-
lamışdırlar. Onu qəbul edən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 13 aprel 1960-cı il
tarixli 292 №-li əmri ilə işlərin görülməsi üçün vəsait də ayırmışdır. Ancaq buna
baxmayaraq, aidiyyətlı qurumlar KTN-nə bu istiqamətdə layihə-araşdırma işlərinin
aparılması üçün lazımi material və limitlər ayırmamışdırlar.  

bundan başqa, şəhər su şəbəkələrini istismar edən KTN-nin nəzdində olan təşki-
latlar mənzillərə verilən suyun təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyırdılar. Müx-
təlif xəstəliklərin və epidemiyaların su vasitəsi ilə yayılmaması üçün şəhərlərə və
qəsəbələrə verilən suyun xlorlaşdırılması və xlorun suda qalır miqdarı xüsusi qay-
dalarla təyin edilmişdir. bunun üçün  kəmərlərdə xüsusi xlor qurğuları quraşdırılırdı.
bu işə nazirlik böyük diqqət yetirmiş, dəfələrlə müxtəlif əmr və sərəncamlar verib,
onların icra edilməsinə nəzarət edirdi. Məsələn, nazirin 26 dekabr 1960-cı il tarixli
əmrində qeyd edilmişdir ki, “Suyun xlorlaşması məsələsi əsas məsələlərdən biri ol-
masına baxmayaraq, indiyədək lənkəran, quba, Şuşa, Ağdam və Göyçay şəhər-
lərində xlor qurğuları olduğu halda, onlar quraşdırılmamışdır” [16]. Ona görə bu
şəhərlərin kommunal təsərrüfatı şöbələrinə 1961-ci ilin birinci rübünə qədər xlor
qurğularını quraşdırıb istifadəyə vermək, bu işə cəlb olunan işçiləri isə təlimatlandır-
maq əmri verilmişdir. 

Xüsusi ilə qeyd edilməlidir ki, xlor qurğularını KTN-nin təmir-mexaniki zavodu
həmin nazirliyin layihə-smeta bürosunun sxemləri əsasında istehsal edirdi. bu da o
deməkdir ki, qurğuların layihələndirilməsindən istehsal edilməsinə qədər bütün
proses nazirliyin daxili gücləri ilə həyata keçirilirdi.

1962-ci ildə görülən tədbirlərin nəticəsində infeksion xəstəliklərin azalması qeydə
alınmışdır. buna baxmayaraq bəzi yerlərdə yenə suyun xlorlaşdırılması ilə bağlı
problemlər həll olunmamışdır. Ona görə də nazirin əmri [19] ilə həmin məntəqələrdə
təcili olaraq xlor qurğuları quraşdırılmalı idi. Əmrə əsasən qurğuların istehsal edilib
yerlərə çatdırılmasına qədər içməli suyun xlorlaşdırılması ibtidai üsullarla aparılmalı
idi. bundan başqa əmr olunmuşdur ki, nazirliyin kollegiyalarında respublikada in-
feksion xəstəliklərinin durumu və onların qarşısının alınması üçün KTN-nin gördüyü
tədbirləri daim müzakirə edilsin.

Hidroloji elmi-tədqiqat laboratoriyasının fəaliyyəti. Su təsərrüfatının genişlən-
məsi sanitariya və su hövzələrinin mühafizəsi probleminə daha ciddi yanaşmaq
zərurətini ortalığa çıxartmışdır. bu məqsədlə 1959-cu ildə KTN-nin layihə-smeta
bürosunun nəzdində nazirin təşəbbüsü ilə hidroloji elmi-tədqiqat laboratoriyası
yaradılmışdır. Onun vəzifələri: a) istismarda olan su kəmərləri və kanalizasiyanın
vəziyyətini araşdırmaq və onların imkanlarının artırılması üçün tədbirlər həyata
keçirmək; b) respublikada su ehtiyatlarını araşdırılmaq və onların səmərəli istifadəsi
üçün təkliflər vermək; c) məişət və kanalizasiya sularının daha da səmərəli təmiz-
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ləmə üsullarını tapmaq və içməli suların keyfiyyətini yüksəltmək, texnoloji və sə-
naye ehtiyacları ödəmək üçün istifadə edilən şirin suları dəniz suyu ilə əvəz etmək,
şəhər və kəndlərdə istifadə edilən çay və kəhriz suları ziyanlı qatqılardan təmiz-
ləmək; d) su kəmərlərinin sanitariya mühafizəsi və suların təhlükəsizliyi ilə bağlı
problemləri həll etməkdən ibarət olmuşdur [9].

1960-cı ildə elmi-tədqiqat laboratoriyası respublikanın 25 rayonunda su kəmər-
lərinin pasportlaşmasını, 30 rayonda mənbələrdən suyun alınma yerlərinin araşdırıl-
masını, başqa elmi-tədqiqat institutları ilə əlaqələrin yaradılması işlərini həyata
keçirmişdir; həmçinin, elmi-tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşları yerlərdə suların
xlorlaşdırma işinin təşkili və bu işi görən işçilərin təlimatlandırması işinə
qatılmışdırlar [22].

Eyni zamanda, bu kimi əhəmiyyətli məsələləri həll edə edən laboratoriya tam
gücü ilə fəaliyyət göstərə bilmirdi. bu da mərkəzləşdirilmiş sovet təsərrüfat siste-
minin qüsurlarından irəli gəlirdi. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri
M.A.İskəndərova ünvanlanmış 29 yanvar 1960-cı il tarixli ərizəsində [9] KT naziri
laboratoriyanın işinin ciddi çətinliklərlə üzləşdiyini, reaktivlər və kimyəvi mad-
dələrin hələ də ayrılmamasını, işçilərin ayrıca otaqlarla təmin edilməməsini qeyd
etmişdir. həmin ərizədə nazir bu problemlərin həll edilməsi üçün məsələ qaldır-
mışdır. Ancaq 1961-ci ildə də laboratoriyanın problemləri həll olunmadı.

beləliklə, 1959-cu ildən başlayaraq 1961-ci ilin sonuna qədər KTN-nin hidroloji
elmi-tədqiqat laboratoriyası məhdud imkanlarına baxmayaraq respublika üzrə su
təchizatı və kanalizasiya ilə bağlı bütün elmi-tədqiqat işlərini aparırdı. Ancaq res-
publikanın o zamankı rəhbərliyi hansısa səbəblər üzündən bu laboratoriyanın
genişləndirilməsində və onun elmi-tədqiqat institutuna çevrilməsində maraqlı deyil
idilər. bunun əvəzində Azərbaycanda 1961-ci ilin sonunda Moskvanın birbaşa
tabeçiliyində fəaliyyət göstərən ümumittifaq “vodgeo” Elmi-Tədqiqat İnstitutunun
filialı açıldı. beləliklə, strateji əhəmiyyətə malik olan su tədqiqatları Azərbaycan
nazirliyinin nəzdindən çıxarılıb ümumittifaq qurumuna verildi. buna baxmayaraq,
KTN-nin hidroloji elmi-tədqiqat laboratoriyası su kəmərlərinin sanitar mühafizə-
sinə, rayon su kəmərlərinin və kanalizasiyanın iş rejiminin araşdırılmasına və saz-
lanmasına, təmizləyici qurğuların quraşdırılmasına dair işləri davam etdirirdi [18].

Su obyektlərinin hərbiləşdirilmiş mühafizəsi. Su anbarlarını və başqa strateji
obyektləri KT nazirinə tabe olan hərbiləşdirilmiş mühafizə qoruyurdu. Azərbaycan
SSR Nazirlər Sovetinin 25 noyabr 1961 il tarixli 1029 №-li qərarı ilə Ağsu-Gəncə
kəmərinin əsas su mənbəyi olan Göygölün ətrafında sanitar-mühafizə zolaqları
yaradılmışdır. bu işin təşkil olunması və gələcəkdə mühafizənin aparılması KTN-ə
tapşırılmışdır. Nazirin 15 dekabr 1961-il tarixli əmri ilə tabeliyində olan Gəncənin
“Sukanal” idarəsi Ağsu-Gəncə kəmərinin su mənbələrini çirklənmədən qorumaq və
suların keyfiyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün üç sanitar-mühafizə zolağının
yaradılmasını təşkil etməli idi [18]. bundan sonra Göygölə çirkli suları axıtmaq,
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sahillərində mal-qara otarmaq, bostan salmaq, ova çıxmaq, ağacları kəsmək, balıq
tutmaq, qayıqda üzmək ya da çimmək, ərazini zibilləmək, fərdi tikinti aparmaq
qadağan olunmuşdur. 

1961-ci ildə Ceyranbatan su anbarının yeni tikilmiş obyektlərini, eləcə də hövsan
və binədə yerləşən qurğuları qorumaq üçün 40 nəfər döyüşçüdən ibarət hərbi
mühafizə dəstəsi təşkil olunmuşdur. KT nazirinin əmri ilə həmin ilin sonuna qədər
postların sayı və yeri müəyyən edilməli, keşikçi qüllələr tikilməli, döyüşçülərə xid-
məti otaqlar verilməli; onlar silah, rabitə və texniki vasitələrlə təmin edilməli idilər.
1962-ci ildə Nazirlər Soveti Ceyranbatan su anbarının mühafizəçilərinin sayının
artırılmasına dair KTN və bakı şəhər İcraiyyə Komitəsinə göstəriş vermiş, əmək
haqqı fondunu artırmışdır [10].

hərbi mühafizənin zabitləri həm də KTN-nin işçiləri üçün hərbi dərslər keçmiş,
hava hücumundan müdafiə tədbirlərini həyata keçirmişdirlər [13]. yanğından
müdafiə tədbirlərini də hərbi mühafizənin zabitləri həyata keçirirdi. bayramlar və
dövlət tədbirləri zamanı nazirin əmri ilə su obyektlərinin mühafizəsi daha da güc-
ləndirilirdi. Mühafizə xidmətində fərqlənən döyüşçülər mükafatlandırılırdılar və
təltif edirdilər [18].

Nəticə

Azərbaycanda su və kanalizasiya təsərrüfatının tarixi-sosioloji baxımdan
araşdırılması keçmiş zamanla müasirliyi birləşdirməyə imkan verir. bunun
nəticəsində bu  təsərrüfat sahəsi üzrə XX əsrin ortalarında olan vəziyyəti və statistik
göstəriciləri müasir vəziyyətlə müqayisə etmək və inkişaf dinamikasıni izləmək
imkanı yaranır. Eyni zamanda, bu kimi tədqiqatların nəticəsində keçmiş zamanların
idarəçilik və iş prinsipləri öyrənilir və onların müasirliyə uyğun olan bəzi məqam-
larının günümüzdə tətbiq edilməsi imkanları yaranır. bundan başqa, keçmişdə bu-
raxılan səhvlərin öyrənilməsi ona görə lazımdır ki, onlar müasir dövrdə təkrar
olunmasın. Nəhayət, keçmiş olayların araşdırılması insanların rahat yaşaması,
dövlətin inkişafı və sosial gərginliyin aradan qaldırılması üçün gələcəkdə hansı təd-
birlərin görüləcəyini təsəvvür etmək və onları planlaşdırmaq perspektivlərini açır.
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