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ÖN SÖZ
2017-ci ilin yanvarında Bakı şəhərini təmiz, yüksək keyfiyyətli
bulaq suyu ilə təchiz etmiş Şollar kəmərinin istifadəyə verilməsinin
100 ili tamam olur. Altı ilə tikilən bu möhtəşəm su kəməri çoxmilyonlu, nəhəng infrastruktur layihəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda
bakılıları uzun onilliklər boyu həyat mənbəyi olan su ilə etibarlı olaraq
təchiz edə bilmişdir.
Şollar-Bakı su kəmərinin tarixi gərgin və ziddiyyətli məqamlarla,
ideyalar mübarizəsi ilə, layihənin gərəkliyi və ya gərəksizliyi ətrafında
mübahisələrlə zəngindir. Belə ki, bu kəmərin layihəsi müzakirə
olunarkən suyun digər mənbələrdən çəkilməsi mümkünlüyü, Şolların
Bakı şəhərinə kifayət qədər su verə bilməyəcəyi haqqında fikirlər
səslənirdi, kəskin diskussiyalar aparılırdı. Lakin bu mübahisələrə və
alternativ layihələrə opponentləri Şolların şəhərin ehtiyaclarını ödəyə
biləcək yeganə içməli su mənbəyi olmasına inandıra bilmiş təcrübəli
mühəndislərin, ictimai xadimlərin səyləri nəticəsində son qoyuldu.
Bütün bu məsələlər oxucuların diqqətinə təqdim olunan “ŞollarBakı su kəmərinin tarixindən” kitabında öz əksini tapmışdır. Kitabın
müəllifləri – AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşları,
tarix üzrə fəlsəfə doktorları Fərhad Cabbarov və Məmməd Məmmədov Bakının su təchizatı tarixinin əsas dövrlərini, XIX əsrin ikinci
yarısında irəli sürülən su kəmərləri layihələrini, Şollar su kəmərinin
layihələndirilməsi və çəkilməsi tarixini ilk mənbələr, birinci növbədə,
arxiv materialları əsasında izləmiş, şəhər rəhbərliyi və ictimaiyyətinin
su problemini necə həll etmələri, onun necə reallığa çevrilməsi
haqqında dolğun təsəvvür yarada bilmiş, eyni zamanda XIX əsrin
sonu – XX əsrin əvvəllərində şəhərin ictimai və sosial-iqtisadi
həyatından maraqlı faktları açıqlamışlar.
Qeyd etmək istərdim ki, bu kitabın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfindən hazırlanması təkcə Şollar-Bakı su kəmərinin 100 illik
yubileyi ilə əlaqədar deyil. Mövzunun seçilməsi həm də onunla
şərtləndirilmişdir ki, muzeyin fondlarında Şollar suyunun tarixinə dair
xeyli sayda materiallar qorunub saxlanılır. Məlumdur ki, elmi tədqiqat
və mədəni-maarif müəssisəsi olan muzeyin əsas vəzifələrindən biri də
öz kolleksiyasını elmi dövriyyəyə gətirməkdən, onu təbliğ etməkdən
ibarətdir. Bu baxımdan məhz həmin materialların araşdırmaya cəlb
olunması, sözsüz ki, böyük əhəmiyyət kəsb edir. Muzeyin fondlarında
bilavasitə Şollar-Bakı su kəmərinin tarixi ilə əlaqədar kitablar,
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hesabatlar, eskizlər, arayışlar, vəsiqələr, fotoşəkillər, fotoalbomlar var.
Burada mühəndis-inşaatçı, Şollar kəmərinin inşasının iştirakçısı olmuş
A.N.Myamlinin materialları, “1920-ci ildən Bakı-Şollar su kəmərinin
genişləndirilməsi”, “Bakı-Şollar su kəmərinin tikilib qurtarması” fotoalbomları və s. eksponatlar mühafizə olunur. Məhz bu material kitabın
sonunda təqdim olunan fotoşəkillərin əsasını təşkil etmişdir.
Tədqiqat mövzusunun seçilməsini şərtləndirən digər əsas
məqamlardan biri də bu olmuşdur ki, hal-hazırda Milli Azərbaycan
Tarixi Muzeyi görkəmli Azərbaycan sahibkarı və xeyriyyəçisi Hacı
Zeynalabdin Tağıyevin irsini toplayan, qoruyan və öyrənən əsas
mərkəz rolunu oynayır. Muzeyin binası keçmiş Tağıyev mülkündə
yerləşir, ekspozisiyada isə Hacının xatirə muzeyi yaradılmışdır. Bu
böyük insanın adı ilə bağlı olan hər bir şey muzey əməkdaşları üçün
maraq doğurur və onlar mütəmadi olaraq müxtəlif nəşrlər vasitəsilə
H.Z.Tağıyevin fəaliyyətini işıqlandırır və təbliğ edirlər. Hacının fəaliyyətinin bir qolu da məhz Bakı şəhərinin su təchizatı probleminin
həllində onun yaxından iştirakıdır. H.Z.Tağıyev öz vəsaiti hesabına
şəhərə kiçik su kəməri çəkdirənlərdən biri olmuş, şirinləşdirici su
aparatının quraşdırılmasını maliyyələşdirmiş, dumada Şollar mənbəyində axtarışların aparılmasına daim dəstək vermiş, Şollar kəmərinin
baş mühəndisi Uilyam Lindleyin işlərinə həmrəylik nümayiş
etdirmişdi. Məhz bu kitabda H.Z.Tağıyevin Bakının su təchizatı
sahəsindəki fəaliyyəti ilk dəfə olaraq, əvvəllər az məlum olan faktlar
və ilk mənbələr əsasında tam və sistematik şəkildə işıqlandırılmışdır.
Ümidvaram ki, muzeyimizin elmi əməkdaşları F.Cabbarovun və
M.Məmmədovun yığcam və məzmunlu əsəri Şollar-Bakı su kəmərinin
100 illik yubileyi ərəfəsində qurğunun tikintisi tarixinin öyrənilməsinə
və bu böyük layihənin həyata keçirilməsində əməyi olmuş bütün
insanların xatirəsinə dəyərli töhfə olacaq.
Nailə Vəlixanlı
Əməkdar elm xadimi, akademik
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BAKININ SU TƏCHİZATININ ERKƏN TARİXİNDƏN
Su təbiətin insana bəxş etdiyi ilahi mənbədir, onsuz həyatı təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu söz artıq dilə gələndə, adamı sevinc,
əminlik, ümid hissləri bürüyür. Səhrada uzun yolu qət edən karvan su
haqqında düşünür, isti yay aylarında torpağı becərən əkinçilər Tanrıya
yalvararaq, ondan su diləyirlər...
Qədim zamanlardan Azərbaycanda su ayininə böyük əhəmiyyət
vermişlər. Azərbaycanlılarda yola çıxana uğurlu yol, salamatçılıq arzulamaq mənasını verən arxasınca su atmaq adəti indiyədək qalmaqdadır. Türkəçarə, suda fala baxmaq və başqa inanclarımız qədim su
ayini ilə birbaşa əlaqədardır. Bu isə ilk növbədə suyun şəfa və təmizlik
mənbəyi olmasına söykənir.
Tarix boyu xüsusilə təbii su ehtiyatlarından məhrum olan bölgələrin əhalisinin içməli su ilə təchizatı böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.
Bakı və Abşeron yarımadası da belə bölgələrə aiddir. Bu şəhər üçün
həyati əhəmiyyətli Şollar su kəmərinin inşasına rəhbərlik etmiş mühəndis Uilyam Lindleyin sözləri ilə desək, “Bakı şəhəri bir tərəfdən
xoşbəxtdir ki, onun neft sərvətləri var, digər tərəfdən isə su mənbələrinin yoxluğuna və uzaqda yerləşməsinə görə çox bədbəxtdir”.1
Azərbaycanın qədim və orta əsr şəhərləri tarixən müxtəlif üsullarla su ilə təchiz olunurdu. Dağlıq ərazilərdə yerləşən şəhərlərə su
arxlar, kəhrizlər və ya dulus boruları vasitəsilə yaxınlıqdakı çaylardan
və bulaqlardan gətirilirdi. Aran bölgələrinin şəhərlərinə su Araz və
Kür çaylarından çəkilmiş suvarma kanalları ilə çatdırılırdı. Suvarma
kanallarından uzaqda yerləşən və ya təbii mənbələrdən məhrum olan
şəhərlərdə isə əhali qazılmış su quyularından istifadə edirdi. Kəhriz
sistemi Bakıda və Köhnə Gəncədə aşkar olunmuşdur. Orta əsrlərdə ən
inkişaf etmiş su təchizatı üsuslu dulus borularından düzəldilmiş kəmərlər idi. Belə kəmərlər əksər orta əsr şəhərlərinin (Gəncə, Qəbələ,
Beyləqan, Bakı, Gülüstan qalası, Şamaxı və b.) ərazisində aparılan
qazıntılar zamanı aşkar olunmuşdur.2
Abşeronda daha çox yayılan və tarixən formalaşan su təchizatı
növlərinə kəhrizlər, ovdanlar və quyulardan suyun çıxarılması sistem1

Баку-Шолларский водопровод. К докладу заведующего отделом
водоснабжения
А.Т.Севостьянова
на
первом
(XIII)
Всесоюзном
водопроводном и санитарно–техническом съезде 25 апреля-4 мая 1925 г. в
гор. Баку. Баку, 1925, s. 7.
2
Мамедов Р.А. Города Северного Азербайджана VII-XIV вв. Баку, 2015, с.
175-176.
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ləri aiddir. Bakı tarixinin görkəmli araşdırıcısı professor Sara Aşurbəylinin yazdığına görə, XIV əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində İçərişəhər əhalisini su ilə təmin edən kəmərlər və kəhrizlər mövcud olmuşdur. S.Aşurbəylinin Əbdürrəşid Bakuvinin əsərindən gətirdiyi
iqtibasa əsasən, “onun [Bakının – F.C., M.M.] suyu qayalarda çapılmış quyulardan və mənbələrdən çıxarılır, orada təmizlənir, çox
xoşdur”.3
1953-cü ildə Bakıda Mixail Lermontov və Bünyad Sərdarov küçələrinin tinində tikinti işləri aparılarkən şimal-qərbdən cənub-şərqə
doğru İçərişəhər istiqamətində su kəməri aşkar edilmişdir. Su bu
kəmərlə şəhərin dağlıq hissəsindəki (“Çəmbərəkənd”) kəhrizlərdən
gəlirdi. Şəhərin yuxarı hissəsində (Niyazi küçəsi) son vaxtlaradək
qədim ovdan var idi. Şah kəməri adlanan bu xətlə su indiki Bakı Şəhər
İcra Hakimiyyətinin binası yaxınlığında qalaya daxil olaraq,
Şirvanşahlar sarayının yerləşdiyi ərazidə yaşayan əhalini su ilə təmin
edirdi.
1958-ci ildə bu ərazidə torpaq işləri aparılarkən qala divarının
yaxınlığında 10 m dərinlikdə yonulmuş dördkünc daşlardan çəkilmiş
qədim su kəməri aşkara çıxarılmışdır. Daşın iç tərəfdən eni 14 sm,
hündürlüyü 20 sm-dir. Üzərində kufi xətlə yazılmış kitabə olan daş
həmin su kəmərini XI-XII əsrlərə aid etməyə imkan verir. 1959-cu
ildə həmin yerin yaxınlığında, qala bürclərindən birinin altında,
açıldığı yerdə uzunluğu 45 m-dən çox, hündürlüyü isə 1 m-ə yaxın
olan yeraltı lağım aşkar edilmişdir. Lağımın qurtaracağında çatma
tağtavanlı kamera var idi. Qurğu bütünlüklə əhəngdaşından hörülmüşdü. Kamera yer səthindən 8,9 m dərinlikdə idi. Aşkar edilmiş yeraltı
lağım qalanı su ilə təchiz edən kəhrizlərdən birinin tərkib hissəsi,
kamera isə bir növ sudurulducu hovuz olmuşdur.
Şirvanşahlar sarayının yaxınlığında hal-hazırda bağlı olan və
güman ki, sarayı və yaxınlıqdakı hamamı su ilə təmin edən böyük
ovdan vardır.
1953-cü ildə Hüsü Hacıyev küçəsində (indiki Azərbaycan
prospektində) yeni evin tikintisi üçün bünövrə yeri qazılarkən yer
səthindən 8 m dərinlikdə, qədim qala divarından 400-500 m şərqə
doğru kəhriz aşkar olunmuşdur. Kəhriz sisteminin baş lağımı düz xətlə
şəhərin yuxarı hissəsi səmtində davam edirdi. Bu su kəməri Şamaxı
darvazası tərəfdən qalaya daxil olaraq, şəhərin şərq hissəsinin suya
3

Ашурбейли С. Очерк истории средневекового Баку (VIII-начало XIX вв.).
Баку, 1964, с. 76.
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ehtiyacını ödəyirdi. 1955-ci ildə yer çökməsi nəticəsində üç yerdə
kəhriz quyuları aşkar edilmişdir: birincisi – 4-cü Paralel (indiki Sübhi
Salayev) küçəsindəki evin həyətində, ikincisi – Şors (indiki Bəşir
Səfəroğlu) küçəsindəki evin altında və üçüncüsü – Korqanov (indiki
Rəsul Rza) küçəsindəki evin həyətində. Quyuların hər üçü xeyli dərin
– təqribən 12-13 m idi. Onların hamısında su vardı və diblərində
yeraltı kanalların dəliyi görünürdü. Şübhəsiz ki, ilk iki quyu Azərbaycan prospektindəki kəhriz sisteminin baş lağımının davamı olmuşdur.
Üçüncü quyu isə yerinə görə, ehtimal ki, kəhrizin ayrıca qolu imiş.
Şəhərdə mənbəyini indiki Şəhidlər xiyabanı tərəfdə iki bulaqdan
götürən üçüncü su kəməri xətti də olmuşdur. Bu xətt indiki
filarmoniya binasının yaxınlığında qalaya daxil olur və əsasən
İçərişəhərin qərb və cənub hissələrinə xidmət edirdi.
Şəhər ərazisində aşkar edilən su mənbələri bulaq suyu ilə qidalanan üç əsas kəmərə və XIV əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində fundamental və mürəkkəb kəhriz sisteminə malik feodal Bakısının su
təchizatı haqqında Ə.Bakuvinin məlumatını tamamlamağa imkan
verir. Ehtimal ki, həmin kəhriz sistemi daha əvvəl qurulmuşdur. Bunu
yuxarıda qeyd edilən kufi kitabəli daşın tapılması da təsdiq edir.4
Son vaxtlaradək Abşeronun bəzi yerlərində ovdanlara da rast
gəlmək mümkün idi. Yağış və ya yeraltı suları toplamaq üçün quraşdırılan ovdanlar yerüstü və yeraltı hissələrdən ibarət idi. Yerüstü
hissə uzunvari üçbucaq, bəzən isə düzbucaq formasında idi. Yerin
üstündən ovdanın içərisinə doğru quraşdırılan pilləkən ya yağış suyu
yığılan rezervuara, ya da yeraltı sular toplanan quyuya aparırdı.
Ovdanların xüsusiyyəti bundan ibarət idi ki, onlara giriş küləyə əks
istiqamətdə tikilirdi. Bu bir tərəfdən ovdanı qumun içəri dolmasından
qoruyur, digər tərəfdən isə havanın ventilyasiyası üçün yaxşı şərait
yaradırdı. Bəzi ovdanlar üzərindəki yazılar təxminən h. 1130-1343-cü
(1717-1824) illərə aiddir. Qala kəndində aşkar olunan ovdanların
birinin üzərindəki yazı bildirir ki, bu ovdan I Şah Abbasın (15871629) vaxtında inşa olunmuşdur. Beləliklə, ovdanlar özünəməxsus su
təchizatı qurğuları rolunu oynayırdılar.
Akademik Əbdülvahab Salamzadənin Rusiya Dövlət HərbiTarix Arxivində aşkarladığı Bakının XVIII əsrin sonu-XIX əsrin
əvvəllərinə aid bir neçə baş planında şəhərin su kəmərlərinin
magistralları da öz əksini tapıb. 1796-cı ildə mühəndis, polkovnik
Xristian Truzson tərəfindən tərtib olunan Bakının planında iki, 18074

Ашурбейли С. Göst. əsəri, s. 76-78; Aşurbəyli S. Bakı şəhərinin tarixi. Bakı,
2006, s. 140-141.
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ci və 1808-ci illərə aid şəhər planlarında isə artıq üç su kəməri xətti
göstərilmişdir. 1809-cu ildə tərtib olunan plandan isə görünür ki,
kəmər xətlərinin qala divarlarından xaricdə dörd yeraltı su anbarı
mövcud olmuşdur.5
Adıçəkilən üç kəmər öz suyunu qala divarlarından xeyli uzaqda
yerləşən mənbələrdən alırdı. Su kəməri xətlərinin adları belə idi: Xan
(Şah), Məhəmmədqulu xan, Hüseynqulu xan.6 Xan su kəməri öz
başlanğıcını şəhərin şimal hissəsindəki dağüstü platodan götürürdü.
Üç bulaqdan qidalanan bu su kəməri indiki “İçərişəhər” metro stansiyası tərəfindən qalaya daxil olur və Şirvanşahlar saray kompleksinin
ehtiyaclarını təmin edirdi. Məhəmmədqulu xan su kəməri şimal-qərbdə – Çəmbərəkənddə, Şəhidlər Xiyabanı ətrafında yerləşən iki bulaqdan başlanırdı. Hal-hazırda filarmoniyanın yerləşdiyi yerdən
İçərişəhərə daxil olan bu su kəməri şəhərin qərb və cənub hissələrinə
xidmət göstərirdi. Hüseynqulu xan su kəməri bugünkü Azərbaycan
prospektindəki iki bulaqdan qidalanaraq Şamaxı qapıları tərəfdən
İçərişəhərə daxil olur və xan iqamətgahının suya olan tələbatlarını
ödəyirdi. Təəssüflər olsun ki, bu su kəmərlərinin tikinti tarixləri
haqqında məlumat yoxdur. Lakin kəmərlərin adları onların inşası
vaxtını müəyyən etməyə imkan verir. Belə ki, əvvəllər Şah, daha
sonra isə Xan adlanan su kəməri, şübhəsiz ki, XV əsrdə – Şirvanşahlar
sarayı kompleksi inşa olunan vaxt tikilib. Məhəmmədqulu xan kəməri
1791-1792-ci illərdə Bakı xanı olmuş şəxsin adı ilə bağlıdır. Kəmərlərdən üçüncüsü isə sonuncu Bakı xanı Hüseynqulu xanın (17931806) adını daşıyırdı. Ehtimala görə, su kəmərlərində təmir işləri
adıçəkilən xanların hakimiyyəti dövründə aparıldığından, onlar belə
adlandırılıblar. Kəmərlərin özləri isə, çox güman ki, daha əvvəl –
XVII əsrdə, Bakının ticarət şəhəri kimi əhəmiyyəti artdığı və burada
geniş tikinti aparıldığı dövrdə inşa olunublar.
XIX əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycanın tarixində yeni dövr
başlayır. Qacarlar dövləti və Azərbaycan xanlıqları ilə qalibiyyətli
müharibələr nəticəsində Rusiya imperiyası bu torpaqları işğal edir.
1806-cı ildə Bakı rus qoşunları tərəfindən tutulur və Bakı xanlığı ləğv
edilərək yerində rus komendantının başçılıq etdiyi Bakı əyaləti
yaradılır.
1868-ci ilə qədər Xan su kəməri əvvəlcə Bakı distansiyasının
(mühəndis komandasının), daha sonra isə İnşaat komitəsinin ixtiyarın5

Саламзаде А. О бакинском водопроводе феодального периода. // Доклады
АН Азербайджанской ССР, 1956, №3, т. XII, с. 225-226.
6
Yenə orada, s. 225.
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da idi. Bu təşkilatlar kəmərdə heç bir yenidənqurma işləri aparmır,
yalnız nəzarət və təmir-profilaktik işləri həyata keçirməklə məşğul
idilər.7
XIX əsrin əvvəllərində Bakı şəhərinə su yalnız iki kəmər vasitəsilə çatdırılırdı: Xan kəmərindən gələn su İçərişəhərdə Xan sarayının
yanındakı köhnə su anbarına axıdılırdı, Məcsid kəmərindən isə su
Cümə məscidinə gətirilirdi. Bu sular şəhəri şimal-qərb tərəfdən əhatə
edən dağların yamaclarında qazılan quyulardan gəlirdi. Quyular
yeraltı qalereya ilə birləşir, su onun dibi ilə kəmər istiqamətində axır,
sonra isə kəmərlə yuxarıdakı qidalandırıcı quyular vasitəsilə ovdanlara
çatdırılırdı.8 1825-ci ildə Bakıda olmuş Eduard Eyxvald da iki su
təchizatı mənbəyi haqqında məlumat vermişdir: “…şah sarayı
yaxınlığında quyu vardır, oradan ən yaxşı su çıxır. Quyu qayada 45
sajen [96 m – F.C., M.M.] dərinliyində qazılıb, onun dibinə aparan pilləkənlər çox dik idi. Bundan başqa, şəhərin içindən yaxın yüksəkliklərdən çəkilən başqa su da axır, lakin onun dadı o qədər də yaxşı
deyil”.9
XIX əsrin 30-cu illərində Rusiyanın maliyyə naziri Y.F.Kankrinin göstərişi ilə imperiyanın Cənubi Qafqazda işğal etdiyi torpaqların
təsviri tərtib olunmuşdu. Şəhər və şah sarayı haqqındakı ətraflı
təsvirdə Bakının su mənbələri haqqında məlumat verilir, qalanın bayır
və içəri divarları arasında, şah sarayından solda qalanı keyfiyyətli su
ilə təchiz edən şah quyusunun olduğu bildirilir. Həmin su şəhərdən
4267 m aralıda yerləşən bulaqdan yeraltı kanal vasitəsilə gətirilirdi;
şəhər quyularına isə Şamaxı qapıları tərəfində yerləşən dağ bulağından
su çəkilmişdi.10

7

Залесский. Бакинские водопроводы. // Труды Бакинского отделения
Императорского Русского Технического Общества (bundan sonra: БОИРТО).
Баку, 1908, вып. 1-2, с. 79.
8
Yenə orada, s. 80.
9
Щеблыкин И.П. Краткий очерк истории Дворца ширваншахов в Баку. Баку,
1939, с. 14.
10
Yenə orada, s. 14, 18.
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BAKININ QUBERNİYA MƏRKƏZİNƏ ÇEVRİLMƏSİ VƏ
YENİ SU TƏCHİZATI MƏNBƏLƏRİNİN AXTARIŞLARI
1859-cu ildən sonra Bakı quberniya şəhərinə çevrilir. Bakının
quberniya mərkəzi və iri liman şəhəri kimi artması, əhali sayının
çoxalması ilə əlaqədar Bayırşəhər ərazisinin genişlənməsi su kəməri
sisteminin daha da şaxələndirilməsi məsələsini gündəmə gətirdi. Şəhər
mərkəzinin qaladan Bayırşəhərə keçməsi ilə əlaqədar Xan su kəməri
artıq əhalinin ehtiyaclarını təmin etmirdi. 1859-cu il zəlzələsindən
sonra Şamaxının hərbi qubernatoru knyaz K.D.Tarxan-Mouravov
Qafqaz canişininə təqdimatında yeni quberniya mərkəzinin – Bakının
suya kəskin ehtiyacını qeyd etmişdi. Yerin səthindən 30 pillə aşağıda
yerləşən Xan rezervuarından əhali bəzən çirkli qablarla su toplayırdı.
Pilləkənlərlə üzü aşağı axan su isə anbarı çirkləndirirdi. Şəhərin bir
neçə kilometrliyində olan mənbədən suyun çəkilməsi, İçərişəhərdə və
Bayırşəhərdə örtülü hovuzların quraşdırılması nəzərdə tutulurdu. Bu
məqsədlə Qafqaz canişini tərəfindən 6000 rublluq kredit də ayrılmışdı.11
XIX əsrin 60-cı illərində suyun Xan kəmərindən yeraltı qalereya
vasitəsilə vaxtilə P.Sisianovun heykəli qoyulmuş yerədək (indiki
Nizami parkının yerində) qədər çəkilməsi qərara alındı. Burada şəhər
memarı Karl Gippiusun rəhbərliyi altında podratçı Vasili Kuvarov
tərəfindən o dövrün bütün texniki tələblərinə cavab verən qapalı rezervuar tikilmişdi. Eyni zamanda Xan su kəmərindən Mixaylov bağı (indiki Filarmoniya bağı) ilə üzbəüz, Sahilyanı küçəsindəki fəvvarəyə də
yeni xətt çəkilmişdi. Lakin bu tədbirlər kifayət etmirdi, çünki şəhərin
mərkəzində yerləşən yeni rezervuar Bakıətrafı əhali üçün uzaq idi.
Bundan başqa Sahilyanı küçədə, daş körpünün yanında suayırıcı
rezervuar quraşdırılmış və burada gəmilərin suyu birbaşa dənizdən
yığması üçün qurğu da inşa edilmişdi. Bu işə əlavə olaraq 2400 rubl
sərf olunmuşdu.12
Bayırşəhərdə yaşayan sakinlər qaladakı içməli sudan istifadə edə
bilmədiklərindən quyu qazımaq məcburiyyəti qarşısında qalırdılar,
lakin həmin quyulardan heç də həmişə içməli su çıxmırdı. İki su kəmərinin tikintisinə başlanıldıqda isə onlarda suyun azalmasına imkan
verməmək məqsədilə Bayırşəhər əhalisinə həmin kəmərlərdən 107 m
11

Azərbaycan Respublikası Dövlət Tarix Arxivi (AR DTA): f. 389, siy. 7, iş 14, v.
56 arx.
12
Yenə orada, v. 56 arx.
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yaxınlığadək məsafədə quyu qazımaq və mövcud quyuları dərinləşdirmək qadağan olunmuşdu. Əhalinin “fontan” adlandırdığı supaylaşdırıcı bürclərlə birlikdə yeni Sisianov su kəmərinin tikintisi və Xan su
kəmərindən Sahilyanı küçədəki “fontan”a qədər xəttin quraşdırılması
üzrə bütün işlər quberniya memarının köməkçisi Qasım bəy Hacıbababəyovun bilavasitə rəhbərliyi altında hərbi mühəndis VorontsovVelyaminov, mühəndis-hidravlik Şibanov, Y.Y.Skibinski tərəfindən
aparılırdı. Rəssam F.V.Qrossetinin rəsmləri əsasında inşa olunan yeni
“fontan” şəhərin yaraşığı olmuşdu.
Bakının genişlənməsi ilə əlaqədar onun bir çox hissələri içməli
sudan məhrum olmuşdular. Mövcud quyularda su həddindən artıq şor
idi. Buna görə 1869-cu ildə Sisianov “fontan”ından Mariinsk bağına
(indiki Xəqani bağı) əlavə su kəmərinin tikintisinə başlanılmışdır.
Həmin bağla üzbəüz Mariinsk (indiki Rəsul Rza) və Molokan (indiki
Xəqani) küçələrinin tinində xüsusi “fontan” da quraşdırılmışdı.
Mariinsk adlandırılan əlavə su kəməri 1870-ci ildə fəaliyyətə başladı.
O öz başlanğıcını Sisianov “fontan”ından götürərək, Sisianov bağından, Kolyubakin bulvarından (indiki Fəvvarələr meydanı) keçir və
Mariinsk ilə Molokan küçələrinin tinindəki rezervuarlarla başa çatırdı
(həmin rezervuarlar sonradan Mariinsk bağının mərkəzinə köçürülmüşdü). Dulus borularından çəkilən su kəmərinin uzunluğu 555 m idi.
1870-1872-ci illərdə yaşıllığın salınması və suvarılması məqsədilə Mariinsk bağına mənbəyini Kolyubakin bulvarındakı quyudan
götürən uzunluğu 433 m-lik ayrıca su kəməri çəkilmişdi. Bu kəmər
həmin quyudan Kolyubakin bulvarının altından toplama quyusuna
qədər uzanırdı. Sutoplama quyusundan Kolyubakin (indiki Nigar
Rəfibəyli) və Mariinsk küçələri boyunca Mariinsk bağının mərkəzindəki hovuza qədər çəkilmişdir. Həm içməli, həm də suvarma suyunu
şəhərə gətirən Mariinsk kəmərlərinin tikintisinə şəhər xəzinəsindən 13
min rubl vəsait ayrılmışdı.
Su təchizatı ilə əlaqədar görülən bu işlərə baxmayaraq, şəhərdə
yenə də əlavə su mənbələrinə ehtiyac duyulurdu. Buna görə
mühəndis-hidravlik Şibanova şəhər ətrafındakı mənbələrin sayını və
keyfiyyətini öyrənmək tapşırığı verildi. Şibanov Buzovna kəndindəki
və şəhərin cənub–qərbində “Qurd qapısı” yaxınlığındakı iki iri mənbəni tədqiq etmişdi. Buzovna kəndindəki qayadan dənizə sutkada 27 min
vedrə təmiz su axırdı, ikinci mənbə isə sutkada 64 min vedrə su verirdi. Lakin ərazinin çətin relyefinə və bahalığına görə bu layihələr baş
tutmamışdı.13
13
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1873-cü ildə Xan su kəməri ətrafında daşların uçması Bakıda
ağır fəsadlar törətdi. Daha böyük uçqun həmin il may ayının axırında
baş vermiş və nəticədə Xan su kəmərindən Sahilyanı küçədəki
rezervuara suyun axıdılması tamamilə dayanmışdı. Lakin görülən
tədbirlər sayəsində Sahilyanı küçədəki rezervuara sutkada 7200 vedrə
suyun verilməsi bərpa edildi, Sisianov “fontan”ı ilə birlikdə isə şəhər
əhalisi sutkada 13 371 vedrə su alırdı.
Mühəndis Şibanova Xan su kəmərində baş verən qəzanı araşdırmaq və kəmərin bərpası üçün tədbirlər işləyib hazırlamaq tapşırılmışdı. Bununla yanaşı qubernator M.N.Kolyubakinin sədrliyi ilə
memarlar, hərbiçilər, texniklər və dağ-mədən mühəndislərindən ibarət
məşvərətçi texniki komissiya yaradıldı. Komissiyanın 30 iyun 1873-cü
il tarixli iclasında Şibanov su kəmərinin başlanğıc götürdüyü yerdən
yuxarıda üç quyunun qazılması hesabına Xan kəmərinə suyun
axmasını sürətləndirmək üzrə təkliflərini təqdim etdi. O, həmçinin Şamaxı yolu üzərində şəhərin şimal-qərb hissəsində qazıma işlərinə başlamağı da tövsiyə etdi. Komissiya Xan su kəmərinin yeni kəmərlə
əvəz edilməsi qənaətinə gəldi. Quberniya İdarəsinin torpaqölçəninə və
mühəndis Şibanova yeni su kəmərinin layihə və smetasını tərtib etmək
tapşırıldı.
1873-cü il avqustun 12-də Şibanov Xan su kəmərini əvəzləyəcək
yeni kəmərin, həmçinin Mixaylov bağı üçün suvarma kəmərinin
layihələrini təqdim etdi. Smeta üzrə iki yeni su kəmərinin inşasına 11
750 rubl nəzərdə tutuldu. 1873-cü ilin payızında tikinti işlərinin
podrata verilməsi üçün müzayiqələr keçirildi. Lakin müzayiqələrə
gələn Danimarka təbəəsi Avqust Beme, Bakı sakinləri B.Şagidanov və
V.Kuvarov layihələrin yenidən işlənilməsinə ehtiyac olduğunu və
smetadakı məbləğin aşağı göstərildiyini əsas gətirərək, podrat işlərindən imtina etdilər. Tezliklə bərpa olunmuş Xan kəmərində su tamamilə kəsildi. 1879-cu ilədək şəhərin su təchizatı bu vəziyyətdə qaldı.
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BAKIDA ŞƏHƏR ÖZÜNÜİDARƏSİNİN YARADILMASI VƏ
SU KƏMƏRİ LAYİHƏLƏRİ
1878-ci ildə Bakıda “Şəhər Əsasnaməsi”nin tətbiqi ilə şəhərin
digər təsərrüfat məsələləri kimi su təchizatı da ictimai idarəçiliyin
sərəncamına keçdi. Qeyd edək ki, su təchizatı məsələsində Bakı Şəhər
Duması iki istiqamətdə fəaliyyət göstərirdi: 1) təkliflərə baxılır, onlar
müzakirə olunur, 2) fərdi şəxslərlə, səhmdar cəmiyyətləri ilə sazişlər
bağlanırdı.
XIX əsrin 70-ci illərində, neft sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar
Bakı iri sənaye mərkəzinə çevrilir. Əhalinin sayının artması ilə
əlaqədar suya ehtiyac da çoxalırdı, su isə əvvəlki kimi çatmırdı. Ona
görə də bu problem şəhər rəhbərliyinin həll etməyə çalışdığı ən kəskin
problemlərdən birinə çevrildi.
Artıq 1879-сu il yanvarın 11-də dumanın iclasında çıxış edən şəhər başçısı S.İ.Despot-Zenoviç demişdi: “suyun çatışmaması yüksək
həddə çatmışdır”. Həmin iclasda çıxış edən dumanın üzvü H.Z.Tağıyev təklif edir ki, Şəhər İdarəsinin sərəncamına 1000 rubl ayrılsın və
həmin vəsait su mənbələrinin axtarışına və yeni su kəmərinin layihə
işlərinin maliyyəşdirilməsinə sərf olunsun. H.Z.Tağıyevin bu təklifi
dumanın qərarı ilə qəbul edildi.14
Haşiyə. Hacı Zeynalabdin Tağıyev (1838-1924) Azərbaycan
tarixinin XIX yüzilin sonu-XX yüzilin əvvəlləri dövrünün ən parlaq
şəxsiyyətlərindən biridir. Bakıda, kasıb ailədə dünyaya gəlmiş
H.Z.Tağıyev əmək fəaliyyətinə bənnalıqdan başlamışdı. Daha sonra
ticarətlə məşğul olan H.Z.Tağıyev ilkin kapital toplayaraq bu vəsaiti
XIX əsrin 70-90-cı illərinin ən gəlirli biznesinə – neft işinə yatırmışdı.
O, bu gün ölkəmizdə xüsusi önəm verilən bir işin – neftdən əldə
olunan vəsaitlər hesabına qeyri-neft sektorunun inkişafının təməlini
qoyan ilk azərbaycanlı neft sahibkarı idi. Öz şirkətinin ingilislərə satışından qazandığı kapitalı o, Bakıda toxuculuq fabrikinin yaradılmasına sərf etdi. H.Z.Tağıyevin maraqları Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrini əhatə edirdi; o, gəmiçilik, gəmiqayırma,
enerji sektoru, pambıq, balıq, şərabçılıq sənayesinə, rabitəyə kapital
qoymuş, böyük meşə massivlərinin sahibi, Bakı Tacir Bankının
təsisçisi olmuş, torpaq sahələrinin alqı-satqısı üzrə əməliyyatlar
aparmışdı.
14

AR DTA: f. 389, siy. 7, iş 1, v. 7 arx.; iş 14, v. 57 arx.

14

H.Z.Tağıyev təkcə uğurlu sahibkar deyil, həm də görkəmli ictimai xadim idi. O, dəfələrlə Bakı Dumasının üzvü seçilərək, şəhərin
infrastukturunun inkişafına yönələn bir çox layihələrin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmişdir. Onun şəhərdə at-dəmir
yolunun (konkanın), Bakı-Şollar su kəmərinin layihələndirlməsində
yaxından iştirakı faktı xüsusi önəm daşıyır.
H.Z.Tağıyevin savadı və təhsili olmasa da, o, həmişə öz xalqının maariflənməsinə xüsusi diqqət vermişdir. Bakıda ilk teatr binası
inşa etdirən, ilk dünyəvi rus-müsəlman qız məktəbini təsis edən, təkcə
Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından xeyli uzaqda onlarla məktəbə, tələbələrə, şagirdlərə maliyyə yardımı göstərən də H.Z.Tağıyev
olmuşdur.
Sağlığında “millət atası” adını qazanmış bu böyük azərbaycanlının cəmiyyətdəki nüfuzu müasirlərində, onunla təmasda olmuş
insanlarda heyranlıq doğururdu. Görkəmli ictimai-siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşovun bu nüfuzun əhəmiyyətini səciyyələndirən
aşağıdakı fikri çox maraqlıdır: “H.Z.Tağıyevin xeyriyyəçilik, o
cümlədən, maarif sahəsində gördüyü işlər ona bizim diyarın əhalisi
arasında layiqli hörmət, müsəlmanlar arasında isə əsl pərəstiş qazandırmışdı. Bunun sayəsində H.Z.Tağıyev yaxşı və xeyirxah işlərə həssas
yanaşan insan kimi digər varlı müsəlmanlardan çox seçilir. Ona görə
də bizim diyarda, habelə Rusiyanın daxili quberniyalarında yaşayan
müsəlmanlar üçün nadir və ictimai xarakterli xeyirli işlər H.Z.Tağıyevin bu və ya digər şəkildə iştirakı olmadan baş tutmur. Bu baxımdan
bizim müsəlmanlar cənab Tağıyevi digər dindaşlarına nümunə göstərməyi çoxdan adət ediblər. Sonuncular bəlkə də bakılı xeyriyyəçidən
varlıdırlar, lakin insanın özündən sonra qoyub getdiyi ən yaxşı xatirə
olan mənəvi keyfiyyətlər, xeyrə və nura məhəbbət cəhətdən çox
kasıbdırlar”.15
Heç də təsadüfi deyil ki, yeni təşkil olunan Bakı Dumasının ilk
iclaslarında şəhərin su təchizatı məsələsi ilə bağlı məhz H.Z.Tağıyev
tərəfindən əməli təklif irəli sürüldü. Ümumiyyətlə, H.Z.Tağıyevin
ictimai faəliyyətində Bakının su problemi həmişə öndə duran məsələlərdən olub. Hələ 17 aprel 1874-cü ildə Rusiya imperatoru II Aleksandrın buyuruğu ilə H.Z.Tağıyev öz vəsaiti hesabına Bakıya su kəmərini
çəkdirdiyinə görə üzərində “Səyinə görə” yazısı olan və Stanislav lentində boyundan asılan gümüş medalla təltif olunmuşdu.16 Həmin
kəmər haqqında ətraflı məlumat olmasa da, bu faktın özü Hacının
15
16

Cabbarov F. H.Z.Tağıyevin qız məktəbinin tarixindən. Bakı, 2011, s. 8-9.
AR DTA: f. 314, siy. 2, iş 115, vv. 4-7 arx.
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Bakı əhalisinin suya olan tələbatının təmin olunmasında yaxından iştirak etdiyini, onun xeyriyyəçiliyinin bir qolunun bu sahədə də özünü
göstərdiyini təsdiqləyir. Gələcəkdə də H.Z.Tağıyev dumada su kəməri
layihələrinin müzakirəsində yaxından iştirak edir, əməli təkliflərlə
çıxış edir, Şollar layihəsi ortaya çıxanda isə onun ən ardıcıl tərəfdarları sırasında öndə gedirdi. Məlumdur ki, su kəmərlərinin çəkilməsi
təcrübəsini öyrənmək üçün H.Z.Tağıyev Parisə səfər etmişdir.17 Şollar
suyunun fəal lobbiçisi kimi, o, Bakı Şəhər İdarəsinə mühəndis U.Lindleyin Şollarda təcrübə sınaqlarının aparılması üçün 25 min rubl borc
verməyi də öz üzərinə götürmüşdür. Müxtəlif vaxtlarda Bakı şəhərinin
başçıları olmuş A.İ.Novikovun və N.V.Rayevskinin xatirələrində
H.Z.Tağıyevin Şollar kəmərinin əleyhdarları ilə mübarizəsinə dair çox
maraqlı məqamlar var (bax: “Əlavələr” bölümünə).
H.Z.Tağıyevin təklifinə əsasən ən yaxşı layihə üçün elan edilən
müsabiqə ilə əlaqədar Kür, Araz, Samur, Zuğulba, Altıağac və Göygöl
mənbələrindən Bakıya su kəməri çəkmək üçün Şəhər İdarəsinə 40-dan
çox təklif daxil olmuşdur. Lakin bu təkliflərin hamısı rədd edilmişdir,
çünki onların reallaşdırılması üçün böyük xərc tələb olunurdu, şəhər
özünüidarəsinin vəsaitləri isə çox kasad idi.18
1880-ci il mayın 20-də duma su təchizatı mənbələrinin axtarışı
üzrə komissiya yaratdı, 1881-ci ilin avqustunda isə Şibanovun tədqiqatlarına yenidən qayıtmaq, Buzovna kəndi yaxınlığındakı Zuğulba
mənbəyini yenidən nəzərdən keçirmək haqqında qərar qəbul etdi.
Zuğulba mənbələrinə baxış komissiyasına Şəhər İdarəsinin
üzvləri, duma üzvlərindən H.Z.Tağıyev, T.Nikitin, şəhər mühəndisləri
P.P.Semyannikov, V.F.Uspenski, L.Batseviç və kimyaçı V.E.Eyxler
daxil oldular. Zuğulba mənbələrinin debeti sutkada yalnız 50 min
vedrə müəyyən edilmişdi. Nasos stansiyası ilə birgə uzunluğu 37 338
m olan su kəmərinin tikintisi şəhərə 500 min rubla başa gəlməli idi.
Komissiyanın gəldiyi nəticələrə əsaslanan duma 12 may 1882-ci
il tarixli iclasında su kəmərinin Zuğulba mənbələrindən çəkilməsi
layihəsini qəbul etmədi. Su təchizatı üzrə yeni komissiya təşkil olundu
və onun tərkibinə H.Ş.Dadaşov, L.M.Debur, K.A.İretski, V.Abra-

17

Süleymanov M. Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim. Bakı, 1987, s. 64.
Cəfərli C. Azərbaycanlı deputatların Bakı Şəhər Dumasında fəaliyyəti (18931917). Tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsini almaq üçün dissertasiya. Bakı, 2004,
s. 96.
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moviç, H.Z.Tağıyev, H.Haşımov, A.A. fon Burmeyster, H.H.Dadaşov
təyin edildilər.19
Əvvəlki komissiyanın tövsiyəsinə əsasən Şəhər İdarəsi Bakıya
yaxın olan ətraf əraziləri tədqiq etmək qərarına gəldi. Bu məqsədlə
axtarışlara rəhbərlik etmək və su təchizatı layihəsini tərtib etmək üçün
idarə dağ mühəndisləri L.Batseviç və N.A.Sokolovski ilə sazişə girdi.
1882-ci il iyulun 3-də şəhər başçısı S.İ.Despot-Zenoviç komissiyanın tövsiyəsi ilə geoloq L.Batseviçlə axrtarışların aparılmasına dair
müqavilə imzalayır. Müqaviləyə əsasən, L.Batseviç 4 min rubl
məbləğində mükafat müqabilində 3 ay ərzində şəhər ətrafının geoloji
tədqiqatlarını aparmalı və kəşfiyyat işləri layihəsini tərtib etməli idi.
O, iyulun əvvəllində işə başlayaraq, noyabrın 1-dək tədqiqatlarını
yekunlaşdırmış və noyabrın 17-də komissiyanın iclasında “Axtarışlar
haqqında hesabat” adlı məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzə Bakı
ətrafında yeraltı sular məsələsini qəti şəkildə, özü də mənfi tərəfə həll
etdi. Yeraltı suyun sutkalıq ehtiyatı 262 000 vedrə müəyyənləşdirildi,
bu da 1 hektar sahədən 101 vedrə, 1 km2 sahəsindən isə 10 545 vedrə
təşkil edirdi. Məruzəyə edilən qeyddə göstərilirdi ki, “şəhərdə və ona
yaxın ətraf ərazilərdə yığılan qrunt sularının həcmi şəhər sakinlərinin
yalnız ev tələbatlarını ödəyə biləcəkdir”.20 Bu qeyd əslində layihənin
taleyini həll etdi və o duma tərəfindən rədd olundu.
Dumanın 8 iyul 1884-cü il tarixli iclasında alman əsilli Bakı
ixtiraçısı, mexaniki və neft zavodlarının sahibi Otto Lents su təchizatı
layihəsi ilə çıxış etdi. O, suyun Pirşağı, Nardaran, Kürdəxanı, Zabrat,
Maştağa kəndlərinin yerləşdiyi Abşeron yarımadasının şimal–şərq
hissəsindən çəkilməsini təklif etdi və bunun üçün şəhərdən konsessiya
aldı. Müqavilənin şərtinə uyğun olaraq, O.K.Lents su kəmərini öz
hesabına çəkdirməyi və 40 il ərzində şəhəri su ilə təmin etməyi
öhdəsinə götürürdü. 1 vedrə suyun qiyməti ¼ qəpik müəyyən edilirdi.
Müqaviləyə görə, işləri görmək üçün O.K.Lentsə 14 ay vaxt verilirdi.
Lakin işlər uzandı və yalnız 1885-ci ilin sentyabrında “Maştağa
bəndi” adlı yerdə sutkada 20-25 min vedrə su verən sınaq quyusunun
təməli qoyuldu. Bundan sonra axtarışlar aparmaq üçün vaxt daha bir il
uzadıldı.
Lakin sonrakı axtarışlar uğursuzluqla nəticələndi, çünki suya
qoyulan tarif aşağı idi, işləri maliyyələşdirmək üçün isə lazımi kapital
çatmırdı. Bundan başqa, O.K.Lentsin tapdığı və kimyaçı Zimin
19

AR DTA: f. 389, siy. 7, iş 1, v. 7 arx.; iş 14, v. 57 arx.; Известия Бакинской
городской думы, 1915, № 5-6, с. 39-41.
20
Известия Бакинской городской думы, 1915, № 5-6, с. 39, 41, 45, 46.

17

tərəfindən tədqiq olunan su tərkibindəki duzların çoxluğuna görə
buxar qazanlarında istifadə üçün yararsız hesab edilmişdi. Bütün bu
səbəblər O.K.Lentsi işləri dayandırmağa məcbur etdi.21
Şəhər İdarəsi ilə yanaşı Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) dəmir yolu
da su təchizatı mənbələrinin tədqiqini aparırdı. XIX əsrin 80-ci
illərinin sonunda təkcə içmək üçün deyil, həmçinin parovozların
təminatı üçün lazım olan şirin suyun çatışmazlığı ilə əlaqədar BakıHacıqabul dəmir yolu stansiyasında kritik vəziyyət yaranmışdı. İş o
yerə çatmışdı ki, stansiyada dayanan boş parovozlar Batumdan geri
qayıdan vaqon-sisternlərdəki su ilə təmin edilirdilər. Bundan başqa,
qatarları Kür çayından çəkilmiş su kəməri vasitəsilə təmin etmək üçün
Qarasu stansiyasında qurğu inşa olunmuşdu. Zaqafqaziya Dəmir Yol
İdarəsi dağ mühəndisi N.A.Sokolovskiyə yolun Bakı-Hacıqabul hissəsində içməli su axtarışı ilə məşğul olmağı təklif etdi.22 Lakin PutaHacıqabul-Qarasu stansiyasından başlayaraq, bütün ərazi bitki örtüyündən tamamilə məhrum olduğundan 1888-сi ildə burada aparılan
işlər nəticə verməmiş və içməli su aşkarlanmamışdı.
Bakı ərafındakı Buzovna su mənbələri, Maştağa, Zabrat quyuları
da öyrənilmiş, lakin tədqiqatlar istənilən nəticə verməmişdi. Müəyyən
olunmuşdu ki:
1) Bakıya yağan atmosfer yağıntıları orta hesabla 10 düymə, yəni
200-300 mm-ə bərabərdir, Bakı üçün isə 800 mm tələb olunur;
2) kömür və kükürd turşulu duzlarla zəngin olan Bakı hövzəsinin
su mənbələri nəinki evdə istifadə üçün yararlı deyil, eyni zamanda,
onu təmizləmədən hətta buxar qazanlarında da istifadə etmək olmaz;
3) artezian quyularından da cod duzlu su çıxır;
4) 21 336 m-dən çox məsafədə yerləşən dağlardan enən axar
sular və Abşeron yarımadasının çayları da duzlu cod su verir,
həmçinin onlar yay vaxtı quruyur;
5) dəmir yolunun yaxınlığında palçıq vulkanları yerləşdiyindən
dərin artezian quyularının qazılması neft və qazın çıxması riskini
çoxaldır və quyuların qazılmasına böyük məsrəflər tələb edir.23
Beləliklə, Zaqafqaziya dəmir yolunun axtarışları da belə bir
nəticəyə gətirib çıxardı ki, Abşeron yarımadasında içməyə yararlı su
ehtiyatları yoxdur.
21

AR DTA: f. 389, siy. 7, iş 1, v. 15; iş 14, v. 58-58 arx.; Известия Бакинской
городской думы, 1915, № 7-8, с. 28.
22
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XIX əsrin 80-ci illərinin sonunda Şəhər Dumasına Kür çayından
su kəmərinin çəkilməsinə dair fərdi şəxslərdən təkliflər daxil olmağa
başladı. 1888-ci il fevralın 5-də dumaya Tiflis sakini V.İ.Melyavinov
tərəfindən təqdim olunan layihədə ona 50 illiyə konsessiya hüququnun
verilməsi istənilirdi. V.İ.Melyavinov kəmərin sutkada minimum 800
min vedrə su verəcəyini öhdəsinə götürürdü. Suyun bir vedrəsinin
qiyməti ¼ qəpik müəyyən olunmuşdu. 1888-ci il oktyabrın 29-da
analoji təklif Tiflis sakini P.N.Aslanovdan da gəlmişdi. Lakin bu
təkliflərin heç biri qəbul olunmamışdı.
Bu vaxt şəhərdə, xüsusən də neft mədənləri ərazisində suyun
çatışmazlığı səbəbindən əhalinin müvəqqəti olaraq şirinləşdirilmiş su
ilə təchizi məsələsi gündəmə gəldi. 1889-cu il martın 18-də Şəhər
İdarəsinə yerli texnik F.A.İnçikdən sutkada 30 min vedrə istehsal gücü
olan şirinləşdirici aparatın və təzyiq rezervuarının quraşdırılması üçün
ona 12 illik konsessiyanın verilməsi haqqında müraciət daxil oldu.
F.A.İnçik rezervuara vedrəsi 1 qəpiyə distillə olunan suyu çatdırmağı
öz öhdəsinə götürürdü. Öz ixtirasının texniki təfərrüatlarının
açıqlanacağından ehtiyat edərək o, layihənin və tikinti smetasının
tərtibi ilə kifayətləndi.
Belə görünür ki, bu adi, lakin daha işlək gəmi distillatoru idi,
çünki layihəyə görə yanacağın 1 pudunun (1 pud = 16,38 kq) istifadəsi
nəticəsində 18 vedrə suyun çıxması nəzərdə tutulurdu, suyun maya
dəyərinin ucuzluğu isə yanacağa olan aşağı bazar qiymətləri ilə – 1
puda görə 1-2 qəpiklə izah olunurdu. Suya kəskin ehtiyac şəraitində
F.A.İnçikin təklifi su kəmərinin tikintisinə qədər müvəqqəti təchizat
tədbiri kimi bəyənildi. Yalnız bir məsələnin araşdırılması qalırdı:
distillə olunmuş suyu içmək olardımı? Su Təchizatı Komissiyasının
moskvalı mühəndis F.F.Erismanın başçılıq etdiyi mütəxəssislərdən
aldığı rəylər müsbət idi.
Uzun illər şirinləşdirilmiş suyun xəstələrə təsirinin müşahidəsi
ilə məşğul olan Krasnovodsk (indiki Türkmənbaşı) lazaretinin baş
həkimi İvanovskinin yazdığına görə, Krasnovodskdakı şirinləşdirici
aparatın verdiyi suda oksigenin və mineral maddələrin olmaması onu
orqanizm üçün yararsız edir. Belə su susuzluğu qətiyyən yatırmır,
ondan istifadə isə sağlam dişləri zəiflədir və hətta tökür, sümük
sisteminə ziyan verirdi. Zakaspi vilayətinin baş həkimi Qorbaçevski
bu rəyi Bakı şəhər rəisinə göndərərkən şirinləşdirilmiş suya verilən
mənfi rəyin Krasnovodsk şirinləşdirici aparatının özünün nizamsızlığı
ilə izah olunduğunu qeyd edirdi.24
24
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Şirinləşdirici aparatın quraşdırılması məsələsi ilə yanaşı Şəhər
İdarəsi və Duması su təchizatı mənbələrinin axtarışı üzrə işləri də
davam etdirirdi. 1889-cu ilin avqustunda Rusiya İmperator Texniki
Cəmiyyəti Bakı Şöbəsinin (RİTCBŞ) üzvləri, dağ mühəndisləri
A.İ.Sorokin və A.M.Konşin Bakıdan 106,7 km uzaqda yerləşən
Altıağac yaxınlığındakı Dibrar rayonunun bulaqlarını tədqiq etdilər.
Şəhər İdarəsinin tapşırığı ilə mühəndis A.V.Konradinin 1890-cı ilin
iyulunda bu rayonda apardığı axtarış işləri böyük uğurla nəticələndi.
Müəyyən olundu ki, şəhərin qərb və şimal-qərb hissəsində, ondan 128
km-dən də az məsafədə, Çəkilçay, Gözdüçay və Pirsaat çaylarının
yuxarı axarlarında şəhəri su ilə təmin etmək üçün kifayət qədər –
sutkada 987 min vedrə bulaq suyu ehtiyatı var.25 RİTCBŞ-nin, Şəhər
İdarəsinin və Su Təchizatı Komissiyasının 1890-cı ilin iyununda
keçirilmiş ümumi yığıncağında, görülən işlər barədə hesabat verən
A.V.Konradi, Bakı şəhərinin su təchizatı sxemi üzərində ətraflı
dayandı. Layihəyə əsasən, Çəkilçay, Həştərxan, Qayxı, Pirsaat və
Nobur qruplarının mənbələrindən, suaşıran şəbəkə üzərindən
keçməklə, Nobur kəndindəki əsas nöqtəyə (dəniz səviyyəsindən 777
m hündürlüyündə) qədər magistral xətt çəkilməli idi. Buradan şəhər
yaxınlığındakı təzyiq rezervuarına magistral xətt çəkilməli və Böyük
Bulaq mənbəyinin 50 min vedrə həcmində suyu da həmin magistral
xəttə axıdılmalı idi. Şəhər yaxınlığında təzyiq rezervuarı elə
hündürlükdə quraşdırılırdı ki, öz-özünə axan su təkcə Qara şəhərlə
Bakını deyil, həmçinin Balaxanı-Sabunçu mədənlərini və BakıHacıqabul dəmir yolu stansiyasını təmin edə bilirdi. Bu ən uğurlu
layihələrdən biri idi. Əgər Şəhər İdarəsi 1,5 mln. rubl vəsaitin
(layihənin təxmini qiyməti bu qədər idi) ayrılmasına nail ola bilsəydi,
artıq XIX əsrin 90-cı illərində şəhər sutkada 1 mln. vedrə həcmində
keyfiyyətli su ilə təmin olunacaqdı.26
Buna baxmayaraq, Su Təchizatı Komissiyası həkim və texniklərin iştirak etdiyi iclasda səs çoxluğu ilə A.V.Konradinin layihəsini
rədd etdi. Səbəblər aşağıdakılar idi: 1) Şamaxı rayonunda baş verən
zəlzələlər A.V.Konradinin tədqiq etdiyi bulaqlara təsir edə və onların
yerini dəyişə bilərdi; 2) A.V.Konradinin özünün də göstərdiyi Çəkilçay rayonunda sürüşmə faktoru; 3) adıçəkilən bulaqların şəhərin ixtiyarına keçməsi haqqında icazənin alınmaması; 4) su kəmərinin tikintisi üçün özəl kapitalların olmaması.

25
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KÜR SU KƏMƏRİ LAYİHƏSİ VƏ ŞİRİNLƏŞDİRİCİ
SU APARATI ƏTRAFINDA MÜBAHİSƏLƏR
1891-ci ildə Altıağac layihəsindən imtina edən Su Təchizatı
Komissiyası Kür variantı üzərində dayandı. Həmin ideya hələ 1889-cu
ildə meydana gəlmişdi. O zaman suyun keyfiyyətini, onun məişətdə
və texniki məqsədlər üçün istifadəyə yararlılığını, Kür çayının özünün
sənaye əhəmiyyətini öyrənmək qərara alındı. Sonuncu məsələ
mütəxəssislərin verdiyi rəylərlə bağlı idi. Rəylərin birində deyilirdi ki,
“...Kür çayının suyu zərərsiz deyil, çünki Kürdə balıq vətəgələri var,
balıq tutulması suyu çirkləndirir, yaşayış yerlərindən çıxan tullantılar
suya axıdılır”. Bununla əlaqədar Bakı qubernatoru 1889-cu il iyunun
19-da Balıq Vətəgələri İdarəsinə yazdığı məktubda “tezliklə balıq
vətəgələrinin siyahısını və onların məhsuldarlığı haqqında məlumatı
göndərməyi” xahiş etmişdi.27
Kür çayından kəmərin çəkilməsi üzrə işlər Su Təchizatı
Komissiyasının sədri X.S.Antonovun rəhbərliyi altında 1891-ci ilin
yayında başladı. 1892-ci ildə kəmərin təsərrüfat üsulu ilə inşası qərara
alındı. Tələb olunan vəsaiti istiqraz yolu ilə əldə etmək nəzərdə
tutulurdu. İstiqraz 6 205 333 rubl dəyərində 357 desyatin 1521 sajen2
(təxminən 3 893 245 m2) şəhər torpaqları ilə təmin olunurdu. Su
Təchizatı Komissiyası dumanın ayırdığı 45 min rubla Kür çayından
çəkiləcək su kəmərinin üç layihəsini sifariş etdi. Görüləcək iş üçün
Moskva su kəmərinin inşaatçısı mühəndis M.A.Altuxova – 10 min
rubl, Paris su kəmərlərinin inşaatçısı Dümona – 5 min rubl, Tiflis
mühəndisi K.K.Royta – 3 min rubl verildi. Əsas şərt sutkada 1 mln.
vedrə filtrlənmiş suyun çatdırılması idi. İşlərin dəyəri artıq xərclərin
10%-ə qədər çatması şərti ilə 3 500 500 rubl müəyyən edilmişdi.
1893-cü ildə layihələr Su Təchizatı Komissiyasına təqdim edildi,
komissiya isə onları Moskvaya – “Neptun” texniki kontoruna
ekspertizaya göndərdi. Mühəndislər K.P.Zimin, P.K.Xudyakov və
K.P.Karelskixdən ibarət ekspert komissiyası təkliflərlə tanış olduqdan
sonra bu layihələr üzrə su kəmərlərinin inşasının şəhərin ayırdığı
məbləğdən xeyli artıq olacağını bildirdi. Hesabatda həmçinin qeyd
olunurdu ki, layihə müəllifləri öz smetalarını şəhərin
müəyyənləşdirdiyi məbləğə uyğunlaşdırmaq məqsədilə müvafiq
olmayan material və texnologiyaların istifadəsini nəzərdə tutmuşlar.
27
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Belə ki, beton borularının qalınlığı, suyun durulma vaxtı və s. daha az
göstərilmişdi. Ekspertlərin hesablamalarına görə, layihələrdəki bu
çatışmazlıqlar aradan qaldırılarsa, onda su kəmərinin inşası Bakı
şəhərinə Altuxovun layihəsi əsasında – 5,1 mln. rubla, Dümonun
layihəsinin birinci variantı əsasında – 5,8 mln. rubla, ikinci variantı
əsasında – 6-7 mln. rubla, Roytun layihəsi əsasında – 7 mln. rubldan
artığa başa gələcək. Ekspertizanın özünə isə şəhər rəhbərliyi 2000 rubl
sərf etmişdi. Bundan sonra layihələr Daxili İşlər Nazirliyi nəzdində
Texniki komitəyə göndərilmiş, həmin komitə də öz növbəsində
moskvalı ekspertlərin rəyi ilə razılaşmışdı. Beləliklə, adı çəkilən
layihələr maliyyə çətinlikləri ucbatından həyata keçirilmədi.28
Kür su kəmərinin inşası məsələsinin həlli ilə eyni vaxtda, 1892ci ildə, Şəhər İdarəsinə “Bakı doku” cəmiyyətindən komissiya şərtləri
əsasında istehsal gücü sutkada 30 min vedrə olan şirinləşdirici
aparatın quraşdırılması haqqında təklif daxil oldu. Həmin cəmiyyət
suyun bir vedrəsinə görə qiyməti 0,75 qəpik göstərmişdi. Dumanın 7
dekabr 1892-ci il tarixli iclasında bu təklif qəbul olunmadı və
şirinləşdirici aparatın təsərrüfat üsulu ilə, şəhərin vəsaiti hesabına
tikilməsi qərara alındı.29
Şəhərdə birinci şirinləşdirici aparat 1893-cü ildə tikilmiş və
həmin il avqustun 6-da istismara verilmişdi.30 1894-cü ilin yanvar
ayından isə əhaliyə şirinləşdirilmiş su buraxılmağa başladı. Təsdiq
olunmuş qaydalara görə, su əhaliyə aşağıdakı qiymətlərlə satılırdı:
içməli suyun bir vedrəsi 2/3 qəpiyə, sənaye məqsədləri üçün – 5/8
qəpiyə.31 Şəhər İdarəsinə icazə verilirdi ki, əhalinin imkansız
təbəqələrinə suyu pulsuz buraxsın, lakin yalnız əl üsulu ilə, vedrələrlə.
Şəhərə 200 min rubla başa gəlmiş şirinləşdirici aparatın istehsal gücü
sutkada 30 min vedrəyə çatırdı. 10-12 vedrə suyun alınması üçün 1
puda qədər duru yanacaq sərf olunurdu. İstismarın birinci ilində
şirinləşdirici aparatdan əldə edilən gəlir 14 724 rubla, məsrəfi isə 22
760 rubla bərabər idi. 1896-cı ilin noyabrında suyun qiymətinin
artırılmasına (içməli su üçün 0,75 qəpiyədək, sənaye məqsədləri üçün
isə 1 qəpiyədək) baxmayaraq, şirinləşdirci aparat illik 40 min rubl
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AR DTA: f. 389, siy. 7, iş 14, vv. 59 arx.-60; iş 3, v. 51-51 arx.; Известия
Бакинской городской думы, 1915, № 9-10, с. 30-31; Алтухов М.И.
Водоснабжение из р. Куры. СПб., 1895.
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AR DTA: f. 389, siy. 7, iş 1, vv. 27, 29 arx.
30
Yenə orada: iş 28, v. 199.
31
Yenə orada, v. 65-65 arx.
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kəsirlə fəaliyyətini davam etdirirdi.32 Bu şirinləşdirici aparat 1898-ci
ilədək şəhəri su ilə təmin etdi, bundan sonra isə o tamamilə çirkləndi
və nəhayət, sıradan çıxdı.
Bakının əksər quyularından çıxan su içməyə yararsız olduğundan
şəhərin su təchizatının vəziyyəti gərgin olaraq qalmaqda idi. 1898-ci
ilin yanvar ayında Şəhər İdarəsi yanındakı Sanitar Bürosu bəzi
quyuların qeydiyyatını aparmış və içməli suyun keyfiyyətini
yoxlamışdı. Cəmi 549 içməli su quyusu qeydə alınmışdı. Baxış
nəticəsində həmçinin məlum olmuşdu ki, 25 quyunun suyu tamamilə
yararsızdır, lakin onların ancaq 7-si daşla doldurulmuş, qalanlarından
isə hələ də istifadə olunurdu. Evdə istifadə üçün yararlı bilinən 52
quyudan təkcə 18-dən əhaliyə su satılırdı. 1898-ci ilin fevralında
kimyaçı S.Y.Paşkovetski 24 quyunun suyunu analiz etdi. Nəticədə
məlum oldu ki, onlardan yalnız ikisinin suyu istifadəyə yararlıdır.
Şəhərin baytar həkimi Y.V.Matuşevski qeyd edirdi ki, əksər şəhər
quyularının suyu hətta “heyvanların içməsi üçün də yararsızdır”.33
Sanitar Bürosunun tövsiyəsi ilə 1899-cu il iyunun 1-də Şəhər
İdarəsi istifadəsi tamamilə yararsız bilinən su quyularını öz
sahiblərinin və şəhərin vəsaitləri hesabına bağlanılması haqqında qərar
verdi. Şəhər şirinləşdirici aparatının fəaliyyət göstərmədiyi, əksər
şəhər quyularının suyunun istifadəyə yararlı olmadığı, böyük su
kəməri layihəsinin hələ ki, mövcud olmadığı bir şəraitdə duma şəhərin
müvəqqəti su təchizatı ilə bağlı tədbirlər gördü. 1898-ci il üçün Şəhər
İdarəsində bir neçə təklif vardı. Məsələn, Bakı sakini Ağa bəy
Məlikovun Zuğulba mənbəyindən su kəmərinin çəkilməsi haqqında
(bir vedrə suyun qiyməti 0,75 qəpik olmaqla), M.A.Unanovun həmin
mənbədən kəmərin çəkilməsi haqqında (bir vedrə suyun qiyməti 0,5
qəpik olmaqla) təkliflə müraciət etmişlər. Həmin vaxt H.Z.Tağıyev
Kür çayından gəmilər vasitəsilə suyun daşınmasını təklif etmişdi
(sutkalıq təchizatın 90 min vedrə olmaq qarantiyası və bir vedrə suyun
0,7 qəpiyə satılması şərti ilə). Bu təkliflərin hamısında suyun
durulması və qəbulu üçün qurğuların quraşdırılması şəhərin hesabına
aid edilirdi.
Rusiyada və dünyada məşhur mühəndis-texnoloq, alman əsilli
Nikolay Yaqnın (1849-1905) təklifi daha böyük maraq kəsb etmişdir.
Belə ki, o, Rusiya dövlətinin sifarişi ilə Krasnovodskda çoxistifadəli
şirinləşdirici aparat inşa etmiş və mütəxəssislərin rəyinə görə, bu
32

Yenə orada: f. 45, siy. 2, iş 235, v. 1-1 arx.; Известия Бакинской городской
думы, 1915, № 9-10, с. 34.
33
AR DTA: f. 389, siy. 4, iş 710, vv. 1-2 arx.
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aparat praktik, alınan yaxşı keyfiyyətli suyun ucuzluğu baxımından
olduqca qənaətli idi. Ümumilikdə isə bu mühəndis 9 şirinləşdirici
aparata patent almış, onun ixtirası böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.
Yaqn sistemli şirinləşdirici aparatın işi ilə tanış olmaq üçün Bakı
şəhərinin texniki, mövcud şirinləşdirici aparatının müdiri
İ.Y.Ponomaryov Krasnovodska ezam edilmişdi. Bakıya qayıtdıqdan
sonra o, Su Təchizatı Komissiyasına şirinləşdirici aparatın əsas texniki
xassələri haqqında məruzə təqdim etdi. Komissiyanın 1 yanvar 1898ci il tarixli iclasında N.F.Yaqn ilə müqavilənin layihəsi müzakirə
olundu.
Həmin müqavilənin şərtləri belə idi:
1. Şirinləşdirici aparat istehsal gücü sutkada 50 min vedrəyədək
olmaqla tikilirdi.
2. Şəhərin sutkalıq su istehlakının təqribən 40-60 min vedrə, illik
isə 18 250 min vedrə olacağına təminat verilirdi.
3. Konsessiyanın müddəti 8 il nəzərdə tutulurdu.
4. Suyun qiyməti bir vedrə üçün 0,5 qəpik müəyyən edilirdi.
5. Tikinti müddəti müqavilənin imzalanması vaxtından başlayaraq 7 ay müəyyən edilirdi.34
Şəhər Dumasının 1898-ci il fevralın 3-4-də keçirdiyi iclasda bir
daha qeyd olundu ki, Kürdən kəmər çəkilənədək şəhər müvəqqəti təchizat mənbəyi ilə təmin edilməlidir. Komissiya sədri X.S.Antonovun
məlumatına görə, kəmər təqribən 6 mln. rubla başa gələcək və 5-6
ildən tez inşa edilməyəcəkdir. Bu səbəbdən də N.F.Yaqnın təklifi komissiya tərəfindən bəyənilmiş, amma layihənin həyata keçirilməsi
yubanmışdı. Məsələ burasındadır ki, N.F.Yaqn şirinləşdirici aparatı
H.Z.Tağıyevin ayırdığı vəsaitə quraşdırmalı idi. Lakin naməlum səbəblərdən onlar arasında saziş baş tutmamış və N.F.Yaqn H.Z.Tağıyevin təklif etdiyi şərtlər əsasında kapital tapa bilmədiyindən müqavilənin şərtlərində dəyişikliklər etmişdi. Dəyişikliklər suyun qiyməti
və şirinləşdirici aparatın tikintisi müddətinə aid idi: əvvəlki qiymət 0,6
qəpiyə, tikinti vaxtı isə daha 1 ay artırılırdı. Bununla yanaşı dumanın
iclasında məlumat verildi ki, Sankt-Peterburqda fəaliyyət göstərən bir
cəmiyyət də Bakıda şirinləşdirici aparatın tikilməsinə dair təkliflə
müraciət etmişdir. Lakin bu təklifdə aparatın şəhərin öz vəsaiti hesabına quraşdırılması nəzərdə tutulurdu.
Bütün bunların nəticəsində duma belə bir qərar qəbul etdi: Su
Təchizatı Komissiyasının sədri X.S.Antonova Bakının müvəqqəti su
34

AR DTA: f. 389, siy. 4, iş 710, vv. 3-4.
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təchizatı məsələsinə dair lazım bildiyi şirkət və şəxslə danışıqlara
girmək səlahiyyəti verilsin.35
Çox keçmədi ki, N.F.Yaqnın şirinləşdirici aparatının tikintisi
məsələsi müsbət həllini tapdı. 1898-ci il martın 17-də Şəhər Dumasının iclasında çıxış edən X.S.Antonov bildirdi ki, H.Z.Tağıyev
aparatın qıraşdırılması üçün kapital ayırmağa razı olmuş, buna görə də
suyun vedrəsi əvvəl razılaşdırıldığı kimi, 0,5 qəpiyə olacaq.36 Maraqlıdır ki, Yaqn aparatının inşası həlledici mərhələyə keçdiyi bir vaxtda
dumanın iclasında yenə də müzakirələr başlayır: şəhər üçün Zuğulba
suyu, yoxsa şirinləşdirilmiş su daha yaxşıdır? Müzakirələr zamanı
H.Z.Tağıyevin çıxışı olduqca diqqətəlayiq olmuşdu. Əslində bu
çıxışda su probleminin dərhal həllinin vacibliyini, bu və ya digər layihənin uğuru və ya uğursuzluğu haqqında sonsuz və uzun-uzadı müzakirələrin şəhər əhalisi üçün ağır nəticələrini yaxşı dərk edən nüfuzlu
şəxsin və onun kimi düşünən ictimai xadimlərin mövqeyi əks
olunmuşdu. H.Z.Tağıyev öz mövqeyini belə ifadə etmişdi: “...su təchizatı kimi olduqca mühüm bir iş daim ləngidilir. Bunun da səbəbi
odur ki, şəhərin maraqlarından daha çox ayrı-ayrı şəxslərin
maraqlarına üstünlük verilir, nəticədə isə şəhərə əhəmiyyətli dərəcədə
maddi ziyan dəyir. Komissiyanın təklif etdiyi şirinləşdirilmiş su öz
keyfiyyətinə görə Zuğulba suyundan qat-qat üstündür. Zuğulba suyu
xalq arasında “qara su” adı ilə tanınır və daimi istifadə zamanı hətta
heyvanlar üçün də zərərlidir”.37 Söylədiklərini əsaslandırmaq üçün
H.Z.Tağıyev öz təcrübəsindən misal da gətirmişdi: belə ki, tikdirdiyi
toxuculuq fabrikinə Zuğulba suyunu çəkdirmək onun üçün daha
əlverişli olsa da, o, şirinləşdirici aparat quraşdırmışdı, çünki istəmirdi
ki, Zuğulba suyundan istifadə edən fəhlələri xəstəliklərə tutulsunlar.38
Uzun sürən müzakirələrin sonunda duma qərar verir: komissiyaya tapşırılsın ki, həkimlər cəlb edilməklə, həm Zuğulba, həm də şirinləşdirilmiş suyun sanitar baxımdan tədqiqi və müqayisəsi aparılsın;
Krasnovodskdakı Yaqn sistemli şirinləşdirici aparatı tədqiq etmək
üçün oraya xüsusi komissiya göndərilsin.39
Dumanın 1898-ci il 26 may tarixli iclasında X.S.Antonov bildirir
ki, komissiya Zuğulbadan suyun çəkilməsi layihəsini rədd edir və
müvəqqəti su təchizatı yolları kimi iki variant üzərində dayanır: 1)
35
36
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AR DTA: f. 50, siy. 1, iş 79, vv. 88 arx.-90.
Yenə orada, v. 142.
Yenə orada, v. 143.
Yenə orada, v. 143 arx.
Yenə orada, v. 145.
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Yaqnın şirinləşdirici aparatının tikilməsi və mövcud aparatın
məhsuldarlığının artırılması; 2) Kür suyunun dəmir yolu vasitəsilə
gətirilməsi.40
Şəhər İdarəsi N.F.Yaqn ilə müqavilənin imzalanmasını dəfələrlə
təxirə salırdı, lakin Su Təchizatı Komissiyasının 4 iyul 1898-ci il
tarixli iclasında şirinləşdirici aparatı tikmək üçün mühəndisin Bakıya
dəvət olunması haqqında qərar qəbul edilir. 1898-ci il noyabrın 28-də
Şəhər İdarəsi ilə “Artur Koppel” səhmdar cəmiyyəti arasında Yaqn
sistemli şirinləşdirici aparatın tikintisi haqqında müqavilə imzalandı.41
Yeni şirinləşdirici aparat 1899-cu il avqustun 10-da fəaliyyətə
başladı. Sonralar “Artur Koppel” cəmiyyətinin tikdiyi şirinləşdirici
aparatın istehsal etdiyi suyun tərkibində mis aşkar olduğundan müqavilədə dəyişiklik edildi. 1902-ci ildə komissiyanın iclasında N.F.Yaqn
bəyan etdi ki, cəmiyyət suyun mis və digər metallardan təmizlənməsinə dair şəhərə qarantiya verir. 1902-ci il 30 noyabr tarixli yeni müqaviləyə görə, “Artur Koppel” sutkada 60 min vedrə suyun çatdırılmasını öhdəsinə götürür, şəhər isə bir vedrəsi 0,7 qəpik olmaqla ildə 1
521 875 vedrə keyfiyyətli suya görə cəmiyyətə hər ay 10 653 rubl
ödəyirdi.42
Yeni şirinləşdirici aparatın inşası ilə yanaşı, müvəqqəti su təchizatı ilə bağlı atılmış addımlardan biri kimi Kür və Volqa çaylarından
suyun gətirilməsi oldu. “Bakı gəmi sahibləri cəmiyyəti” aşağıdakı
şərtlər əsasında suyun gətirilməsinə razı oldu: sutkada 50 min vedrədən 75 min vedrəyədək su gətiriləcəyi təqdirdə bir vedrənin qiyməti
2 ¼ qəpiyə, 75 min vedrədən 100 min vedrəyədək – 2 1/8 qəpiyə, 100
min və daha çox vedrə – 2 qəpiyə.43
Su Təchizatı Komissiyası gəmi sahibkarı Əliabbas Dadaşovun
təklifini qəbul etdi. Həmin təklif Şəhər İdarəsinin üzərinə heç bir
öhdəlik qoymur və 1 vedrə suyun 1 ¾ qəpiyə gətirilməsini nəzərdə
tuturdu. Kür və Volqa çaylarından müvəqqəti su təchizatına duma 54
750 rubl vəsait ayırmışdı.44 Təftiş Komissiyasının hesablamalarına görə, Volqadan və Kürdən 1 vedrənin qiyməti 0,75 qəpik olmaqla ümumilikdə 2 682 967 vedrə su gətirilmişdi (cəmi 20 622 rubl 40 qəpik
məbləğində).45 1899-cu il avqustun 20-də yeni şirinləşdirici aparatın
40
41
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AR DTA: f. 50, siy. 1, iş 79, v. 313.
Yenə orada: f. 389, siy. 12, iş 1, v. 1-1 arx.; iş 3, vv. 4, 74; siy. 10, iş 5, v. 120.
Yenə orada: siy. 7, iş 1, vv. 79, 87.
Yenə orada, v. 49.
Yenə orada: iş 4, v. 89-89 arx.
Yenə orada, v. 8 arx.
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tikintisinin başa çatması və istismara verilməsi ilə Kürdən və Volqadan suyun gətirilməsi dayandırıldı.46
Beləliklə, müvəqqəti tədbirlər nəticəsində şəhərin su ilə təchizatında yaranan gərginlik müəyyən dərəcədə azaldıldı.
Sutkada 2-3 mln. vedrədən artıq su verə bilən iri su kəmərinin
tikintisi Bakı şəhəri qarşısında duran zəruri məsələ idi.47 1898-ci il
iyunun 26-da Şəhər Duması konsessiya üsulu ilə Kür-Bakı su kəmərinin tikintisi haqqında qərar qəbul etdi. 1898-ci il dekabrın 1-dək
Şəhər İdarəsinə daxil olan 7 təklifdən daha əlverişlisi “Bütner və Deyçel” şirkətinin təklifi idi. Şirkət ona 32 illik konsessiyanın verilməsini
xahiş edir, suyun 1 vedrəsini 1/9 qəpiyə təklif edir, bununla belə, heç
bir qarantiya istəmir və şəhərə 16 ildən sonra su kəmərini yarı qiymətə
satın almaq hüququnu verirdi. Lakin bu təklifdən də duma imtina
etməyə məcbur oldu, çünki sahibkarlar götürdükləri öhdəliyin təminatı
kimi 90 min rubl vəsaiti köçürməmişdilər.48 Bir qədər sonra şəhər
konsessiyadan imtina edərək, su kəmərini təsərrüfat üsulu ilə tikməyi
qərara aldı. Tikinti üçün vəsaiti şəhər əmlakı ilə təmin olunmuş istiqrazın buraxılması yolu ilə əldə etmək olardı. Məlum oldu ki, şəhərin
ixtiyarında 272,5 ha torpaq sahəsi var ki, onun da hər 2 m minimal
olaraq 25 rubldan hesablansa, 15 mln. rubl kapital təşkil edər.
Beləliklə, Şəhər Duması Kür çayından suyun çəkilməsinə dair
qərar qəbul etdi. Lakin hadisələrin sonrakı gedişi göstərdi ki, bu, son
və həlledici qərar deyil idi.
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HƏLLEDİCİ DÖNÜŞ: UİLYAM LİNDLEY
BAKIYA GƏLİR
XIX əsrin son 20 ili ərzində Bakı şəhər özünüidarəsi su təchizatının yaxşılaşdırılmasına 32 min rubldan artıq vəsait xərcləmiş,49 lakin
bununla belə, Bakının su problemi yenə də öz həllini tapa bilməmişdir. Sonu görünməyən müzakirələr, lazımi vəsaitlərin çatışmazlığı,
əlverişli təkliflərin verilməməsi, bəzən isə bürokratik əngəllər, Şəhər
İdarəsinin və dumanın belə bir ciddi məsəyə canıyananılıqla yanaşmaması son nəticədə Bakı əhalisi üçün ağır problemlər yaradırdı. Görkəmli maarifpərvər-pedaqoq, duma üzvü Həsən bəy Zərdabinin dediyi
kimi, “Bakı şəhərində içməli su məsələsi iyirmi ilə yaxın uzanır... Hər
dördilliyin əvvəlində, dumanın tərkibi yenilənərkən bu məsələ gündəliyə qoyulur, qızğın müzakirə olunur, müxtəlif axtarışlara, tədqiqatlara, səfərlərə və s. məlum məbləğ ayrılır və sonra məsələ arxivə verilir ki, növbəti dördilliyin əvvəlində yenidən səhnəyə çıxsın və yenidən
xərclərə səbəb olsun”.50
Su Təchizatı Komissiyasının 3 avqust 1899-cu il tarixli iclasında
su kəməri layihəsinin tərtibi üçün məşhur mühəndis Uilyam Lindleyin
Bakıya dəvət olunması qərara alınır.51
Haşiyə. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllində Avropanın ən məşhur su kəmərləri üzrə mühəndisi ser Uilyam Hirleyn Lindley əslən
ingilis idi. Onun atası – böyük Uilyam Lindley də bütün ömrünü su
təchizatı və bataqlıqların qurudulması işinə həsr etmişdi. Ata Lindleyin fəaliyyətinin əsas hissəsi Almaniyanın Hamburq şəhərində keçmiş, o, burada su kəmərinin, kanalizasiya sisteminin quraşdırılması
işinə rəhbərlik etmişdir. Şollar su kəmərinin gələcək baş inşaatçısı
oğul Uilyam Lindley də məhz Hamburqda, 1853-cü ildə anadan
olmuşdur. O, atası və kiçik qardaşları ilə birlikdə çalışır və Avropanın
30-dan artıq şəhərində su kəməri və kanalizasiya sistemlərini quraşdırmışdır. 1881-1889-cu illərdə Varşava su kəmərinin, 1895-1906-cı
illərdə Praqa şəhər kanalizasiyasının, Praqa yaxınlığındakı Bubenets
rayonunda təmizləmə stansiyasının inşasına rəhbərlik etmişdir. 1909cu ildə Polşanın Lodz şəhəri üçün su təchizatı və kanalizasiya sis49
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temini işləyib hazırlamışdır (layihə 1920-ci ildən sonra, müəllif vəfat
etdikdən sonra gerçəkləşdirilmişdir). Qeyd etmək maraqlı olar ki,
U.Lindleyin layihələri əsasında qurulan Praqa kanalizasiya sistemi
indiyədək fəaliyyət göstərir, Bubenetsdəki təmizləmə stansiyası isə
1907-1967-ci illərdə istismarda olmuş, 1991-ci ildə mədəniyyət abidəsi elan edilmiş, 1992-ci ildə isə “Köhnə təmizləmə qurğuları” ekotexniki muzeyinə çevrilmişdir.52
Bakıya dəvəti qəbul edən U.Lindley burada çox böyük
çətinliklərlə üzləşir, Şollar kəməri uğrunda gərgin və inadlı mübarizə
aparmalı olurdu. Şollar suyu Bakıya gətirildikdən sonra 40 ilə yaxın
əmək təcrübəsinə malik dünya şöhrətli ingilis mühəndisi etiraf
etmişdir ki, o, bu layihə kimi texniki cəhətdən ağır və möhtəşəm işlə
hələ rastlaşmamışdı.
Ser Uilyam Lindley 1917-ci ilin dekabrında Londonda vəfat
etmişdir.
Bakı Şəhər Dumasının təklifi ilə razılaşan U.Lindley bəzi şərtlər
irəli sürdü, onlardan biri su təchizatı mənbəyinin seçilməsi ilə bağlı
idi. Duma U.Lindleyin şərti ilə razılaşdı, eyni zamanda qeyd etdi ki,
yeni su təchizatı mənbələri məsələsinə onun Bakıya gəlişi ərəfəsində
baxılacaq.53 U.Lindleyin səfərindən qabaq, 1899-cu il sentyabrın 24də Bakıya onun nümayəndələri – mühəndislər Dürqam və Enqliş
gəldilər. Onlar layihələrin hazırlanması üçün material toplanması ilə
məşğul olmalı idilər. Ərazinin tədqiqi məqsədilə mühəndislər Şamaxı,
Göyçay və Quba qəzalarına səfər etdilər.54
1899-cu ilin oktyabrında Bakıya gələn U.Lindley Quba qəzasında və Samur dairəsində oldu. İlkin tədqiqat nəticəsində o, belə qənaətə
gəldi ki, həm yeraltı, həm də bulaq suyunun axtarışlarını aparmaq lazımdır. Bakıya qayıdan U.Lindley 1899-cu il dekabrın 18-də Su Təchizatı Komissiyasının iclasında məruzə ilə çıxış etdi. O, dedi: “...Bakı
şəhəri üçün ən yaxşısı yeraltı və bulaq sularından təchizatdır, texniki,
keyfiyyət və kəmiyyət baxımından yalnız yeraltı və bulaq suları Bakı
üçün arzuolunandır”.55 U.Lindley inadla sübut edirdi ki, Qusarla Xəzrə arasındakı yüksək düzənliklər Şahdağın və Şahbuzdağın zirvələrin-
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dəki qarların əriməsindən və bu ərazidə çoxsaylı yağışların yağmasından yaranan yeraltı sularla çox zəngindir.
Bakı Şəhər Duması yeraltı suların axtarışı haqqında məsələni
müsbət qarşılasa da, eyni zamanda bu layihəyə dəstək vermədi. Duma
üzvlərinin əksəriyyəti Kür su kəmərinin tərəfdarları kimi çıxış etdilər.
Ona görə də şəhər özünüidarəsi U.Lindleyə Kür və Samur çaylarından
kəmərin çəkilməsi üçün axtarışlar aparmağı və layihələr hazırlamağı
tapşıraraq, yeraltı və bulaq suyunun axtarışları üçün komissiyanın 150
min rublun ayrılması haqqında təklifini rədd etdi.56 U.Lindleyin
göstərdiyi yerlərdə yeraltı suların sınaq qazıması üçün 30 min rublun
ayrılması haqqında komissiyanın vəsatəti də təmin olunmadı.57
Bununla belə, dumada U.Lindleyin təklifinə dəstək verənlər də
var idi. Dumanın üzvü H.Z.Tağıyev yeraltı və bulaq suyunun
çəkilməsinin qatı tərəfdarı idi. Özünün bu məsələyə münasibətini o,
Şəhər İdarəsinə yazdığı 22 iyun 1901-ci il tarixli ərizədə belə ifadə
etmişdi (ərizə idarə tərəfindən elə həmin gün alınmışdır): “Təsadüfən
öyrəndim ki, Bakı Şəhər Duması özünün 19 iyun tarixli iclasında
mühəndis Lindleyin gələcək Bakı su kəməri üçün yeraltı suyun
axtarışı məqsədilə təcrübə quyularının sınaq qazımasına dair təklifini
müzakirə edərək... tələb olunan məbləği ayırmaqdan imtina etmişdir.
Mən, buranın köhnə sakini kimi, doğma şəhərin maraqlarını qəlbimə
yaxın bilərək və yeraltı bulaq suyunun çay suyundan, xüsusən də
Tiflisin imtina etdiyi daim çirkli Kür suyundan və ya yenə də çirkli
Samur suyundan hər zaman daha üstün olduğuna əmin olaraq, Şəhər
İdarəsindən xahiş edirəm ki, mühəndis Lindleyin təklif etdiyi yeraltı
suyun axtarışları üzrə işlər mənim hesabıma aid edilsin. Bu məqsədlə
mən... iyirmi beş min rubl ayırıram...” Şəhərə borc şəklində ayrılan bu
vəsaitin şərtini H.Z.Tağıyev öz ərizəsində belə izah etmişdi: əgər işlər
uğurla nəticələnərsə və U.Lindley Quba qəzasındakı Şahdağın
ətəyində içməli su mənbələrini taparsa, onda Şəhər İdarəsi həmin 25
min rublu H.Z.Tağıyevə geri qaytarır. Əks halda o, bu vəsaitdən
imtina edirdi. Məhz bu ərizədə H.Z.Tağıyev sonralar məşhur kəlama
çevrilmiş sözlər işlətmişdir: “əminəm, nə qədər ki, Şahdağın bol su
verən buzlaqları durur, cənab Lindley şəhərimizi əbədi olaraq təmin
edə biləcək çoxlu yeraltı sular tapacaq” 58 (ərizənin tam mətni
“Əlavələr” bölümündə verilib).
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Lakin H.Z.Tağıyevin təklifi şəhər özünüidarəsi tərəfindən
rəğbətlə qarşılanmadı. 1901-ci il sentyabrın 20-də ərizəyə baxan Su
Təchizatı Komissiyası hər hansı qərar qəbul etmədən məsələni
dumanın müzakirəsinə çıxarmağı qət etdi. Komissiyanı bu addımı
atmağa vadar edən səbəb isə dumanın ümumiyyətlə yeraltı su
axtarışlarını qadağan etməsi idi.59
Nəhayət, oktyabrın 9-da keçirilən iclasda Bakı Şəhər Duması
H.Z.Tağıyevin 22 iyun tarixli ərizəsini müzakirə etdi. H.Z.Tağıyevin
təklif etdiyi 25 min rublu minnətdarlıqla qəbul edən duma şəhərin
yeraltı sudan istifadə etmək niyyətində olacağı təqdirdə pulu qaytarmağı öhdəsinə götürdü.60 Bu cür qeyri-dəqiq cavab isə H.Z.Tağıyevin
narazılığına səbəb olmuşdu. Şəhər başçısı M.A.Belyavskiyə yazdığı
məktubda o, öz fikrini belə izah edirdi: “...Mənim təklifimi müzakirə
edən duma gələcəkdə anlaşılmazlıqların olmaması üçün (!!) onu qəbul
etməyi mümkün saymış, lakin bu şərtlə ki, əgər ictimai idarə Bakı
şəhərinin təchizatı üçün bulaq (yeraltı) suyundan istifadə edərsə, o
zaman təklif etdiyim 25000 rubl mənə geri qaytarılacaq. Belə çıxır ki,
əgər şəhər əhalisini tam təmin edə biləcək qədər su aşkar olunarsa belə, lakin ictimai idarə hər hansı səbəbdən bu sudan istifadə etmək
istəməzsə, verdiyim 25000 rubl mənə geri qaytarılmayacaq. Belə
şərtlərlə mən razılaşa bilmərəm, çünki ianəyə bərabər bu addım... heç
bir ianəyə ehtiyacı olmayan böyük şəhər üçün xəcalət deməkdir;
əhalinin maraqları naminə şəhərin yaxşı, sağlam suyun tapılmasına
onlarla min rubl sərf etməyə tam imkanı çatır...”61 (məktubun tam
mətni “Əlavələr” bölümündə verilib).
Qeyd etmək lazımdır ki, H.Z.Tağıyev sonadək yeraltı və bulaq
suyunun çəkilməsi üçün Gildə və Şollarda axtarışların aparılmasının
qatı tərəfdarı kimi çıxış edirdi. Şəhər İdarəsində, dumada, mətbuatda
U.Lindleyin axtarışları sərt tənqid olunanda, onların səmərəsizliyi,
Kür və Samur suyunun daha əlverişliliyi haqqında mübahisələr
gedəndə H.Z.Tağıyev ardıcıl olaraq bu fikirlərə qarşı etiraz etmişdir.
Bu baxımdan onun Şəhər Dumasının 1904-cü il 18 may tarixli
iclasında Şollarda və Gildə U.Lindleyin apardığı tədqiqatların
müzakirəsi zamanı söylədikləri maraq doğurur. H.Z.Tağıyev deyirdi:
“Çox təəssüf ki, biz 15 il ərzində bu məsələni həll edə bilmirik.
Nədənsə, biri belə istəyir, digəri başqa cür, hər kəs öz məqsədini
güdür və onlara tamamilə tanış olmayan iş haqqında danışırlar. Əgər
59
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əmin olublarsa ki, orada [Gildə və Şollarda – F.C., M.M.] yaxşı su var,
onda bizə Kür və Samur gərək deyil. Tiflisdə vərəm olanda, küçələri
Kür suyu ilə sulamağa icazə vermirdilər. Heç bir məsələ qaldırmaq
lazım deyil [iclasda U.Lindleyin axtarışlarının səmərəsizliyi haqqında
məsələnin qaldırılması təklif olunmuşdu – F.C., M.M.] və mən dumadan işi ləngitməməyi xahiş edirəm. Gil yeraltı suyu haqqında necə
qərarlaşdınızsa, onun üzərində də dayanın”.62 Şollar kəməri artıq istifadəyə veriləndən sonra keçmiş Bakı şəhər rəisi N.V.Rayevski
H.Z.Tağıyevə yazacaqdı: “...məni Bakıya işləməyə çağırarkən dediyiniz sözləri xatırlayıram: “...su, su, Şollar – budur bizim əsas işimiz””
(bax: “Əlavələr” bölümünə). Həqiqətən də, H.Z.Tağıyev U.Lindleyin
apardığı Gil və Şollar axtarışlarını ən düzgün və səmərəli hesab edirdi
və tarix onun yanılmadığını təsdiqlədi...
Samur və Kür çaylarından su kəmərləri layihələrinin tərtibatı
üzrə işlərə U.Lindley mühəndislər Rennenkampfı, Krügeri və Ç.Şollu
cəlb etmişdi. Lakin işlər ləng aparılır və müqavilədə göstərilən müddətədək (1901-ci il, 31 mart-1 aprel) başa çatdırılmamışdı. U.Lindley
bunu mühəndislərin əraziyə bələd olmamaları ilə izah edirdi, duma
üzvü Ə.Topçubaşov isə cavab olaraq bildirmişdi ki, bu çətinlikləri
aradan qaldırmaq üçün ərazi ilə yaxşı tanış olan yerli mühəndis və
texnikləri işə cəlb etmək olardı.63
U.Lindley ilə müqavilə 1901-ci il iyunun 23-də imzalanmışdı.
Müqaviləyə əsasən, U.Lindley 1902-ci il aprelin 1-dək axtarışları başa
çatdırmalı, oktyabrın 1-i üçün isə Kür və Samur su kəmərlərinin, eləcə
də şəhər kanalizasiyasının layihələrini təqdim etməli idi. İlkin işlərə və
layihələrin hazırlanmasına görə şəhər özünüidarəsi U.Lindleyə 35 min
rubl ödəməyi öhdəsinə götürürdü. Bu pulun dörddə biri (9 min rubl)
artıq 1899-cu il noyabrın 5-də U.Lindleyə ödənilmişdi.64 Suyun
analizini aparmaq üçün Qusarda kimya və Kür çayının sahilində
bakterioloji laboratoriyalar təşkil edildi.
Layihələrin tərtibi üzrə işlər başlanılsa da, onların praktiki həyata
keçirilməsi üçün Kürdən və Samurdan suyun çəkilməsinə razılıq əldə
olunmalı idi. Axtarışların aparılması və Kür-Bakı su kəməri layihəsinin tərtibi məsələləri 1901-ci il dekabrın 17-də Tiflisdə keçirilən
mühəndis-hidravliklərin qurultayında müzakirə olunaraq müsbət
həllini tapdı. 1902-ci il martın 7-də keçirilən analoji qurultayda isə
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Bakı Şəhər İdarəsinin Bakı üçün Samur çayı suyunun çəkilməsi haqqında vəsatəti təmin olundu.65
Layihələrin tərtibi üzrə işlər yalnız 1902-ci ilin avqustunda başa
çatdırıldı. Bu zaman kəmərin seçimi məsələsində Su Təchizatı
Komissiyasının mövqeyində köklü dəyişikliyə səbəb olmuş hadisə baş
verdi. Xaricdə səfərdə olan Bakı şəhərinin başçısı Aleksandr Novikov
Frankfurt-Maynda U.Lindleyi ziyarət etmiş və oradan Bakıya yeraltı,
həmçinin bulaq suyunun çəkilməsinin zərurətinə inanmış adam kimi
qayıtmışdı. 1902-ci il avqustun 20-də U.Lindleyin iştirakı ilə dumanın
təcili iclası çağırıldı. İclasda yeraltı suların axtarışı məsələsi həll
olunmuş və bunun üçün 182 min rubl ayrılmışdı. Bu məbləğin aşağıdakı kimi bölüşdürülməsi qərara alınmışdı: 10 min – komissiyanın
xərclərinə, 10 min – Bakı şəhəri su kəmərləri şəbəkəsinin layihəsi
üçün lazım olan statistik materialın toplanılmasına, 125 min – VilyəviGil-Xəzrə-Samur ərazisində yeraltı suların tədqiqinə, 10 min – XudatXaçmaz rayonunda bulaqların tədqiqinə, 3 min – bulaqların sahibləri
haqqında məsələnin öyrənilməsinə, 9 min – Kür və Samur su
kəmərlərinin, həmçinin kanalizasiyanın layihələrinə görə U.Lindleyin
əməkhaqına, 15 min – yeraltı sulardan və bulaqlardan su kəməri
layihələrinin hazırlanmasına görə U.Lindleyə.
Dumanın vəsatətinə əsasən Qafqazın Baş hakimi tərəfindən
ehtiyat kapitalından 32 min rubl ayrılmış, bu isə bulaqlarla zəngin
olan Xudat-Xaçmaz rayonunda işlərin başlanmasına imkan vermişdi.66
Su mənbələri axtarılarkən, eləcə də kəmərlərin layihələri hazırlanarkən görülən bəzi tədbirlərə baxmayaraq, şəhər hələ də suya kəskin
ehtiyac duymaqda davam edirdi. Qeyd olunduğu kimi, 30 noyabr
1902-ci il tarixli yeni müqaviləyə əsasən “Artur Koppel” cəmiyyətinə
məxsus şirinləşdirici aparatın istehsal gücü sutkada 60 min vedrəyə
çatdırılmışdı. Lakin bu da əhalinin artan tələbatını ödəməyə kifayət
etmirdi. Buna görə Zuğulba bulaqlarının suyundan istifadə məsələsi
yenidən qaldırıldı, halbuki cod, ziyanlı qatqıları olan Zuğulba suyu
həkimlər tərəfindən içməyə yararsız bilinmişdi.67 Buna baxmayaraq,
şəhər vedrəsi ¾ qəpik olmaqla gündəlik 20 min vedrə suyun çatdırılması haqqında “Zuğulba” cəmiyyəti ilə müqavilə bağlamalı oldu.68
1903-cü ildə bağlanan bu müqavilənin şərtlərinə görə, cəmiyyətin rəhbəri, erməni əsilli sahibkar Ambartsum Məlikov Zuğulba mənbəyin65
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dən şəhərə su kəməri çəkməli və bu su şirinləşdirilmiş dəniz suyu ilə
qatışdırıldıqdan sonra istehlaka buraxılmalı idi. Tədqiqatçı Vahid
Xanəliyevin düzgün qeyd etdiyi kimi, A.Məlikov Su Təchizatı Komissiyasının üzvü olduğundan mütəxəssislərin etirazlarına baxmayaraq,
bu sərfəli konsessiyanı ələ keçirmək üçün öz mövqeyindən bacarıqla
istifadə etdi.69 Zuğulba suyu əsasən təsərrüfat məqsədləri üçün
nəzərdə tutulurdu. Həmin mənbədən çəkilmiş su kəməri sutkada 45
min vedrə su ilə şəhər əhalisini və mədən rayonlarını təchiz edirdi.
1908-ci ildə “Artur Koppel” firmasının şirinləşdirici aparatının gücü
sutkada 90 min vedrəyə çatdırıldıqdan sonra Zuğulba su kəməri yalnız
mədən rayonlarında istifadə olundu.70
Beləliklə, “Zuğulba” cəmiyyəti ilə müqavilə 6 il qüvvədə qaldı.
1908-ci il Şəhər İdarəsi cəmiyyətin istehsal etdiyi sudan tamamilə
imtina edərək, onun rezervuar və borularını satın aldı və onlardan
şirinləşdirilmiş su buraxmağa başladı.
1903-cü ilin payızında Bakıya U.Lindleyin iki nümayəndəsi –
Dürqam və fon Pfiffer gəldilər. Kür su kəmərinin layihəsini özləri ilə
gətirmiş bu müvəkillər şəhərlə müqavilə bağlamalı idilər. Müqavilə
1903-cü il noyabrın 25-də imzalandı. Həmin müqaviləyə əsasən,
U.Lindleyə axtarışlar aparmaq və layihələr tərtib etmək həvalə olunurdu. Axtarışlar üzrə bütün işlər şəhər tərəfindən maliyyələşdirilir,
qazıma və axtarışlar üzrə digər işləri U.Lindleyin rəhbərliyi altında
şəhər özü həyata keçirməli idi. Axtarışlar aparmaq üçün şəhər lazımi
avadanlıqla təmin olunmuş büro təşkil edirdi. Layihələr 1 il müddətində şəhərə təqdim olunmalı idi. Axtarışlar aparmaq və layihələr hazırlamaq üçün U.Lindley şəhərdən 15 min rubl əməkhaqqı alacaqdı.71
Kür-Bakı kəməri üzrə axtarışlarla bərabər U.Lindley özünün
tərəfdarı olduğu və qətiyyətlə müdafiə etdiyi Gil və Şollar
mənbələrində axtarışlarını da davam etdirirdi. Bu zaman işin xatirinə
xırda “kələyə” də əl atılmışdı. Belə ki, U.Lindleyə Şollarda axtarışlar
aparmaq üçün çatışmayan vəsait gizli olaraq Kür və Samur
layihələrindən “oğurlanırdı”. Bu haqda şəhər başçısı A.İ.Novikov öz
xatirələrində yazırdı: “...Lindleyə yeni-yeni məlumatlar lazım idi.
Əleyhdarları deyirdi ki, işləri dayandırmaq lazımdır, lakin biz hər şeyə
rəğmən nəinki işi tamamlaya bildik, hətta gizlin olaraq Şollarda da
69
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axtarışlar apardıq. Deyə bilmərəm ki, mən komissiyanı aldadırdım,
lakin hər bir fürsətdən istifadə edərək, işi irəli çəkirdim. Fəxrlə deyə
bilərəm ki, Şolların axtarışlarını biz Kürün və Samurun hesabına
etdik. Bu, çoxları üçün sürpriz idi.” (bax: “Əlavələr” bölümünə).
Şollardakı ilk işlər suyun dərinlik səviyyəsinin və həcminin
müəyyən edilməsi məqsədilə quyuların qazılmasından ibarət idi. İşlər
2 m-i 55 rubla qazımağı təklif edən fransız cəmiyyətinə həvalə
olundu. Bu şəhər üçün ən əlverişli şərtlər idi.72 Birinci quyunun təməli
Şollar bulağının yaxınlığında, Xudat stansiyasının 5,3 km-də qoyuldu.
Bundan sonra daha iki quyu qazıldı. 1904-cü il fevralın 3-də
U.Lindleyin rəhbərliyi altında fransız cəmiyyəti işlərə başlamış və
1904-cü ilin mayına qədər cəmi 44 quyu qazımışdı. İşlərin ləng
getməsi ilə əlaqədar U.Lindley Su Təchizatı Komissiyasına müraciət
edərək, cəmiyyəti kənarlaşdırmağı və işləri təsərrüfat üsulu ilə davam
etdirməyi təklif etdi. Komissiyanın 18 may 1904-cü il tarixli iclasında
yeraltı sular üzrə axtarışları dayandırmaq və yalnız bulaq suyunun
axtarışlarını davam etdirmək haqqında qərar qəbul edildi. Quba
qəzasında və Gil yüksəkliklərində suyun axtarışları üçün ayrılan
30 000 rubldan 24 505 rubl xərclənmişdi.73 Bu ərazidə işlərin
dayandırılması məsələsi ilə əlaqədar komissiya dəfələrlə toplaşmış və
1904-cü il iyunun 4-də dumada müzakirədən sonra bu barədə qərar
çıxarılmışdı.
Bir qədər sonra Bakıda baş verən siyasi hadisələr şəhər təsərrüfatının kəskin böhranına gətirib çıxarmış, su kəməri məsələsinin
həllini xeyli ləngitmişdi. Yalnız 1908-ci ildə Şəhər İdarəsi yenidən
işlərə başlaya bildi.
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ŞOLLAR LAYİHƏSİ QALİB GƏLİR VƏ REALLIĞA
ÇEVRİLİR
1909-cu il martın 25-də U.Lindley Bakı şəhərinin və onun rayonlarının su təchizatı ilə bağlı dumaya Kür çayından, Samur çayından
və Şollar mənbələrindən kəmərlərin çəkilməsi haqqında üç layihə təqdim
etdi.74 Bu layihələr əsasında şəhər başçısı N.V.Rayevskinin imzası ilə
Şəhər İdarəsinin Maliyyə və Su Kəməri Komissiyalarının məruzəsi
hazırlandı. Məruzədə göstərilirdi ki, komissiyalar və idarə 1909-cu ilin
aprelin 29-u, 30-u və mayın 1-də keçirdikləri iclaslarda yekdilliklə Şollar
su kəmərinin üstünlüklərini bəyənmiş və aşağıdakı səbəblərə görə həmin
kəmərin layihəsinin qəbul olunmasını təklif edir: 1) Şollar kəməri
tərkibində bakteriyalar olmayan qrunt suyunu verir və həmin su
keyfiyyətinə görə bakteriyaları çox olan Kür və Samur sularından qat-qat
yüksəkdir (Kür çayında bəzi vaxtlar bakteriyaların sayı 1 sm3 suda 501
minə çatır); 2) Şollar suyunda azotlu maddələr ümumiyyətlə yoxdur; 3)
Kür və Samur suyu təmiz olmadığından bu mənbələrdən kəmər çəkilərsə
filtrlərin quraşdırılması lazım gələcək, halbuki Şollar su kəmərində
filtrlərə ehtiyac olmayacaq; 4) bulaq suyunun temperaturu qışda və
yayda sabit, Kür çayındakı isə dəyişkəndir. Bakının isti yayını nəzərə
alaraq, üstünlüyü daim mülayim temperaturu olan suya vermək
məqsədəuyğundur.
Məruzədə həmçinin Şollar kəmərinin texniki üstünlüklərinə də
diqqət yetirilirdi. Belə ki, Samurdan su Bakıya öz axarı ilə gəlsə də,
bununla yanaşı böyük təzyiqli sifonların quraşdırılması lazım gələcək və
buna görə də xüsusilə möhkəm konstruksiyalara, torpağın bərkidilməsinə
tələbat yaranacaq, bu səbəbdən kəmərin hər hansı bir hissəsi xarab
olarsa, daimi suyun təchizatında fasilə yarana bilər. Kür çayından
kəmərin çəkiləcəyi təqdirdə təzyiqin ümumi hündürlüyü 173 m olan 3
suötürücü stansiyanın tikilməsi lazım gələcək. Kəmərin əlverişsiz qrunt
üzərindən keçəcəyini və xüsusi bərkidilmə işlərinə ehtiyac olduğunu
nəzərə alaraq, məruzədə Kür kəmərinin də texniki xüsusiyyətləri mənfi
xarakterizə olunurdu. Şollar layihəsinə gəldikdə isə, bu kəmərin
Sumqayıtda 1 suötürücü stansiyası olmalı idi, onun da təzyiqinin
hündürlüyü 139 m-ə çatacaqdı. Şollar kəmərinin keçəcəyi ərazinin
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qruntu da əsasən əlverişli idi. Nəhayət, Şollar kəməri ilə gətirilən suyun
əhaliyə satış qiyməti də ən aşağı idi.75
Bu məruzəyə baxan Şəhər Duması 1909-cu il mayın 5-də Şollar su
kəməri layihəsini təsdiq etdi.76 Beləliklə, Şollar-Bakı su kəmərinin
tikintisi məsələsi nəhayət ki, öz müsbət həllini tapdı. Yeraltı suların çay
sularından bütün üstünlüklərini nəzərdən keçirən duma Şollar, Fərzəlioba
mənbələrindən su təchizatı layihəsi üzrə işlərin maliyyələşdirilməsi üçün
23,5 mln. rublluq istiqrazın buraxılması haqqında hökumətə müraciət
olunması barədə qərar çıxardı.77 Bu məbləğdən 18,6 mln. rubl kəmərin
inşasına sərf oluncaqdı.78 Lakin gözlənilənlərin əksinə olaraq, hökumət
daha böyük məbləğdə istiqrazın buraxılması qərarına gəldi. 1909-cu il
oktyabrın 6-da imperator II Nikolayın təsdiq etdiyi Nazirlər Şurasının
əsasnaməsi ilə Bakı Şəhər İdarəsinə ümumi dəyəri 27 mln. rubl olan iki 5
%-lik istiqrazın buraxılmasına icazə verildi. Bu vəsaitdən 23,5 mln. rubl
su kəmərinin inşasına, 3,5 mln. rubl isə şəhərin digər ehtiyaclarına
xərclənməli idi.79
İstiqrazın reallaşdırılması üçün 1909-cu ilin dekabrında Şəhər
İdarəsi “K.Berç–Krisp və K0” və İngilis-rus tresti ilə müqavilə bağladı.80
Sanki bütün məsələlər həll edilmişdi və U.Lindley ilə müqavilə
bağlanmalı idi. Lakin Şəhər Duması qəbul olunan su kəməri layihəsinin
məqsədəuyğunluğuna tam əmin olmaqdan ötrü yekun rəy almaq üçün
onu Ticarət və Sənaye Nazirliyi yanında Geoloji Komitəyə göndərərək,
Şollar və Fərzəlioba mənbələrinin su laylarının gücünü və daimiliyini
müəyyənləşdirməyi xahiş etdi. Geoloqlar P.Y.Voloroviç və
N.F.Poqrebovun Şollar mənbəyini əhatə edən 1707 km2-lik ərazidə
apardıqları 3 aylıq tədqiqat layihənin düzgün seçildiyini və buradan
sutkada 6 mln. vedrə suyun çıxarıla biləcəyini təsdiqlədi.81
1910-cu il martın 30-da mühəndis U.Lindley ilə müqavilə imzalandı. Müqaviləyə əsasən, Şollar-Bakı su kəmərinin ətraflı layihələndirilməsi və inşası üzərində ümumi rəhbərlik və nəzarət, eləcə də suyun
şəhər şəbəkəsinə qoşulmasından sonrakı bir il ərzində kəmərin
istismarına nəzarət U.Lindleyə həvalə olunurdu.82 Ümumi smetaya görə,
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Şollar-Bakı kəmərinin və Şollarda su toplama qurğularının tikintisi 12
mln. rubla başa gələcəkdi, bu da kəmərin ümumi dəyərinin 2/3-ni təşkil
edirdi.83
Tikintinin təşkili üzrə bütün işlər 1910-cu il mayın 1-də Şəhər
İdarəsi nəzdində yaradılan Su Kəmərinin Tikintisi üzrə Şöbə tərəfindən
aparılırdı. Tikintinin baş mühəndisi U.Lindley, onun müavini mühəndistexnoloq Stefan Skrjivan təsdiq olunmuşdular. 1910-cu ildən 1912-ci
ilədək Su Kəmərinin Tikintisi üzrə Şöbəyə şəhər başçısı N.V.Rayevski
rəhbərlik edirdi, 1912-ci ildən bu vəzifəyə yollar mühəndisi P.P.Freze
təyin olundu. Bununla yanaşı dumanın qərarı ilə tikinti işlərinə xüsusi
nəzarət funksiyasını həyata keçirmək üçün Nəzarət Komissiyası
yaradıldı. 16 üzvdən ibarət komissiyanın fəxri sədri H.Z.Tağıyev, onun
müavini vəzifəsinə A.O.Qukasov, həqiqi sədri isə N.A.Ayvazov
seçildilər.84
1910-cu ilin iyun ayında U.Lindley bir qrup mühəndis və texniklə
birgə su kəmərinin bütün 187 757 m uzunluğu boyunca axtarışları davam
etdirdi. İşlər o qədər intensiv aparılırdı ki, artıq həmin ilin oktyabr ayında
Şollar-Bakı kəmərinin tikintisinin podrata verilməsi üçün müzayiqələr
təyin edildi. Lakin müzayiqələr baş tutmadı və Su Kəməri Komissiyası
tikintiyə başlamaq arzusunda olan firmalarla və fiziki şəxslərlə
danışıqlara girdi. Həmin firmalar aşağıdakılar idi: liman və dəniz yolu
işlərində ixtisaslaşmış “Bunge Braykeviç və Palaşkovski”, 1910-cu ilin
dekabrında 170 km uzunluğunda Vyana su kəmərini tikmiş “Luici
Fakanoni”, ingilis “Vooker və K0” firmaları və Odessa su kəmərinin
inşaatçısı mühəndis Plats85. 1911-ci il yanvarın 15-də Şəhər İdarəsinə
“Qriffits və K0” ingilis firmasının nümayəndəsi Albert Fişerin də təklifi
daxil oldu. Həm maliyyə, həm də podratın digər şərtləri baxımından
məhz bu firmanın təklifi daha sərfəli oldu. Onunla müqavilə 1911-ci il
fevralın 14-də imzalandı.86 Müqaviləyə görə, podratçı bütün işləri 3 il
ərzində başa çatdırmalı idi.87 Beləliklə, 1911-ci ildə Şollar-Bakı su
kəmərinin tikintisinə başlanıldı.
Su kəmərinin tikintisi ilə bağlı mühüm məsələlərdən biri də
torpaqların əldə olunması idi. Hələ 1909-cu ilin mayında duma Quba,
Bakı qəzaları və Abşeron yarımadası ərazisində 872 hektaradək torpaq
sahəsinin özgəninkiləşdirilməsi haqqında vəsatət qaldırdı.88 1912-ci il
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yanvarın 29-da impertor II Nikolay göstərilən torpaqların Bakı şəhərinin
ixtiyarına verilməsi haqqında qərar imzaladı.89
Layihəyə əsasən, su kəməri Vladiqafqaz dəmir yolu ərazisindən də
keçməli idi. 1913-cü il martın 30-da Vladiqafqaz Dəmir Yolu İdarəsi ilə
imzalanan müqaviləyə görə, Xudat-Biləcəri stansiyaları arasındakı
torpaq sahəsi şəhərə verilirdi. Buna görə şəhər, su kəməri istifadəyə
verilən gündən dəmir yoluna suyu güzəştli qiymətlə – 100 vedrə üçün 25
qəpiyə verməli idi.90
Tikinti başlamazdan əvvəl müqaviləyə bütün sonrakı inşaat tarixinə
böyük təsir göstərmiş dəyişiklik edildi. Belə ki, “Qriffits və K0” firması
ilə müqavilənin bağlanmasına az qalmış İngiltərədə mühəndis Cagger
tərəfindən beton boru və məmulatların istehsalının yeni üsulu ixtira
edilmişdi. Bu üsulla hazırlanan borular möhkəmlikdə fərqlənir və o qədər
hamar üst qata malik idilər ki, suvaq çəkməyə ehtiyac qalmırdı. Həmin
üsulun istifadəsinə patenti “İmproved Konstrukşen” şirkəti əldə etmişdi.
Şirkətlə müqavilə bağlayan “Qriffits və K0” səhmdar cəmiyyəti 1911-ci
ilin iyununda Şəhər İdarəsinə təklif etdi ki, kəmər borularının uzun
xəndəkdə betondan düzəldilməsi üsulu Cagger boruları ilə əvəz olunsun.
“İmproved Konstrukşen” zavodu ilə tanış olan U.Lindleyin razılığından
sonra 1911-ci ilin iyununda Şəhər İdarəsi “Qriffits və K0” firmasının
təklifini qəbul etdi. İyunun 14-də duma ilə əlavə müqavilə imzalandı və
müqaviləyə əsasən, podratçı beton boruların hazırlanması üçün
Xaçmazda və Dəvəçidə iki zavodun tikintisinə başladı.91
Xaçmazdakı zavod yalnız 1912-ci ilin fevralında işə düşdü.
Buraxılan boruların professor N.A.Belelyubskinin ekspertizası tərəfindən
müəyyən etdiyi yüksək keyfiyyətinə baxmayaraq, sınaq zamanı onlar
müqavilənin müəyyənləşdirdiyi normalara cavab verməmiş və yararsız
bilinmişlər.92 Beləliklə, Cagger borularının istehsalı həm zavodu tikən
podratçıya, həm də 13 ay itirən Bakı şəhərinə çox baha başa gəlmişdi. Bu
səbəblər su kəmərinin tikintisi üzrə işlərin sonrakı gedişinə də təsir etdi,
belə ki, işlər əvvəlki üsulla yalnız 1912-ci ilin avqustunda bərpa olundu.
Haşiyə çıxaraq qeyd etmək istərdik ki, 1920-ci illərdə Şollar-Bakı su
kəmərinin əlavə xətlərinin tikintisi zamanı Cagger borularından istifadə
olunmuşdu. Bunu həmin illərə aid fotoşəkillərdən görmək olar. Görünür,
əsrin əvvəllərində mühəndislərin yol verdiyi texniki səhvlər 20-ci illərdə
89
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düzəldilmiş və Cagger boruları Şollar kəmərinin əlavə xətlərinin
tikintisində yararlı olmuşdu.
İşlər o qədər ləng gedirdi ki, 1913-cü ilin iyuluna qədər, yəni 2,5 il
ərzində podratçı tərəfindən kəmərin cəmi 25 473 uzununa ölçülən metri
(u.ö.m.) çəkilmişdi, halbuki 156 744 u.ö.m.-lik bütün kəmər 1914-cü ilin
martınadək çəkilib qurtarmalı idi. Sonralar işlər tamamilə dayandırıldı.93
Belə şəraitdə 1913-cü il iyunun 28-də Şəhər Duması “Qriffits və K0”
firması ilə müqaviləyə xitam verdi.94 Podratçıyla əlaqələr kəsildikdən
sonra işlər yalnız 1913-cü ilin noyabrında, lakin bu dəfə artıq təsərrüfat
üsulu ilə bərpa olundu.
Bu üsula keçid isə bütün işlərin yenidən qurulmasını tələb edirdi.
Belə ki, 131 347 u.ö.m. uzunluğunda hələ tikilməmiş beton su kəməri və
sututma qurğuları ilə yanaşı Sumqayıtda nasos stansiyası, su saxlamaq
üçün anbarlar tikmək, şəhər şəbəkəsini qurmaq və s. lazım idi. Bu işləri
həyata keçirmək üçün Şəhər İdarəsi yerli və xarici firmalarla müqavilələr
bağladı: şəhər şəbəkəsini qurmaq üçün idarə “Rus dağ metallurgiya
ittifaqı” ilə çuqun boruların gətirilməsinə dair sazişə girdi,95
“Aşersleben” alman firması ilə “Dizel” sistemli 3 mühərrikin
hazırlanması, gətirilməsi və quraşdırılması haqqında müqavilə
imzalandı,96 “Vays und Fraytaq” səhmdar cəmiyyətinə 2 beton anbarın
tikintisi podratı verildi.97
Təsərrüfat üsuluna keçiddən sonra digər obyektiv çətinliklər də
yaranmışdı. Bunlar lazımi işçi qüvvəsinin çatışmazlığı, malyariya
epidemiyası və Birinci Dünya müharibəsinin başlanması idi.
İşçi qüvvəsinin çatışmazlığı tikintinin lap əvvəlindən hiss olunurdu.
Çətin əmək şəraiti, aşağı əməkhaqqı, malyariyaya tez-tez, xüsusən də
tikinti ərazisinin şimal hissələrində yoluxma halları tətillərə gətirib
çıxarır, fəhlələri işi qoyub getməyə məcbur edirdi.98 Tikinti dövrü Birinci
Dünya müharibəsinin başlanması ilə üst-üstə düşdü. İlk günlərdə 260
işçidən 44 nəfər, o cümlədən 7 mühəndis və 6 texnik hərbi xidmətə
çağırıldı. Bundan başqa 200-dən çox ixtisaslı fəhlə də cəbhəyə göndərildi
və Şollar-Bakı su kəmərinin tikintisində hərc-mərclik yarandı.99

93

AR DTA: f. 389, siy. 7, iş 149, v. 8.
Yenə orada: f. 1, siy. 12, iş 29, vv. 105 arx., 117 arx.
95
Yenə orada: f. 389, siy. 7, iş 367, v. 64 arx.; iş 347, vv. 59–60, siy. 12, iş 29, v.
182.
96
Yenə orada: f. 389, siy. 29, iş 155, v. 10.
97
Yenə orada: f. 389, siy. 7, iş 367, vv. 124-125.
98
Yenə orada: f. 1, siy. 1, iş 88, v. 60; f. 45, siy. 1, iş 149, v. 391.
99
AR DTA: f. 389, siy. 12, iş 29, v. 139 arx.
94

40

İş o yerə çatdı ki, daha təcrübəli fəhlə və qulluqçuların səfərbərliyə
alınması ilə əlaqədar Şollar-Bakı su kəmərində yaranmış ağır vəziyyət
tikintinin özünü təhlükə altına qoymuşdu.100 Nəhayət, Şəhər İdarəsinin
vəsatəti ilə Şollar-Bakı su kəmərinin qulluqçuları orduya çağırışdan azad
edildilər.101
Başlanan müharibə dəmir yolu nəqliyyatına da mənfi təsir
göstərmiş, lazımi materiallar, xüsusən də sement vaxtı-vaxtında
çatdırılmırdı.102 Lakin bütün çətinliklərə baxmayaraq, su kəmərinin əsas
hissəsi və lazımi qurğular 1916-cı il dekabrın 6-da tikilib başa
çatdırıldı.103
Maraqlıdır ki, təsərrüfat üsulu ilə görülən işlər ləng aparılsa da, bu
podratçı tərəfindən görülən işlərdən daha səmərəli idi. Belə ki, podratçı
“Qriffits və K0” firması ilə 14 mart 1911-ci ildə müqavilə bağlanmasına
baxmayaraq, faktiki iş 1912-ci ilin avqustunda başlanmışdı. O vaxtdan
etibarən 1913-cü ilin avqustunadək firma cəmi 25 473 u.ö.m., yəni ayda
orta hesabla 1960 u.ö.m. çəkmişdir. İşlərin təsərrüfat üsulu ilə aparıldığı
müddətdə isə – 1913-cü ilin noyabrından 1916-cı ilin dekabrınadək 13
134 798 u.ö.m., yəni ayda 3456 u.ö.m. çəkilmişdir.104
Şollar kəmərinin tikintisi zamanı mühüm işlərdən biri də
Sumqayıtda nasos stansiyasının quraşdırılması idi. Maşın binası, bir sıra
yaşayış evləri və digər təsərrüfat tikililəri inşa olunmalı idi. Bundan əlavə
stansiyada çuqun borular çəkilmiş və beton suaşıran tikilmişdi.
Stansiyada mühərrik və nasosların quraşdırılması zamanı gözlənilməz
problem yarandı. Belə ki, 1913-cü ildə 600 at gücünə malik 3 mühərrikin
və müvafiq nasosların Almaniyadan gətirilməsinə dair bu ölkənin
“Aşersleben” firması ilə saziş imzalanmışdı. Sifariş tam hazır olan
ərəfədə müharibə başlamış və avadanlıqları gətirmək mümkün
olmamışdı. Vəziyyətdən çıxış yolu kimi müvəqqəti olaraq Bakıdan
gətirilmiş 200 at gücünə malik hazır üç Dizel mühərrikindən və İsveçdə
təcili hazırlanan üç nasosdan istifadə etmək qərarına gəlindi.105
Bakıya çəkilən kəmərin vacib elementlərindən biri də şəhərdə
rezervuarların tikilməsi idi. Su ehtiyatlarını saxlamaq üçün iki beton
rezervuar inşa olundu: dəniz səviyyəsindən 100 m hündürlükdə yerləşən
böyük rezervuar 4,5 mln. vedrə, dəniz səviyyəsindən 69 m hündürlükdə
olan kiçik rezervuar isə 800 min vedrə tutumlu idi. I Dünya
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müharibəsinin başlanması rezervuarların tikintisinə də əngəl törətmişdi.
Belə ki, tikintini həyata keçirən podratçı “Vays und Fraytaq” alman
səhmdar cəmiyyəti işləri 1915-ci il iyunun 1-də başa çatdırmalı idi. Lakin
ləngimələr nəticəsində işlərə yalnız 1914-cü ilin iyununda başlanıldı. İlk
əvvəl tikintinin sürətlə və uğurla getməsinə baxmayaraq, müharibənin
başlaması ilə intensivlik kəskin aşağı düşdü, payız aylarında isə işlər
tamamilə dayandı. Digər alman şirkətləri kimi, “Vays und Fraytaq” da
Rusiyadan getməli və tikintini ləğvetmə komissiyasına təhvil verməli idi.
Bütün bunların nəticəsində hər iki rezervuarın inşası yalnız 1916-cı ilin
oktyabrında başa çatdı.106
Şollar-Bakı su kəmərinin tikintisinin davam etdiyi altı il ərzində
şəhər tərəfindən 35 müqavilə imzalanmış və 170-dən artıq iri sifarişlər
verilmişdi.107 Kəmərin inşası üçün buraxılan istiqrazların ümumi məbləği
32 mln. rubla yaxın idi.108
Şollar su kəmərinin tikintisi xəzinəyə ümumilikdə 31 281 973 rub
94 qəpiyə başa gəlmişdi. Bu vəsait aşağıdakı kimi bölünmüşdü:
a) bilavasitə tikintiyə sərf olunan xərclər – 23 080 539 rubl 71 qəp.
b) Şəhər İdarəsinin binası nəzdində fligelin quraşdırılması – 77 396
rubl 10 qəp.
c) xəzinə vergisinin ödənilməsi və istiqrazların çapı – 133 850 rubl
99 qəp.
ç) istiqrazın imzalanması xərcləri – 19 816 rubl 88 qəp.
d) qısamüddətli istiqrazın109 imzalanması xərcləri – 75 590 rubl 92
qəp.
e) istiqraz üzrə kapital borcun ödənilməsi – 567 944 rubl 25 qəp.
ə) qısamüddətli istiqraz üzrə kapital borcun ödənilməsi – 151 509
rubl 15 qəp.
f) istiqraz üzrə faizlərin ödənilməsi – 5 177 537 rubl 89 qəp.
g) qısamüddətli istiqraz üzrə faizlərin ödənilməsi – 1 997 788 rubl
05 qəp.110
Kəmərin istifadəyə verildiyi 1917-ci ilədək Şollar ərazisində 9 quyu
qazılmışdı. U.Lindleyin layihəsinə əsasən isə 13 quyunun qazılması
nəzərdə tutulsa da, buna ehtiyac olmamışdı, çünki işləyən quyuların
debeti U.Lindleyin bütün hesablamalarını üstələmişdi. Belə ki, ingilis
mühəndisinin hər quyunun sutkada 250 000 vedrə su verəcəyini təxmin
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etməsinə baxmayaraq, hətta açıq qaldıqda belə, quyular bundan xeyli
artıq su verirdi. U.Lindleyin Şollar suyunun keyfiyyəti ilə bağlı fikirləri
də tam təsdiqini tapdı. Şəhər tibbi-sanitar bürosunun apardığı bakterioloji
və kimyəvi tədqiqatlar göstərdi ki, 15o C temperaturu ilə quyulardan
çıxan su təmizdir, kəmərin içi ilə Şollardan Bakıya çatdıqda onun
codluğu azalır.111
Nəhayət, 1917-ci il yanvarın 21-də Krasnovodsk (indiki S.Vurğun)
küçəsində ilk su axmağa başlamış,112 yanvarın 22-də, bazar günü isə
Bakı şəhər başçısı L.L.Bıçın, Duma, Şəhər İdarəsi üzvlərinin və çoxsaylı
izdihamın iştirakı ilə Şollar-Bakı su kəmərinin baş inşaatçısı U.Lindley
Şollar suyunu “Şamaxinka” adlı ərazinin arxasındakı əsas təzyiq
anbarına buraxdı. Kəmərin mərzləşdirmə kamerasından yüksək təzyiqlə
axıdılan su 4,5 mln. vedrəyədək tutumu olan bu nəhəng qurğunu
doldurmağa başladı.113
Su kəmərinin istismara verilməsi ərəfəsində layihədə nəzərdə
tutulanları tam həyata keçirmək mümkün olmadı. 21 336 m-lik şəhər və
mədən xəttindən yalnız 11 948 m istifadəyə verilmişdi. Belə şəraitdə
Şollar suyu şəhərə köhnə su kəməri sistemləri ilə (Şəhər, Kür
cəmiyyətinin, Bibi-Heybətdəki Neft sənayeçiləri Qurultayı Şurasının
xətləri ilə) axıdılmaqda davam edirdi.114 Beləliklə, ilk axtarışlardan 17 il
və su kəmərinin tikintisinə başlanılmasından 6 ildən sonra Bakı şəhərinə
Şollar suyu gəldi. Şəhər Dumasının 21 fevral 1917-ci il tarixli iclasında
su kəmərinin açılışı şərəfinə qərara alındı:
1. Bu hadisənin xatirəsi olaraq ali və orta təhsil müəssisələrində,
həmçinin Bakının ali ibtidai məktəblərində 17 təqaüd təsis edilsin.
2. Şollar-Bakı su kəmərinin inşası zamanı həlak olmuş bütün
insanların xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə su anbarlarının
yaxınlığında onların adları həkk olunmuş heykəl–obelisklər quraşdırılsın.
Təqaüdlər haqqında əsasnamədə nəzərdə tutulurdu ki, Bakının ali
ibtidai məktəblərinin 10 şagirdi üçün ildə 100 rubl, orta məktəblərinin 5
şagirdi üçün ildə 200 rubl, ali texniki məktəblərin 2 tələbəsi üçün ildə
300 rubl ayrılsın. Təqaüdlər Şollar suyunun şəhər xəttinə buraxıldığı
günədək Su Təchizatı Şöbəsində çalışanların övladları üçün nəzərdə
tutulmuşdu.115
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Bakı layihənin müəllifi və tikintinin rəhbəri, görkəmli ingilis
mühəndisi U.Lindleyi də yaddan çıxarmamışdı. U.Lindley özü qeyd
edirdi ki, təkcə Qərbi Avropada o, 35 şəhərdə su kəmərləri və
kanalizasiya qurğuları çəkmişdi. Lakin o, Şollar su kəməri qədər texniki
baxımdan nəhəng və çətin bir işlə qarşılaşmamışdı.116 Şəhər Dumasının
30 may 1917-ci il tarixli fövqəladə iclasında baş mühəndisin yorulmaz
enerjisini, biliyini və inzibatçılıq istedadını qeyd edən duma üzvləri
yekdilliklə qərara aldılar:
1. Ser U.Lindleyə 50 min rubl birdəfəlik mükafat verilsin.
2. Bakı şəhərinin Birja küçəsinə (indiki Üzeyir Hacıbəyli küçəsi)
onun adı verilsin.
3. Dumanın iclas zalında və şəhər su kəmərinin bütün əhəmiyyətli
binalarında əbədi olaraq ser U.Lindleyin portreti asılsın.
4. Ser U.Lindley Bakı şəhərinin fəxri vətəndaşı seçilsin.117
Su kəmərinin açılışını əhali böyük sevinclə qarşıladı. Həmin gün
çoxlu qurban kəsildi, məhəllələrdə ehsan məclisləri açıldı, su fontanları
işə düşdü, əhaliyə gündə üç dəfə səhər, günorta və axşamüstü su
verilirdi.118
Mətbuatın verdiyi məlumata görə, Bakı əhalisinə Şollar suyu 1917ci il fevralın 1-də saat 9-dan satılmağa başladı. İlk satış məntəqəsi
Alekseyev kazarmalarında, Salyan alayının kilsəsinin arxasında (indiki
Tbilisi prospektindən yuxarıda yerləşən pravoslav kilsəsi ətrafında)
yerləşirdi. Burada quraşdırılmış supaylama kranından camaat xüsusi
“marka”larla (talonlarla) su ala bilirdi.119 Bir vedrə Şollar suyu 0,5
qəpiyə satılırdı.120
Beləliklə, uzun sürən müzakirə və mübahisələrdən, axtarışlardan
sonra, nəhayət ki, Bakı şəhəri daimi su təchizatı mənbəyi ilə təmin
olundu. Müxtəlif təklif və layihələrə baxmayaraq, məhz yüksək
keyfiyyətli və bolsulu Şollar mənbəyindən kəmərin çəkilməsi ideyası
üstünlük qazandı və Şollar suyu Bakıya gətirildi. 1917-ci ilin oktyabrında
– Şollar kəmərinin fəaliyyət göstərdiyi 10-cu ayda Şollar-Bakı Su
Kəmərinin Tikintisi Şöbəsinin müdiri P.P.Freze yazırdı: “Bakı-Şollar su
kəmərinin – təkcə Avropada deyil, hətta bütün dünyada ən möhtəşəm
qurğulardan birinin təsərrüfat üsulu ilə inşası göstərdi ki, bu cür işlərin
məhz həmin üsulla aparılması nəinki tamamilə mümkündür, hətta
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arzuolunandır. Təsərrüfat üsulu zamanı xərclərin azalmasından,
podratçının gəlirlərini ödəmək məcburiyyətindən azad olmaqdan başqa,
Şəhər İdarəsi bir tərəfdən hər zaman sərbəstliyə malik olur, digər
tərəfdən isə işlərdə mükəmməllik əldə etmək imkanını qazanır. Bu da öz
növbəsində su kəmərləri və ya kanalizasiya kimi əhalinin sanitar
vəziyyətinə birbaşa təsir göstərən işlərdə birinci dərəcəli məsələdir.
Şollar bulaqlarından su kəmərinin çəkilməsi vaxtilə çox səs-küyə səbəb
olmuş, özü də bir çox adamlar mühəndis U.Lindleyin Bakını su ilə
təchizetmə üsulunun düzgünlüyünə şübhə ilə yanaşırdılar. Həm Şəhər
Dumasında, həm də elmi cəmiyyətlərdə Şollardan nəinki lazım olan
həcmdə keyfiyyətli su tapmağın mümkünsüzlüyü, hətta həmin suyu
qrunt sularının çox olduğu ərazidən, beton kəmərlə bu qədər məsafədən
çəkdirməyin məqsədəuyğun olmadığı haqqında dəfələrlə şübhəli fikirlər
səslənirdi. Hal-hazırda, su kəmərinin uğurla fəaliyyət göstərdiyi yarım
ildən çox müddətdə tam əminliklə demək olar ki, səslənən narahatlıqlar
həqiqətdə öz təsdiqini tapmamış və baş mühəndis ser Uilyam Lindleyin
möhtəşəm layihəsi tamamilə məqsədəuyğun olmuşdur”.121
Lakin şəhər əhalisinin artması, sənayenin inkişafı, əkin sahələrinin,
meyvə bağlarının genişlənməsi və şəhərin ərazisinin ətraf kəndlər və
qəsəbələr hesabına çoxalması ilə əlaqədar Şollar su kəməri də ehtiyacları
tam ödəyə bilmirdi. 1926-cı ildə illik su sərfiyyatı 9,3 % təşkil edirdisə,
1930-cu ildə bu rəqəm 20,2 %-ə çatdı.122 Bu səbəbdən Şollar suyunu
Bakının daha böyük ərazisinə çatdırmaq üçün kəmərin yeni xətlərinin
tikintisinə başlanıldı. Eyni zamanda başqa mənbələrdən də yeni su
kəmərlərinin çəkilməsi layihələri hazırlandı. 1925-ci ildə Bakıda
keçirilən Ümumittifaq su təchizatı və sanitar texnikası üzrə qurultayda
Yalama stansiyası rayonunda İkinci Bakı su kəmərinin tikintisi ideyası
irəli sürüldü. 20 ilə yaxın davam edən və “Xaçmaz kəməri” adlanan bu
mənbənin inşası 1950-ci illərin əvvəllərində başa çatdı. Bu zaman artıq
Bakının əhalisi iki dəfəyədək artmış, yeni sənaye şəhəri – Sumqayıt
meydana gəlmiş və yenə də Bakının, həmçinin Sumqayıtın içməli və
texniki su ilə təchizatının yaxşılaşdırılması problemi yaranmışdı. Bu
problemi aradan qaldırmaq üçün XX əsrin 60-cı illərində Bakıya
Ceyranbatan, 70-ci illərində isə Kür su kəməri çəkildi.123
1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsi ilə
neft sənayesinin inkişafı və neft ixracından əldə olunan gəlirin digər
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sahələrə yönəldilməsi ölkə iqtisadiyyatında sürətli inkişafa yol açır.
Bununla yanaşı, Bakıda çoxmərtəbəli binaların inşası, şəhər ətrafında
yeni yaşayış massivlərinin salınması ilə əhalinin sayında ciddi artım baş
verir. Üstəlik 1988-1993-cü illərdə Ermənistanda yaşayan
azərbaycanlıların dədə-baba torpaqlarından qovulması, Dağlıq Qarabağ
və ətraf yeddi rayonun Ermənistan ordusu tərəfindən işğalı nəticəsində
bir milyon qaçqın və məcburi köçkünün yarısından çoxu paytaxta pənah
gətirir. İqtisadi inkişaf və yarımadada əhalinin çoxalması Abşerona
verilən suyun həcminin artırılmasını yenidən gündəmə gətirir.
Belə bir şəraitdə ölkə rəhbərliyi səviyyəsində Bakıya yeni
mənbədən suyun gətirilməsinin müzakirəsinə başlanır. Bu məsələ ilk
dəfə ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə 2002-ci ilin
dekabrında keçirilən müşavirədə qaldırılır. Ulu öndər Bakı şəhərinə
yüksək keyfiyyətli bulaq suyunun gətirilməsinin vaxtının çatdığını
bildirir və bu məqsədlə Oğuz-Qəbələ zonasının yeraltı sularının
öyrənilməsi barədə tapşırıqlar verir. Qısa müddət ərzində mütəxəssislər
bu zonanın su ehtiyatlarını, onların tərkibini, gələcəkdə çəkiləcək
kəmərin keçəcəyi əraziləri öyrənməyə başlayır. Texniki-iqtisadi
əsaslandırma və layihə hazır olandan sonra, 2005-ci ilin sentyabrında
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən və Böyük Bakının su
təchizatının yaxşılaşdırılmasına həsr olunan müşavirədə layihənin
müxtəlif parametrləri müzakirə edilir və qərara alınır ki, tezliklə işlərə
başlanılsın. 2007-ci ilin martında kəmərin təməlqoyma mərasimi
keçirilir. Oğuzdan Bakıya qədər 262,5 km uzunluğunda özüaxımlı su
xətti çəkilir. Paralel olaraq Oğuz rayonu ərazisində 78 istismar quyusu
qazılır və sınaqdan keçirilir. Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri hesabına
maliyyələşdirilən Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisi 2010-cu ilin
sonunda başa çatır. 2010-cu il dekabrın 28-də isə kəmərin rəsmi açılış
mərasimi keçirilir və ilk su Bakı sakinlərinə çatdırılır.124
Beləliklə, Şollar-Bakı su kəmərini mübaliğəsiz öz dövrünün
möhtəşəm infrastruktur layihəsi hesab etmək olar. Şəhərdən yüzlərlə
kilometr aralı məsafədə, Birinci Dünya müharibəsinin çətin dövründə,
malyariyaya tez-tez məruz qalan rayonlarda, əlverişsiz iş şəraitində
çəkilmiş bu kəmər hər şeyə rəğmən mühəndis-texniki fikrin, insan
iradəsinin və Bakının məhz Şollardan çəkilmiş su ilə təchizatı problemini
həmişəlik həll edəcəyinə inanların qələbəsinin rəmzinə çevrildi.
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ƏLAVƏLƏR125
A.İ.Novikovun “Şəhər başçısının qeydləri” kitabından
İctimai xadim, publisist Aleksandr İvanoviç Novikov (18611913) 1902-1904-cü illərdə Bakı şəhər başçısı vəzifəsində çalışıb.
1905-ci ildə Sankt-Peterburqda onun “Şəhər başçısının qeydləri”
(“Записки городского головы”) adlı xatirələri çapdan çıxmışdı.
Həmin xatirələrdə XX əsrin əvvəllərində şəhər özünüidarəetməsi
tarixinə, Bakının ictimai, iqtisadi, mədəni həyatında baş verən
hadisələrə dair maraqlı məlumatlar vardır. Kitabın bir hissəsi
A.İ.Novikovun şəhər başçısı olduğu illərdə və ondan əvvəlki dövrdə
Bakı şəhərinin su təchizatı ilə bağlı məsələlərə həsr olunub.
Xatirələrin bu hissəsində su mənbələrinin axtarışları ətrafında gedən
mübahisələr, Şəhər Dumasında aparılan müzakirələr, Şollar suyunun
şəhərə çəkilməsinə qarşı maneələr və s. haqqında maraqlı məlumatlar
toplanıb.
...İyirmi beş il əvvəl Bakı Duması suyun axtarışlarına başladı.
Elə həmin vaxt dumanın çoxsaylı üzvlərdən ibarət Su Kəməri
Komissiyası yaradılmış və bütün bu müddət ərzində Bakı suya
yaxınlaşmamışdır. Ruhdan düşmək təbii idi.
Yerli əhali quyu suyu içir. Birincisi, bu su o qədər yarışordur
ki, öyrəşməyən adam onun dadına baxanda ürəyi bulanır, ikincisi,
həddindən artıq coddur, üçüncüsü və ən pisi odur ki, bu suda saysızhesabsız bakteriyalar var. Böyük şəhərdə kanalizasiyanın olmaması
çox güman ki, bu suyu daha da korlayır.
Suyu müxtəlif bulaqlarda axtarmağa başladılar və əlverişli heç
bir şey tapmadılar: su ya yaxşı deyildi, ya az idi, ya da yerli şəraiti
nəzərə alaraq, onu yaxınlıqdakı kəndlərin əhalisi üçün istifadə etmək
olmazdı, çünki onlara içməli sudan başqa torpaqları suvarmaq üçün də
xeyli su lazım idi.
Pul çox xərclənmişdi, amma nəticə hələ də yox idi. Nəhayət,
nəyin bahasına olursa olsun, su təchizatı mənbələrini axtarmaq lazım
idi. Suyu gəmilərlə Volqadan, Kürdən gətirməyə cəhd göstərirdilər.
Su baha başa gəlirdi, həm də bəzən şirin su əvəzinə şor su gətirilirdi.
Nəhayət, dəniz suyundan şirin su almaq üçün şəhərdə şirinləşdiricisi
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aparat quraşdırıldı. Aparatın quraşdırılması kömək etmədi, su çox
baha idi. Bir müddət sonra Bakıda rus mühəndisi Yaqnın sistemi
əsasında yeni şirinləşdirici aparatın quraşdırılması haqqında
Berlindəki Artur Koppelin firması ilə müqavilə imzalandı.
Həmin aparat mənim Bakıya gəlişim vaxtı fəaliyyət göstərirdi.
Suyun bir vedrəsi ¾ qəpiyə satılırdı, yayda su ilıq idi və sərinlik
gətirmirdi. Həm də tərkibində az da olsa, lakin dözülməz miqdarda
mis var idi. Suda misin olması şirinləşdirici aparatın çatışmazlıqları
ilə, dəmirin olması isə şəhər şəbəkəsinin yararsızlığı və içəridən pasla
örtülməsi ilə əlaqədar idi. Bəzən su tamamilə qırmızı olurdu. Şəhər
budkalarında filtrlər yox idi. Təbiidir ki, əhali narazı idi və ilk
növbədə su tələb edirdi.
Şəhər İdarəsindəki yoldaşlarımdan biri, idarənin üzvü
V.S.Smolenski mənim gəlişimdən üç il əvvəl, deyəsən, Odessadakı su
kəməri qurultayına getmiş və orada Lindleylə tanış olmuşdu. O,
Lindleyi Bakıya dəvət etmişdi. İş onunla bitdi ki, duma Lindleyə eyni
vaxtda Kürdən və Samurdan suyun çəkilməsinə dair iki müxtəlif
layihəni hazırlamağı tapşırdı.
Tədqiqatlar apararkən və ərazi ilə tanış olarkən Lindley belə bir
qənaətə gəlmişdi ki, müxtəlif səbəblər üzündən nə Kür, nə də Samur
suyu Bakı üçün yararlı deyil. Şəhərə Şahdağın əbədi qarından əmələ
gələn bulaq və ya yeraltı su lazımdır. Bu nəticəyə gələn Lindley
bakılılara deyirdi: “Samuru və Kürü kənara qoyun, bunları tədqiq
edin”.
Su Kəməri Komissiyası onunla razılaşır, lakin duma imtina
edir:
- Kür və Samur; daha başqa şey istəmirik!
Bir il keçir. Lindley öz araşdırmalarını davam etdirir və yenə
deyir:
- Mənə izn verin, bulaqları tədqiq edim. Axı mən bunu Kür və
Samurla eyni vaxtda edərəm. İş yubanmayacaq.
Bu dəfə komissiya da onun əleyhinədir. Əbəs yerə ağıllı duma
üzvü Hacı Zeynalabdin Tağıyev dumanı Lindleyin məsləhətinə qulaq
asmağa çağırır. Əbəs yerə Tağıyev işlərin başlanmasına otuz min
təklif edir... Duma dediyindən dönmür...
- Kür və Samur! Bulaqları istəmirik və icazə vermirik.
Səmimiyyətinə və şəhərin xeyrinə gördüyü işindəki inadkarlığa
görə Lindleyi sevmək əvəzinə düşmənləri daha da ona qarşı çox
qalxırdılar. Lindleyi Bakıya gətirən Smolenskiyə də nifrət etməyə
başladılar...
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Su Kəməri Komissiyası Lindleyə qarşı qəzəblənirdi, onun
agentlərinin bütün hesablarına yersiz irad tuturdu, onlardan biri –
mühəndis Popoviçi bir tərcüməçinin yalançı ifadəsinə görə şəhər
əmlakını məniməsəmə ittihamı ilə məhkəməyə vermişdi. Su
məsələləri ilə deyil, xırda işləri qurdalayıb çıxarmaqla məşğul idilər
ki, ta ki, nifrət bəslədikləri Lindleyi ittiham etsinlər...
Şəhər başçısı kimi üzərimə düşən işlərə ümumi rəhbərlikdən,
şəhər həyatını canlandırmaq üçün həyata keçirmək istədiyim
yeniliklərdən və yenidənqurmalardan başqa, Şəhər İdarəsinin üzvü
kimi də vəzifələrim var idi. Onlardan ən mühümü su təchizatı
məsələsi idi. Bu məsələ həm mənə qədər həll olunmamış vəziyyətdə
qaldığına, həm şəhər üçün vacib olduğuna, həm də çoxlu enerji və
zəhmət tələb etdiyinə görə mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Bu iş iki hissədən ibarət idi: gələcək iri su təchizatı
mənbəyinin axtarışları və şəhərin suya tələbatının müvəqqəti olaraq
təmin edilməsi. Birincisi dumada dəhşətli mübarizəyə gətirib çıxardı,
ikincisi isə daha çox xırda iş tələb edirdi, lakin sonda da duma üzvü
Ağayevlə və Təftiş Komissiyası ilə kəskin toqquşmaya gətirib çıxardı.
Lindleyin ideyası çox sadədir. O, dumaya deyir ki, siz Kürdən
ya Samurdan çay suyu istəyirsiniz. Onların hər ikisini filtrdən
keçirmək və yuxarı qaldırmaq lazımdır. Lakin Şahdağın
yüksəkliklərindən bulaq suyunu götürsək, siz tamamilə təmiz və özü
axan su əldə edəcəksiniz. Belə suyun bir vedrəsinin qiyməti təxminən
iki dəfə ucuz olacaq. Filtrlənmiş və şəhərə çəkilmiş Samur suyunun
100 vedrəsi 20 qəpiyə, amma Gil yüksəkliklərindən gələn yeraltı
suyun 100 vedrəsi 10 qəpiyə başa gələcək. Lindley sonra deyir ki,
mənim Gil suyunun tapılacağına qəti əminliyim olsa da, təsəvvür edin
ki, hansısa səbəbdən həmin su çıxmadı. Onda şəhər axtarışlara sərf
olunan 100-150 min rublu itirəcək, axı bu hər hansı mənbədən suyun
çəkilməsinə sərf ediləcək 10-20 milyonun qarşılığında dəryada bir
damladır. Belə olan təqdirdə, çay suyuna yox, bulaq suyuna dəstək
verin. Şahdağdan axan bu sular dəniz sahillərinə yaxın ərazilərdə yerin
səthinə çıxır, Şollar və başqa mənbələri yaradır. Axı Samurla Şolların
nə fərqi var? Samur Şahdağ yüksəkliklərindən yerin üstü ilə axır.
Şollar da Şahdağdan axan çaydır, lakin iyirmiverstlik tükənməz yeraltı
filtrdən Allahın özü tərəfindən təmizlənib.
Şollar suyunu yerin altından qaldırmaq lazım olacaq, lakin onu
filtrləməyə ehtiyac qalmayacaq. O Gil suyundan baha, lakin Samur
çayından ucuz – 10 və 20 qəpik yox, 15 qəpik olacaq. Həm də Şollar
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Samurla Bakının arasındakı yolun üstündədir və axtarışlar çox ucuz
başa gələcək.
Mən Bakıya gələnə qədər vəziyyət belə idi. Həqiqətin harada
olduğuna əmin olandan sonra mən məsələni qəti qoydum. Vaxt
itirmədən Şollarda və Gildə axtarışlara başlamaq lazımdır. Smeta
tutuldu, Gil yeraltı suyunun axtarışlarına 125 min, Şollar bulaq
suyunun axtarışlarına 15 min, siyahıyaalmanın keçirilməsinə 10 min,
Samurda və Kürdə axtarışların tamamlanmasına 30 min. Cəmi 180
min.
Heç kim bizi işi başdansovma etdiyimizdə günahlandırmasın
deyə Şollara və Gilə səfər elan edirəm. Qəzetlərdə müraciət çap
etdirirəm, duma üzvlərini, mətbuatı, nəhayət, şəhər sakinlərini dəvət
edirəm ki, bizimlə getsinlər və əmin olsunlar ki, orada su var, özü də
yaxşı su. Əmin idim ki, çoxları səs verəcəklər və fikirləşirdim ki,
stansiyada nəinki minməyə atlar, hətta bu harasıdı – vaqonlarda yerlər
çatmayacaq.
Təəssüf! Mən, Lindley, xidmətlə əlaqədar 3-4 mühəndis, Şəhər
İdarəsinin iki üzvü, iki duma üzvü, “Bakı xəbərləri”nin müxbiri –
vəssalam. Atlar da, vaqonlarda yerlər də bəs etdi. Bakılı cənabların
suya maraqları budur? Bu məni çox məyus etdi. İctimaiyyətin gücü
budur? Mənə şəxsən çox acı idi. Axı müraciət etmişdim!
Böyük bir çay təşkil edən Şollar mənbələrini gördüm, bu gözəl
sudan içdim, anladım ki, o nəhəng yeraltı axınla Şahdağın
yüksəkliklərindən gəlir. Mən Lindleylə birgə Gil yüksəkliklərinin
yeraltı suyunu hiss etdim. Bilmirəm, mənim az sayda olan yol
yoldaşlarım nələr hiss edirdilər, amma mən ingilisin nəhəng zəkasına
məğlub oldum.
Avqustun 20-nə dumanın təcili iclasını çağırıram. Üzvləri
bağlardan toplayırıq. Həyati məsələdir. Zaman gözləmir.
Nəhayət, 19-u Su Kəməri Komissiyasının iclasını çağırıram.
Üzvlər çoxdur. Mənim yanımda Lindleydir, ingiliscə və fransızca
danışır. Mən tərcüməçilik edirəm. Yeni axtarışların əleyhinə üç
nəfərdir: duma üzvü Həsən bəy Məlikov, keçmiş başçı İretski və duma
üzvü neft sənayeçisi Benkendorf. Qızğın mübahisələr gedir,
əleyhdarlar mədəni insanlar olsalar da, onların dəlilləri zəifdir. Savadı
az olan, qatı lindleyçi Tağıyevin əzəmətli siması seçilir. Uzun sürən
mübahisələrdən sonra əleyhdarlar güzəştə getmirlər. Lindley dediyinin
üstündə möhkəm dayanır.
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- Lindleyin yerində mən olsam, - deyir Tağıyev, - Bakını
çoxdan atıb gedərdim. Özləri öz xeyirlərini istəmirlər. Onun özgə
işində inadına heyranam.
Lindley alovlu danışır:
- Siz ingilis buldoqlarını tanımırsınız? Mən ingilis buldoquyam.
O nəyə dişini vursa, kəs belə, tutduğunu buraxmaz. Mən də Bakı ilə
beləyəm. Dedim: Bakıya su verəcəyəm və yaxşı su. Mən sizə xidmət
etmirəm, sizin üçün işləmirəm, yazıq bakılılara su vermək istəyirəm.
Və tainki mən bu işi sonadək çatdırmayınca cənab Benkendorflar
məni yarımçıq dayanmağa məcbur etməzlər. Onlar bu işi məhv
etməyə müvəffəq olmayacaqlar.
Bakını bakılılardan israrla müdafiə edən ingilisin lətif siması
məni heyrətə gətirirdi. Biz nadir hallarda Rusiyada belə mənzərələrə
rast gəlirik. Deyirlər ki, mən gülümsəyir və razılıqla başımı
tərpədirdim.
Bu gülümsəmə və razılıq ifadəsi mənə baha başa gəldi.
Cənab Benkendorf incidi, etirazını bildirdi ki, cənab Lindley
onu təhqir edir, sədr isə ona mane olmaq əvəzinə gülümsəyir və başını
tərpədir.
Mən, Lindley və özüm tərəfindən heç bir təhqirə yol
verilmədiyini bildirdikdə, Benkendorf otaqdan çıxdı.
Komissiyanın əksəriyyəti məni dəstəklədi. Ayın 20-si isə
dumada həlledici çəkişmə oldu. Əsas opponentlər yenə də Həsən bəy
Məlikov, İretski və Benkendorf idilər. Onlar nələr demədilər, öz
çıxışlarında necə də natiqlik istedadlarından istifadə etdilər! Azacıq
cod suyu çox cod sayıb içməyə yararsız bildilər, az başı çıxan duma
üzvlərini geologiyadan və bakteriologiyadan terminlərlə gətirməklə
çaşdırdılar.
Mən imkan daxilində müdafiə olunur, onları ifşa edirdim,
Lindley fransızca çıxış etdi, mən tərcümə elədim. Şəhərin xeyri
xatirinə Tağıyev duma üzvlərini razı salmağa çalışır, azərbaycanca
möhkəm, əminliklə danışırdı.
Biz qalib gəldik. Bu qələbə mənim üçün çox xoş idi. Hiss
edirdim ki, nəhəng su məsələsini doğru yola qoymağa müyəssər
oldum. Mən, 30 il ərzində edə bilmədikləri işi edə bildim. Bu mənim
həyatımda ən xoşbəxt axşamlardan biri idi.
Ertəsi gün “Kaspi”də şəhər başçısının su kəmərinə qarşı yürüşü
haqqında məqalə çıxdı. Nələr etmədilər “kaspi”çilər. İki misal çəkim.
Sentyabrın 7-si “Kaspi”də çıxan məqalədə yazılmışdı:
“Deyirlər ki, yeraltı su axını var. Qoy olsun. Bu axın su keçirməyən
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laydan keçir. Bizə təklif edirlər ki, qazıyaq. Bəs biz bu su keçirməz
layı necə qazacağıq, axı su gedər. Axı biz bütün ərazini sudan məhrum
edərik və itkiləri ödəmək üçün Bakının pulu çatmaz”.
Bax belə ağıllı sübutlar ortaya atılırdı! Və ya başqa bir misal.
Sentyabrın 20-də Şəhər İşləri üzrə Quberniya İdarəsi müəyyən
etdi ki, o dumanın qərarını tam bəyənsə də, lakin bu qədər böyük
məbləğin ehtiyat kapitalından xərclənməsini məqbul saymır, ona görə
də işi Qafqazın mülki işlər üzrə baş hakiminə ötürür.
Sentyabrın 22-də “Kaspi” bunun tam əksini yazır. Guya
Quberniya İdarəsi dumanın qərarına etiraz edib.
Faktların bu cür saxtalaşdırılması heç bir səhvlə izah oluna
bilməz!
Bu işin təfərrüatları üzərində çox dayanmayacağam.
Axtarışların aparılmasına icazə almağa yeddi ay lazım gəldi. Baş
hakimin və əkinçilik nazirinin razılığı tələb olunurdu. Mən Tiflisə,
Peterburqa getmişdim. Nəhayət, icazə gəldi və biz işə başladıq.
1902-1903-cü ilin qışında isə Su Kəməri Komissiyası Kür və
Samur axtarışlarını yekunlaşdırırdı. Lindleyə yeni-yeni məlumatlar
lazım idi. Əleyhdarları deyirdi ki, işləri dayandırmaq lazımdır, lakin
biz hər şeyə rəğmən nəinki işi tamamlaya bildik, hətta gizlin olaraq
Şollara da aid axtarışlar apardıq. Deyə bilmərəm ki, mən komissiyanı
aldadırdım, lakin hər bir fürsətdən istifadə edərək, işi irəli çəkirdim.
Fəxrlə deyə bilərəm ki, Şolların axtarışlarını biz Kürün və Samurun
hesabına etdik. Bu, çoxları üçün sürpriz idi.
Lindley epopeyasına həmçinin mühəndis Popoviçlə (Lindleyin
dəvət etdiyi əcnəbi) baş vermiş olay aiddir. Hansısa qovulmuş
tərcüməçinin xəbərçiliyi əsasında cənab Popoviç şəhər pullarını
mənimsədiyinə görə məhkəməyə düşmüşdü. İttihamın bəndlərindən
biri də bu idi ki, hesablardan onun həddindən çox yemək yeməsi aydın
oldu. Əlbəttə, hədəf o deyildi, hədəf Lindley idi...
Daimi su təchizatı üzrə fəaliyyətimə keçirəm.
Bizim Artur Koppel firması ilə şəhərə şirinləşdirilmiş suyun
gətirilməsinə dair müqaviləmiz var idi. Müqavilənin vaxtı iki ildən
sonra bitirdi. Su qənaətbəxş deyildi. Həddindən artıq ilıq, qazsız olan
bu suyun tərkibində mis vardı. Koppel firmasının nümayəndələri
kontraktın müddətinin uzadılması şərti ilə suyu düzəltməyi, onu daha
da təzələməyi, qazlarla zənginləşdirməyi, misin xırda izlərini belə
məhv etməyi, habelə zavodun məhsuldarlığını artırmağı təklif
edirdilər. Onlar artıq bu təkliflə Bakıya gəlmişdilər, lakin heç bir
razılıq əldə edə bilməmişdilər.
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Bu arada isə şəhərin su təchizatının gücləndirilməsinə ehtiyac
çox idi. Şəhər şəbəkəsi yalnız 10 verst idi, köhnə zavodla onu artırmaq
haqqında düşünmək isə mənasız görünürdü. Lakin bu azdır.
Məzuniyyətdən gələndən sonra Bakının su təchizatı tarixi ilə tanış
olduqda öyrənirəm ki, Bakının yaxınlığında, Abşeron yarımadasında
yerləşən Zuğulba mənbəyindən suyun çəkilməsi haqqında danışıqlar
aparılır. Söhbət ondan gedirdi ki, təchizat mənbəyi kimi qəti olaraq
Zuğulba suyu üzərində dayanılsın. Lakin bu layihədən imtina edildi,
çünki su çox cod idi.
Mənə kimsə dedi, ya özümün ağlına gəldi – yadıma gəlmir, lakin mən müvəqqəti su təchizatı üçün bu mənbənin istifadə
olunmasını düşündüm. Mənbə duma üzvü Ambartsum Sergeyeviç
Məlikova məxsus idi. Mən ona yazdım, yerin özünə gedib əmin oldum
ki, su zahirən yaxşıdır. Kimyaçılar mənə dedilər ki, o tam təmizdir
(bakteriyasız və üzvi maddələrsiz), lakin çox coddur. Daimi su
mənbəyi kimi onu istifadə etmək olmazdı, lakin bakılıların quyulardan
içdiyi həddindən artıq zərərli suyun yanında bu su xəzinə idi. Əlavə
edək ki, yerli azərbaycanlı əhali dini səbəblərdən şirinləşdirilmiş suyu
içmirdi.
Bir sözlə, mən həm Koppel, həm də Məlikov ilə danışıqlara
başladım. Komissiyanın xeyli iclasından, üzvlərin daim mənə qarşı
olan
çıxışlarından,
dumada
xırda
təfərrüatların
dəqiq
araşdırılmasından sonra mən bir neçə gün fərqi ilə iki müqavilənin
imzalanmasına nail oldum... İstehlak 50 min vedrədən 80 min
vedrəyədək artdı. Şəbəkə 10 verstdən 20 verstədək uzandı. Su hər
cəhətdən daha yaxşı oldu...
Mən artıq demişdim ki, yeraltı axtarışlar mənim sədrliyim
altında dörd nəfərdən ibarət kiçik komissiyaya tapşırılmışdı.
Komissiya Lindleyin axtarışlarının əleydarlarından tərtib olunmuşdu.
Yalnız duma üzvü Hacınskini mənim xahişimlə seçmişdilər. İş bir
təhər gedirdi. Lakin mən olmayanda Lindleyin nümayəndələrinin
istəyinə zidd olaraq fransız qazıma cəmiyyəti ilə axtarışların
aparılmasına dair müqavilə bağlandı.
Vəziyyət çox dolaşdı. Lindley özü nümayəndələri vasitəsi ilə
axtarışlar aparır, şəhər isə onlara hər cür mane olurdu. Həm də mən
səhv elədim: yalnız zahiri əlamətlərinə aldanaraq, gənc erməni
mühəndisini axtarışlar aparılan yerdə şəhərin nümayəndəsi qismində
məsləhət gördüm. O, heç də özünü yaxşı tərəfdən göstərmədi.
Didişmələr başladı. Hər şeyin başında isə Lindleyə və mənə qarşı
qərəzlik dururdu. Addımbaşı axtarışların dayandırılması haqqında
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söhbətlər gedirdi. Hamı elə bil ki, öz yerində deyildi. Axı adam özünü
möhkəm hiss etməyəndə və hər dəqiqə işdən azad olunacağını
gözləyəndə yaxşı işləyə bilmir. Bu arada isə həm Lindleyin
nümayəndələri, həm şəhər qulluqçuları, həm də fransız qazıma
cəmiyyətinin üzvləri özlərini bu cür hiss edirdilər.
Cəmiyyət özü necə gəldi işləyir, qazımanı yubadır və şəhərin
xərclərini xeyli artırırdı.
Mən qayıdıb gəldim, komissiyanı çağırdım. Görürəm ki, ancaq
bir şey istəyirlər – məndən, Lindleydən və axtarışlardan qurtulmaq.
Axtarışlar aparılan yerə birgə səfər etmək təklifini verdim.
Razılaşdılar. Təkcə Hacınski getdi. Yerində əmin olduq ki, iş pis gedir
və uğursuzluğun əsas səbəbi sabahkı günə ümidsizlikdir. Ümidi yalnız
nə istədiyini qəti şəkildə bildirən duma verə bilərdi. Axtarışlar
haqqında məsələni gündəliyə çıxardıq. Duma toplaşır. Bir sıra təkliflər
verilir. Əksəriyyət belə mövqedə dayanır ki, Gil yüksəkliklərində
yeraltı suların axtarışlarını dayandırıb yalnız Şollar bulaqları ilə
məhdudlaşmaq lazımdır.
Mən və bəzi üzvlər etiraz edirdik. Mən bir daha yeraltı suyun
sərfəliliyini sadalayıram. Üzvlərdən ya Qukasov, ya Kyancuntsev
dumaya izah edirlər ki, belə etmək olmaz: bu gün axtarışlara
başlamaq, sabah isə birdən-birə onları saxlamaq. Xatırladırlar ki,
axtarışları aparmağa və ehtiyat kapitalından 150 min xərcləməyə baş
hakimdən və əkinçilik nazirindən icazə almaq üçün nə qədər zəhmət
çəkilmişdir. Bu oyuncaq deyil ki. Bu gün şəhər başçısını Tiflisə,
Peterburqa ezam edirik, ağız açırıq, tələsdiririk... sabah oyuncaqdan
bezən uşaq kimi, hər şeyi atırıq. Bu özünüidarəetmənin ləyaqətinə
ziddir. İş başlanıb və iş yaxşıdır, onu başa çatdırmaq lazımdır.
Biz belə deyirdik. Lakin deyəsən, qərar qəbul olunmuşdu. Nə
bizim sözlərimiz, nə yerində olmuş yeganə duma üzvü Hacınskinin
bəyanatı təsir etmədi. İretski xüsusilə dərin laylarda aparılan sonuncu
qazıma işləri zamanı Şolların əla su verdiyini bildirsə də, dağlarda
sonrakı axtarışların əleyhinə çıxış etdi.
Mən gördüm ki, İretskinin Şollar suyunu “əla” adlandırması
irəliyə atılmış böyük addımdır, çünki əvvəllər o, Şolları “Qara su”
adlandırırdı və sübut edirdi ki, bu sudan sarı qızdırmaya tutulurlar. Bu
səbəbdən də mən bir daha şəhərə təkcə ən yaxşı yox, həm də ən ucuz
suyun verilməsini dumadan xahiş edirdim.
Əfsus! Heç nə kömək etmədi. Əksəriyyət axtarışların
aparılması əleyhinə çıxış etdi!
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İş batdı! Mənim apardığım işlərin ən mühümü (əlbəttə ki, mən
sırf əməli işlərdən danışıram). Geriyə baxanda, hər halda hesab
etmirəm ki, mənim axtarış işlərində iştirakım itirilmiş vaxt olub. Hətta
Şollar bulağının da Bakı şəhərinə su verəcəyinə ümid yox idi. Şollar
məsələsini mən yenidən elə qaldırdım ki, hətta cənab İretskilər bunu
qəbul etməli oldular. Hər halda Bakı çay suyunu deyil, bulaq suyunu
əldə edəcək.
Lakin mən düşünürəm ki, bu da azdır. Düşünürəm ki, Bakı
şəhərinin ictimai rəyi, yəni duma üzvlərinin yox, bu işlərdən başı çıxa
bilən bütün şəhərin rəyi, Gil yeraltı suyunun tərəfindədir. İstənilən
halda vaxt gələcək, sağlam ictimai rəy qələbə qazanacaq. Və Bakı Gil
suyunu alacaq. Elmdən imtina etmək çox mənasızdır...

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı Şəhər İdarəsinə ərizəsi
22 iyun 1901-ci il
Təsadüfən öyrəndim ki, Bakı Şəhər Duması özünün 19 iyun
tarixli iclasında mühəndis Lindleyin gələcək Bakı su kəməri üçün
yeraltı suyun axtarışı məqsədilə təcrübə quyularının sınaq qazımasına
dair təklifini müzakirə etmiş, duma üzvlərinin əksəriyyəti cənab
Lindleyin göstərdiyi ərazilərdə şəhərə kifayət edəcək qədər yeraltı
suyun olmasına inanmadığı üçün tələb olunan məbləği ayırmaqdan
imtina etmişdir. Mən, buranın köhnə sakini kimi, doğma şəhərin
maraqlarını qəlbimə yaxın bilərək və yeraltı bulaq suyunun çay
suyundan, xüsusən də Tiflisin imtina etdiyi daim çirkli Kür suyundan
və ya həmçinin çirkli olan Samur suyundan hər zaman daha üstün
olduğuna əmin olaraq, Şəhər İdarəsindən xahiş edirəm ki, mühəndis
Lindleyin təklif etdiyi yeraltı suyun axtarışları üzrə işlər mənim
hesabıma aid edilsin. Bu məqsədlə mən, aşağıdakı şərtlərlə iyirmi beş
min rubl ayırıram: 1) əgər cənab Lindleyin təcrübə axtarışları uğurla
nəticələnərsə, yəni sübuta yetirilərsə ki, cənab Lindleyin su tapacağı
ehtimal etdiyi yerlərdə şəhərin ehtiyaclarını ödəyə biləcək kifayət
qədər su var, onda şəhər mənim vəsaitim hesabına aparılan xərcləri
mənə qaytarmalıdır və 2) əgər idarə mənim bu təklifim haqqında indi
dumaya məruzə edə bilmirsə, onda təklif etdiyim pulun qəbul
olunmasını və Su Təchizatı Komissiyası vasitəsilə işlərin başlanmasını
idarədən xahiş edirəm. Bu məsələ dumada sonra da müzakirə edilə
bilər və əgər duma bu xərcləri qəbul etməsə, mən yenə də onları
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boynuma götürürəm. İdarədən xahiş edirəm ki, bu ərizəmə mümkün
qədər tez cavab verilsin, belə ki, mən yaxın günlərdə bir müddətlik
Bakıdan getməyi nəzərdə tuturam. Bununla yanaşı, yeraltı suyun
bolluğuna şübhəsi olan bəzi duma üzvlərinin nəzərinə çatdırmağı
lazım bilirəm ki, mən cənab Lindleyin çoxlu torpaqaltı su tapacağına,
bu suyun bol ehtiyatlara malik buzlaqlı Şahdağın mövcud olacağı
əbədi zamanlara qədər şəhəri təmin edə biləcəyinə tam əminəm.
İmza.
Mənbə: AR DTA: f. 389, siy. 7, iş 13, vv. 77-78.
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər başçısı Mixail
Belyavskiyə məktubu
5 dekabr 1901-ci il
Bakı Şəhər İdarəsinə cari il iyunun 22-də təqdim etdiyim
ərizədən Sizə bəllidir ki, mən, hansı fikirlərdən irəli gələrək və hansı
şərtlər əsasında Bakı şəhər əhalisinin istifadəsi üçün cənab Lindleyin
təklif etdiyi yeraltı-bulaq suyunun sınaq axtarışlarının öz hesabıma
aparılmasını təklif etmişəm. Bunun üçün ayırdığım 25000 rublu mən
heç də Bakı şəhərinin xeyrinə ianə etməyi nəzərdə tutmurdum; bu fikir
ağlımdan da keçmirdi, çünki mən yaxşı bilirəm ki, şəhərin birinci
dərəcəli ehtiyacları – şübhəsiz, bunlara su təchizatı da aiddir, təmin
etməyə lazımi vəsaitləri var. Lakin mən buranın köklü sakini kimi,
mənə doğma olan şəhərin ehtiyaclarını, onun yaxşı, sağlam suya
kəskin tələbatını qəlbimə yaxın bilərək, yuxarıda adı çəkilən təklifi
verməyə məcbur oldum, o məqsədlə ki, şəhər ictimai idarəsi cənab
Lindleyin təklifini qəbul eləsin.
Hal-hazırda mən aşağıdakı fikirlərimlə bölüşməyi lazım bilirəm:
yuxarıda xatırlatdığım təklifi irəli sürərkən mən tam əmin idim ki,
cənab Lindley işin peşəkarı kimi şəhər əhalisinin daimi istifadəsi üçün
adı çəkilən ərazidə yaxşı, sağlam yeraltı suyun axtarışlarında fəallıqla
və vicdanla çalışır. Hətta cənab Lindleyin izahı olmadan belə, mənə
şəxsən məlumdur ki, həmin ərazi yeraltı su ilə zəngindir, bu səbəbdən
mən dediyim məbləği ayırmaq qərarına gəldim. Fikirləşdim ki, bu
yolla mən – birincisi, şəhər ictimai idarəsinin cənab Lindleyin
təklifinə razılıq verməsinə səbəbkar olacağıma, ikincisi, əksər duma
üzvlərinin həmin ərazidə kifayət qədər suyun olmaması haqqında
şübhələrinə son qoyacağıma nail olaram. Çox güman ki, duma
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üzvlərinin əksəriyyətində axtarışların aparılması nəzərdə tutulan ərazi
haqqında təsəvvür olmadığından, belə bir şübhə yaranıb ki, hətta
lazımı həcmdə su tapılsa belə, o şəhər əhalisini daimi olaraq təmin edə
biləcəkmi? Burada izah etmək lazım idi ki, həmin ərazi Şahdağın
yamacında yerləşir və daim Şahdağ buzlaqlarının suyundan qidalanır.
Beləliklə, Şahdağ özünün əbədi qarlı papağını atmayınca, onun
buzlaqları da o vaxta kimi mövcud olacaq və həmin ərazidə yeraltı su
tükənməyəcəkdir. Nəhayət, əgər bu sınaq axtarışları nəticə verməsə və
lazımi qədər su tapılmasa, bu arada 25-30 min rubl xərclənsə belə, ən
azı şəhər ictimai idarəsinin vicdanı təmiz olacaq ki, o yaxşı, sağlam
suyun axtarılması üçün tədbirlər gördü, lakin orada şəhər əhalisini tam
təmin etməyə qadir su tapılmadı, bu səbəbdən də Şəhər İdarəsi Kür
suyu üzərində dayanmalı oldu. Sözgəlişi, Kür suyu həmişə bulanıq və
çirklidir. Ondan hətta Tiflis də imtina etmişdir, baxmayaraq ki, bu su
orada hər halda daha təmizdir. Mənim fikrimcə, Samur suyu haqqında
söhbət gedə bilməz, çünki apreldın başlayaraq oktyabradək bu su
Samur çayından gur axan çirkab kütləsinə oxşayır.
İndi isə, Sizin 16 noyabr tarixli 251 №-li məktubunuzdan aydın
olur ki, mənim ərizəm təəssüf ki, Şəhər Dumasında xüsusi rəğbətlə
qarşılanmayıb. Mənim təklifimi müzakirə edən duma gələcəkdə
anlaşılmazlıq olmasın deyə (!!) onu qəbul etməyi mümkün saymış,
lakin bu şərtlə ki, əgər ictimai idarə Bakı şəhərinin təchizatı üçün
bulaq (yeraltı) suyundan istifadə edərsə, o zaman təklif etdiyim 25000
rubl mənə geri qaytarılacaq. Belə çıxır ki, əgər şəhər əhalisini tam
təmin edə biləcək qədər su aşkar olunsa belə, lakin ictimai idarə hər
hansı səbəbdən bu sudan istifadə etmək istəməzsə, verdiyim 25000
rubl mənə geri qaytarılmayacaq. Belə şərtlərlə mən razılaşa bilmərəm,
çünki ianəyə bərabər bu addım yuxarıda dediyim kimi, heç bir ianəyə
ehtiyacı olmayan böyük şəhər üçün xəcalət deməkdir; əhalinin
maraqları naminə şəhərin yaxşı, sağlam suyun tapılmasına onlarla min
rubl sərf etməyə tam imkanı çatır. İstənilən halda mən iyunun 22-də
verdiyim ərizədən, orada göstərilən ərazidə yeraltı suyun sınaq
axtarışlarına dair şərtlərimdən imtina etmirəm.
Bunları Sizin 251 №-li məktubunuza cavab olaraq bildirərək,
Sizə qarşı dərin hörmət bəslədiyimə əmin olmağınızı acizanə rica
edirəm.
İmza.
Mənbə: AR DTA: f. 389, siy. 7, iş 13, vv. 79-81 arx.
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Keçmiş Bakı şəhər başçısı Nikolay Rayevskinin H.Z.Tağıyevə məktubu
Nikolay Vasilyeviç Rayevski 1907-1911-ci illərdə Bakı şəhər
başçısı olub. Şollar su kəməri açılan günü Bakı quberniya qazısı və
bir qrup Bakı sakininin xahişinə əsasən H.Z.Tağıyev Petroqrada –
N.V.Rayevskiyə teleqram vuraraq, onu bu şad hadisə barədə xəbərdar
etmiş və keçmiş şəhər başçısına Şollar layihəsinin həyata keçməsində
göstərdiyi xidmətlərə görə minnətdarlıq bildirmişdir. N.V.Rayevski isə
öz növbəsində H.Z.Tağıyevə aşağıda mətni verilən məktub
ünvanlamışdır.
Çox hörmətli Hacı Zeynalabdin!
Uraldan Petroqrada qayıtdıqdan sonra Sizin, quberniya qazısının və
sizin yoldaşlarınızın cari il fevralın 3-də mənə ünvanlandığı teleqramı
oxudum. Təəssüf edirəm ki, Petroqradda olmadığıma görə, dərhal cavab
vermək imkanım olmayıb.
Sizin və yoldaşlarınızın həyati Şollar suyu alınan gündə məni
xatırlamağından dərindən təsirləndim.
Geriyə, Sizinlə ilk görüşümə nəzər salarkən, məni Bakıya işləməyə
çağırarkən dediyiniz sözləri xatırlayıram: “... su, su, Şollar – budur bizim
əsas işimiz”. Hacı, Siz 25 il doğma şəhər üçün su arzusu ilə yaşamısınız.
Arzunun həyata keçməsi yolu çətin idi. Dörd ildən artıq kəskin mübarizə,
ağır, yalnız öz maddi maraqlarını güdən adamlarla mübarizə. Onlar üçün
Bakı şəhərinin maraqları yalnız öz maddi xeyirləri baxımından əhəmiyyətli
idi. Və bizimlə onlar arasında tərəddüd edən, fikrini dəyişən, kənar təsirlərə
uyan əksəriyyət. Kiminlə getməli? Nə qədər müxtəlif maneələr törədilirdi?
Sizin Su Kəməri Komissiyasının iclasında daş, quyu, dəli və ağıllı
haqqında söylədiyiniz lətifəni birinci dəfə eşitdiyimi xatırlayıram. Sizin
xırda uğursuzluqlarınıza sevinən bədxahlarınızın simalarını, işi sonadək
aparılmasına imkan verməyən dumada təsadüfi səsvermələri xatırlayıram.
Bilirəm ki, mən kreditə icazə almaq üçün gedəndə, əleyhdarlar necə sevinir
və fikirləşirdilər ki, mənə imtina olunacaq. Mən nəinki icazəni, hətta şəhərin
qayğısına qalan maliyyə nazirinin sayəsində pulların ingilislər tərəfindən
veriləcəyi xəbərini də gətirdim.
Hər şeyin qaydasına düşdüyü təsəvvürü yarananda, kəmərin tikintisi
üçün ayrılan pulun götürülüb-götürülməməsi məsələsi uğrunda mübarizə
başladı. Yenə də mübarizə şəhərin maraqları deyil, şəxsi maraqlar üçün
gedirdi. O anı xatırlayıram ki, Siz işi xilas etməkdən ötrü krediti imzalamağa
şəhərin müvəkkil etdiyi şəxs kimi öz yerinizi başqasına verdiniz. İş görüldü
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və indi əleyhdarlar bayram edə bilmirdilər, onlar öz şəxsi maraqlarını
qurban verməyə və cəmiyyətin maraqlarına tabe olmalı oldular. Bəs sonra?
Sonra da növbəti maneələr. Bəziləri şüurlu, bəziləri isə şüursuz
şəkildə işi görməyə mane olurdular. Şəxsi maraqların qarşısı alındığına görə
qisas almaq lazım idi – məqsədə çatıldı, siz duma üzvü, mən şəhər başçısı
deyilik. Nəticədə? Onlar işi korlamağa, tikintini uzatmağa, daha çox vəsait
xərcləməyə nail oldular, lakin tikintini dayandırmaq imkanını əldə
etmədilər.
Əgər bizim tərəfimizdən təməl qoyulmuşdursa, əgər iş
başlamışdırsa, onu tamamlamamaq qeyri-mümkün idi. Su sudur, gəldi – su
olacaq! Siz bu suyu içirsiniz və çox içəcəksiniz. Ola bilər ki, mən də nə
vaxtsa bu suyu içmək üçün Bakıya gələrəm. Amma bəzi daha gənc yaşda
olanlara Allah bu sudan içməyə qismət eləmədi.
Beləliklə, Hacı, mən deməliyəm ki, bu işdə çox çalışsam da, və Sizə,
dostlarınıza da çox sağ olun ki, məni yad edirsiniz, amma əgər “Sizin
arzunuz” olmasaydı, Siz olmasaydınız, Bakı şəhərinin bu günədək suyu
olmazdı.
Şəhər üçün, Sizin üçün, Sizin arzunuz üçün çox şadam, şadam ki,
mənim bu işdə xeyrim olub və şadam ki, məni xatırlayan dostlar var. Məni
yada salan dostlara səmimi salamımı çatdırın.
Sizə sadiq
Rayevski.
Mənbə: “Kaspi” qəzeti, 1 mart 1917-ci il, № 48, s. 4-5.
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SUMMARY
F.Jabbarov, M.Mammadov
FROM THE HISTORY OF SHOLLAR-BAKU PIPELINE
2017- It is a hundred years anniversary since Shollar pipeline
was put into operation providing Baku with clean, pure and high
quality spring water. Shollar pipeline built within six years was not
only infrastructure project which cost millions but also reliable and
permanent supplier of Baku population with water. On the other side
Shollar pipeline is full of difficult and contradictory pages, arguments
and appropriateness around the project. During the planning there
were sharp discussions about the opportunities of bringing water pipe
from other sources thinking about that Shollar would not be able to
supply Baku with enough amount of water. However all these
arguments, alternatives were overcame with the efforts of experienced
engineers and public figures having ability to convince the opponents
that Shollar was the only source of potable water which waned supply
the needs of the city.
There was a great need in water before Shollar pipeline was put
into operation. At the beginning of XIX century when Baku consisted
of just one fortress the city was provided by then by three pipelines
which could not supply the needs of city because of widen territories
and increasing number of population. The citizens settled the
territories of suburb that did not have opportunities to use fresh water
and they had to dig wells which sometimes did not give pure and
useful water for drinking. Especially sharp problems occurred at the
last third of XIX century when Baku became a big industrial centre
because of development of oil industry. Thereby, city board had to
take measures and discussions of the matter to supply the city with
potable water.
Within almost thirty years Baku Duma (Russian for
"parliament") considered different projects on bringing water to the
city. Among possible variants the construction of pipeline of Zugulba
source (close to Baku), sources situated in north eastern ends of the
Absheron peninsula, from river Kur and etc. were considered, too.
However because different reasons these projects were not accepted.
Due to deficit of water city government made a decision about
temporarily supply of population with desalinated water. For this
purpose desalter was built in order to release tension.
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Despite it there was still sharp necessary in construction of big
pipeline with capacity to deliver 2-3 million of bucket water a day.
Appearance of famous English engineer William Lindley can be
considered survival moment in the history of water supply of Baku.
He was invited by Baku Duma to make up a project of pipeline from
the Kur. At the result of this beforehand studying o sources for water
supply he came to conclusion about necessity on bringing survey of
subground and spring waters. Having made a speech in city
commission he noticed: “Better providing Baku is water from
subground and spring. It will be desirable from technical, quality and
amount side”. He earnestly provide that high valleys situated between
Qusar and Khazri are full of subground waters formed by the result of
snow meeting and great amount of atmosphere sediments fallen to
these places.
However this offer was not so approval to be supported at once.
The part of city Duma figures insisted on deviation of commission
suggestion for water supply and allocation of money for production on
survey of subground and spring waters. Duma entrust to Lindley to
make survey and to make up projects of pipeline from rivers Kur and
Samur. Nevertheless, Linley’s idea was accepted and supported by not
only considerable part of city voters but also public society. The
greatest supporter on bringing subground and spring water was
famous entrepreneur and charitable Hadji Zeynalabdin Tagiyev. In
1901 he offered Lindley to begin survey work at his expense and for
this purpose he allocated 25 thousand rubles.
At last the fight between supporters and opponents finished with
the victory of the first ones. At extra session of Duma the matter of
survey work of subground was settled positively. The bankroll was
allocated from the city budget for the work in Khudat – Khachmaz
regions where the springs were located. The first work was the drilling
borehole in order to determine the depth and amount of water. The
first borehole was put near Shollar spring not far from Khudat station
and 44 more boreholes were drilled till May, 1904. But political
events beginning in Baku (workers strike, interethnic massacres)
temporarily stopped.
Decision about city pipeline only in 1908 city board started the
work again. On 25 March 1909 Lindley presented Duma three
projects on water supply Baku and its regions from the Kura, Samur
and Shollar sources. Finally, this matter was solved on 5 May in 1909.
Taking into consideration more advantages of subterranean waters
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than rivers Duma approved project of water supply from Shollar,
Farzali-oba. Sources and decided to solicit the government for issue
loan to finance the work.
Contract with engineer W. Lindley was made on 30 March in
1910. Due to contract he was given a general leadership control over
detailed planning and structured Shollar- Baku pipeline and also
supervision for water pipe exploitation within a year after bringing
water to the city. In 1911 construction began. It was going slowly
which showed poor observation of contract terms by firm-contractor.
Soon some hard ships occurred again which influenced on detention
of construction. The reasons for them were few workers, epidemics
malaria and beginning of I World War. The war broke railway
information that reflected on delivering necessary facilities and
especially cement. In spite of all these difficulties the main part of
pipeline and necessary structure was finished on 6 December in 1916.
Thereby construction of Shollar Baku pipeline lasted for six years.
More than 170 great orders and 35 contracts were made by the city
within period of construction. The total sun of loans given for
construction of pipeline was about 32 million rubles. Shollar Baku
pipeline took state treasure 31.281.973 rubles and 94 kopeks.
At last on 21 January in 1917 the first current went through
Krasnovodsk Street (present Samed Vurgun) and on Sunday 22
January the chief constructor of Shollar Lindley at the presence of city
board made inlet Shollar water pressure reservoir. Thereby 17 years
later first survey research and six years of construction Baku got
Shollar water. It took a lot of years, discussions and arguments,
surveys and account and in the end Baku got permanent source of
water supply. It will right to stress that Shollar-Baku pipeline has right
to stand in a row of great infrastructure projects realized that time.
Finally provided at the distance of hundred kilometers from the city,
during difficult time of war period, adverse conditions Shollar
nevertheless became the symbol of victory of engineering-technical
ideas, human will and aspiration of all supporters of Shollar water.
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АННОТАЦИЯ
Ф.Джаббаров, М.Мамедов
ИЗ ИСТОРИИ ШОЛЛАР-БАКИНСКОГО
ВОДOПРОВОДА
В 2017 г. исполняется 100 лет со дня введения в строй
Шолларского водопровода, давшего городу Баку чистую,
высококачественную родниковую воду. Шолларский водопровод,
строившийся в течение шести лет, - это не просто
многомиллионный инфраструктурный проект, его значимость в
том, что он обеспечил надежное и постоянное снабжение
населения Баку водой. С другой стороны, история Шолларского
водопровода насыщена сложными и противоречивыми
страницами, борьбой идей, спорами вокруг целесообразности
проекта. Во время проектирования водопровода велись острые
дискуссии о возможности проведения водопровода из других
источников, о том, что Шоллар не сможет дать городу Баку
необходимое количество воды. Однако все эти споры и
альтернативные проекты были преодолены усилиями опытных
инженеров, общественных деятелей, сумевших убедить
оппонентов, что Шоллар – единственный источник питьевой
воды, могущий обеспечить нужды города.
До введения в строй Шолларского водопровода население
Баку испытывало острую потребность в воде. В начале XIX века,
когда Баку состоял из одной крепости, город снабжался водой из
двух, а затем трех водопроводов, которые, с расширением
территории города и ростом населения не удовлетворяли
потребности. Жители, заселявшие территорию форштадта, не
имея возможности пользоваться крепостной пресной водой,
вынуждены были рыть колодцы, которые не всегда давали
пригодную для питья воду. Особенно обострилась проблема
водоснабжения с последней трети XIX в., когда Баку, в связи с
развитием
нефтяной
промышленности,
стал
крупным
промышленным центром. В связи с этим городские власти
принялись за решение вопроса обеспечения города питьевой
водой.
На протяжении почти 30 лет Бакинская городская дума и
управа рассматривали различные проекты по проведению в город
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воды. В качестве возможных вариантов рассматривалось
строительство водопроводов из Загульбинского источника (близ
Баку), источников, расположенных на северо-восточной
оконечности Абшеронского полуострова, из реки Куры и др.
Однако по разным причинам эти проекты не были приняты. В
связи с дефицитом воды городские власти приняли решение о
временном снабжении населения опресненной водой. С этой
целью был построен опреснитель, который в определенной мере
снял напряженность с обеспечением города водой.
Несмотря на это, продолжала сохраняться острая
необходимость в строительстве крупного водопровода,
способного доставлять от 2-3 млн. ведер воды в сутки.
Поворотным моментом в истории водоснабжения Баку можно
считать прибытие в город в 1899 г. известного английского
инженера Уильяма Линдлея. Он был приглашен Бакинской думой
для составления проекта водопровода из реки Куры. В результате
предварительного изучения источников водоснабжения он
пришел к заключению о необходимости проведения изысканий
подпочвенной и родниковой воды. Выступая с докладом в
городской комиссии по водоснабжению, У.Линдлей отметил, что
«…наилучшее водоснабжение города Баку – это водоснабжение
из подпочвенных и родниковых вод и что с технической,
качественной и количественной стороны подпочвенная и
родниковая вода для Баку может быть только желательной». Он
убедительно
доказывал,
что
возвышенные
равнины,
расположенные между Гусаром и Хазрой, очень богаты
подпочвенными водами, образующимися от таяния снегов на
вершинах гор Шахдага и Шахбуздага и от обильного количества
атмосферных осадков, выпадающих в этой местности.
Однако предложение У.Линдлея не сразу получило
поддержку и одобрение. Часть гласных городской думы настояла
на отклонении предложения комиссии по водоснабжению о
выделении денег на производство изысканий подпочвенной и
родниковой воды. Дума поручила У.Линдлею произвести
изыскания и составление проектов водопровода из рек Куры и
Самура. Тем не менее, идея У.Линдлея получила поддержку
немалой части городских гласных, а также общественности.
Горячим сторонником проведения подпочвенной и родниковой
воды был известный предприниматель и благотворитель Гаджи
Зейналабдин Тагиев. В 1901 г. он предложил произвести
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изыскательные работы У.Линдлея за свой счет и ассигновал с
этой целью 25 тыс. рублей.
Борьба между сторонниками и противниками идеи
У.Линдлея в конце концов завершилась победой первых. В 1902
г. на экстренном заседании думы вопрос об изысканиях
подпочвенных вод был решен положительно. Были ассигнованы
средства из городского бюджета на начало работ в районе ХудатХачмаз, где были расположены родники. Первые работы
заключались в бурении скважин с целью определения глубины
уровня воды и ее количества. Первая скважина была заложена
около родника Шоллар недалеко от станции Худат. До мая 1904
г. было пробурено 44 скважины. Однако политические события,
начавшиеся вскоре в Баку (рабочие стачки, межнациональная
резня), временно приостановили решение вопроса о городском
водопроводе.
И только в 1908 г. городская управа вновь приступила к
работам. 25 марта 1909 г. У.Линдлей представил думе три
проекта водоснабжения города Баку и его районов: из рек Кура,
Самур и Шолларских источников. Вопрос строительства
водопровода был окончательно решен 5 мая 1909 г. Рассмотрев
все преимущества грунтовых вод перед речными, дума утвердила
проект водоснабжения из источников Шоллар, Фарзали-оба и
постановила ходатайствовать перед правительством о выпуске
займа для финансирования работ.
30 марта 1910 г. договор с инженером У.Линдлеем был заключен. Согласно договору, ему передавалось общее руководство
и контроль над подробным проектированием и сооружением
Шоллар-Бакинского водопровода, а также надзор за эксплуатацией водопровода в течение года после введения воды в городскую сеть. Строительные работы начались в 1911 г. Велись они
медленно, что было вызвано несоблюдением фирмойподрядчиком условий договора. Вскоре возник еще ряд трудностей, которые заметно повлияли на задержку строительства. Это –
отсутствие достаточного количества рабочих рук, эпидемия
малярии и начавшаяся Первая мировая война. Начавшаяся война
привела к нарушению железнодорожного сообщения, что
отразилось на своевременных поставках необходимых материалов и, прежде всего, цемента. Однако, несмотря на все трудности, основная часть водопровода и необходимых сооружений
были закончены 6 декабря 1916 г. Таким образом, строительство
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Шоллар-Бакинского водопровода продолжалось почти шесть лет.
В течение всего периода строительства городом было заключено
35 договоров и дано свыше 170 крупных заказов. Общая сумма
займов, выпущенных для строительства водопровода, составила
около 32 млн. рублей. Шоллар-Бакинский водопровод обошелся
казне в 31 281 973 руб. 94 коп.
Наконец, 21 января 1917 г. по Красноводской улице (ныне
С.Вургуна) пошла первая струя, а в воскресенье, 22 января,
главный строитель Шоллар-Бакинского водопровода У.Линдлей
в присутствии представителей городской власти, общественности
произвел впуск шолларской воды в главный напорный резервуар.
Таким образом, через 17 лет после первых изысканий и
исследований и спустя более 6 лет после начала строительства
водопровода город Баку получил шолларскую воду. Потребовались долгие годы обсуждений и споров, изысканий и расчетов, и,
наконец, город Баку обрел постоянный источник водоснабжения.
Не будет преувеличением сказать, что Шоллар-Бакинский
водопровод имеет полное право стоять в одном ряду с грандиозными инфраструктурными проектами, осуществленными в то
время. Проведенный на расстоянии сотен километров от города,
в сложных условиях военного времени, при неблагоприятных
условиях работы, Шоллар стал, тем не менее, символом победы
инженерно-технической мысли, человеческой воли и стремления
всех сторонников шолларской воды окончательно решить
проблему водообеспечения Баку.
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Su satanlar Bakı küçələrində. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri. www.azer.com saytı

Su satanlar Bakı küçələrində. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri. MATM-nin kolleksiyasından

İçməli su mənbələri göstərilən Bakının plan-sxemi (Şollar su kəmərinin inşasına qədər). MATM-nin kolleksiyasından

Bakının su təchizatı probleminin əsas müzakirə mərkəzi – Bakı şəhər dumasının (indi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin) binası.
MATM-nin kolleksiyasından

Stanislav İvanoviç Despot-Zenoviç – 1879-1893-cü illərdə Bakı şəhər
başçısı. Bakıda şəhər özünüidarəsi təsis ediləndən (1878) sonra duma
iclaslarında ilk dəfə su təchizatı problemini qaldıranlardan biri
olmuşdur. MATM-nin kolleksiyasından

Rusiyada və dünyada məşhur alman əsilli mühəndis-texnoloq
N.F.Yaqn www.istpravda.ru saytından

N.F.Yaqn sistemi əsasında “Artur Koppel” ﬁrması tərəﬁndən
quraşdırılan Bakı şəhər şirinləşdirici aparatı.
1909-cu il. MATM-nin
kolleksiyasından

Aleksandr İvanoviç Novikov – 1902-1904-cü illərdə Bakı şəhər başçısı, dumada Şollar suyunun şəhərə çəkilməsinin
ardıcıl tərəfdarlarından biri. www.ourbaku.com saytından

Şolların ümumi görünüşü.
MATM-nin kolleksiyasından

So2 kəşﬁyyat quyusu. MATM-nin kolleksiyasından

Şollar bulağının suötürcüsü. MATM-nin kolleksiyasından

Şollar-Bakı su kəmərinin mühəndisi Uilyam Lindley (1853-1917).
Şəklin altında U.Lindleyin fransız dilində imzası var: “Cənab
A.N.Myamlinə salamlarla”. 1917-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Hacı Zeynalabdin Tağıyev – Bakının su probleminin həllində, ŞollarBakı kəməri layihəsinin dəstəkləməsində müstəsna xidmətləri olmuş
Bakı şəhər dumasının üzvü, sahibkar, xeyriyyəçi. MATM-nin
kolleksiyasından

Şollarda çəkilmiş fotoşəkil. Oturanlar arasında soldan üçüncü U.Lindley, dördüncü H.Z.Tağıyev. Bu şəkil 1901-ci ilin yay aylarına aiddir. MATM-nin
kolleksiyasından “Kaspi” qəzetinin 29 iyun 1901-ci il tarixli 141-ci nömrəsində bu haqda yazılmışdır ki, iyunun 28-də axşam qatarı ilə Bakıdan Samura
ekskursiya yola düşmüşdür. Ekskursiyanın tərkibinə U.Lindley, onun köməkçiləri, bəzi duma üzvləri, şəhər texniki, kimyaçısı və b. daxil idi. Onlar Samur,
Şollar, Fərzəlioba, Gündüzqala, Zeyxur, Samur vadisi, Xəzrə, Qusar və Güdəkli məntəqələrini ziyarət etməli idilər. Torpaqaltı və bulaq suyu mənbələrini
tədqiq etmək məqsədini daşıyan bu ekskursiya iyulun 1-də başa çatmışdı.

Bakıda su kəməri qurultayı iştirakçılarının bir qrupu. 1909-cu il. MATM-nin kolleksiyasından

Bakıda su kəməri qurultayı iştirakçılarının bir qrupu
Şollarda ekskursiya zamanı. MATM-nin kolleksiyasından

Şollar-Bakı su kəmərinin çəkilişi üzrə
inşaat işləri. MATM-nin kolleksiyasından

Bakı şəhər dumasının üzvləri və mühəndislər Dəvəçidə (indiki Şabran) Şollar-Bakı kəmərinin inşası zamanı (soldan sağa: ?, Məşədi
Әzizbəyov, Ağa Aşurov, Məmmədhəsən Hacınski, Ağabala Quliyev, ?). Təxminən 1912-1913-cü illər. MATM-nin kolleksiyasından

Şollar-Bakı su kəmərinin mühəndisi Stefan Skrjivan. Şəklin altında
S.Skrjivanın rus dilində imzası var: “Mehriban və əziz Valentina
İvanovnaya minnətdar özgə xərcinə dolanandan xoş xatirə olaraq”. Fevral
1918-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Kəşﬁyyat quyuları. MATM-nin kolleksiyasından

Şollardakı toplama-mərzləşdirmə hovuzunda fəaliyyətdə olan suötürücü. 1927-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Tutma qurğularında Şollar bulağının suötürücüsü. 1925-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Şollar bulağının suötürücüsü. 1933-cü il. MATM-nin kolleksiyasından

10 №-li kəşﬁyyat quyusunun ümumi görünüşü. 1931-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Şollar-Bakı su kəmərinin dəmir-beton rezervuarının tikintisi.
1926-cı il. MATM-nin kolleksiyasından

Şollar-Bakı su kəmərinin dəmir-beton rezervuarının tikintisi.
1926-cı il. MATM-nin kolleksiyasından

Şollar-Bakı su kəmərinin rezervuarlarından birinin xarici
görünüşü. 1927-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Su kəmərinin 61-63-cü km-nin ümumi görünüşü. 1925-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Su kəmərinin 61-63 km-nin tikintisi. 1925-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Şollar-Bakı su kəmərinin 61-63-cü km-də Cagger borularının
düzülməsi. MATM-nin kolleksiyasından

Su kəmərinin 61-63-cü km-nin tunnelinin daxilində iş. 1925-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Sumqayıtda Nasos stansiyasının maşın şöbəsi.
1925-сi il. MATM-nin kolleksiyasından

Xırdalandakı rezervuarın xarici görünüşü. 1927-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Xırdalandakı rezervuarın daxili görünüşü. 1927-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Xırdalanda yaşayış evi və nasos stansiyası. 1927-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Xırdalanda nasos stansiyası. 1927-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Bibi-Heybətdə su kəməri magistralının çəkilməsi. 1930-cu illər. MATM-nin kolleksiyasından

Lenin (ind. Sabunçu) rayonunda su kəməri magistralının çəkilməsi. 1930-cu illər. MATM-nin kolleksiyasından

Kamenistaya (ind. Bəşir Səfəroğlu) küçəsində magistralın çəkilməsi. 1930-cu illər. MATM-nin kolleksiyasından

Balaxanı şossesində magistralın çəkilməsi.
1930-cu illər. MATM-nin kolleksiyasından

Beton zavodunda su boruları anbarı. 1930-cu illər. MATM-nin kolleksiyasından

Magistralın çəkilməsində iştirak edən Qobu kəndi sakinlərindən bir qrup. 1930-cu illər. MATM-nin kolleksiyasından

Şollar-Bakı su kəmərinin tikilib qurtarmasının
iştirakçılarının bir qrupu.
1925-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Şollar sahəsinin qulluqçularının bir qrupu toplama-mərzləşdirmə hovuzunun qarşısında. 1925-ci il. MATM-nin kolleksiyasından

Bakı Soveti su təchizatı şöbəsinin əməkdaşları. 1920-ci illər. MATM-nin kolleksiyasından

A.T.Sevostyanov - Bakı Soveti su təchizatı şöbəsinin
müdiri. MATM-nin kolleksiyasından

A.N.Myamlin – mühəndis-texnoloq, Şollar-Bakı su kəmərinin
tikintisinin iştirakçısı. MATM-nin kolleksiyasından

Şollar-Bakı su kəmərinin fəaliyyətinin 10 illiyi şərəﬁndə
A.N.Myamlinə verilmiş təbrik ünvanı. 1927-ci il. MATM-nin
kolleksiyasından

Şollar-Bakı su kəmərinin fəaliyyətinin 10 illiyi şərəﬁndə
A.N.Myamlinə verilmiş təbrik ünvanı. 1927-ci il. MATM-nin
kolleksiyasından

Bakı Soveti su təchizatı şöbəsinin Şəhərkənarı şəbəkəsi işçilərinin bir
qrupu. 1930-cu illər. MATM-nin kolleksiyasından

Şollar-Bakı ekspedisiyasının əməkdaşları. 1933-cü il.
MATM-nin kolleksiyasından

