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AĞAYEV Həsən bəy Məşədi Hü-
seyn oğlu (1875, Gəncə - 19.7.1920. 
Tiflis) – görkəmli ictimai-siyasi 
və dövlət xadimi, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin banilərin-
dən və rəhbərlərindən biri. Orta 
təhsilini Gəncədəki klassik gim-
naziyada almışdır. Hacı Zeyna-
labdin Tağıyevin maddi kömək-
liyi ilə Moskva Universitetinin 
tibb fakültəsinə daxil olmuş və 
1901-ci ildə oranı müvəffəqiyyət-
lə bitirmişdir. Həsən bəy Gəncə-
də həkimlik fəaliyyəti ilə yanaşı, 
qəzet ve jurnallarda məqalələr 
də dərc etdirmişdir. “Hümmət” 
təşkilatının tapşırığı ilə Azərbaycan dilinə tər-
cümə etdiyi “Silk, sinif, firqə” kitabçası Tiflisdə 
Cəlil Məmmədquluzadənin “Qeyrət” mətbəə-
sində çap olunmuşdur (1906). Həmin kitabçanın 
nəşrinə görə təqiblərə məruz qalan Ağayev İrana 
mühacirət edərək, bir müddət orada yaşamışdır. 
Mühacirətdən qayıtdıqdan sonra Gəncədə rus 
dilində çıxan “Yujnıy Kavkaz” qəzetinin redak-
toru, müsəlmanlar arasında maarifçiliyi yayan 
cəmiyyətin rəhbəri olmuşdur. 1914-cü ilin son-
larında Xudadat bəy Rəfibəyli ilə birlikdə Gən-
cədə ilk səhiyyə cəmiyyəti yaratmışdır. 1917-ci 

ildə Rusiyada baş vermiş Fevral 
demokratik inqilabı Azərbayca-
nın digər görkəmli ictimai-siya-
si xadimləri kimi, Ağayevin də 
sonrakı həyat və fəaliyyətində 
həlledici rol oynamışdır. Yeni 
şəraitdə Nəsib bəy Yusifbəylinin 
rəhbərliyi ilə Gəncədə yaradılmış 
“Türk Ədəmi-Mərkəziyyət Par-
tiyası”nın yaradıcılarından biri 
də Həsən bəy idi. Həsən Ağayev 
1917-ci ilin aprelində Bakıda çağı-
rılmış Qafqaz əlmanları qurulta-
yında iştirak etmiş və Rusiya daxi-
lində Azərbaycana muxtariyyət 
verilməsinin ardıcıl tərəfdarların-

dan olmuşdur. 1917-ci ilin iyununda Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadənin rəhbərlik etdiyi “Müsavat” 
partiyası ilə Nəsib bəy Yusifbəylinin “Türk Ədə-
mi-Mərkəziyyət Partiyası” birləşərək, “Türk Ədə-
mi-Mərkəziyyət-Müsavat” partiyası adlandırıl-
mışdır. “Müsavat”ın 1917-ci il oktyabrın 26-31-də 
keçirilmiş birinci qurultayında Həsən bəy partiya-
nın mərkəzi komitəsinin üzvü, ilin axırlarında isə 
Ümumrusiya Müəssislər məclisinə nümayəndə 
seçilmişdir. Rusiyada oktyabr çevrilişi ilə əlaqədar 
olaraq Cənubi Qafqazdan Ümumrusiya Müəssis-
lər məclisinə seçilmiş nümayəndələr onun iclası-

na gedə bilməmiş, 1918-ci il fevralın 10-da Tiflisdə 
toplaşaraq Cənubi Qafqazda ali hakimiyyət orqa-
nı olan Zaqafqaziya seymini yaratmış, aprelin 22-
də isə Cənubi Qafqazın suverenliyini elan edərək, 
Zaqafqaziya Demokratik Federativ Respublikası 
hökumətini yaratmışdılar. Zaqafqaziya seymində 
Müsəlman fraksiyasının üzvü olan Həsən bəy bü-
tün tədbirlərdə fəal iştirak etmişdir. Zaqafqaziya 
seymi və hökuməti bu ərazidə yaşayan millətlərin 
milli maraqlarına cavab vermədiyindən həmin il 
mayın 25-də buraxılmışdı. Mayın 27-də Zaqafqa-
ziya seyminin Müsəlman fraksiyası özünü Azər-
baycan Milli Şurası elan etmiş və Şuranın rəyasət 
heyətini seçmişdi. Bu vaxt Batumda Türkiyə nü-
mayəndə heyəti ilə danışıqlar aparan Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadə Şuranın sədri, Həsən bəy Ağayev 
isə onun müavini seçilmişdilər. 
Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il mayın 28-də 
Həsən bəy Ağayevin sədrliyi ilə Tiflisdə Qafqaz ca-
nişininin keçmiş sarayında keçirilmiş təntənəli icla-
sında Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında İstiqlal 
bəyannaməsini ilk olaraq Həsən bəy Ağayev imza-
lamışdır. 1918-ci il iyunun 16-da Azərbaycan Milli 
Şurası və hökuməti Gəncəyə köçmüşdür. İyunun 
17-də burada keçirilən ilk iclasında Milli Şura ya-
ranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq, fəaliyyətini mü-
vəqqəti olaraq dayandırmış, bütün hakimiyyəti yeni 
yaradılmış hökumətə vermişdir. Azərbaycan Parla-
mentinin 1918-ci il dekabrın 7-də Bakıda təntənəli 
açılışına qədər Həsən bəy Azərbaycan Dəmir Yolu 
İdarəsinin baş həkimi vəzifəsində çalışmışdır. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 
ilk iclasında Həsən bəy Parlament sədrinin birin-
ci müavini seçilmişdir. Parlamentin sədri seçilmiş 
Əlimərdan bəy Topçubaşov Bakıda olmadığından 
ona rəhbərliyi Həsən bəy həyata keçirmişdir. O, 
1919-cu ilin dekabrında yenidən Parlament sədri-
nin birinci müavini seçilmiş və 1920-ci il fevralın 
2-nə qədər ona rəhbərlik etmişdir. Həsən bəyin 
bilavasitə təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə Parlament 
bir sıra mühüm qanunvericilik aktları qəbul etmiş-
dir. Azərbaycan Parlamentinə rəhbərliyi zamanı 
Həsən bəyin yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti, də-
rin biliyi, insanlarla həssas münasibəti təkcə Par-
lament daxilində deyil, sadə xalq arasında da ona 
böyük hörmət və nüfuz qazandırmışdır. Vəzifəsin-
dən istefa verərkən, mühüm xidmətləri nəzərə alı-
naraq, bütün Parlament üzvlərinin imzası ilə ona 
təşəkkür elan edilmişdir. 
Aprel işğalından (1920) sonra Tiflisə mühacirət 
edən Həsən bəy Ağayev həmin il iyulun 19-da 
muzdlu erməni terrorçusu tərəfindən qətlə yetiril-
mişdir. Tiflisin müsəlman qəbiristanlığında dəfn 
olunmuşdur. 
Əd.: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-
1920). Parlament (stetnoqrafik hesabatlar), c.1-2, 
B., 1998; Məmmədzadə M., Doktor Həsən bəy, 
“Azəri türkü” məcmuəsi, 1928, № 3; Əliyev M., 
Həsən bəy Ağayev, “Azərbaycan Demokra-
tik Respublikası. Azərbaycan hökuməti (1918-
1920)” kitabında, B., 1990; İsayev Ə., Qeyrət və 
hünər tarixi, “Azərbaycan” qəzeti, 2003, 22 may.

Bu ilin ilk dörd ayında Azər-
baycandan 38 min 41 ton kim-
ya sənayesi məhsulları ixrac 
edilib. Yanvar-aprel aylarında 
ixrac edilən kimya sənayesi 
məhsullarının dəyəri 18 mil-
yon 390 min ABŞ dolları olub.

Bu barədə Dövlət Gömrük Ko-
mitəsi (DGK) məlumat yayıb.
Keçən ilin yanvar-aprel ayla-
rında ölkədən 44 min 140 ton 
kimya sənayesi məhsulları ix-
rac olunub, ixracın dəyəri isə 14 
mln. 434 min dollar təşkil edib.

Cari ilin yanvar-aprel 
aylarında Azərbaycan-
dan 987 mln. 949 min 
kilo vat/saat elektrik 
enerjisi ixrac olunub.
Dövlət Gömrük Komi-

tə sindən (DGK)  bildirilib 
ki, ötən 4 ayda ixrac olu-
nan elektrik enerjisinin 
dəyəri 47 mln. 303 min 
ABŞ dolları təşkil edib.
Xatırladaq ki, 2017-ci 

ilin müvafiq dövründə 
ölkədən 387 mln. 406 
min kilovat/saat elektrik 
enerjisi ixrac edilib, ix-
racın dəyəri isə 16 mln. 
535 min dollar olub.

Beləliklə də, bu ilin yan-
var-aprel aylarında Azər-
baycandan elektrik ener-
jisinin ixracı keçən ilin 
eyni dövrü ilə müqayisə-
də 2,5 dəfədən çox artıb.

Bu ilin yanvar-aprel aylarında 
Azərbaycandan 1 milyard 893 
milyon 203 min kubmetr təbii 
qaz ixrac olunub.
Dövlət Gömrük Komitəsindən 
(DGK)  verilən məlumata görə, 
dörd ayda ixrac olunan təbii 

qazın dəyəri 342 milyon 922 
min ABŞ dolları təşkil edib.
Keçən ilin müvafiq dövründə 
ölkədən 1 milyard 705 milyon 
122 min kubmetr təbii qaz ixrac 
edilib, həmin ixracın dəyəri isə 
276 milyon 201 min dollar olub.

Mayın 15-də Azərbaycan Res-
publikasının Qida Təhlükə-
sizliyi Agentliyinin (AQTA) 
sədri Qoşqar Təhməzli Avropa 
Şurası Parlament Assamble-
yasının fəxri prezidenti, Ni-
derland-Azərbaycan Dostluq 
Qrupunun sədri Rene Van der 
Lindenin başçılıq etdiyi Nider-
land Krallığının kənd təsərrü-
fatı və biznes üzrə nümayəndə 
heyəti ilə görüşüb.
Bu barədə agentliyin Kommu-

nikasiya və informasiya texno-
logiyaları şöbəsindən açıqlama 
verilib.
Q.Təhməzli Azərbaycan və 
Niderland Krallığı arasında 
əməkdaşlığın inkişaf etdiyini, 
əlaqələrin genişləndirilməsin-
də yüksək səviyyəli qarşılıqlı 
səfərlərin və keçirilən görüşlə-
rin mühüm əhəmiyyətini vur-
ğulayıb.
Sədr yeni yaradılan Qida Təh-
lükəsizliyi Agentliyinin fəa-

liyyəti və gələcəkdə həyata 
keçiriləcək tədbirlərlə bağ-
lı qonaqlara məlumat verib, 
Azərbaycan ilə Niderland 
Krallığı arasında qarşılıqlı 
əməkdaşlığın genişləndirilmə-
sinin kənd təsərrüfatı və qida 
təhlükəsizliyi sahəsinin inki-
şaf etdirilməsinə böyük töhfə 
verəcəyinə ümidvar olduğunu 
bildirib.
Niderland Krallığının nü-
mayəndə heyəti Azərbaycan-
da kənd təsərrüfatı və qida 
məhsullarının təhlükəsizliyi, 
habelə bu istiqamətdə reallaş-
dırılacaq layihələrdə iştirak 
etməyə hazır olduqlarını ifadə 
ediblər.
Qeyd olunub ki, bu ilin fevral 
ayında Bakıda səfərdə olan 
nümayəndə heyəti ADA və 
Vageningen universitetlərinin 
birgə təşkil etdiyi “SARA” adlı 
tədqiqat işini təqdim edib.

Astara (İran)-Astara (Azər-
baycan) dəmir yolu xətti iki 
ölkəni birləşdirməklə yana-
şı, “Şimal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinin də əsas 
hissəsini təşkil edir.
Bu sözləri İranın Gilan Vilayəti-
nin valisi Mustafa Salari dövlət 
televiziyasına müsahibəsində 
deyib.
Onun sözlərinə görə, İran ilə 
Azərbaycanı birləşdirən dəmir 
yolu xəttindən həm beynəlxalq 
yükdaşımalar üçün, həm də iki 
ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələ-
rin genişlənməsi üçün istifadə 

olunacaq. Gilan vilayəti kənd 
təsərrüfatı istehsalına görə İra-
nın aparıcı bölgəsidir. Burada 
istehsal olunan sitrus meyvələr, 

çəltik və başqa məhsullar Azər-
baycan üzərindən Rusiya və Av-
ropa ölkələrinə ixrac edilir. Bu 
yol hər iki ölkənin sərhədyanı 
bölgələrinin də iqtisadi inkişafı-
na təkan verəcək. 
Ötən illərə nisbətən cari ildə ix-
rac əməliyyatlarının artacağını 
bildirən M.Salari hər iki döv-
lətin gəlirlərinin çoxalacağını  
qeyd edib.
Vali nəzərə çatdırıb ki, İran ilə 
Azərbaycanın müxtəlif sahələr-
də əməkdaşlıq əlaqələrinin ge-
nişlənməsi dövlətlərin və xalq-
ların maraqlarını əks etdirir.

Cari ilin yanvar-aprel ayların-
da Azərbaycandan 9 milyon 
338 min 941 ton xam neft və 
bitumlu minerallardan alınan 
xam neft məhsulları ixrac edi-
lib. Dörd ayda ixrac edilən neft 

və neft məhsullarının dəyəri 
isə 4 milyard 631 milyon 311 
min ABŞ dolları olub.
Bu barədə Dövlət Gömrük Ko-
mitəsi (DGK) məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, 2017-ci ilin yan-

var-aprel aylarında Azərbay-
candan 6 milyon 493 min 465 
ton xam neft ixrac olunub, ix-
rac edilən xam neftin dəyəri 2 
milyard 616 milyon 375 min 
dollar təşkil edib.

Ekoloji cəhətdən təmiz iqtisadiyya-
ta keçməyə, qlobal istiləşməni Selsi 
ilə iki dərəcə civarında saxlamağa 
dair tədbirlər 2010-cu ilə qədər 24 
milyon yeni iş yeri yaratmağa im-
kan verəcək. Bu, əmək bazarında 
iqtisadiyyatın “yaşıllaşması” ilə 
bağlı mümkün ixtisarları kompen-
sasiya edəcək.  Beynəlxalq Əmək 
Təşkilatının (BƏT) təqdim etdiyi 
məruzənin müəllifləri bu qənaətə 
gəliblər.
Məruzə müəllifləri, mələsən, it-
kilərlə üzləşməsi ehtimal olunan 
neft və ya kömür sənayelərində 
çalışan insanların sosial müdafiə-
sini təmin etməyi məsləhət görür-
lər. Yeni yerlər enerji sektorunda 
dəyişikliklər, o cümlədən elekt-
romobillərə keçilməsi, binaların 
enerji səmərəliliyinin artırılması 
sayəsində yaradıla bilər. Havanın, 
suyun və torpağın təmizlənməsi, 
habelə ekstremal hava hadisələrin-
dən müdafiə sahələrində işçilərə 
ehtiyac yarana bilər. Bütün bu pro-

seslər dayanıqlı kənd təsərrüfatına 
keçmək planının bir hissəsidir. Ha-
zırda iqtisadiyyatın bu seqmentin-
də 1,2 milyon insan məşğuldur.
BƏT-in baş direktorunun müavini 
Debora Qrinfild deyib: “Yaşıl iqti-
sadiyyat milyonlarla insanın yox-
sulluqdan qurtarmasına kömək 
etməyə, planetimizin sakinlərinin 
çoxunun və gələcək nəsillərin hə-
yatını yaxşılaşdırmağa qadirdir. 
Bu, çox müsbət zəmindir”.
“Yaşıl” əmək bazarında ən böyük 
artımın Asiyada baş verəcəyi eh-
timal olunur. Burada 14 milyon iş 
yerinin yaradılması gözlənilir. BƏT 

ekspertlərinin fikrincə, Avropa ba-
zarı əlavə 2 milyon iş yeri yarada 
bilər.
Enerji daşıyıcılarından asılı olan 
Afrika və Yaxın Şərq ölkələri öz 
iqtisadiyyatlarında islahatlar apar-
masalar, iş yerlərinin azalması ilə 
üzləşə bilərlər. Məruzə müəllifləri 
bütün dünya ölkələrini əhalini eko-
loji cəhətdən təmiz istehsala keç-
məyə hazırlamağa çağırırlar.
Tədqiqatçılar iqtisadiyyatın 163 
sahəsi üzrə məlumatları təhlil edib-
lər. Məlum olub ki, onların 14-ü 
təqribən 10 min iş yeri itirə bilər. 
Neft hasilatı və emalı sektorlarında 
təqribən 1 milyon əməkdaşın ixti-
sara salınacağı ehtimal olunur.
Məruzə müəllifləri əhalinin sosial 
müdafiəsi üzrə tədbirlərlə inno-
vasiyaların tətbiqini uzlaşdırma-
ğa çağırırlar. Bu, iqtisadiyyatın 
problemli sahələrində məşğul olan 
insanları dəstəkləməklə bərabər, 
dayanıqlı təsərrüfat işlərinə keçidi 
təmin etməyə də imkan verər.


