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Giriş 

 

Hər bir dövlətin dövlət qulluğu sisteminin formalaşması tarixi və 

xüsusiyyətləri birbaşa onun dövlətçilik tarixi ilə bağlıdır. Belə ki, dövlət qulluğu 

dövlət idarəçiliyi aparatında peşəkar fəaliyyətdir. Müxtəlif ölkələrdə dövlət qulluğu 

sisteminin elementar tərkibi və funksiyası fərqlidir. Xalqların malik olduqları 

dövlətçilik təcrübələri ilə yanaşı, milli-mənəvi dəyərlər sistemi, yaxşı dövlətçilik 

təcrübəsinə malik qonşu xalqlarla təmasların sıxlığı və s. amillər dövlət qulluğu 

sisteminin formalaşması və təkamülü prosesində təsirli rol oynayır ( Виноградов 23). 

Müasir ictimai elmdə müşahidə olunan əsas tendensiyalardan biri ondan ibarətdir ki, 

milli dövlətlər səciyyəvi xüsusiyyətləri özündə ehtiva etməklə əsasən kapitalist 

münasibətlərinin məhsuludur. Bu baxımdan, dövlət qulluğu sistemi müasir 

formasında əlamətlərini milli dövlətlərin meydana gəlməsi ilə ifadə etməyə 

başlamışlar. Azərbaycan ərazisində dövlət idarəçiliyi təcrübəsinin zənginliyi sonrakı 

mərhələlərdə dövlət qulluğu sisteminin yaranmasına və inkişafına təsir etmişdir.  
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Dövlət qulluğu sisteminin formalaşması tendensiyası 

 

Müasir milli dövlətlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən ən əsası dövlət qulluğu 

sisteminin olmasıdır. Dövlət idarəçiliyinin tarixinin dövlətin meydana gəlməsi tarixi 

ilə uzlaşmasına baxmayaraq, dövlət qulluğu sisteminin formalaşması məhz müasir 

dövrün zaman çərçivəsinə aiddir. Tarixdən ilk dövlətlərin əlamətlərinin bizim eradan 

əvvəl III minillikdə meydana gəlməsi məlumdur. Lakin həmin dövrdə bütün 

elementləri ilə sistemli fəaliyyət göstərən dövlət qulluğundan danışmaq üçün əsas 

yoxdur. Hər bor tarixi dövrün, ictimai-siyasi formasiyanın reallıqlarına uyğun dövlət 

idarəetməsi təcrübəsinin olması hələ dövlət qulluğu sisteminin də olmasına dəlalət 

etmirdi. Çünki, dövlətin funksiyaları haqqında aydın təsəvvürlər belə mövcud 

deyildir. Ən bəsit formada dövlət qulluğu sistemi dövlət hakimiyyəti orqanlarının 

funksiyalarının həyata keçirilməsini təmin edir.  Dövlət idarəçiliyi funksiyaları, 

onların həyata keçirilməsi prinsipləri haqqında dəqiq təsəvvürlərin formalaşması 

dövlət qulluğu sisteminin meydana gəlməsi üçün zəmin yaratmışdır. Dövlət 

idarəçiliyinin həyata keçirdiyi funksiyalar dövlətin mövcudluğunun əsas şərtini təşkil 

edir. Bu funksiyaların həyata keçirilməsi isə dövlət qulluğu sistemi sayəsində 

mümkün olur (Бариева 31).  Bu baxımdan, Azərbaycanda dövlət qulluğu sisteminin 

formalaşması tarixi prosesinin inkişaf tendensiyalarının dərindən öyrənilməsi 

bütövlükdə milli dövlətçiliyin genezisi haqqında dəqiq təsəvvürlərin yaranması 

baxımından əhəmiyyətlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda hazırkı 

mərhələdə fəal vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu getməkdədir.  

 

Vətəndaş cəmiyyətin inkişafı istənilən halda dövlət idarəçiliyi sistemində yeni 

əalmətlər meydana gətirir. Müvafiq olaraq, dövlət qulluğu sistemi də vətəndaş 

cəmiyyətinin meydana gətirdiyi reallıqlara uyğun olaraq yeni xüsusiyyətlər kəsb edir. 

Ümumiyyətlə, yeni reallıqlar çərçivəsində dövlət idarəetməsinin vəziyyətini təcrübəli 

dövlət xadimi, akademik Ramiz Mehdiyev kifayət qədər arqumentləşdirilmiş şəkildə 

ifadə etmişdir. Belə ki, akademik Ramiz Mehdiyev yazmışdır: “Qlobal demokratik 

yürüşün” tərkib hissəsi kimi, sosiomədəni fonun dəyişiklikləri postindustrial 

dəyərlərin institusionallaşmasına, səmərəli idarəetmə amillərinin formalaşmasına və 

şəffaf ictimai qayda qurulmasına imkan yaradır. Demokratiya, bazar təsərrüfatı və 

vətəndaş cəmiyyəti idealı tədricən cəmiyyətin inkişaf strategiyasının əsas səmtinə 

çevrilmiş, beləliklə də müasir milli dövlətin başlıca vəsilələri olmuşdur”( Mehdiyev 

138).  Azərbaycanın zəngin dövlətçilik tarixi müasir dövlət qulluğu sisteminin 

əlamətlərinin oturuşmasında öz təsiri göstərmişdir. Lakin dövlət qulluğu məhfumu 

özümüm bütün siyasi və hüquqi komponentləri ilə elmi dövriyyəyə 1995-ci il 12 

noyabrda tarixdə ölkənin ali qanunun-Konstitusiyanın qəbulundan sonra daha ciddi 

oturuşmağa başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 55-ci 

maddəsi birbaşa dövlət qulluğu ilə bağlı olduğunu qeyd etmək lazımdır. Belə ki, ölkə 

Konstitusiyasının bu maddəsində dövlətin idarə olunmasında iştirak etməyin hər 

vətəndaşın konstitusion hüququ olduğu təsbit edilmişdir (Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası 96).  Bununla yanaşı, ölkə vətəndaşlarının dövlət 

idarəçiliyinin həyata keçirilməsində iştiraklarının, yəni, dövlət qulluğu sistemində 

fəaliyyətinin prinsipləri də aydın ifadəsini tapmışdır.  Hesab edirik ki, Azərbaycan 
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Respublikasında dövlət qulluğu sisteminin demokratik prinsiplərə, vətəndaş 

cəmiyyəti quruculuğu ruhuna uyğunluğunu şərtləndirən başlıca əlamətlərdən biri də 

məhz bundan ibarətdir. Artıq qeyd edildiyi kimi, dövlət qulluğu sisteminin 

formalaşmasında bu və ya digər səviyyədə dövlətçiliyin meydana gəlməsi və inkişafı 

tarixinin izləri özünü büruzə verir. Bu hipotezdən çıxış edərək, Azərbaycanda dövlət 

qulluğunun yaranması və inkişafı tarixinin əsas məqamlarına diqqət yetirmək 

vacibdir. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin dərin köklərinə dəlalət edən başlıca 

məqam ondan ibarətdir ki, tarixi Azərbaycan torpaqları coğrafiyasında fərqli 

dövlətçilik ənənələrinə, idarəetmə mexanizmlərinə malik müxtəlif dövlətlər mövcud 

olmuşlar. Müxtəlif dövlətlərin bu və ya digər dərcədə fərqli idarəetmə sistemlərinin 

olması ümumilikdə zəngin dövlətçilik və dövlət idarəetmə irsinin formalaşmasını 

şərtləndirmişdir. Bu da Azərbaycan ərazisində dövlət qulluğunun tarixinin 

zənginliyinə dəlalət edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dövlət quruculuğu tarixinə 

diqqət yetirsək görərik ki, ölkədə dövlət qulluğunun formalaşması prosesi özünün 

dinamikliyi və ardıcıl getməsi ilə seçilmişdir.  

 

             Azərbaycanda dövlət qulluğu sisteminin əlamətlərinin meydana  

             gəldiyi tarixi mərhələlər 

 

Hər şeydən öncə, qeyd edək ki, Azərbaycan ərazisində dövlət qulluğunun 

xarakterinə görə 5 tarixi dövr fərqləndirilir:  

 

-Saray tipli ənənəvi dövlət qulluğu sistemi dövrü (1828-ci ilə qədər); 

-Yarımsaray, yarı modern dövlət qulluğu dövrü (Çar Rusiyası dövrü); 

-Milli-rasional bürokratikləşmə (1918-1920); 

-Sovet nomenklaturası (1920-1991); 

-Müasir dövlət qulluğu sisteminin quruculuğu dövrü (1991-ci ildən bu günə 

 kimi). 

 

Saray tipli ənənəvi dövlət qulluğu sistemi ibtidai xarakterə malik idi, burada 

xəzinədən faydalanmış dövlət adına xidmət edənləri ordu xidmətçilərinə və saray 

xidmətçilərinə bölmək olar. Bu mərhələdə hansısa peşəkarlıq, hüquqi əsas və 

bürokratik dəyərlərdən bəhs etmək qeyri-mümkün idi. Dövlətin başçısı olan hökmdar 

sonsuz səlahiyyətlərə və dini əsasa söykənirdi. Lakin buna baxmayaraq, bu dövrdə 

Azərbaycanda dövlət idarəçili mədəniyyəti formalaşmışdır. Bu baxımdan, Albaniya 

dövrünü xüsusi qeyd etmək olar. Albaniya hökmdarları sərhədsiz hakimiyyətə malik 

olmaqla, dövlətin dünyəvi və dini başçısı idi. Bununla yanaşı, sarayda Məşvərət 

Şurası da fəaliyyət göstərirdi və vacib qərarların qəbul olunmasında təsirli rol 

oynayırdı (Mahmudov 15).  Qeyd etmək lazımdır ki, sonrakı tarixi dövrlərdə də 

möhkəm, təkmil dövlət idarəçiliyi zamanın reallıqlarına uyğun olaraq özünün bütün 

elementləri ilə dövlət idarəçiliyi formalaşmışdır və davamlı olaraq təkmilləşmişdir. 

Saray tipli ənənəvi dövlət qulluğu sistemi 1828-ci ilə qədər sürmüşdür. Ümumiyyətlə, 

qeyd etmək lazımdır ki, 1828-ci ilədək tarixi dövrlərdən asılı olaraq, dövlət 

qulluğunun səciyyəvi əlamətləri özlərini büruzə vermişdir. Bu əlamətləri tarixi dövlər 

üzrə aşağıdakı kimi nəzərdən keçirmək mümkündür:  
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Orta əsrlər feodal dövrü üçün şah, məclis divanı, əmir əl-üməra, baş vəzir, sahibi 

divan, hacib səciyyəvi idi. Bu sistemin əlamətlərini bir sıra tarixi Azərbaycan 

dövlətlərinin timsalında nəzərdən keçirmək əhəmiyyətlidir.  Məsələn: 

 

Atabəylərdə – atabəy, vəzir, ulu hacib (hökmdarın şəxsi saray xidmətlərinə 

rəhbərlik edən), divan-əlxas – hökmdarın əmlakını idarə edən, dövlət dəftərxanasının 

rəhbəri – münşi, maliyyə naziri – müstövfi, vilayət hakimi – vali (Bünyadov 15).    

Hülakülərdə - elxan, baş əmir (4 əmirin arasından seçilir), digər əmirlərə qol 

əmirləri deyilir, müstövfinin müavini münəssil, yazı işlərini həyat keçirən – bitikçi, 

dini işlərə - qazilər qazisi. 

Qaraqoyunlularda – sultan, əmir əl-üməra, dini işlər – sədr-əzəm, kiçik 

qoşun başçıları – qibtəul ( Fərzəlibəyli 13-17). 

Səfəvilərdə - şah, vəkil, əmir əl-ümər, vəzir, sədr – dini müəssisələrə 

rəhbərlik edən, möhrdar, şahın ov işlərinə baxan – mirşikarbaşı, mühtəsil-əl məmalik, 

qoşun kargüzarı – ləşkərnəlis, mehtərlərin rəhbəri – miraxurbaş, xarici səfərlərin və 

hörmətli şəxslərin qəbuluna baxan mehmandarbaşı (Bayramlı 32-34). 

 

  Əlavə olaraq, qeyd edək ki, Səfəvilər dövründə Azərbaycan ərazisində dövlət 

idarəçiliyinin kifayət qədər təkmil bir sistemi formalaşmışdır. Təkmil dövlət 

idarəçiliyi sisteminin yaranması dövlətin mövcudluğu şərtlərindən irəli gəlirdi. Belə 

ki, kifayət qədər geniş ərazilərin səmərəli idarə olunması mükəmməl dövlət 

idarəçiliyi mexanizmlərinin yaradılmasını və tətbiq edilməsini tələb edirdi. Səfərilər 

dövründə dövlət başçısı həm dünyəvi hakimiyyətə, həm də dini hakimiyyətə sahib 

olmaqla hakimiyyətin mərkəzləşdirilməsini daha gücləndirmişlər. Xüsusi olaraq, 

qeyd etmək vacibdir ki, həmin dövrdə dövlət idarəçiliyinin ciddi bir bürokratik 

sistemi də formalaşmışdır ki, bu da məkəzi və yerli idarəetmə orqanlarının 

fəaliyyətinin kifayət qədər səmərəli tənzimlənməsini imkan verirdi (Azərbaycan 

Səfəvi dövləti// http://a-r.az/az/page/41(müraciət tarixi:28.02.2019). 

 

Xanlıqlar dövrü – xan, maliyyə işlərinə baxan, eşikağası – xanın şəxsi təsərrüfatının 

başçısı, mehtərlərin başçısı - əmiraxur, sandıqdar ağası – xəzinədar, anbardar, darğa – 

vergilər yığan, şəhər və kənd rəhbərləri – yüzbaşı, kəndxuda, kələntər (minbaşı, 

polkovnik), qalabəyi (Mustafa N. İdarəçilik sistemi// 

http://www.iravan.info/idarechilik_sistemi.html (müraciət tarixi:28.02.2019). 

 

Qeyd edilən dövrün özünün səciyyəvi xüsusiyyətləri mövcud olmuşdur. Belə ki, Şah 

ilahi mənşəyə malik idi, hökmünü gücə əsaslandırırdı, rasionallıq yox idi, qulluqçular 

dövlətə deyil, şaha xidmət edirdilər. Bütün bunlarla yanaşı, dövlət idarəçiliyinin 

mükəmməl sisteminin yarandığını qeyd etməyə əsas verən çoxsaylı məqamlar da 

olmuşdur. Artıq yuxarıda nəzərdən keçirildiyi kimi, idarəçiliyin müxtəlif 

səviyyələrinin səmərəliliyini şərtləndirən bürokratik sistem özünün bütün elementləri 

ilə formalaşmışdır və davamlı olaraq təkmilləşirdi. Dövlət başçısının ən vacib 

məsələlərlə bağlı tək qərar vermək hüquqlarının olmasına baxamayaraq, saraylarda 

ayrıca məşvərət şuraları da təşkil olunurdu. Dövlət üçün əhəmiyyətli qərarların 

əksəriyyəti müzakirə əsasında məşvərət şurasında qəbul olunurdu. Bu məqam 
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sonradan səmərəli dövlət idarəçiliyi və müvafiq olaraq, dövlət qulluğu sisteminin 

formalaşması tendensiyasının əsasını qoymuşdur.  

 

Beləliklə, Azərbaycanda dövlət qulluğunun yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz tarixi 

dövrlər üzrə səciyyəvi xüsusiyyətlərindən də aydın görünür ki, ölkə ərazisində 

dövrlər üzrə dövlət qulluğu və ya dövlət idarəçiliyi sahəsində daim dinamiklik 

müşahidə olunmuşdur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, həmin dövrlərdə 

Azərbaycanda dövlət qulluğu məhfumu hazırkı anlamda nəzərdən keçirilmir. Belə 

qənaəti şərtləndirən bir sıra vacib amilləri qeyd etmək lazımdır. Hər şeydən öncə 

həmin dövrdə dövlət qulluğunun əsaslandığı prinsiplər haqqında təsəvvürlər hələ 

formalaşmamışdır. Xüsusilə də peşəkarlıq prinsipi aktuallıq kəsb etmirdi. Sonrakı 

mərhələrdə məhz bu prinsip dövlət qulluğunun mahiyyətini ifadə edən əsas 

amillərdən biri rolunda çıxış edir. Dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinin həyata 

keçirilməsi istiqamətində peşəkar fəaliyyət həlledici təsirə malikdir. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, peşəkar fəaliyyət xüsusi bilik, bacarıq və vərdişlər əsasında həyata 

keçirilən fəaliyyətdir. Bu da təbii ki, müəyyən hazırlıq və təhsil səviyyəsi tələb edir 

(Акимов 159). 

 

Qeyd ediləndən başqa, nəzərdən keçirilən dövrdə idarəçiliyin həyata keçirilməsi 

prinsipləri tamam əsaslara söykənirdi. Belə ki, müasir anlamda peşəkar qulluq 

fəaliyyəti bir qayda olaraq, xüsusi vəzifəli şəxslər tərəfindən vəzifə səlahiyyətlərinin 

yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. Bunun müqabilində dövlət büdcəsi hesabına 

ödənilən vəsaitlə həmin şəxslərin fəaliyyəti ödənilir.    

 

Dövlət qulluğunun sisteminin müasir komponentlərinin yaranması 

 

Bildiyimiz kimi, müasir anlamda dövlət qulluğu fenomeni kapitalizmin 

məhsuludur. Bu baxımdan, Azərbaycanda dövlət qulluğunun yaranması tarixini 

əsasən XIX-XX əsrlərdə nəzərdən keçirmək məqsədəuyğun olardı. Dövlət 

qulluğunun elementləri Azərbaycanın Çar Rusiyasının tərkibində olduğu dövrdə 

özünü biruzə vermişdir. Lakin bu, təbii ki, Rusiya dövlət qulluğunun eyni oxşarı kimi 

müşahidə olunurdu. Belə ki, Azərbaycanın Rusiyanın tərkibində olduğu bütün tarixi 

dövrdə Rusiyada tətbiq edilən istənilən dövlət idarəçiliyi mexanizmləri Azərbaycanda 

da tətbiq olunurdu (Rzayev 181).  Belə ki, nəzəriyyədə yaxın və qonşu dövlətlərin 

idarəçilik təcrübəsi əsasında milli idarəetmə sisteminin yaradılması haqqında kifayət 

qədər yanaşmalar mövcuddur. Azərbaycan Rusiyanın tərkibində təbii ki, onun  

təcrübəsindən yararlanmaqla, özünün müəyyən fərqli əlamətlərinə malik olan 

idarəetmə sistemini formalaşdırmağa çalışmışdır.  Bu baxımdan, həmin dövrdə 

Azərbaycanda dövlət qulluğunun mahiyyəti haqqında təsəvvürlərə malik olmaq üçün 

Rusiyanın dövlət qulluğu sisteminə yaxından diqqət yetirmək məqsədəuyğundur. 

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Rusiyanın dövlət qulluğunun bütün əlamətləri Azərbaycan 

ərazisində dövlət qulluğu sistemində də əksini tapmışdır. Hətta müasir dövrə qədər 

gəlib çıxmış Rusiya dövlət idarəçiliyi və dövlət qulluğu elementlərinin öyrənilməsi 

müəyyən mənada həm də Azərbaycan dövlət qulluğu sisteminin tarixi inkişaf yolu 

haqqında təsəvvürlər formalaşdıra bilər. Bizim tədqiqatlarımız çərçivəsində Rusiyada 

monarxiya və sovet dövrünün dövlət idarəçiliyi sisteminin öyrənilməsi tarixilik 
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baxımından faydalı olar. Araşdırmalara əsasən belə qənaətə gəlmək olar ki, Rusiyada 

həm monarxiya, həm də sovet dövründə dövlət idarəçiliyi, müvafiq olaraq, həm də 

dövlət qulluğu sistemi kifayət ortaq elementlərə malik olmuşdur. Bu o mənanı kəsb 

edir ki, Rusiyada dövlət qulluğu sisteminin yaranmasında və inkişafında varislik 

prinsipi təsirli rol oynamışdır. Yəni, bu istiqamətdə inkişaf zamanı müəyyən ardıcıllıq 

müşahidə olunmuşdur. Belə ki, dövlət hakimiyyətinin mərkəzləşdirilməsi, daha 

səmərəli nəzarət sisteminin formalaşdırılması, bürokratiya ənənələrinin inkişaf 

etdirilməsi və s. proseslər hər iki dövrün tendensiyası kimi özünü büruzə vermişdir 

(Мельников 69).  Bütün bu proseslər Azərbaycan dövlət qulluğu sisteminin 

formalaşmasında da müəyyən izlər qoymuşdur. Rusiya dövlət qulluğunun tarixi 

formalaşma və inkişaf prosesinin bəzi məqamlarına diqqət yetirməklə, buna əmin 

olmaq mümkündür.  

 

Rusiyada dövlət qulluğu sisteminin yetkin bir səviyyəyə çatmasını əsasən I Pyotrun 

adı ilə bağlamaq mümkündür. Belə ki, məhz I Pyotrun apardığı inzibati islahatlar 

Rusiyada idarəetmə orqanları sisteminin formalaşmasını şərtləndirmişdir. Bundan 

başqa, I Pyotrun dövründə dövlət qulluğunda çalşmağın məmurluq tipi tətbiq 

edilməyə başlamışdır (Rehimli 25). Ümumiyyətlə, Rusiyada I Pyotrun həyata 

keçirdiyi islahatlar dövlət qulluğu sistemində bir sıra yeni keyfiyyətlərin meydana 

gəlməsini şərtləndirmişdir. Bu yeniliklər dövlət qulluğu sisteminin səmərəli və daha 

çevik fəaliyyətinə hesablanmışdır. Beləliklə, I Pyotrun Rusiya dövlət qulluğu 

sisteminə gətirdiyi yeniliklər əsasən aşağıdakılardan ibarət idi: 

 

-dövlət başçısının iradəsinə söykənən kollegiyalar vasitəsilə idarəetmə 

qərarlarının qəbul olunması; 

-inzibati dövlət orqanları məhkəmə və maliyyə funksiyalarından məhrum 

edilir, onlar xüsusi idarəetmə funksiyaları ilə təmin olunurlar. Bu isə o deməkdir ki, 

ilk dəfə olaraq hakimiyyət bölgüsünün həyata keçirilməsinə cəhd olunmuşdur; 

-dövlət qulluğu vəzifələrini tutan məmurlar üzərində nəzarət sistemi tətbiq 

olunmağa başlayır; 

-ilk dəfə olaraq əmək fəaliyyətinin nəticələrinə görə dövlət qulluqçularına 

pul ödənişlərinin verilməsinə başlanılır. Ən əsası vəzifəli şəxslərin şəhərlərin və 

vilayətlərin hesabına saxlanılmasına son qoyulur.  

 

Yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz məqamlardan da göründüyü kimi, I Pyotrun 

hakimiyyəti illərində dövlət qulluğu sisteminin formalaşdırılması istiqamətində ciddi 

addımlar atılmışdır. Bütün bu yeniliklər həmçinin, həmin dövrdə Rusiyanın 

tərkibində olan Azərbaycanda da dövlət idarəçiliyinin həyata keçirilməsi zamanı 

tətbiq olunurdu. Bu məqamda həmçinin, qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyada dövlət 

qulluqçuları ilə bağlı islahatların ikinci dalğası II Nikololayın adı ilə bağlıdır. Onun 

hakimiyyəti dövründə dövlət bürokratiyasının bir elementləri artıq oturuşmuşdur, 

dövlət qulluğu, dövlət qulluqçularının seçilməsi ilə bağlı bir sıra qanunlar qəbul 

olunmuşdur ( Rehimli 29).  Bütün bu yeniliklər Azərbaycan ərazisində idarəetmə 

sistemində də öz izlərini aydın göstərirdi. Bu baxımdan, Azərbaycanda dövlət 

qulluğunun yaranması tarixi Rusiyanın dövlət qulluğu sisteminin formalaşması tarixi 

ilə kifayət qədər oxşar olmuşdur. Bu baxımdan, müvafiq olaraq Çar Rusiyasının ilk 
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illərində Azərbaycanda saray bürokratiyası mövcud olmuşdur. 1828-ci ildən etibarən 

Azərbaycanın şimalında Çar Rusiyasının 1917-ci ilin fevralınadək davam edən 

fəaliyyəti mövcud olub. Çar Rusiyası dövründə Azərbaycanda 3 idarəetmə modeli 

tətbiq olunub: 

 

-Komendant üsul idarəsi; 

-Quberniyalaşdırma – qəza, naiblik; 

-Duma modeli. 

 

1905-ci il inqilabından sonra Çar Rusiyasında demokratik islahatlar başladı. Bu 

manifestin nəticəsində Azərbaycanda çoxlu sayda ictimai və siyasi təşkilatlar yarandı. 

Amma bu islahatlar Stolıpinin baş nazir olması ilə sona çatdı və irtica dövrü başlandı, 

əldə olunan demokratik nailiyyətlər itirildi. Çar Rusiyası dövrünün ən mühüm 2 irsi 

bu gün də öz aktuallığını qorumaqdadır: 

 

Ümumiyyətlə, Çar Rusiyası dövründə Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi özünün bir 

sıra səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə seçilmişdir. Belə ki, bu dövrdə xanlar və bəylər 

böyük səlahiyyətə malik idilər. Komendant üsul-idarələri yaradılmışdı – bəylərə və 

xanlara nəzarət etmək üçün yaradılırdı. 1861-ci ildə Zaqafqaziya Mərkəzi İslahat 

Komitəsi Qafqaz Canişinliyi, nezdlər (qəza), quberniyalar, voloslar – kəndlər, bəy 

kəndləri – sahibkar kəndliləri, dövlət kəndləri... Əyalətlər 1828-ci ildən etibarən 

komendantlar tərəfindən idarə olunurdu, köməkçisi polismeyestr adlanırdı. Təsərrüfat 

idarəsi, əyalət xəzinədarlığı idarəsi var idi. 1828-1905-ci illər arası şəhər, məhkəmə, 

torpaq islahatları həyata keçirilirdi. Abşeronda neft yataqlarının sənaye üsulu ilə 

istismarı milli burjuaziyanın, milli düşüncənin və təsisatların inkişafına əsas yaratdı. 

Bunun nəticəsi olaraq inqilabdan sonra Azərbaycanda milli dövlət yarandı. Bu zaman 

Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq müstəqil şəkildə dövlət qulluğu sistemi 

formalaşmağa başlamışdır. 

 

Şərqdə ilk müstəqil demokratik dövlətin-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

qurulması ilə ölkəmizdə müstəqil dövlət qulluğu quruculuğu istiqamətində ciddi 

addımlar atılmağa başladı. Belə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlət 

qulluğu sahəsində ən önəmli islahat - dövlət qulluqçularının siyasi fəaliyyətini 

qadağan edən qanunun qəbulu həlledici oldu. Həmçinin nazirliklərin ştat cədvəlləri 

və siyasi məmurluq haqqında parlament qanunları da mövcuddur. Bütün bunlarla 

yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlət 

qulluğu sisteminin formalaşdırılması prosesində beynəlxalq təcrübədən istifadə 

edilmişdir. Belə ki, Türkiyə və Fransa dövlət idarəçiliyi sisteminin elementləri Xalq 

Cümhuriyyəti dövrünün dövlət idarəçiliyi sistemində əksini tapmışdır. Xüsusilə də 

Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlətçiliyin formalaşmasında Türkiyə 

Cümhuriyyətinin dövlət qulluğu və ya idarəçiliyi sisteminin nəzərəçarpacaq təsiri 

olmuşdur.  Bu, özünü daha qabarıq şəkildə dövlət qulluğunda differensasiyanın 

aparılmasında büruzə vermişdir (Азербайджанская демократическая республика 

(1918-1920) 105).  
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Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlər qulluğu sisteminin daha təkmil səviyyəyə 

çatmasını əngəlləyən başlıca məqam dövlət qulluğunun qanunvericilik bazasının 

olmamasından ibarət olmuşdur. Tədqiqatlar prosesində gəldiyimiz nəticələr biri də 

ondan ibarət olmuşdur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlət qulluğu 

sistemi haqqında təsəvvürlər çox da geniş deyildir. Bu baxımdan, bu sahənin 

dərindən öyrənilməsinə ehtiyac vardır.   

 

Sovet İttifaqı dövründə idarəçiliyi və qulluğu altı təməl prinsipə söykənirdi. Bunlar 

aşağıdakılardan ibarətdir ( Rehimli 31) : 

 

-xalqın idarəetmədə iştirakı; 

-demokratik mərkəzçilik; 

-komunist partiyasının liderliyi; 

-millətlərin bərabərliyi; 

-sosialist qanunçuluğu; 

-sosialist planlama. 

 

Sovetlər birliyi dönəmində ümumi kadr siyasəti sistemi mövcud deyildir. 

Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, dövlət qulluğunun xarakteri baxımından Sovet dövrünün 

özünü də 2 dövrə bölmək olar (Восленский 51): 

 

-1920-1922-ci illər – Müstəqil Sovet Sosialist Respublikaları dövrü; 

-1922-ci ildən sonra – Müttəfiq Respublikalar dövrü.  

Bu dövrdə dövlət qulluğu kommunist partiyanın patronajı altında idi. 

 

Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi əyalət xarakterinə malik idi, əyalət mərkəzi Bakı idi. 

Həmin dövrdə aparılmış islahatlar nəticəsində Sovet nomenklaturası qurulmuşdu. 

Vəzifələrin hər biri üzrə 3 namizəd, həmin namizədlərin də yerinə (hər birinin) 3 

namizəd var idi. Hər bir vəzifəli şəxs ondan yüksək vəzifəyə namizəd idi, onun 

vəzifəsinə də 3 namizəd var idi. Sovet dövründə Qorbaçovun partiya patronajını ləğv 

etmək adı ilə başladığı perestroyka siyasəti keçmiş totalitar rejimə nifrətin ifadə 

olunmağına, nəticədə isə SSRİ-nin dağılmasına gətirib çıxardı.1991-ci ildə 

müstəqillik əldə etdikdən sonra, ölkəmizdə dövlət qulluğu öz inkişafının ikinci 

mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Bu məqamda onu da vurğulamaq lazımdır ki, 

Azərbaycanda Cümhuriyyət dövrünü də dövlət qulluğunun mövcudluğunun müəyyən 

bir mərhələsi kimi qeyd edirlər. Bunun ciddi əsaslarının olduğunu qeyd etmək  

lazımdır. Çünki, qısa zaman kəsiyində olsa da, işlək dövlət strukturunun əksər 

elementləri yaradılmışdır və bu dövlətin idarə olunması üçün ilkin mərhələdə tam 

yetərli hesab oluna bilərdi (Ələkbərova 215). 

 

1991-ci ildə öz müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra, Azərbaycanda dövlət qulluğunun 

inkişafının prinsipcə tam yeni bir mərhələsi başlamışdır (Rehimli 35).Müstəqilliyinin 

elə ilk günlərindən Azərbaycan demokratikləşmə istiqamətində ciddi addımlar 

atmışdır.  Tamam yeni idarəetmə sistemi formalaşmağa başladı. Bu, artıq tam 

müstəqil, özünün inkişaf yolunu, milli maraqlarını  müəyyənləşdirmiş dövlətin idarə 

olunması sistemi idi. Məhz müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan 
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Respublikasında dövlət qulluğunun həyata keçirilməsi zamanı istinad olunan 

prinsiplər tam formalaşmışdır. 1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də qəbul olunmuş         

“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktında 

dövlət qulluğunun vacib prinsiplərinin bir qismi öz əksini tapmışdır. Qeyd edək ki, 

dövlət qulluğunun konstitusional əsaslarının formalaşmasında 1995-ci ilin noyabr 

ayının 12-də qəbul olunmuş  Konstitusiyanın həlledici rolu oldu. Bu məqama qədər, 

yəni, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbulunadək sırf dövlət qulluğu 

haqqında ayrıca qanunvericilik aktı mövcud deyildi. Lakin, 1995-ci il 

konstitusiyasında, qeyd etdiyimiz kimi, dövlət qulluğunun prinsip əsasları öz əksini 

tapmışdır.  Belə ki, bu konstitusiyanın 55-ci maddəsində xüsusi bir maddə 

müəyyənləşmişdir ki, burada vətəndaşların dövlətin idarə olunmasında iştirakı və 

dövlət qulluğuna qəbulu ilə bağlı məqamlar yer almışlar (Azərbaycan 

Respublikasının konstitusiyası). 

 

Məhz bundan sonra Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun real inkişafının 

işlək əsasları daha dinamik işlənib hazırlanılmasına başlanılmışdır. Dövlət 

qulluğunun həyata keçirilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi diqqət mərkəzinə 

keçmişdir. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, dövlət qulluğu sisteminin 

səmərəliliyinin artırılması istiqamətində ictimaiyyətin gözləntilərinin nəzərə alınması 

və dövlət qulluğunun pozitiv imicinin yaradılması məsələlərinə də ciddi diqqət 

yetirilməyə başlanmışdır. Bunun ilk mühüm əlamətlərindən biri kimi 1996-cı ildə Ulu 

Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı sərancamla Hüquqi islahatalar komissiyasının 

yaradılmasını göstərmək olar. Bu, müstəqil Azərbaycan Respublikasında digər 

sahələrlə yanaşı, həm də dövlət idarəçiliyinin və dövlət qulluğunun normativ-hüquqi 

bazasının formalaşmasının başlanğıcı idi. Dövlət qulluğu sisteminin 

formalaşdırılması prosesində Azərbaycanın strateji məqsədlərindən biri də ondan 

ibarət olmuşdur ki, mövcud beynəlxalq təcrübənin ən qabaqcıl elementlərinə istinad 

etməklə bunun anunvericilik bazası təmin edilsin. 1998-ci ilin dekabrında 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən “AR-nın dövlət 

idarə¬etmə sistemində islahatlar aparılması üzrə dövlət komissiyasının yaradılması 

haqqında” fərman imzalanmışdır. Fərmanın imzalanmasında konkret məqsəd ölkənin 

ümumi inkişafını təmin edəcək dövlət idarəetmə sisteminin formalaşdırılmasından 

ibarət idi. Bu istiqamətdə atılması nəzərdə tutulan ən strateji addım təkmil hüquqi 

bazanın yaradılmasından ibarət olmuşdur. Bu, həm də təbii ki, dövlət idarəçiliyi 

sistemində zamanın reallıqlarına uyğun kompleks islahatların aparılmasını nəzərdə 

tuturdu.  

 

Ulu Öndər Heydər Əliyev dövlət idarəçiliyi sistemində islahatların həyata keçirilməsi 

məqsədi ilə xüsusi komissiya da yaratmışdır. Tərkibi 17 nəzəfərdən ibarət olan 

komissiyaya sədrliyi Heydər Əliyev öz üzərinə götürmüşdür. Bundan sonra 

Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi və dövlət qulluğu sistemində bütün zəruri islahatların 

həyata keçirilməsinə start verilmişdir. Bundan sonra Azərbaycan Respublikasında 

dövlət qulluğu sisteminin məxsusi elementlərinin formalaşması prosesi davamlı 

xarakter almışdır. Bütün bunlar dövlət qulluğunun səmərəliliyinin artırılmasında 

kifayət qədər təsirli addımlar olmuşdur və sonrakı inkişaf üçün zəmin yaratmışdır ( 

İsmayılov 7).   2000-ci ilin iyul ayının 21-də Heydər Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş 



 80                                                                                                       Həmdulla Məmmədov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

“Dövlət qulluğu haqqında” Aərbaycan Respublikasının Qanunu bu prosesdə xüsusi 

dönüş məqamı oldu (Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

40).  Bu qanunun qəbul olunması ilə Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun 

hüquqi əsaslarının müəyyənləşməsi ilə yanaşı, dövlət qulluqçularının hüquqi 

vəziyyəti də qətiləşmişdir. Bununla da Azərbaycanda dövlət qulluğu sisteminin 

özünün bütün komponentləri ilə təşəkkür tapmış oldu. Bundan sonrakı addımlar 

dövlət qulluğu sisteminin təkmilləşdirilməsinə hesablanmışdır. Hazırkı mərhələdə 

Azərbaycanda dövlət qulluğunun təkmilləşdirilməsinin innovativ metodları diqqət 

mərkəzindədir. 

 

Nəticə 

 

Beləliklə, həyata keçirdiyimiz tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycanda dövlət 

qulluğu sisteminin formalaşmasının tarixi-siyasi xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirərək, 

belə qənaətə gəlmək olur ki, zəngin dövlətçilik tarixi sonrakı tarixi mərhələdə özündə 

hətta liberal ənənələri ifadə edən səmərəli dövlət idarəçiliyinin yaradılmasını 

şərtləndirmişdir. Azərbaycan dövlət qulluğu sistemi öz yaranması və təkamülü 

prosesində üç tarixi mərhələ keçməklə bu mərhələlərin hər birnin müəyyən 

komponentlərinin təsirini ifadə etmişdir. Hazırkı mərhələdə isə, dövlət qulluğu 

sisteminin təkmilləşdirilməsi dövlətin sosial xarakterini gücləndirməklə yanaşı, 

qarşıda durqan siyasi və iqtisadi prioritetlərə səmərəli çatılmasını şərtləndirməlidir. 

Xüsusilə də fəal vətəndaş quruculuğu prosesində dövlət qulluğu sisteminin innovativ 

əsaslarla təkmilləşdirilməsi milli inkişaf strategiyasının səmərəli həyata 

keçirilməsinin başlıca şərti rolunda çıxış edir.   
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The presented scientific article examines the features of the formation of 

public service in Azerbaijan. At the beginning of the article, the essence of 

the civil service is summarized. It is noted that the historical features of the 

formation of the public service system of any state is closely connected 

with the history of the statehood of a particular people. In this regard, the 

elementary structure and functionality of the public service system have 

characteristic features. Also, the richest experience of the statehood of the 

Azerbaijani people was reflected in the nature of the formation of the civil 

service system. The article draws attention to the historical stages of the 

formation and development of the civil service system. It is substantiated 

that the historical in Azerbaijan has formed an effective system of 

government. And this, in turn, led to the development of the civil service 

system at the following historical stages. All these and other important 

aspects of the formation of the civil service system in Azerbaijan are 

comprehensively discussed in a scientific article. 

 

Keywords: Azerbaijan, civil service, state administration, society, reforms, 

development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azərbaycanda dövlət qulluğunun formalaşması…                                                            83 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Особенности формирования государственной службы в 

Азербайджане 

 

Гамдулла Мамедов 

Академии Государственного Управления при Президенте 

Азербайджанской Республики, Баку, Азербайджан  

 

 

 

В представленной научной статье исследуются особенности 

формирования государственной службы в Азербайджане. В начале 

стати резюмируется сущность государственной службы. Отмечается, 

что исторические особенности формирования системы 

государственной службы любого государства тесно связано со 

историей государственности того или иного народа. В этой связи 

элементарная структура и функциональность системы 

государственной службы имеют характерные особенности. Также 

богатейший опыт государственности азербайджанского народа 

отразился на характере формирования системы государственной 

службы. В статье обращается внимание на исторические этапы 

формирования и развития системы государственной службы. 

Обосновывается, что исторические в Азербайджане сформировалась 

эффективная система государственного управления. А это в свою 

очередь обусловило развитию системы государственной службы на 

следующих исторических этапах. Все эти и другие важные аспекты 

формирования системы государственной службы в Азербайджане 

всесторонне рассматриваются в научной статье.   

 

Ключевые слова: Азербайджан, государственная служба, 

государственное управление, общество, реформы, развитие. 


