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Kitabda “seçki hüququ” anlayışına “insan hüquqları anlayışı”nın bölgü
ünsürü kimi baxılır. Bu baxımdan “seçki hüququ” məfhumu fəlsəfi-elmi
aspektlərlə təhlil olunur. Seçki hüququnu yaradan tərkib ünsürlər də təhlil
olunur və seçki hüququnun əsas məzmunu açılır. Belə qənatə gəlinir ki, seçki
hüquqları insan hüquqlarının təsnifatının əsas ünsürlərindən (komponentlərindən) biridir və ümumilikdə insan hüquqlarının bölgü tərkibidir. Seçki
vətəndaş hüquqlarının və ali formada vətəndaşların siyasi hüquqlarının
təcəssümü, reallaşması və təmini üçün əsas vasitə rolunda çıxış edir və
koordinasiyaedici mənaya malik olur. Seçki hüququ siyasi sistemi və
ümumilikdə dövləti təşkiledici hüquq kimi böyük önəm daşıyır. Seçki hüququ
mərkəzləşdirici ünsür rolunu oynayır və siyasi sistemin təşkilində müəyyən
qrupların maraqları ilə yanaşı, ümumilikdə bütün vətəndaşların maraqlarının
təmin olunmasında xüsusi əhəmiyyətə malik olur.
Əsərdə belə qənaətə gəlinir ki, seçki hüququ bir məfhum kimi həm də
tezisdir, ümumiləşdirici məzmuna malikdir. Bununla bərabər, tərkib və bölgü
ünsürü olduğundan sintez və konkret hallarda analizdir (nəticədir). “Seçki
hüququ” anlayışı fəlsəfə və elmin əsas obyektlərindən biridir. Bu hüquq həm
ümumiləşdirici, həm də xüsusiləşdirici məna daşıyır.
Kitab hüquqşünaslar və fəlsəfə ilə maraqlananlar (fəlsəfəşünaslar) üçün
faydalı ola bilər.
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GİRİŞ:
Təbiət və insan haqqında fəlsəfi esse (sərbəst düşüncə)
-Əsaslar istinadlardır, mənsub və məxsus olanlardır;
-Faktların əsası aşkar olunanlardır;
-Sübutların əsası aşkar olunan faktlardır;
-Sübutları aşkarlamaq məntiqin işidir;
-Məntiqi əməliyyatlar beyinin funksiyasıdır;
-Deməli, əsasları müəyyən etmək beyinə xasdır.
-Element əlamətdir;
-Əlamət formadır;
-Forma məzmundur;
-Deməli, element məzmundur.
-Element məkandır;
-məkan formadır və məzmundur;
-Deməli, element məzmundur.
-Məkan elementdir;
-Element əlamətdir;
-Deməli, məkan elementdir.
-Zaman elementdir;
-Məkan elementdir;
-Element əlamətdir;
-Deməli, zaman əlamətdir.
-Element hərəkətin əsasıdır, əsas obyektidir;
-Hərəkət enerjidir, enerji yaradandır, enerji təmin
edəndir;
-Deməli, element enerji yaradandır.
-Hərəkət sürətdir;
-Sürət elementə xasdır;
4

-Enerji hərəkətdirsə,
-Deməli, sürət enerjidir, enerji verəndir.
-Günəş enerjidir;
-Enerji hərəkətdir;
-Element hərəkətdir;
-Deməli, Günəş hərəkətdə olan elementdir, element
birləşməsdir.
-Element axını hərəkətdir,
-Hərəkət axını dəyişmədir;
-Dəyişmə zamandır;
-Deməli, element axını zamandır.
-Element axını sürətdir;
-Sürət enerjidir;
-Enerji hərəkətdir;
-Günəş hərəkət edəndir;
-Deməli, Günəş enerjidir.
-Günəş enerjidir;
-Enerji axındır;
-Axın dəyişmədir;
-Dəyişmə zamandır;
-Deməli, Günəş zamandır.
Müəyyən olunanlarla qeyri-müəyyən olunanlar arasında
şərti sərhədlər yaranır. Bu sərhədlərdə qeyri-müəyyən oluan
şeylər müəyyənliyə çevrilir. Eləcə də müəyyən olunanlar qeyrimüəyyən olunanlara çevrilir. Araşdırmaların davam etməsi
qeyri-müəyyənliyi müəyyənliyə çevirir. Bununla da kainatın
bütövlüyü prinsipi ortaya çıxır. Qeyri-müəyyənlik və
müəyyənlik həm bir-birilərinə tərkibdirlər, həm də bütövdürlər.
Yəni, yarımstruktur və strukturdurlar. Qeyri-müəyyən
müəyyən olunanların, müəyyən olunanlar isə qeyri-müəyyən
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olunanların tərkibidirlər. Deməli, kainat bütövdürsə, təbiətdə
olan hər bir hissəcik həm tərkib hissə, həm də bütövdür.
Düşüncənin obyekti həm tərkib hissədir, həm də bütövdür,
tamdır, strukturun özüdür. Bu baxımdan da strukturlar təsnif
olunur və tərkib etibarilə ən kiçik hissələrə qədər ayrılır. Ən
son böllünən yoxdur, bu olarsa, heç nə olar. O da absurddur.
Bölünmənin sonu yoxdur, bu nəticədə əksə-bölünməzliyə,
aparıb çıxarır. Tərkib hissənin sonu bütövə aparır. Buradan
belə bir məntiq ortaya çıxır ki, kainatda ən kiçik hissəciklərin
sonu böyüklüyə-nəhəngliyə aparıb çıxarır. Yəni, kainat ən
kiçik elementdən ən böyük elementə doğru-bütövlükdən və
onun tərkibində olan tərkib hissələrdən ibarətdir. Kainat
dəyişən vahidliklərdən ibarətdir. Buna görə də zəngin struktura
malikdir.
DÜŞÜNCƏ HAQQINDA
DÜŞÜNCƏ
İNSANI
DAHA
ÇOX
TƏBİƏTƏ
BAĞLAYIR VƏ ONU “ÖZÜNÜDƏRKƏ” TƏHRİK EDİR.
DÜŞÜNCƏ İNSANIN TƏBİƏTİN ÜNSÜRÜ, YARADANI,
NƏTİCƏSİ OLMASI QƏNAƏTİNƏ GƏLMƏK ÜÇÜN
DAHA YAXŞI İMKANLARI YARADIR. ÖZÜNÜDƏRK
PROSESİ HƏM DAXİLDƏN (ORQANİZMİN-BEYİNİN
DAXİLİNDƏNB), HƏM DƏ KƏNARLA ƏLAQƏDƏN BAŞ
VERİR. ELƏ BEYİN DƏ DAXİLİNİ KƏNARDAN QƏBUL
EDİLƏN SİQNALLARLA FORMALAŞDIRIR. ƏTRAF
SİQNALLARSIZ DÜŞÜNCƏNİN OLMASI ABSURDDUR.
DÜŞÜNCƏ ELƏ TƏBİƏTİN VƏ FÖVQƏLTƏBİƏTİN ÇOX
KİÇİCİK ELEMENTLƏRİNİN AXINLA BEYİNƏ DUYĞU
ORQANLARI İLƏ QƏBUL EDİLMƏSİDİR. BUNA GÖRƏ
DƏ ƏTRAFLA DAHA SIX ƏLAQƏSİ OLAN BEYİN
NİSBƏTƏN
İNKİŞAF
ETMİŞ
OLUR.
DEMƏLİ,
ÖZÜNÜDƏRK İKİ İSTİQAMƏTDƏN MEYDANA GƏLƏN
ENERJİ VƏHDƏTİDİR, BU BAXIMDAN FAYDALIDIR,
LAZIMDIR, ZƏRURİDİR. “ÖZÜNÜDƏRK” FƏLSƏFƏDİR,
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ÇÜNKİ ÇOX DƏRİN VƏ GENİŞ MƏNADIR, ƏHATƏLİ
MƏZMUNLUDUR. “ÖZÜNÜDƏRK”İN TƏRKİBİ İSƏ
ELMDİR,
BU
BAXIMDAN
OBYEKTİ
BİZİM
ADLANDIRDIĞIMIZ RUHİ ALƏMDİR. BU ALƏMİN
PROBLEMLƏRİNİ VƏ MAHİYYƏTİNİ DƏRK ETMƏK
İSƏ MƏQSƏDDİR.
ÖZÜNÜDƏRK İLƏ TARAZLIQ YARANIR VƏ
İNSANIN ÖZÜNƏ DƏYƏRİ BÖYÜYÜR. ÖZÜNÜDƏRK
İKİ MÜHİTİN VƏHDƏTİNDƏ, MƏRKƏZİ- ŞƏRTİ “SIFIR”
OLMAQLA, “SAĞA” VƏ “SOLA” DOĞRU MEYDANA
GƏLƏN TARAZLIQDIR, NİZAMDIR, HARMONİYADIR,
BU BAXIMDAN DA ƏDALƏTDİR. BAŞLANĞIC
KOORDİNATININ SAĞI VƏ SOLU TARAZLIQ SAHƏLƏRİDİR, MÜCƏRRƏD BƏRABƏRLİK MÜSTƏVİSİDİR.
ÖZÜNÜDƏRK İNSANIN DÜŞÜNCƏ STRUKTURUNUN
TƏKMİLLƏŞMƏSİNİN ƏSASIDIR. DEMƏLİ, TARAZLIQ
ƏSLİNDƏ ÖZÜNÜDƏRKİN ƏSAS MAHİYYƏTİNİ
TƏŞKİL EDƏN ƏDALƏTDİR. HÜQUQ DA ƏDALƏTİN
İFADƏSİ OLDUĞUNA GÖRƏ ÖZÜNÜDƏRK VASİTƏSİDİR. HÜQUQ FƏLSƏFƏSİ ELƏ ÖZÜNÜDƏRK
FƏLSƏFƏSİDİR, ÇÜNKİ İNSAN FƏALİYYƏTİNİN
POZİTİV ƏSASI ELƏ HÜQUQDUR, ƏDALƏTDİR. MÜNASİBƏTLƏRDƏ HÜQUQ SAHİBLİKDİR, SƏLAHİYYƏTDİR, İXTİYAR VƏ VƏZİFƏDİR. HÜQUQ MÜTLƏQ VƏ
MÜTLƏQLİYİN MÜƏYYƏN HƏDLƏRİNDƏ (KEÇİCİLİK
ZAMANI VƏ MƏKANINDA -BU KEÇİCİLİYİ DƏ ŞƏRAİT
MEYDANA GƏTİRİR) NİSBİ OLAN ANLAYIŞDIR.
BURADA ARTIQ ŞƏRAİT NORMASI HƏDLƏR ROLUNDA ÇIXIŞ EDİR, ELƏ HƏDLƏRİN ÖZÜDÜR.
DEMƏLİ, HÜQUQ NORMA HƏDLƏRİ İLƏ MÜƏYYƏN
OLUNANDIR. NORMA HƏDLƏRİNİ MÜƏYYƏN EDƏN
AMİLLƏR:
VARLIQ
ÜNSÜRLƏRİ,
DÜŞÜNCƏ
KATEQORİYALARI – ELEMENT, GÜC, POTENSİAL,
TƏSİR, İMKAN, ŞƏRAİT, MƏKAN VƏ S.-DİR. HÜQUQ
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TƏBİƏTDƏN İNSANLARA VERİLMİŞ NEMƏTLƏRİN
İFADƏSİDİR, BU BAXIMDAN DA TƏBİİDİR.
(QEYD: MATERİYA VƏ ŞÜUR VƏHDƏTİ KAİNATIN MİKROQURULUŞUDUR. BUNLAR KAİNAT
(TƏBİƏT) ELEMENTLƏRİNİN BƏRK VƏ YUMŞAQ,
ELƏCƏ DƏ TAM YÜNGÜL ŞƏKİLDƏ OLAN
VƏHDƏTİDİR VƏ BİR-BİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ
HİSSƏDİR, HİSSƏLƏR CƏMİDİR. İNSANLAR TAM
MATERİYALARDAN-TƏBİƏT (KAİNAT-ULDUZLAR
SİSTEMLƏRİ BİRLİYİ, QALAKTİKALAR BİRLİYİ)
ELEMENTLƏRİNDƏN TƏŞKİL OLUNUBLAR. İNSANLARA GƏLƏN SİQNALLAR, YƏNİ, İNSANLARIN
DUYĞU ORQANLARI İLƏ QƏBUL ETDİKLƏRİ
SİQNALLAR DA HİSSƏCİKLƏR-KİÇİK ELEMENTLƏR AXINIDIR. MƏSƏLƏN, GÜNƏŞİN İSTİLİYİ ELƏ
ENERJİ AXINIDIR. GÜNƏŞ BU BAXIMDAN ÖZ
SİSTEMİNİN SİQNALLARININ MƏNBƏYİDİR. YER
ÜZƏRİNDƏ OLAN SİQNALLLARI DA GÜNƏŞİN
ÇEVRİLMƏLƏRİ İLƏ ƏLDƏ ETMƏK OLUR. MƏSƏLƏN, TƏBİƏTDƏ OLAN SİQNALLARI İNSANLAR
GÜNƏŞİN BƏRK MATERİYAYAYA OLAN TƏSİRLƏRİNDƏN, YƏNİ GÜNƏŞ-BƏRK MATERİYA VƏHDƏTİNDƏN ƏLDƏ EDİRLƏR. BİZİM PLANETİN
GÜNƏŞDƏN KƏNAR OLAN ƏLAQƏSİNDƏ İSƏ
SİQNALLARI BAŞQA ULDULAR VERİRLƏR. BU
BAXIMDAN KAİNAT FÖVQƏLQÜVVƏDİR, FÖVQƏLENERJİDİR (QALAKTİKALAR ÜZƏRİNDƏ). İNSAN
İSƏ BU FÖVQƏLENERJİNİN SADƏCƏ KİÇİK BİR
HİSSƏSİDİR. GÜNƏŞ SİSTEMİNDƏ YER ALAN İNSAN
ÜÇÜN SİQNALLAR DAHA ÇOX GÜNƏŞDƏN GƏLİR.
ÇÜNKİ İNSAN DAHA ÇOX GÜNƏŞ SİSTEMİNİN
ZAMANINA TABEDİR. DİGƏR GÜNƏŞLƏ BİZİM
SİSTEMİN ƏLAQƏSİ OLDUĞUNA GÖRƏ, BAŞQA
GÜNƏŞ SİSTEMİNDƏN DƏ İNSANLARIN SİQNALLAR
ALMASI MÜMKÜNDÜR. BU SİQNALLAR GÜNƏŞ
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SİQNALLARINDAN FƏRQLİ OLA BİLƏR. YƏNİ,
KAİNAT
FƏRQLİ
ZAMANA
MALİK
OLAN
ULDUZLAR SİSTEMİNDƏN İBARƏTDİR. ONDA BELƏ
ÇIXIR K
L
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–
BUNALARA
DİGƏR
PLANETLƏRİN
VƏ
ULDUZLARIN SİQNALLARINI DAXİL ETMƏK OLAR.
YER ÜZÜNDƏ DAHA ÇOX SİQNAL QƏBUL EDƏN
İNSANIN DÜŞÜNCƏSİ DAHA BÖYÜK, DAHA
TƏKMİL, DAHA DƏRİN OLAR. YER ÜZÜ BÜTÜN
SİQNALLARLA DOLUDUR. BİR ÇOX İNSANLAR
SİQNALLARI ÇOX QƏBUL EDƏ BİLİRLƏR. BU
PRİNSİP DƏ PEYĞƏMBƏRLİYƏ, MÜDRİKLİYƏ,
ÖNCƏGÖRMƏYƏ APARIB ÇIXARIR. SİQNALLARI
QƏBUL EDƏN İNSANLARDA ENERJİ ÇOX OLUR.
NƏZƏRƏ ALSAQ Kİ, ENERJİNİ-SİQNALLARI ÜMUMİ
HALDA KAİNAT VERİR, ONDA BELƏ NƏTİCƏYƏ
GƏLƏ BİLƏRİK Kİ, KAİNATIN ÇOX SİQNAL
VERDİYİ ŞƏXS DİGƏRLƏRİNƏ NİSBƏTƏN QEYRİADİ BİLİYƏ, MƏLUMATA MALİK OLUR. BU
SİQNALLAR SAYƏSİNDƏ BEYİNİN MƏRKƏZLƏRİ
AÇILIR VƏ BEYİNİN ENERJİSİ ÇOXALIR. İŞLƏK
BEYİN FORMALAŞIR. YER KÜRƏSİ İNSAN ÜÇÜN
KAİNATIN SİQNALLARINI QƏBUL EDƏN ƏSAS
MƏRKƏZDİR. QƏBUL EDİR VƏ CANLILARINA
ÖTÜRÜR. DEMƏLİ, YER KÜRƏSİ ENERJİ QƏBUL
EDƏN
VƏ
HƏM
DƏ
KAİNATA
ÖTÜRƏN
HİSSƏLƏRDƏN, TƏRKİBLƏRDƏN BİRİDİR. BUNA
GÖRƏ DƏ İNSANLARIN, CANLILARIN SİQNALLARI
MÜBADİLƏ OLUNUR. İNSAN SİQNALLARI (BURAXDIĞI SİQNALLAR) YER KÜRƏSİNDƏ, KOSMİK
FƏZADA MÜMKÜNDÜR. BU SİQNALLARIN BAŞQA
ULDUZLAR SİSTEMİNƏ YAYILMASI DA MÜMKÜNDÜR. DEMƏLİ, FÖVQƏLQÜVVƏ İNSAN (DİGƏR
CANILIARIN DA) SİQNALLARININ QƏBULEDİCİSİ
OLA BİLƏR. İNSAN KAİNATIN ƏN KİÇİK SİQNAL
QƏBUL EDƏN VƏ SİQNAL VERƏN ÜNSÜRLƏRİNDƏN, KİÇİK VƏ TƏKMİL QÜVVƏ STRUKTURLARINDAN BİRİDİR).
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HÜQUQSUZ İNSAN MƏNƏVİYYATI, YOXDUR,
İNSANIN MƏNƏVİYYATI OLMADAN HÜQUQ DA
YOXDUR. İNSAN VƏ ONUN MƏNƏVİYYATI İNSANI
MÜƏYYƏN EDƏN ALİ KRİTERİYADIR. DEMƏLİ,
HÜQUQ İNSAN CİSMİNİN (FİZİKİ VARLIĞININ) ALİ
MƏNƏVİ KRİTERİYASIDIR, ELƏ TAMAMİLƏ, ÜMUMİ
HALDA
KRİTERİYANIN
DƏRƏCƏSİZ
ÖZÜDÜR.
MƏNƏVİYYATIN
ZƏNGİNLƏŞMƏSİ
HÜQUQUN
ZƏNGİNLƏŞMƏSİDİR. HÜQUQ VARLIQ MÜƏYYƏN
EDƏN KRİTERİYADIR, KRİTERİYALARIN CƏMİDİR.
ALİ HÜQUQ DƏRƏCƏSİ ELƏ VARLIQ DƏRƏCƏSİNİN
ÖZÜDÜR, MƏNƏVİYYAT VARLIĞINI TƏSNİF EDƏNDİR. İNSAN HÜQUQLARI TƏBİƏTİN İNSANA VERDİYİ
NEMƏTLƏRİN
TƏZAHÜRÜDÜR,
HƏM
DƏ
MAHİYYƏTİDİR.
SEÇKİ HÜQUQLARI İNSAN HÜQUQLARININ
SADƏCƏ BÖLGÜ ÜNSÜRÜDÜR, HƏM DƏ TƏRKİBİDİR.
TƏRKİBDİR, ONA GÖRƏ Kİ, HÜQUQDA SEÇİM AMİLİ
VAR. BU DA SƏRBƏSTLİKDİR, RAHATLIQDIR,
RAZILIQDIR, DOYMADIR. AZADLIQ BÜTÜN HÜQUQLARIN VAHİD MAHİYYƏTİDİR. ÜMUMİYYƏTLƏ,
SADALANAN BU AMİLLƏR İSƏ MÜTLƏQ VƏ
NİSBİDİR, YƏNİ DƏYİŞKƏNDİR. BÜTÜN KRİTERİYALAR BİR-BİRİNİ ŞƏRTLƏNDİRƏNDİR VƏ TƏSDİQ
EDƏNDİR, HƏM DƏ DƏYİŞƏNDİR.
SEÇİM TƏBİƏTDƏN GƏLƏN QABİLİYYƏTDİR,
ÇÜNKİ HÜQUQUN TƏRKİBDİR. HƏM DƏ ONA GÖRƏ
Kİ, MƏNƏVİYYATIN İFADƏSİDİR, ONU DƏYƏRLİ VƏ
ZƏNGİNLİ EDƏNDİR.
İNSAN TƏBİƏTİN TƏRKİBİ OLDUĞUNA GÖRƏ
ONUNLA İMMANENTDİR, ONA ATRİBUTİVDİR. İNSAN
MAHİYYƏTİ TƏBİƏTİN MAHİYYƏTİNDƏN FAYDALANIR. TƏBİƏTDƏN KEÇİD CANLI ALƏMDİR, İNSANDIR. İNSAN TƏBİƏTİN CANLI NƏTİCƏLƏRİNDƏN
BİRİDİR.
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TƏBİƏTİ YARADAN ALİ QÜVVƏDİR, ALİ QÜVVƏ
İÇƏRİSİNDƏ QÜVVƏLƏR VAR. İNSAN ALİ QÜVVƏNİN
SADƏCƏ OLARAQ BİR NƏTİCƏSİDİR. ALİ QÜVVƏ İSƏ
ULU TANRIDIR (BUNA KAİNAT QÜVVƏSİ DƏ DEMƏK
OLAR), ƏBƏDİYYƏTİN SAHİBİDİR. DEMƏLİ, HÜQUQ
HƏM DƏ ALİ QÜVVƏDƏN İNSANA VERİLƏNDİR.
Analiz zamanı bəzən təbiətə, təbiətdəki hadisələrə müraciət
olunur. Təbiət hadisələrinin xüsusiyyətləri insanların təbii
xassələri və onların təbii hərəkətləri, fəaliyyətləri ilə
uyğunlaşdırılır, müqayisələr edilir. Məsələn, hamımıza
məlumdur ki, nizamlama insana verilən qabiliyyətdir. Insan
təbii və fövqəltəbii nizamlamanın nəticəsidir, bu baxımdan da
mikronizamdır. İnsanlar nizamasalma qabiliyyətindən istifadə
edərək özlərinin təbiətdəki elementlərlə olan əlaqələrinin
əsaslarını yaradırlar.
Təbiətin nizamlanmasında qüvvə əsas rolu oynayır, təbiəti
(yəni, elementlərin çox sıx birləşməsini) hərəkət vəziyyətində
saxlayır, hərəkətlər qüvvəni yaradır və enerji əldə olunur.
İnsanlar da təbiət və fövqəltəbii (təbiətin daxil olduğu
makroqüvvə) qüvvələrinin köməkliyi sayəsində nizamlanma
obyektinə çevrilirlər. (Qeyd: makroqüvvə dedikdə, təbiətin
ən böyük qüvvəsi olan kainat qüvvəsi nəzərdə tutula bilər.
Ondan böyük isə fövqəlkainat qüvvəsi adlana bilər. Bu
barədə isə fikir yürütmək çox çətindir). Nizamlama
imkanlarına və qabiliyyətlərinə malik olurlar. İnsanlar həm
nizamlanan, həm də nizamasalan obyektlərə və subyektlərə
çevrilirlər. Maraqlar, ehtiyac və tələbatlar amili insanların
təbiətdən asılı olmalarından irəli gəlir. İnsanlar öz ehtiyaclarını
məhz təbiətdən qəbul edirlər. Elementləri (cisimləri, əşyaları)
öz maraqlarına və qabiliyyətlərinə uyğunlaşdırırlar. Nəticədə
insanın əl əməyinin, zehin əməyinin nəticəsi meydana gəlir.
Burada fiziki və zehni qabiliyyət təbiətin elementlərini yenidən
təbiətin yaranışına istifadəyə qaytarır. Deməli, insan nə edirsə,
təbiətin üzərində qalır. Sadəcə müəyyən zahiri formalar və
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kiçik məzmunlar yaranır. İnsan təbiətə təsir edən
mikrosistemdir. Onun təsiri də sadəcə təbiətin özündə qalan
elementləri meydana gətirə bilir.
İnsanlara verilən qabiliyyətlərdən istifadə zamanı (özləri
tərəfindən) ölçmələr tətbiq olunur. İnsanlar təbiətin
mövcudluğunu ədədlər şəkilində mikro və makro tərkiblərə
ayıra bilirlər. Yəni, təbiətin mikro və makromühitini dərk edə
bilirlər. Dərketmə də nəticə etibarilə əl əməyinə tətbiq olunur.
İxtiralar meydana gəlir. Kəşflər və ixtiralar insanların
düşüncələri ilə əl əməklərinin nəticələri olaraq davamlı
qaydada meydana gəlir. Bu baxımdan kəşf və ixtiraların sonu
yoxdur. Bu, sadəcə insanın imkanlarına bağlıdır. Buradan da
belə nəticə ortaya çıxır ki, kainatda hər şey var, sadəcə onu
dərk etmək, tapmaq lazımdır. Deməli, beyində təbiəti dərk
etmək üçün mikro-makro müstəvi (mərkəzlər bütövü)
vardır. Kəşflərin, ixtiraların, “gizlənmişləri” üzə çıxarmağın
əsası duyğu orqanlarına və siqnal mərkəzlərinə (beyin
mərkəzlərinə) tabedir.
Ehtiyaclar insanların təbii xassələrindən, təbii olaraq
mövcud olduqları fiziki, maddi və mənəvi-ruhi quruluşlarından
ortaya çıxır. Ehtiyaclar insanların varlıq kimi mövcudluqlarının
təminedici kriteriyaları kimi əhəmiyyət kəsb edir. Ehtiyaclar
insanların təbiətlə təmaslarının əsasıdır və bu kriteriyalar
insan-təbiət vəhdətini təşkil edir. Təbiətdən asılı zərurət
insanın özünüdərketməsinin əsaslarını yaradır. İnsanların
təbiətin məhsului kimi öz tərkib elementləri vardır. Ehtiyaclar
(zəruri olan şeylər, tələbatlar-maddi və mənəvi tələbatlar) bu
daxili çatışmazlıqları təmin etmək üçündür (siqnallardır,
siqnalları bildirmədir). Buradan belə nəticələrə gəlinir ki,
ehtiyaclar məhz çatışmazlıqlıardır, şərti olaraq meydana
gələn “enerjisizlikdir”. Siqnallar isə bu enerjisizliyi təmin
etmək üçündür və enerjinin elə özüdür, nizamın
“trayektoriyalarıdır”, axınıdır. Çatışmazlığın aradan
qaldırılması elə ehtiyacların ödənilməsidir. İnsanlar öz
istedadlarından, fiziki və əqli qabiliyyətlərindən istifadə
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edərək, həm də iradə və instinkt yolu ilə ehtiyacların
ödənilməsini təmin edirlər. Deməli, ruhi aləm (psixi
komplektlilik- siqnalları qəbul edən, refleks yaradan duyğu
orqanları) insanların təbiətlə olan təmaslarının yaranmasını
təmin edir. İnsanlar təbiətdən əldə etdiklərini öz maraqlarına
bağlayırlar və uyğunlaşdırırlar. Bu baxımdan da münasibətlərə
və əlaqələrə daxil olurlar. Buradan da insanların maddi-mənəvi
varlıq kimi sübutları (sübut obyektinə çevrilmələri) ortaya
çıxır. İnsan keyfiyyətləri (əqli, qabiliyyəti, istedadı, məlumat
əldə etmək bacarığı və s.) təbiətdən gələn (həm də
fövqəltəbiətdən gələn) siqnalların köməyi ilə formalaşır və
insanların özləri bu vəhdətdə siqnal ötürən subyektlərə
çevrilirlər. Buradan da insanların təbiətin nisbi son varlıq kimi
mövcudluqları amili ortaya çıxır. Hələlik son varlıqlar (burada
son varlğı əlamətləndirici və şərtləndirici kriteriya kimi əqli
mövcudlu nəzərdə tutulur) da öz qabiliyyətlərindən istifadə
edərək təbiətlə təmaslarını yaradırlar. Çox ehtimal ki, insanlar
bir makrosistem daxilində, bir makroqüvvənin nəticəsi kimi
“dualist” əsaslı mövcudluqdur. Burada insan ya qüvvələrin
təsnifatının nəticəsi kimi, -tərkib olan təbiət qüvvəsindən
yaranır, fiziki quruluşu təbiətdən gəlir, fiziki quruluşunun
daxilində siqnallar yolu ilə çevrilmələr baş verir, nəfəs
meydana gəlir, ya da (ikinci istiqamət) onların canlı varlıq
kimi fiziki quruluşu təbiətdən gəlir, nəfəs isə fövqəltəbiətin
bəxşişidir. Bunu siqnallar yolu ilə qəbul edir. Tam həqiqət isə
fövqəlqüvvəyə məxsusdur. Onu dərk etmək çox çətindir.
Hər halda insanlara qabiliyyət (zaman-zaman- həm
çevrilmələr yolu ilə, yəni fiziki inkişaf yolu ilə, həm də fövqəl
yollarla, fiziki inkişafa paralel şəkildə) verilir. Bütün bu
proseslərdə siqnallar mühüm rol oynayır. İnsan siqnallarının
əsası təbiətdən (insanın görə bildiyi imkanlar daxilində. İnsan
nə qədər çox şeyi görərsə, duyarsa, bir o qədər çox şeyi siqnal
şəkilində qəbul edər. Əlavə siqnalların qəbulu məsələsi isə
insanın duyğu orqanlarının özlərinin mövcud qəbuletmə
imkanlarından xaricə çıxa bilər, yəni fövqəlqüvvə burada əsas
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siqnalötürücü mənbə rolunu oynayar. Eyni zamanda daxili və
xarici tarazlığı pozulan insan da çoxlu siqnalları qəbul edə
bilər. Bu anda universal normallıq pozula bilər) gələn enerjidir.
Siqnalların xassələri elə enerji xassələrini ortaya çxarır.
(Qeyd: belə qəbul etmək olar ki, ümumiyyətlə, xassə
elementin tək və birləşmə anında qüvvə sayəsində hərəkət və
mövcudluq əsasıdır. Xassənin mövcudluğu, xassə fərqləri isə
təzahür olunan əlamətdir. Daxilin təzahürü da mövcuddur. Ən
əsası daxilə gedib onu xaric etmək, yəni görünüşlü etməkdən
ibarətdir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, mürəkkəb
quruluşlar, böyük əşyalar, cisimlər sadə daxili xassələrdən
ibarətdir. Hər bir kiçik zərrəciyin daxili xassəsinin böyük və
vahid sistemdə mərkəzləşməsi həmin sistemin xassəsini
meydana gətirir. Hər bir xassəni daxil və xaric müəyyən edir.
Birləşmə zamanı elementlərin daxili və xarici xassələri cəm
halda bütövün –vahidin daxili və xarici xasssələrini meydana
gəririr. Birləşmə zamanı bir elementin-tərkib elementinin,
daxili və xarici xassəsi, -buna forma və əlamət də demək olar,birləşmiş elementin daxili xassəsini təşkil edə bilir. Xassələr
daxili və xarici olmaqla, bir-birini təşkil edən olur. Bu həm
birləşmədə, həm də ayrılmada özünü göstərir. Ayrıldıqca hər
bir elementin xarici əlaməti aşkar olunur, birləşdikcə isə,
əlamətlər cəmləşir və vahidin daxili xassəsinə çevrilir.
Düşüncənin xüsusiyyətləri buna çox qarışıqdır. Ən əsası isə
sadəcə olaraq düşüncə strukturunu meydana gətimək lazımdır.
Burada da deduksiya və induksiya mühüm rol oynayır).
Ümumiyyətlə isə insan yaradılan və yaradan varlıqdır. Bu
baxımdan da sistemin-işlək mexanizmin tərkib sistemi(müqayisədə mikrosistemi), strukturudur. Hüquq insan adlanan
mikrosistemin (insan kainat adlanan makrosistemin demək
olar ki, ən kiçildilmiş bir formasıdır. Əgər insan kainatıtəbiəti dərk edə bilirsə, deməli, onun, yəni, kainatın,
nəticəsidir və onun ən kiçik nümunəsidir. Kainatı çox dərk
etmək üçün insan öz-özünü dərindən dərk etməlidir. Bu
yolla kainat ümumi və universal əsaslarla dərk olunur.
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Lakin onu da bildirmək məqsədəuyğundur ki, insan
ümumiləşdirilmiş quruluş olduğuna görə, kainatı yalnız
ümumi halda dərk edə bilər. Tam hər şeyi dərk etmək
insanın potensialında deyil. Bu, artıq fövqəlqüvvənin
sirridir).
Sadalanan səbəblərə görə bu əsərdə mövzunun struktur
üzrə analizindən bir qədər kənara çıxılır, yəni, bəzən
humanitar fəlsəfədən təbiət fəlsəfəsinə keçidlər edilir,
düşüncə obyektində dəyişikliklər edilir. (Elə humanitar fəlsəfə
təbiət fəlsəfəsinin tərkibidir, davamıdır və tamamlayandır.
Yəni, insan təbii olanı dərk etmədən öz hüquqlarını dərk edə
bilməz). Yaradılan insan-yaradan insan vəhdəti analizin
obyekti kimi rol oynayır. Oxuculardan xahiş edirəm ki, bunu
təfəkkürün bir xassəsi kimi, sadəcə müqayisəni (məsələn,
hərəkət, -təbiətdə olan hərəkət, insanların seçkilərdə olan
fəaliyyət prosesləri-, eyniliyi, oxşarlığı prizmasından)
əsaslandıran bir üsul kimi qəbul etsinlər. Məsələn, seçki bir
proses formasıdır, həm də məzmundur. Hər ikisinin qarışığıdır.
Bu baxımdan da insanların təbii maraqlarına söykənən bir
vasitədir. Bu nöqteyi-nəzərdən təqdim olunan əsər mətninə
görə qarışıqlığı (forma və məzmun qarışıqlığı) və qeyri-adiliyi
(burada qəbul edilən formadan kənara çıxmaqla xassələnən
əlamətlərlə müşahidə edilən qeyri-adilik nəzərdə tutulur) ilə
seçilə bilər.
Beyin (onun düşüncələri yaratmaq qabiliyyəti. Düşüncələrin strukturlaşmasından, konstruksiyalaşmasından da əslində
əməlin strukturlaşması, hərəkətlərin sadələrdən mürəkkəblərə
keçilməsi prosesəri baş verir. Burada nəzəriyyənin təcrübə ilə
vəhdəti və bir-birini şərtləndirməsi halları meydana gəlir)
daima təkmilləşmə funksiyasına, ardıcıl qaydada
sistemləşmə (buna görə də bilikləri sistemləşdirmə, həm də
ardıcıl olaraq sistemləşdirmə qabiliyyəti) funksiyasına
malikdir. Beyinin əsas funksiyası həm də aydınlaşdırmanı
(analizi təkmilləşdirməni) təmin etməkdən ibarətdir. Bir yolu
təkrar gediləndə (buna düşüncələr yolu demək olar) beyin
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həmin yolu daha da aydınlaşdıra bilir. Deməli, düşüncənin
təkrarçılığı və ardıcıllığı əslində konstruksiyanın təkmilləşməsinin əsaslarını yaradır. Beyinin funksiyası “qaranlıq”
məkanlara daima “işıq” salmaqdan ibarətdir. Bu istiqamətdə
ardıcıl düşüncələr, faktların toplanmasının sistemli davam
etməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnsan beyninin bir
istiqamətdə ardıcıl yüklənməsi (düşüncələrin yüklənməsi,
artması) həmin düşüncə istiqamətlərinin zənginləşməsinin
əsaslarını təşkil edir. Düşüncəni artıran düşüncə elementlərinin,
hissəciklərinin axınlı qaydada mövcud olmasıdır. Deməli,
beyinin funksiyası (işləmə funksiyası) elə araşdırmaqdan
ibarətdir. Araşdırma nəticəsində çoxlu sayda faktlar müəyyən
olunur. Deməli, düşüncənin dərinliyi çoxlu sayda sübutları
ortaya çıxara bilir. Düşüncə bu baxımdan mövcudluqlara
atributivdir. Mövcudluğu sadəcə aydın edəndir. Deməli,
kainatın kiçildilmiş “aparatıdır”. Bu baxımdan belə qəbul
etmək olar ki, insan beyinindən (onun obyektindən)
kənarda “heç nə” yoxdur, sadəcə qaranlıqda olanı tapmaq
lazımdır. Bu baxımdan da düşüncənin obyekti mövcudluqdur.
İlkin əlamətlər (məsələn, bir sistemin tərkib hissəsinin
müəyyən bəlli əlamətləri) sonrakı hissələr üçün aşkarlayıcı
başlanğıc rolunu oynayır. Deməli, düşüncə konstruksiyası
əslində mövcud sistemin konstuksiyasının paralelliyini
müəyyən etməkdən ibarətdir. Bu paralellikdən, əks
olunmaqdan da beyinin yeni yaradıcılıq qabiliyyəti üzə çıxır.
Yəni, beyin öz funksiyasını genişləndirir. Aşkarlanmanın
asanlaşma tərəfi daha çox vahid sistemdə tətbiq oluna bilir.
Vahid olmayan sistem də (kainat daxilində) demək olar ki,
yoxdur. Sadəcə onu axtarıb müəyyən etmək, “qaranlıqdan
çıxarmaq” lazımdır. Kainat daxilində sistemlərin vahidliyi
onların məkan xüsusiyyətləri ilə müəyyən olunur ki, məkan
xüsusiyyətləri də elə element xüsusiyyətləridir. Yəni, təqribən
eyni xassəli elementləri bir arada toplayan məkan (yəni
elementlərin özlərinin əks olunması-təzahür) bir şərti sistem
adlanır. Sistemləri şərtləndirən mərkəzi element həm də enerji
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mənbəyidir. Bu baxımdan bir enerji mənbəyinin təsir ətrafı
onun vahid sistemidir. Vahid müstəvi üzrə, -vahid sahə üzrə,enerji sistemlərinin kənar sərhədləri (məsələn, ulduzlar
sisteminin sərhədləri) zəif enerjilikdir. Böyük ehtimalla
“enerjisizlikdir”-bundan şübhələnirəm, çünki enerjisizlik
olsa, elementsizlik var, o da varsa, rəng yoxdur. Deməli,
qaranlıq əslində elementlilikdir. Zil qaranlıq, qaranlığın
artması
isə,
enerjnin
ondan
(obyektdən)
çox
uzaqlaşmasıdır. Bu da artıq vahid sistemlilik, qarşılıqlı
tarazlılıq deyil. Deməli, sistem və tarazlıq da müəyyən
hədləri olan ölçülərə tabedirlər. İnsan qaranlığı görürsə,
deməli, orada nə isə element birləşməsi var. Məlumdur ki,
hər bir elementin mövcudluğu onu əlamətidir. Enerjinin
əlaməti parlaqlılıqdır. Həddən artıq enerji həddən artıq
parlaqlılıqdır. Bu da həddi keçəndə yeni mahiyyətdir.
Deməli, Günəş də öz həddini keçərsə, parıldama həddini
keçərsə, yox ola bilər. Sistem pozular. Qaranlıq öz həddini
keçərsə, yox ola bilər, yeni mahiyyətə keçə bilər. Nəticə
etibarilə demək olar ki, qaranlıq və işıqlıq bir-birinə
atributivdir, qaranlıq işığın, yəni qüvvənin, nisbi
yoxluğudur. Son hədli qaranlıq isə rəngsizlikdir. Bu da
mövcud vəziyyətin tam yoxluğudur. Bunda da şübhə var,
çünki yoxluq varlığın əvvəlidir. Deməli, kainatda tam
boşluq
yoxdur.
Boşluqqeyri-müəyyən
olan
(aşkarlanmayan) və bu baxımdan da mütləq olan varlıqdır.
Yoxluq mütləq varlıqdır, həm də nisbi –keçici varlıqdır.
Varlıq da keçicidir, bu baxımdan da nisbi boşluqdur.
Nəticələr:
-bütün kainat elementlərdən ibarətdir, qeyri-müəyyən,
nisbi sonsuzluq var, tam son yoxdur. Deməli, mütləq
sonzusluq var. Sonsuzluq həm də qeyri-müəyyəndir. Nisbi
(həm də mütləq) sonluq isə yeni başlanğıcdır. Mütləq
başlanğıc qeyri-müəyyən sonsuzluqdur. Həqiqi ola
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mütləqdir, varlıqdır, heçlik qeyri-müəyyən mütləqdir,
deməli, hər şey mütləqdir;
-qaranlıq və işıq elementdir (elementlər toplusudur).
İşıq mütləqdir, qaranlıq mütləqdir. Rəngsizlik isə
yoxluqdur, qeyri-müəyyənlikdir. Yoxluq isə yoxdur,
deməli, hər şey var. Rəngsizlik isə ümumiyyətlə yoxdur,
nisbidir, deməli, hər şey mütləqdir. Lakin hər şey müəyyən
deyil. Aşkar olunanlar mütləq varlıqdır, mütləq mövcudluqdur. Həm də qeyri-müəyyənlik mütləq varlıqdır.
Deməli, əslində “yox” olan şey yoxdur, hər şey var.
Müəyyənliyin və qeyri-müəyyənliyin hər ikisi mütləq
varlıqdır.
Qeyri-müəyyənlik
aşkar
olunmayan
müəyyənlikdir, deməli, qeyri-müəyyənlik aşkar olunmayan
varlıqdır. Mütləqin nisbiliyi qeyri-müəyyənlikdir;
-qalaktikaların sərhədləri qaranlıqdır, çünki enerjidən
çox uzaqdır. Göz qaranlığı görürsə, deməli, nəsə var.
Enerjidən uzaqlıq tam yoxluq demək deyil, nisbi
yoxluqdur. “Nisbi yoxluq” isə yoxdur, o varlıqdır. Bir
qalaktika
sərhəddinin
qaranlığı
digər
qalaktika
sərhəddinin qaranlığına qarışır, sağa və sola doğru enerjiyə
(ulduzlara) yaxınlaşır. Deməli, iki qaranlığın son həddi
(sağa və sola) nəticə etibarilə enerjidir (ulduzlardır-enerji
mənbəyidir), o da müsbətdir. Deməli, iki mənfinin kainat
müstəvisində cəmi, sərhəd sonlarının cəmi müsbətdir,
enerjidir. Lakin sərhədlərdə iki qaranlıq birləşməsi böyük
qaranlıqdır. Deməli, iki soyuğun, mənfinin cəmi elə
mənfidir, soyuqdur. Lap sərhədlər isə müsbətlərdir, böyük
enerjilərdir. Deməli, kainatda ümumiyyətlə, tam
enerjisizlik yoxdur. Nəticə etibarilə kainat qüvvəsi
vahiddir. Kainat enerjisini, kainatın enerji mənbələrini,
yəni ulduzları (enerji müstəvisini) saxlayan da qaranlıqdır.
Qaranlıq işığa, işıq qaranlığa taraz verəndir. Bundan irəli
gələrək, demək olar ki, son hədd qaranlıq yoxdur, çünki bu
heçlikdir. Heçlik isə mütləq olan, lakin qeyri-müəyyən olan
varlıqdır;
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-qeyri-reallıq qeyri-müəyyənlikdir, deməli, qeyri-reallıq
aşkar olunmayan həqiqətdir, reallıqdır. Reallıq mütləqdir,
qeyri-reallıq da qeyri-həqiqi mütləqdir. Deməli, reallıq və
qeyri-reallıq mütləqdir;
-qaranlıqlar (sahələr) uzun zamanlar məkanlarıdırlar.
Məkanlar rəngdir, qaranlıq rəngdir, deməli, qaranlıq
mütləq varlıqdır. Qaranlıq qeyri-müəyyən aşkarlıqdır.
Onun aşkarlığı enerjiyə yaxınlıqdır. Deməli, qaranlıq
mütləqdir, nisbi enerjisizlikdir;
-ulduzlardan məsafə uzaqlaşdıqca qaranlıq da uzanır,
zaman da uzanır. Bütün çevrilmələrin mənbəyi enerji
mənbəyi olandır, məsələn, Günəşdir. Deməli, enerji
mənbəyində zamanlar sıfırdır. Yaxınlaşdıqca zaman
qısalır, uzaqlaşdıqca isə zaman uzanır. Sıfır zaman
mənbəyi isə ən mütləq zaman mənbəyidir. Deməli, kainatın
zamanları ulduzlarda-yanan enerji mənbələrində başlayır
və sona çatır. Bu baxımdan da başlanğıc və son da mütləq
və nisbidirlər. Bu baxımdan da bir-mərkəzdə bir-birilərini
əvəz edənlərdir. Günəşdə həm başlanğıc, həm də son var.
Zaman burada pik olaraq bitir və yenidən başlayır. Deməli,
zaman enerjidir. Enerjidən uzaqlaşmaq zamansızlığa
aparıb çıxarır. Mütləq zamansızlıq isə yoxdur;
-kosmik fəza (kainat bütünlüidə) qaranlıqlardan və
işıqlardan ibarətdir. Son hədlər bir-birinə keçir, forma və
məzmun dəyişir. Deməli, kainatda mütləq və nisbi əsaslı
müsbət və mənfi nöqtlər və onlar arasındakı nöqtələr var;
-kosmik fəzanın qaranlıq hissələri (burada bərk
materiyadan kənar hissələr) nisbi zamansızlığa doğru
hərəkət edən uzun zaman hissələridir, məkanlarıdır. Nisbi
zamansızlıq zamana keçiddir. Deməli, zaman ilə
“zamansızlıq” arasında hər şey mütləqdir, keçidlərdə
mütləq nisbiyə çevrilir. Deməli, kainat müstəvisində hər şey
dəyişəndir. Dəyişən olduğuna görə hərəkətdədir. Hərəkət
varsa, element və enerji də var. Deməli, kainat müstəvisi
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artıb-azalan enerji məkanıdır, buna görə də dəyişən sürət
mənzərəsinə malikdir;
-planetlərin (bərk materiyaların) zamanı ilə (planetin
üzərində olan zaman) onların fəzalarının (eləcə də
atmosferlərinin) zamanları arasında fərq var, çünki bərk
materiyaların kütləsi daha çoxdur, enerji çoxdur. Enerji
çox olan yerdə çevrilmələr də çox olur, ömür qısalır, zaman
qısalır. Enerji çevrilmələri məsələn, orqanizmi “yeyir”.
Zamanın uzanması və qısalması şərti son hədlərə
yaxınlaşır. Burada yeni zamanlar ortaya çıxır. Deməli,
kainatda mənfinin ən son həddi müsbətə aparıb çıxarır.
Bəlkə, təbiətdə nəisə sürətlə dondursan, həmin şey alova
çevrilər. Yəni, ən bərk materiya şərti sonda (müəyyən
yuxarı həddə) alov ola bilər. Alov da bərkə çevrilər. Deməli,
enerjisizliyin şərti sonu enerjilikdir. Buradan da belə nəticə
ortaya çıxır ki, kainatda mənfinin (bərkliyin) son həddi
dəyişir, müsbətə (yumşaqlığa) aparıb çıxarır. Məhz bu təbii
çevrilmələr nöqtələri də belə hesab etmək olar ki, yaranışın
əsasını təşkil edir. Buradan da ulduzların və planetlərin
yaranmasında müsbət və mənfi amillərin (dəyişən
enerjinin, dəyişən qüvvənin) rolu çox böyük olmuşdur.
Təbii çevriləmələr onu göstərir ki, elementlərin mütləq
xassələri ilə yanaşı, müəyyən trayektoriyada enerji
(hərəkət, qüvvə) sayəsində nisbiyə çevrilir. Bundan da
kainatın dəyişən əsaslarla yaranması və genişlənməsi
prinsipi ortaya çıxır;
-planetlərin çəkiləri çox olarsa, enerji də çox olar. Bu
anda zaman da qısala (müsbət olar) bilər. Kütlə, məsafə
amili zaman amilində mühüm rolu oynayır. Məsələn,
Günəşdən müxtəlif kütləyə malik olan iki planet müxtəlif
məsafələrdə təqribən eyni zamanlarda ola bilər. Bu prinsip
üzrə uzaq ola planetin kütləsi, Günəşə nisbətən yaxın olan o
biri planetin kütləsindən çox olmalıdır. Çünki kütlə
enerjini dəyişir. Böyük kütlə uzaqda olsa da, yaxın kiçik
kütlə kimi enerji bərabərliyi (təqribən əld edir). Bu anda
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bəlkə də hər ikisində təqribi zaman bərabərliyi olur. Onda
kosmik fəzanın kütləsi amili (yəni, planetin tutumu və onun
birbaşa təsir fəzası) də burada mühüm rol oynayır. Bu
prinsip hələlik çox mürəkkəbdir. Analiz çox çətindir;
-qalaktikalarda olan zill qaranlıqlar “vahiməli”
(təsəvvür üçün) ola bilərlər. Çünki qalaktikaların
sərhədləri üzrə “keçmək” təsəvvrülərdə belə çox çətindir.
Çox böyük şübhə ondan ibarətdir ki, bu qaranlıq
sərhədlərdə həddən ziyada donmuş elementlər-donmuş,
ağılagəlməz dərəcədə bərkləşmiş və tam hərəkətsiz “qaya
bütövü” ola bilər. Bu da vahiməli, məcazi mənada gözü
tutan, kor edən bir səhnə olar. Bu bütöv planetlərdəki
bütövdən tam fərqli ola bilər. Qaranlıqları təsəvvür etmək
çətindir. Bu qalaktikaların sərhədlərini keçmək üçün
məcazi mənada insan gözü ola bilməz. Hər şey həddən artıq
donmuş, hərəkətsiz, zamansız, siqnalları zəif buraxan
(ağılagəlməz dərəcədə durğunluq) vəziyyətdədir. Bu da ona
gətirib çıxarır ki, qalaktikaların qaranlıq sərhədləri şərti
heçliklərdir. Həmin sərhədlərin tam heçlik adlandırılması
isə qeyri-mümkündür, çünki həmin hissələrdə qara rəng
var, deməli, nə isə var, onun xassələrini bilmək çətindir.
Bunun üçün həmin hissəyə işıq salmaq lazımdır.
Əks təqdirdə, digər bir prinsip üzrə izah etsək, belə
qərara gələ bilərik ki, bir sistemin, yəni, bir ulduz
sisteminin enerjisi dairəsi “qurtaran” yerdə, digər ulduz
sisteminin enerji əhatəsi sistemi yaranır. Bu anda
qaranlıqların nisbi-dəyişən olmasının tam mütləqliyi amili
ortaya çıxır. Yəni, sistemin sərhədləri, əslində həmin
sistemin enerji səpələnmələrinin ucluqlarıdır. Bu anda
hesab etmək olar ki, qaranlıqlar lap son həddə deyil, sadəcə
olaraq zəif enerjisizlik vəziyyətindədir. Yenə də burada
zamanlar uzundur, mərkəzlərə (enerji mərkəzlərinə)
yaxınlaşdıqca, zaman qısalır. Bu prinsipdən çıxış edərək,
hesab etmək olar ki, qalaktikaların sərhədlərində tam
enerjisiz sahələr yoxdur, elementlərin lap az sürəti və lap az
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qüvvəsi var. Elementlər çox zəifdir. Qaranlıqlar bərkliklər
yox, əslində “kövrəkliklər”dir. Buradan da yenə də keçmək
xəyali olaraq çətindir. İki qalaktikanın birləşməsi sahələri
zəif elementlər sahəsidir. Lakin hər iki halda onsuz da
insanın təsəvvürünə gətirə bilmədiyi enerjisizlik var.
Qalaktikaları keçmək çətindir. Lakin, ulduzların gözlə
görünməsi, xüsusi cihazlarla görünməsi onu deməyə əsas
verir ki, “bərk qaya”-yəni ən bərk divar yoxdur, sadəcə
olaraq, çətin keçilməzlik var. Bu da qalaktikaların
ulduzlarının görünməsini çox çətin edir. Ümumiyyətlə,
mütləq keçilməzlik olarsa, şüa da gözə görünməz, obyektə
daxil olmaz. Qalaktikaları tapmaq olmaz. Deməli, keçicilik
var. Keçicilik varsa, elementlərin kristalları çox kiçikdir
(lap kiçik hissəcik birləşmələri var. Əslində böyük
elementlər də ən kiçik hissəciklər topludur) və yüngüldür
ki, uzaq enerjini buraxa bilir. Bundan irəli gələrək yeni
nəticə ondan ibarətdir ki, kosmik fəza heç də eyni həcmli
elementlərdən (burada səpələnmə baxımından kütlə
nəzərdə tutulur) təşkil olunmayıb. Günəşin ətrafındakı
kosmik fəza elementlərinin tərkibi (çəkisi-ümumi halda
götürdükdə, məsələn, bir kvadrat ərazidə, bir şərti kubda,
çəkisi, kütləsi) heçdə ondan uzaq məsafədə eyni deyildir.
Yenə burada “-” və “+” məsələsi ortaya çıxır. Enerji
mənbəyindən uzaqlaşdıqca hərəkət zəifləyir, çoxlu element
varsa, onun sıxlaşması artır. Hərəkətin zəifliyi elementin
çevrilmə prosesini ləngidir. Günəşə yaxın hissədə- həm
sovrulmada, həm də buraxmada-ola bilər ki, sıxlıq çox
olsun. Buradan da Günəşin atmosferi (kosmik fəzanı soran
və elementləri “yandıraraq” çevirib-buraxan sahə, qat)
anlayışı ortaya çıxır. Günəşin atmosferinə kosmik fəzadan
elementlər-deyək ki, “soyuq” elementlər Günəş məkanına
daxil olur, güclü sürət altında dəyişir, yüngülləşir və Günəşi
tərk edir. Günəş (“yanan” ulduzlar) kosmik fəzanın
birləşmə yeridir. Yanma əslində kosmik fəza elementlərinin
(burada böyük ehtimal ki, oksigen ola bilər, fəzanın əsas
23

elementi) müəyyən bir məkanda olan qarşılaşmasından,
“şərti boşluqda (ulduz məkanları)-meydana gələn
qığılcımlardır. Fəza elementlərinin ağılagəlməz dərəcədə
qarşılaşmasından, toqquşmadan yaranan çevriləmələrin
təzahürü olan parlaq rənglərdir. Kosmik fəza həm Günəş
ətrafında, həm də planetər ətrafında fəal olur. Lakin
ortalıqlarda isə bu fəallıq zəifdir. Çünki hərəkət zəifdir.
Hərəkət zəif olanda sürət də (kosmik fəza hissəciklərinin
sürəti) zəifdir. Üçüncü cismə münasibəti isə demək çətindir.
Yəni, kosmik fəzadakı istənilən bərk cisim çox sürətlidir, ya
da zəif sürətlidir. Çox ehtimal ki, çox sürətlidir, çünki,
fəzada qovucu element çoxdur. (Qeyd: hələlik bu məsələ,
mənə aydın deyil...!).
Beyinin əsas funksiyası elə hissəcikləri axtarmaqdan və
onun mürəkkəblikləri yaratmasını izah etməkdən ibarətdir.
Deməli, beyin aydınlaşdırıcı aparatdır. (Qeyd: beyinin tərkibi
də ən kiçik hissəciklərdən (elmə əsasən, hüceyrələrdən)
ibarətdir. Bu baxımdan da daima hərəkətdədir. Hərəkətdən də
düşüncələr ortaya çıxır. Düşünən beyin inkişaf edir. Beyin öz
daxilində və ətrafı (ətraf aləm) ilə vəhdətdə hərəkətdədir. Bu
hərəkəti də çox ehtimal ki, yüngül hissəciklər axını olan
siqnallar meydana gətirir. Beyin mikrosiqnalların qəbulu ilə
(daxildən və kənardan qəbul olunan siqnallar) mikrofunksiyanı
və makrofunksiyanı yerinə yetirir. Makrofunksiya isə beyini
daha çox təbiətə (antropogenezisə) qaytarır. Buradan belə
nəticə çıxır ki, beyin bioloji strukturun ən yüksək və təkmil
orqanıdır. Ümumiləşdirici olan və tərkibi çox zəngin olan bir
aparatdır. Bu aparat vasitəsilə siqnallar şaxələnir və vahid
mərkəzlərə qəbul olunur.
Beyinin funksiyası elə hissəciklərin özünün də xassəsini
müəyyən etməkdən ibarətdir. Deməli, beyin (düşüncə)
müəyyən edir, həm də müəyyən etmək üçün istiqamətlənir,
istiqamətlənmə zamanı aşkarlayır, sübutlayır, aydınlaşdırır.
Birləşdirir, ayırır, təbii birləşməni və ayrılmanı (məkan
dəyişmələridir) axtarır, müqayisə edir. Buradan da belə nəticə
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ortaya çıxır ki, düşüncə özü elə hərəkətdir. (Hərəkət
olmasına görə düşüncənin itməsi və genişlənməsi
mümkündür). Hərəkətlər əsasında zənginləşəndir. (Qeyd: bir
element bir məkanda bir xarakterə, digər məkanda isə başqa
xassəyə malik ola bilər. Bu, məkana və elementə tətbiq olunan
qüvvənin kəmiyyətindən asılıdır. Kəmiyyət elə xassəni
meydana gətirir. Hər bir elementin xassəsi müəyyən bir
kəmiyyətdə tətbiq edilən qüvvədə bir, qüvvənin dəyişməsi ilə
başqa ola bilər. Bu baxımdan da istilik-enerji, sürətdir, sürətdən
əldə ediləndir, sürətdən hiss olunandır. Sürət və element
hissəciklərinin çoxluğu qüvvənin kəmiyyətini meydana gətirir).
Beyin özünə obyekt axtaran və daimi hərəkət edən
radioteleskopa bənzəyir. Bu baxımdan da düşüncələrin obyekti
çoxdur və ən yaxşı nailiyyət axtararkən kəş etməkdən,
aşkarlamaqdan ibarətdir. Deməli, beyin enerji mənbəyidir.
Onun zamanı çoxdur. Çünki hərəkətdədir.
Təbiət və insan fəlsəfəsi haqqında. İnsan material aləmin
tərkib hissəsi olan bioloji (nisbətən yumşaq materiya, bu
baxımdan da aralıq materiya) bir quruluşdur, öz-özlüyündə
vahiddir. Bioloji aləm bərk materiya ilə yumşaq materiya
birləşməsindən meydana gələndir. (Bərk və yumşaq
materiyalar bir-birilərinə keçidlərdir və müqayisə halını
yaradandırlar. Əslində eleemntləri eyndir). Bu varlığın
hərəkətinin mövcudluğunu isə qaz halında olan (qaz halında
olmaq yüngül elementlərin daha çox hərəkət vəziyyətində
olması halı kimi düşünmək deməkdikr), lap yumşaq materiya
(yəni hava) təşkil edir. İnsanın ruhu (nəfəsi, əqli, düşüncəsi)
duyğu orqanları vasitəsilə qəbul edilən siqnallardan formalaşır.
Duyğu orqanlarına daxil olan siqnallar həm təbiətin kiçik
hissəcikləri, həm də fövqəltəbiətin kiçik hissəcikləri ola bilər.
Formalaşmasının nisbi yüksək mərhələsi baxımından isə belə
qəbul etmək olar ki, bioloji quruluşun nisbi son (ali) həddi
mənəvi komponentdir (mənəvi aləmin mücərrəd birliyidir,
vəhdətidir). Məsələn, belə hesab etmək olar ki, insan nəfəsi
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insanın bioloji aləminin, bioloji varlığının son –yetkin, bitkin
“nəticəsidir”, məhsuludur. Yəni canlı aləm (ilk başlanğıcda)
yarandıqdan sonra (ana bətnində) ona ruh (nəfəs) verilir.
Nəfəs bioloji aləmi (insan bədənini) hərəkətə gətirəndir. O
da ki, mərkəzi enerji mənbəyi olan Günəşdəndir, Günəşin
nəticəsindəndir. Qeyd olunduğu kimi, bioloji aləm bərk
materiya ilə yumşaq materiya arasında olan bir “aralıq
mövcudluqdur” və hər iki materiyanın tərkib elementlərini
özündə cəmləşdirir. Nəfəs bioloji aləmin fəaliyyətini
qoruyandır. Bioloji aləm sonda tam yumşaq olan material
aləmi təşkil edən hissəciyə çevrilə bilər. Məsələn, insan
alovlana bilir və havaya qayıdır.
Nəfəsin verdiyi enerji (isti nəfəs) daxildə (soyuğun qəbul
edilməsi) çevrilən bir nəticədir və sonda elə enerjinin özünün
tərkibidir. Nəfəsin olmaması isə insanı bərk materiyaya
qaytarır (ölüm hadisəsi. Fiziki baxımdan, ölüm orqanizmdə
olan elementlərin çevrilmələrinin-çevrilmə reaksiyalarınıntükənməsidir. Bu anda siqnalları fiziki struktur qəbul edə
bilmir və həm də siqnalları yarada bilmir). Deməli, nəfəs
həm də “göydən” (havadan), bədən isə göyün nəticəsi olan
“yerdəndir” (torpaqdandır). Nəfəs həm də yerdə (canlının
özündə) var. (İnsanın böyüməsi ilə ruhun zənginləşməsi buna
nümunə ola bilər). Deməli, göydə olan elə yerdədir. Canlılarn
yaranma əsasını torpaq və hava təşkil edir. Havanın nisbətən
sıxılmış –maye- forması isə sudur. Nəfəsin sonu, nəfəsin
verdiyi elementlər nəticə etibarilə başlanğıc elementlərini
(məsələn, kainatın başlanğıc elementlərini) əks etdirə bilər.
İnsanlar bir çox digər canlılar kimi təbiətdə olan elementlərin
(qaz elementlərinin) hissəciklərini qəbul edirlər və onu daxildə
çevirərək yeni qaz elementlərini (nəfəsalma) təbiətə təkrar
qaytarırlar.
İnsanların mövcudluğunda məhz kainat və təbiətin
yaranışının bir çox təzahürləri mövcud ola bilər. Torpaq
daxilində olan və nəfəs alan canlılar da öz nəfəslərini kosmik
fəzadan (ondan altda olan havada) əldə olunan qazlardan
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(elementlərdən) əldə edirlər. Hava həm torpaqda yaranır, həm
də havadan (atmosfer özü də kosmik fəzanın elementləri ilə
qidalana bilir) torpağa gəlir. Torpaq və su elə çevrilmiş
(kosmik fəzadan gəlmiş), lakin başlanğıc tərkiblərini
saxlamış kosmik fəza elementləridirlər.
Bioloji aləm tətbiq olunan qüvvənin sonunda (proses kimi
nəticəsində) qeyri-material aləmə, yəni düşüncələrə- şüura,
qavrayışa, hisslərə və s. çevrilir. Bioloji aləmin mövcudluğu
təbiətdən əldə edilən element hissəcikləri ilə -məsələn, hava ilə
təmin olunur. İnsanların əqli materiyanın nisbi sonluğunu
(burada proseslərin sistemliliyi v
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Dəyişkənliyin yaranması əsasən, obyektə təsir edən
qüvvədən və obyektin digər obyektlərlə qarşılıqlı əlaqəsindən
asılıdır. Qüvvə təsirindən meydana gələn hərəkət formanı,
məsələn, trayektoriyada mövcud olan dəyişkən formanı-yarada
bilər. Materiyaya təsir edən qüvvənin nəticəsi həm dağıdıcı,
həm də birləşdirici ola bilər. Məsələn, Yer kürəsinə ardıcıl təsir
edən mövcud təbii qüvvə dağıdıcı nəticəni verə bilmir, əksinə
Yerin daxili qüvvəsini yaradır və bundan da ümumi tarazlıq
sistemi meydana gəlmiş olur. Bu baxımdan da Yer kürəsi vahid
qüvvənin içində qərarlaşır. Bu qüvvə Yer kürəsini saxlayır,
mühafizə edir və onun mövcudluğunu təmin edir.
Forma dəyişməsi (dəyişkən materiya mühitində) daha çox
məzmun dəyişməsini yarada bilir. Məsələn, insanlar təbətdəki
material aləmə obyekt vasitəsi kimi baxırlar və öz iradələrinə
maraqlarına uyğun şəkildə materiyalardan formalar əldə
edirlər. Dəyişməyən formalar da vardır ki, bunlara əbədi
formalar da demək olar. Məsələn, Yer kürəsi dəyişməyən
(daima dairə şəkilində qalan) bir formadır, dairə şəkilində olan
materiya formasıdır. Yer küərsinin hərəkəti zamanı
trayektoriyada formal dəyişkənlik baş verir. Yəni kürə forması
hərəkət trayektoriyasında yerini dəyişir. Buradan belə bir
məntiqi nəticə hasil olunur ki, Yer kürəsi kəmiyyətcə böyük
qüvvədir, kütlədir, kütlənin yaratdığı qüvvədir, həm də
üzərində qüvvə tətbiq olunandır, yəni təsir obyektidir. Bunun
nəticəsi olaraq Yer kürəsi daxilində və Yer kürəsinin digər
planetlərlə əlaqəsində müəyyən hallar baş verir. Yer kürəsi
üzərində mövcud olan qüvvələr də dəyişiklik yarada bilir.
Yəni, Yer kürəsinin daxili qüvvəsi öz-özlüyündə tənzimlənən
dəyişikliyi yarada bilir. Məsələn, suyun, küləyin, alovun
qüvvəsi dəyişikliyi meydana gətirə bilir. Bu baxımdan da hesab
etmək olar ki, çox böyük qüvvə nizamlayıcı olur, onun
əlamətləri (nizamlama prosesləri zamanı meydana çıxan
əlamətlər) isə dəyişkənliyi, forma dəyişkənliyini (təbiətə əsasən
hesab etmək olar ki, makrokosmosda təkrarçılıq var) yarada
bilir. Ardıcıl tətbiq oluna qüvvələr və materiyanın bu
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qüvvəyə mütənasibliyi və bundan irəli gələn əks-qüvvə
nisbəti bərabər olduqda forma dəyişikliyi baş vermir. Yəni,
bu o deməkdir ki, Yer kürəsi ona tətbiq olunan qüvvə ilə
özündə qüvvəni yaradır (daxili qüvvəni), kənar qüvvə
çoxaldıqda Yer kürəsi hərəkət edir, çünki nisbət pozulur.
Məcazi mənada böyük qüvvə kiçik qüvvəni “udur”, onu
üstələyir və hərəkətə gətirir, çünki öz daxilinə salır. Deməli,
qüvvə artan kəmiyyətdir. Qeyd olunduğu kimi, hərəkət
məhz tarazlığın sərhəddindən yaranır. (Qeyd: böyük qüvvə
kiçik qüvvəyə təsir etdikdə kiçik qüvvə subyektini (obyektini)
hərəkətə gətirir. Təsir halında kiçik qüvvə subyekti böyük
qüvvənin kiçik qüvvə həcmi qədər hərəkət edir. Məkandan
itələmə və ya da cəzb etmə yaranır. Hər bir element öz
qüvvəsindən artıq (nisbət üzrə) qüvvə qəbul etdikdə hərəkətə
gəlir. Yəni, nisbət (çəki nisbəti) pozulduğuna görə təsir
zamanı hərəkət meydana gəlir. Bu baxımdan bərabərlik
sükunətdir. Bərabərlik nisbi olduqda sükunət də nisbiləşir.
Təsir isə sükunət, hərəkətsiz vəziyyətin hərəkətə keçməsi
vəziyyətindən yaranandır. Təsir çox olduqda hərəkət də çox
olur. Sürət materiyanın çəkisini artırır. Dağıdıcılıq tarazlıq
pozulanda baş verir. Strukturlar pozulanda tarazlıq da pozulur)
Günəş onun sisteminə daxil olan bütün kosmik fəzanın
çəkisi, planetlərin çəkisi qədər (birlikdə) çəkiyə malikdir.
Günəşdən planetlərə enerji paylanması zamanı Günəşin özünün
hərəkəti baş verir. Yəni, müəyyən anda çəki azalır və enerji
qəbul edən zaman artır. Günəşin hərəkəti planetlərə, əhatəsində
olan kosmik fəzaya enerji verir və ətrafdan (yəni, öz
sistemindən-ətrafdan enerji alır. Yəni payladığını qəbul edir).
Bu anda nisbi sükunət tarazlığı (mövcud nisbi çəki tarazlığı)
pozulur və hərəkət meydana gəlir. Buradan da belə bir məntiqi
nəticə hasil olur ki, Günəş-onun əhatəsində olan kosmik fəzaonun sisteminə daxil olan bütün elementlər-bir-birilə enerji
mübadiləsindədir. Günəşdən planetlərə və kosmik fəzaya daxil
olan elementlərlə, qəbul edilən elementlərin nisbi çəki
bərabərliyi var və nisbət nizamı da buradan yaranır. Bu da onu
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deməyə əsas verir ki, Günəş enerjisi və kosmik fəza birlikdə
planetlərin hərəkətini təmin edir. Hərəkət özü tarazlığın
pozulması ilə yaranır və bütöv sistemdə tarazlı hərəkət
vəziyyətinə keçir. Kosmik fəza həm də planetlərlə Günəş
arasında qüvvələr nisbətini saxlayan məkan rolunu oynayır.
Bu, digər ulduzların sisteminə də aiddir.
Proses dəyişikliyi o zamana kimi gedir ki, nisbət
bərabərliyi, koordinatlar üzrə bərabərlik, bərabər məsafəlilik
meydana gəlir. (Müəyyən məkandakı bərabər səviyyəli
hərəkətdən tarazlıq yaranır). Buradan da belə bir məntiqi
nəticəyə gəlmək olar ki, Yer kürəsi ona tətbiq olunan qüvvəyə
bərabər qüvvəni əks etdirir (təsir edən qüvvəni tarazlaşdırmaq
və özünü bəlli trayektoriyada fəzada saxlamaq üçün) və bu iki
qüvvənin təsirindən Yer kürəsi hərəkət edə bilir. Hərəkətin
tarazlığı yaranır.
Onu da fikirləşmək olar ki, Günəşin Yer kürəsinə
göndərdiyi enerji (bu enerjinin materiya -bərk, məsələn,
üzərində dayandığımız torpaq hissə və nisbətən yumşaq,
məsələn, su və ondan da yumşaq olan hava- tərəfindən
udulması) qəbulu sayəsində, materiya tərkibində baş verən
kütlə dəyişikliyinə görə Yer kürəsi öz oxu ətrafında fırlana
bilir. Burada kosmik fəzada dayanan və Günəş ətrafında
hərəkət edən Yer kürəsinin zamanla (yəni, bizim hesabladığımız sutkada) Günəşdən enerji qəbul etməsi onun kürə boyu
kütləsində (ayrı-ayrı hissələrinə düşən şüanın nəticəsi olaraq
meydana gələn çəkisində) qeyri-tarazlığı yaradır. Bu qeyritarazlığı Yer kürəsi bərpa etmək üçün öz oxu ətrafında dövr
edir. (Günəşdən “gizlənən” hissəsi öz enerjisini paylayır.
Günəşin işıq salmadığı hissə (yəni qaranlıq hissə) bir qədər
yüngülləşir (ola da bilər ki, əksinə ağırlaşır. Günəş
enerjisinin qəbulu zamanı materiyanın həmin hissəsində
çəki artır)). Nisbi və mütləq əsaslı enerjili hissə və
enerjisizlik hissə meydana gəlir. (Enerji axını qovucudur,
dağıdıcıdır, bu baxımdan da mövcud kütləni məsafəcə
genişləndirəndir,
əvvəlki
kristalları,
quruluşları
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dağıdandır). Günəş enerjisini udmasından ağırlaşan planet
hissəsi tədricən şüadan uzaqlaşır, qaranlıqlaşır. Planet bu
qaydada öz oxu ətrafında fırlanır. Gecə vaxtı isə planet
(məsələn, Yer kürəsi) gündüz zamanı Günəşdən aldığı
enerjini özündən buraxır və qaranlıq hissə tədricən
yüngülləşməyə başlayır. Yüngül hissə işıqlandıqca təkrar
olaraq ağırlaşır. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, Yer
kürəsinin çevrə hərəkəti sonsuzdur, Günəşdən asılıdır. Yer
kürəsinin öz oxu ətrafında dövr etməsi enerji
paylanmasının əsasını təşkil edir. Yer kürəsi Günəşdən
qəbul etdiyi birbaşa enerjini udur, artıq enerji kosmik
fəzaya qayıdır, səpələnir, Günəş təkrar olaraq fəzadan
özünə geri qəbul edir, elementlərin müəyyən kosmik
məkanda udulması isə yanmanı, yəni Günəşi əmələ gətirir.
Günəşdə (ulduzlarda) olan sürət kosmik fəzanın heç bir
yerində olmur. Fəza elementlərinin ən maksimal sürət
hədləri Günəşdədir. Bu, çevrilmələrin əsasıdır. Günəşdə
sürətin maksimal həddi məhz zamanın sonu (sıfırı), pik
həddidir. Zamanın sıfırı isə yeni zamanın əsasıdır ki, bu da
Günəşdən çıxan yeni elementlərlə başlayır. Zaman
enerjinin (Günəşin) bərk materiyaya ən yaxın nisbətində
qısalır. Deməli, Günəşə yaxın olan istənilən planet nisbətdə
həm sürətlidir, çünki enerji çox qəbul edir, həm də qısa
zamana daha yaxındır. Deməli, yaxın planetlərin zamanı və
məhv olması daha yaxındır. Günəşə ən yaxın və uzaq
planetlər yox, orta mövqe tutan planetlər daha
məqbuldurlar. Günəş sisteminin orta trayektoriyaları
(Günəş boyu olan çevrə trayektoriyası), hansı ki, onları
planetlər cızaraq müəyyən edirlər, daha yaxşı trayektoriyalardır.
Enerji və enerjisizliyin nisbətinin izah olunmasından
belə nəticəyə gəlmək olur ki, heç bir element ilk mahiyyət
(başlanğıc) baxımından tam ölmür, özək qalır, məhv olmur,
sadəcə olaraq dövrü çevrilmələrə məruz qalır. Xassəsini
dəyişir. Məsələn, oksigen hidrogenə, karbona və s. çevrilir.
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Həmin elementlər də təkrar oksigen olur. Bu izah da
kainatın vahid element (maksimum iki element) mənşəyini
ortaya qoyur. Ancaq bu izah mütləq deyil.
Bu bərpa prosesi, yəni qeyri-tarazlıqdan yaranan tarazlıq,
dünya və kainatın nizamlama sisteminin tərkibidir. Bu
baxımdan da kainat müstəvisi qeyri-tarazlıqdan tarazlığa doğru
və əksinə istiqamətdə baş verən nizamlama proseslərindən
ibarətdir. Fikirləşək ki, Yer kürəsi fırlanmasa Günəş onu əridib
məhv edər, son olaraq alova, yəni, Günəşin özünə çevirər.
Fırlanma yoxdursa, udulma sayəsində Yer kürəsi əriyər və bir
kütlə kimi yoxa çıxar, ya da fəzada Günəşə (yanan alova)
çevrilər. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, hərəkətlər
həm qoruyucu, həm də məhvedici ola bilər. Əks olunmadan,
kütlə dəyişməsindən, tərkib dəyişməsindən hərəkətlər meydana
gələ bilir. Bərk materiyanın fəzada hərəkəti onun tərkibinin
dəyişməsindən asılıdır. Deməli, Yer kürəsi əslində sutka
ərzində öz həcmini və kütləsini dəyişdirə bilir. Bu, artıb-azalma
ilə (ümumi həcmdə, kütlədə) müşahidə olunur. Artıb-azalma
nisbətinin bərabərliyi sutkalıq tarazlığın əsaslarını meydana
gətirmiş olur. Biz insanlar da onu zamana bölürük.
Yer kürəsinin hərəkəti ona tətbiq olunan qüvvənin
udulmasından son nəticə olaraq meydana gələn “artıq qüvvə”
sayəsində hərəkət edir. (Sanki, böyük qüvvə kiçik qüvvələri
ağuşuna alır). Bu qüvvə ardıcıl qaydada tətbiq olunur və Yer
kürəsi də ardıcıl olaraq hərəkət edir.
İki materiyanın bir-birinə təsiri dağıdıcı ola bilər. Burada
qüvvə üçüncü tərəf kimi motiv rolunu oynaya bilir. Məsələn,
iki ağacın (taxtanın) bir-birinə zərbə ilə vurulması sayəsində
dağıdıcılıq yaranır, forma dəyişir. Bu prinsipdən irəli gələrək
belə nəticə əldə etmək olar ki, Yer kürəsi, digər səbəblərlə
birlikdə yalnız ona dəyən ikinci bərk formalı materiyadan
(bunun ölçüsü-kütləsi-çəkisi Yerin kütləsindən çox olduqda
tamamilə dağıda bilər) dağıla bilər. Materiya yalnız ona tətbiq
olunan kənar qüvvə sayəsində hərəkət edə bilir. Kənar qüvvə
enerji və mexaniki vasitə ola bilir. Materiya qeyri-qüvvə
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tətbiqində qüvvəsizdir, yəni hərəkətsizdir. Buradan belə nəticə
ortaya çıxır ki, qüvvələrsiz planetlər ümumiyyətlə yoxdur.
Materiyanın qüvvəsi onun kütləsidir, tərkib elementlərinin
birləşmiş çəkisidir. Nisbi çəkidən çox olma isə öz-özünə
hərəkətdir. Bu da ki, həmin materiyanı hərəkətsiz saxlayan
qüvvənin sərhəddini keçmə deməkdir. Buradan da belə bir
məntiqi ortaya çıxır ki, ümumiyyətlə qüvvəyə tab olmayan
element yoxdur, qüvvəni də elementin tərkibi, çəkisi, kütləsi və
hərəkəti meydana gətirir. Ümumiyyətlə isə hərəkətsiz materiya
yoxdur. Deməli, planetlərin hərəkətini və qüvvələrini təmin
edən daxili enerji var. Bu, enerji materiya hissələrini
hərəkətdə saxlayır. Deməli, bütün elementlər, –ya bərk
birləşmədə olsun, ya da yumşaq,- daima hərəkətdədirlər. Onda
hərəkətsizlik yoxdur. Sadəcə nisbi vəziyyəti var. Yerin qüvvəsi
onun hərəkətində (daxili və xarici) meydana gəlir. Kütlənin
hərəkəti digər kütlə vasitəsini də hərəkətə gətirə bilir. Məsələn,
qatarlara qoşulan vasitələri buna nümunə gətirmək olar. Hər
hansı bir cisim Yer üzərində həmin cismə tətbiq olunan
qüvvənin sərhəddində-bərabərləşməsində-nisbi hərəkətsiz
vəziyyətindədir. Kənar təsir bu nisbəti pozur və cisim hərəkətə
gəlir.
Nəticələr:
-heç bir element tək halda hərəkətdə ola bilməz;
-hərəkət elementlərin qarşılıqlı təsirindən meydana
gəlir;
-qüvvə qarşılıqlı təsirdən ortaya çıxan məzmundur;
-qüvvə sürətin, hərəkətin məhsuludur;
-qüvvə və hərəkətin bir-birilərini şərtləndirici əsas kimi
olması prinsipi həm mütləq, həm də nisbidir;
-elementlərin birləşməsi böyük elementdir, mürəkkəb
elementdir;
-böyük elementin sürəti də böyükdür, deməli, qüvvəsi
də çoxdur;
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-böyük elementi hərəkətə gətirmək üçün ona təsir edən
qüvvə də tarazlı (digər element) olmalıdır;
-hər bir elementin həm digər elementin təsirinə məruz
qalır, həm də ümumi hərəkətin (ümumi qüvvə və təsirin)
təsiri altındadır;
-bir elementin hərəkəti üçün həmin elementin ümumi
qüvvə-bütöv qüvvə, tarazlığında yer aldığı məkanda
mövcud olduğu qüvvədən kənar təsir lazımdır, yəni
element bütöv qüvvənın tarazlığının hüdudlarından kənara
çıxdıqda hərəkət edir;
-kainatın bütöv qüvvəsi çox güclüdür və hər bir
elementi taraz vəziyyətində saxlayır;
-kainatın
tarazlığını
yaradan
müstəvi
üzrə
hərəkətlərdir;
-kainatın tarazlığı onun tərkibində olan qeyri-tarazlıqlardan və mütləq və nisbi məkan üzrə tarazlıqlardan
yaranır;
-məkan düz olduqda tarazlıq da düz olur. Tarazlı,
bərabər məkan üzərində dayanan elementi hərəkətə
gətimək üçün böyük qüvvə tələb olunur. Məsələn, düz bir
məkanda qayanı tərpətmək üçün böyük qüvvə lazımdır,
təsir edən böyük element lazımdır, çünki onu saxlayan
məkan üzrə tarazlıq qüvvəsi də böyükdür, fərqi yaratmaq
üçün böyük təsir edən qüvvə lazımdır;
-mütləq hərəkət fərqli qüvvədən-qüvvə tarazlığının
pozulmasından yaranır;
-nisbi hərəkət üçün kiçik qüvvə lazım olur. Bu qüvvə
daima olduğuna görə, nisbi hərəkət də daimidir;
-sürətin çoxalması müstəvinin nahamarlığında daha
çoxdur. Çünki, müstəvidə tarazlıq pozulubdur. Bu halda
həmin müstəvi üzərində dayanan element müstəvinin az
qüvvəsi olan (yəni, elementin nisbətdə az toplandığı hissə)
hissəyə sürətlə hərəkət edir. Müstəvinin çox qüvvə olan
hissəsi (yəni diklik, yoxuşluq) az qüvvə olan hissəyə, yəni
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enişə doğru üzərində olan digər elementi itələyir. Sürət
qeyri-tarazlıqdan yaranır;
-planetlər taraz vəziyyətindədirlər, təqribən eyni
müstəvidə “dayanıblar”, hərəkət edirlər, bu baxımdan da
bir-birilərinin üzərlərinə gələ bilməzlər. Həm də onlar
arasında olan kosmik fəza bir “yumşaldıcı, elastiki məkan”
rolunu oynayır. Planetlər hərəkət edərkən fəzada –elastiki
müstəvidə- yol açırlar. Ola bilər ki, onların Günəş ətrafında
dövr etmələrinə də bu yol açılması zamanı “itələnən fəza
məkanı” təsir göstərsin. Açılan fəza həm də planetlərin birbirilərinə yaxın gəlmələrinin qarşısını alır. Onları müəyyən
nizamla əlaqədə saxlayır. Əgər bu aralıq və sıxlaşangenişlənən müstəvi olmasa, Günəş planetləri nizamla
hərəkətə gətirə bilməz. Təsəvvür edək ki, mexaniki olaraq
planetlər bir-birilərinə dəyib dağılar. (Qeyd: insanların
hərəkətlərini də onların maraqları tarazlı edir və
məsafələri yaradır. Buna görə də hər bir şəxsin maraq
sferası meydana gəlmiş olur);
-hərəkətin hədləri tarazlıqlar üçündür, qüvvə
paylanmaları üçündür;
-insanların hərəkətləri (fiziki hərəkətləri və düşüncələri
– zehni hərəkətləri) də məhdudlaşandır. Hərəkətin son
həddi də mövcud vəziyyətin yoxluğudur. İnsanlar bu
baxımdan çox hərəkətdə olarlarsa və ətrafdan enerji qəbul
etməzlərsə, ümumiyyətlə, enerji mübadilələrində olmazlarsa, zamanı özləri üçün qısalda bilərlər. Çox yatmaq,
“hərəkətsiz” olmaq düzgün deyil, siqnalların qəbulu
məhdudlaşır, enerji qıtlığı yaranır, orqanizm zəifləyir,
çevrilmə prosesləri ləngiyir, inkişaf dayanır və s.
Yatmamaq və çox hərəkətdə olmaq da ziyandır. Həddən
artq siqnalların qəbulu da enerjini artırır, çevrilmələri
artırır və zamanı qısaldır, tarazlığı pozur, enerji boşalması
ləngiyir;
-tarazlıq həm universal, həm də konkret hallarda var.
Lakin ən son nəticə bütövün tarazlığını, tarzlı hərəkətini,
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nisbi dayanışını yaradır. Bu prinsipdən çıxış edərək demək
olar ki, Yer üzərində hər bir element hərəkətdə olarkən
eyni çəkiyə malik ola bilməz. Məsələn, insan bir şərti bir
məkanda bir çəkiyə, addımlayarkən digər məkana keçəndə
başqa çəkiyə malik olmalıdır. Çünki Yer küərsinin bütün
nöqtələrində onun üzəində olan cisim konkret halda eyni
çəki verə bilməz. Yer kürəsinin tam bərabər qüvvəsi-tarazlı
qüvvəsi onun şərti olaraq bütövündədir. Hərəkət edəndə də
Günəş şüalarının və Yerin daxili enerjisinin nisbəti də
dəyişir. Bu baxımdan bir şərti vahidli çəki cismi digər
məkanda öz çəkisini Yerin və Günəşin paylanmış enerjisi
üzrə dəyişir. Məsələn, şəxsən mən inana bilmərəm ki,
mənim çəkim gec və gündüz az dəyişən zaman intervalında
eyni olsun. Göydə üçan təyyarə mütləq eyni çəki ilə hərəkət
etsin. Gecə və gündüz mexanika eyni sürətlə və çəki ilə
mövcud olsun. Buna dəyişən enerji imkan verə bilməz.
Gecənin sürəti başqa, gündüzün sürəti başqadır, gecənin
çəkisi başqa, gündüzün çəkisi başqadır, yəni, fərqlidir;
-dəyişən məkanda hər bir insan ömrü, digər canlı ömrü
fərqlidir. Bu, onların enerji almalarından və vermələrindən
asılı olur. Birmənalı olaraq demək olmaz ki, ömür hansı
halda qısa, hansı halda uzun olur. Bu, dəyişən prinsip
üzrədir. Lakin bəzi fikirlərə əsasən hesab etmək olar ki,
Yer kürəsinin şimal qütbündə və ekvatorlarda ömür digər
enliklərə nisbətən zamana daha yaxındırlar. Şimal
qütblərdə, əslində soyuqdan Yer kürəsinin zamanı uzundur,
çünki, enerji mərkəzlərə nisbətən az düşür. Lakin ömür
ona görə qısalır ki, təbiətdən lazımi resursları ala bilmir.
Günəşin azalığı resurs azlığına səbəb olur. Az resurslu
insanın enerjisi də az olur. Ekvatorlarda isə Günəş
enerjisinin çoxluğu da ömrü qısalda bilir. Həm də daha tez
proses baş verir. Çünki, Günəş enerjisinin çoxluğu
resursların tükənməsinə şərait yaradır. Günəş yaranmanı
və ölməni tezləşdirir, nəticədə insanlar üçün lazım olan
təbii resurslar çatışmır. Ömür qısalır.
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Nəticə:
-enerjinin azlığı zamanın uzanması resursların azlığıdır
ki, bu da ömrü qısaldır (canlılara münasibətdə). Təsəvvür
edək ki, Mars planetində zaman Yerə nisbətən uzundur.
Lakin burada insan (Yerin insanı) yaşaya bilməz. Çünki,
resurs azlığı (soyuqdan, Yerdəki qədər olmayan resurs)
olmadığına görə insan az yaşaya bilər. Ya da az resurs və
az enerji orqanizmi çox uzun zamana dartar. Bu fikirlər
mütləq olmaya bilər. Çünki hər bir yaranış öz məkanına
xasdır və onun nizam elementidir. Başqa quruluşda tab
gətirə bilməz. İnsanların başqa planetlərə (uzaq planetlərə)
getməsi çox təhlükəlidir, bu, məhvdir;
-enerjinin çoxluğu da resursların sürətlə yaranması və
tükənməsidir. Zamanın qısalmasıdır. Canlı ömrünün
qısalmasıdır.
Proseslərin də formaları dəyişə bilir. İnsanların tətbiq
etdikləri bütün proseslər forma dəyişikliyinə məruz qala bilir.
Hərəkət olan yerdə forma dəyişikliyi də vardır. Hərəkətlər
özləri forma dəyişmələrini yaradır. Hərəkət həm də
çevrilmələrlə məzmun dəyişikliyini ortaya çıxara bilir.
Maraqların təmin olunması üsullarından biri olan seçki
prosesləri də forma dəyişmələrini meydana gətirə bilir. Forma
dəyişmələri və yeni məzmunlar hərəkətlərin hüquqlarını
(subyektlərin fəaliyyət hüquqlarını) meydana gətirir. Deməli,
seçki prosesi həm məzmun, həm forma, həm hüquq, həm də
maraqları təmin edən vasitələrdən biridir. Proseslərin
formalarının təsnifatı da mümkündür. Məsələn, seçki bir
təşkiledici formadır. Seçki bir proses olaraq həm mütləq forma,
həm də düşüncə obyekti kimi mütləqdən kənar abstrakt
formadır, forma obyektidir).
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QÜVVƏ HAQQINDA
BİZİM
YAŞADIĞIMIZ
SİSTEMDƏ
BAŞLICA
OLARAQ GÜNƏŞİN ÖZÜNDƏ TƏBİƏT QÜVVƏSİ
BAŞLAYIR VƏ PLANETLƏRƏ ÖTÜRÜLÜR. ÇÜNKİ
HƏRƏKƏTİN BAŞLANĞICI GÜNƏŞDİR. DİGƏR
SİSTEMLƏRDƏ DƏ ULDUZLARDIR. QALAKTİKALARDA İSƏ, QÜVVƏ PAYLANMASI BAŞ VERİR VƏ
KAİNATIN VAHİD QÜVVƏSİ MEYDANA GƏLİR.
GÜNƏŞDƏ ŞƏRTİ OLARAQ QÜVVƏNİN BƏRABƏRLƏŞMƏSİ BAŞ VERİR. BÜTÜN SOYUQ (NİSBƏTƏN
SOYUQ, – FƏZADA YAYILMIŞ GÜNƏŞ İSTİLİYİ
HESABINA, - BU, MATERİYALARA NİSBƏTƏN ÇOX
ZƏİF İSTİLİKDİR, ÇÜNKİ, ELEMENTLƏR ÇOX
SEYRƏK
VƏ
YÜNGÜLDÜR,ELEMENTLƏR)
ELEMENTLƏRİN GÜNƏŞƏ DOĞRU HƏRƏKƏTİ HƏMİN
ELEMENTLƏRİN ŞƏRTİ “0” NÖQTƏSİNƏ YAXINLAŞMASINI TƏMİN EDİR. BURADA CƏZBETMƏNİN SONU
ŞƏRTİ “0”-DIR, BURADAN DA, YƏNİ, “0”-DAN DA
İSTİLƏŞMƏ BAŞLAYIR VƏ İTƏLƏMƏ MEYDAAN
GƏLİR. DEMƏLİ, GÜNƏŞ ENERJİSİ (GÜNƏŞDƏN
GƏLƏN ENERJİ) DAHA ÇOX İTƏLƏYİCİDİR. BU
İTƏLƏYİCİLİK FƏZADA VƏ PLANETLƏRİN UDMASINA
ÇEVRİLİR. TƏRS MÜTƏNASİBLİK YARANIR: MATERİYALARDA CƏZBETMƏ İTƏLƏMƏYƏ ÇEVRİLİR.
GÜNƏŞ KOSMİK FƏZA ELEMENTLƏRİNİ ÇEVİRƏN
MƏRKƏZ ROLUNU OYNAYIR. BURADA SOYUQ
ELEMENTLƏRİN SÜRƏTLƏ HƏRƏKƏTİ ONLARIN
QIZMASINI YARADIR VƏ BÖYÜK QÜVVƏ BİR SOYUQ
ELEMENTİ İSTİ ELEMENTƏ ÇEVİRİR. GÜNƏŞƏ DAXİL
OLAN (GÜNƏŞİ, QIĞILCIMI, İŞIQSAÇMANI YARADAN)
ELEMENTLƏR GÜNƏŞİ BAŞQA XASSƏ İLƏ TƏRK
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EDİRLƏR. BELƏCƏ DƏ BİR ELEMENTDƏN BAŞQASI
MEYDANA GƏLİR.
BELƏ QƏBUL ETMƏK OLAR Kİ, İLK ELEMENTLƏR
KOSMİK FƏZADAKI ELEMENTLƏRDİR, ƏN KİÇİK
HİSSƏCİKLƏRDİR. BU BAXIMDAN DA FƏZA KAİNAT
BAŞLANĞICININ ƏSASIDIR. BELƏ TƏXMİN ETMƏK
OLAR Kİ, GÜNƏŞİN QÜVVƏSİ ONUN SİSTEMİNƏ
DAXİL OLAN (KOSMİK FƏZA VƏ PLANETLƏR)
ELEMENTLƏRİN QÜVVƏSİ QƏDƏRDİR. BÜTÜN
QÜVVƏLƏR GÜNƏŞDƏN ÖTÜRÜLÜR, ONA GÖRƏ DƏ
GÜNƏŞ VƏ ONUN SİSTEMİ ARASINDA TARAZLIQ
YARANIR. GÜNƏŞİN QÜVVƏSİ PLANETLƏRDƏ VƏ
KOSMİK FƏZADA YAYILIR, BURALARDA “UDULUR”,
“ARTIQ QÜVVƏ” TƏKRAR OLARAQ GÜNƏŞƏ
QAYIDIR. BURADA GÜNƏŞ ŞÜALARI PLANETLƏRİN
DOYDUĞU VƏ GERİYƏ QAYTRADIĞI ARTIQ
QÜVVƏDİR. ARTIQ QÜVVƏ İSƏ PLANETLƏRİN
QƏBUL ETDİKLƏRİ QÜVVƏ İLƏ EYNİ KƏMİYYƏTDƏ OLMALIDIR. BU KƏMİYYƏTİN TARAZLIĞINI
İSƏ PLANETLƏRİN ÖZ OXLARI ƏTRAFLARINDA
FIRLANMALARI MEYDANA GƏTİRİR. QƏBUL
EDİLƏN GÜNƏŞ ŞÜASINI FIRLANDIQCA TƏKRAR
OLARAQ GERİ QAYTARIRLAR. GÜNƏŞİN QÜVVƏSİ
İSƏ PLANETLƏRİN DAXİLİ QÜVVƏLƏRİNİ ARTIRIBAZALTMAQ ÜÇÜNDÜR. BU BAXIMDAN DA
PLANETLƏR HƏRƏKƏT EDİRLƏR, ÖZ OXLARI
ƏTRAFLARINDA FIRLANIRLAR. FIRLANMA – PLANETLƏRİN DAXİLİ QÜVVƏSİ TƏRƏFİNDƏN GÜNƏŞ
QÜVVƏSİNİN UDULMASI VƏ DOYDUQDAN SONRA
GERİ İTƏLƏNMƏSİ SAYƏSİNDƏ BAŞ
VERİR.
BURADAN DA BELƏ NƏTİCƏYƏ GƏLMƏK OLUR Kİ,
GÜNƏŞ ŞÜALARI ELƏ PLANETLƏRİ FIRLADIR,
ONLARIN DAXİLİ QÜVVƏLƏRİNİN KƏMİYYƏTİNİ
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ARTIRDIQDA, PLANETLƏR ÖZ OXLARI ƏTRAFINDA
FIRLANIRLAR.
DEMƏLİ, QÜVVƏNİN ÜMUMİ ƏSASI BİRDİR.
CƏZBETMƏ VƏ İTƏLƏMƏ (BUNLAR SADƏCƏ
İSTİQAMƏTLƏRDİR) QÜVVƏLƏRİ İSƏ MATERİYA
KÜTLƏLƏRİNDƏN FORMALAŞIR. HƏR BİR MATERİYA
(GÜNƏŞ VƏ PLANETLƏR) QÜVVƏNİ HƏM “UDURLAR”
HƏM DƏ “DOYDUQDAN” SONRA BURAXIRLAR.
KOSMİK FƏZA GÜNƏŞ VƏ PLANETLƏR ARASINDA
QÜVVƏNİN PAYLANMASI MÜSTƏVİSİDİR. KOSMİK
FƏZA BİR PLANŞETDİR VƏ BURADA YAYILMIŞ
TARAZLI QÜVVƏ VARDIR. KOSMİK FƏZANIN
QÜVVƏSİ YAYILMIŞ HALDA OLDUĞUNDAN GÜNƏŞ
VƏ PLANETLƏRİN QÜVVƏSİNDƏN ZƏİFDİR. MƏSƏLƏN, PLANETİN ƏRAZİSİ QƏDƏR OLAN KOSMİK
FƏZADA OLAN QÜVVƏ PLANETDƏN ÇOX KİÇİKDİR,
ÇÜNKİ, MƏKAN EYNİ OLSA DA KÜTLƏ AZDIR, SIXLIQ
AZDIR.
GÜNƏŞLƏ PLANETLƏR QÜVVƏLƏRİN CƏZB
OLUNMASINDA
VƏ
İTƏLƏNMƏSİNDƏ
TƏRS
MÜTƏNASİBDİR. BİRİNİN CƏZBETDİYİNİ DİGƏRİ
İTƏLƏYİR. BUNDAN DA BİR-BİRİLƏRİ ƏTRAFINDA
TARAZLIQ VƏ SİSTEM YARANIR. MƏSƏLƏN, GÜNƏŞİN UDDUĞU (ƏKS OLUNAN ŞÜALAR) PLANETLƏRİN
FƏZAYA VƏ GÜNƏŞİN ÖZÜNƏ TƏRƏF BURAXDIQLARIDIR. BU, GÜNƏŞİN CƏZBETMƏ QÜVVƏSİNƏ
TABE OLUR. GÜNƏŞİN BURAXDIĞI (İTƏLƏMƏ) İSƏ
PLANETLƏRİN CƏZBETMƏ QÜVVƏSİNƏ (ONLARIN
UDDUQLARI QÜVVƏ) DAXİL OLANDIR. DEMƏLİ,
BELƏ BİR NƏTİCƏ ƏLDƏ OLUNUR Kİ, GÜNƏŞDƏN
PLANETLƏRƏ GƏLƏN ENERJİ ŞÜALARI DAHA
GÜCLÜ VƏ ENERJİLİ, PLANETLƏRDƏN BURAXILANLAR İSƏ BİR QƏDƏR ONDAN AZ ENERJİYƏ
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(NİSBƏTƏN SOYUQ) MALİK OLA BİLƏR. BU
BAXIMDAN MATERİYALARIN (GÜNƏŞİN VƏ PLANETLƏRİN) ATMOSFER VƏ TERMOSFERDƏN İBARƏT
OLAN QATLARI VARDIR VƏ BUNLAR QARIŞIQDIRLAR, BİR-BİRİNİN İÇƏRİSİNDƏDİRLƏR. HƏR BİR
ATMOSFERDƏ İSİNMƏ VƏ SOYUMA PROSESLƏRİ
BAŞ VERİR VƏ TƏNZİMLƏMƏ MEYDANA GƏLİR.
BƏRK MATERİYALARIN DAXİLİNDƏ QÜVVƏ –
CƏZBETMƏ VƏ İTƏLƏMƏ QÜVVƏSİ-BİRLƏŞİR.
PLANETLƏR GÜNƏŞ ŞÜALARINI QƏBUL EDƏNDƏ
QIZIR, BURAXANDA İSƏ NİSBƏTƏN SOYUYURLAR.
BELƏLİKLƏ, TARAZLIQ YARANIR.
GÜNƏŞ ŞÜASININ YER KÜRƏSİNƏ DÜŞMƏSİ
SÜRƏTİ İLƏ HƏMİN ŞÜALARIN QAYITMASI SÜRƏTİ
ARASINDA
MÜTLƏQ
BƏRABƏRLİYİN
OLUBOLMAMASI ŞÜBHƏ YARADIR. BURADA ŞÜNƏŞ
ŞÜASININ (İŞIQ SÜRƏTİNİN) SANİYƏDƏ TƏQRİBƏN
300 MİN KM. OLMASI DA ŞÜBHƏ YARADIR.
MƏSƏLƏN, KOSMİK FƏZADAN KEÇƏN ŞÜA İLƏ
YERİN ATMOSFERİNDƏN KEÇƏN GÜNƏŞ ŞÜASININ
SAHİYƏDƏ TAM EYNİ SÜRƏTLİ OLMASI ŞÜBHƏLİDİR. ÇÜNKİ ŞƏRAİT FƏRQLİDİR. BU BAXIMDAN
MÜTLƏQ BƏRABƏRLİK OLA BİLMƏZ. GÜNƏŞ YER
KÜRƏSİNDƏN QƏBUL EDİLƏN VƏ YER KÜRƏSİNDƏN BURAXILAN İŞIQ SÜRƏTLƏRİ FƏRQLİDİR.
HƏLƏLİK BUNU İZAH ETMƏK ÇOX ÇƏTİNDİR.
KOSMİK FƏZA NİSBƏTƏN QARANLIQDIR.
GÜNƏŞ ŞÜASI BƏRK MATERİYAYA DÜŞDÜKDƏ
HƏMİN MATERİYA DAHA ÇOX İŞIQLANMA VERİR.
BU GÜNƏŞ ŞÜASI MATERİYANIN DAXİLİNDƏKİ
QÜVVƏNİ İŞIQLANDIRIR.
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Zaman, element və məkan haqqında
Hər bir planetin öz zamanı var. Bu davamedicilikdə
təzahür edir. Enerjidən uzaqlaşdıqca, hərəkət zəifləyir və
zaman uzanır.
Hər bir düşüncənin öz obyekti var. Düşüncə enerji
olduğundan (xaricdən gələn enerji selinin beyində
formalaşdırdığı mövcudluq) təbii ki, onun da zamanı var. Hər
bir düşüncə öz zamanıa xasdır. Bunun üçün isə şəraitin
yetişməsi lazımdır. Şəraitin yetişməsi isə zərurətdən meydana
gəlir. Düşüncəni də iki istiqamətdə təsnif etmək olar: birincisi,
fövqəlsiqnalların köməyi ilə formalaşan düşüncə-burada ola
bilər ki, siqnallar birbaşa fövqəlqüvvədən (məsələn, makroqüvvədən) insana daxil olur. İkincisi isə təbiətin daxilindən
(məsələn, Günəş sistemindən əldə edilən siqnallar) gələn
siqnallar ilə formalaşan düşüncələr. İkinci istiqamət üzrə
formalaşan düşüncələrdə zaman amili yetişən şəraitlə, dəyişən
şəraitlə müəyyən olunur. Birinci istiqamətin düşüncəsində isə
kainatın qlobal qüvvəsi ilə yetişən amillər mühüm rol oynayır.
Bu baxımdan da siqnalları qəbul etmək dərəcəsinə görə
insanları da makro və mikro düşünən insanlar kimi qəbul
etmək olar. Ən yüksək səviyyədə düşünmə insanları daha çox
kainata bağlayır, onun makro zamanı kainatla əlaqəli olur, bu
da insanları dahiliyə, müdrikliyə aparıb çıxarır. Onların
düşüncəsini təkmil edir, zaman-zaman mükəmməlləşdirir.
Ondan aşağı düşünən insanlar isə daha çox “aşağı” təbiətə
bağlı olurlar. Burada isə insanlar daha çox aşağı təbiətin
materiyasına bağlanır. Birinci dərəcələi düşüncə insanları daha
çox mənəviyyat insanları, ikinci düşüncə dərəcəsinin insanları
isə material aləmin insanları olurlar. Filosofları bu baxımdan
da birinci dərəcəli düşüncə
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Əgər nəzərə alsaq ki, insanlar da ən kiçik təbiət hissəciklərindən ibarətdir, onların ruhu da elə təbiət və fövqəltəbiət
hissəcikləridir, onda belə qərara gələ bilərik ki, birinci dərəcəli
düşünən insanların bazalarında bu hissəciklərin çox hissəsi
(həcmi) toplanıbdır. Yəni, anadangəlmə beyinləri daha çox
yetişməyə meyillidir. Siqnalları da qəbul etdikcə, beyin daha da
inkişaf edir.
Düşüncə zamanının formalaşmasında beyin (düşüncə)
obyektlərinin dəyişməsi də mühüm rol oynayır. Yəni, insanlar
düşüncələrini bir obyektə çox yüklədikdə digər obyektin sonu
olur. Burada artıq yaddaş (hafizə) mühüm rol oynayır. Bir
informasiyanın qəbulu digər informasiyanı silə bilir. Silinmiş
informasiya üçün zaman başa çatmış olur. Buradan da
idealizm meydana gəlmiş olur. Düsüncənin zamanı həm
kainatla bağlıdır, həm də “aşağı” təbiətlə (tərkib təbiəti ilə)
əlaqəlidir. Hər ikisində düşüncə obyektinin zamanı mövcud
olur. Düşüncənin mövcudluğu və mövcudsuzluğu isə materiya
aləminin mütləq varlığını heçə endirə bilməz. Buradan da
materializm meydana gəlmiş olur. Materiya var, o mütləqdir,
düşüncə əslində onu zaman-zaman axtarıb tapır. Düşüncənin
zamanı materiyanın zamanı ilə üst-üstə düşə bilir. Yəni,
düşüncə materiyanı kəşf etdiyi zaman öz məqsədinə çatır.
Düşüncə materiyanı axtara-axtara yeni zamanlara daxil olur və
tapdığı materiyanın zamanını aşkarlayır. Ancaq materiyanın
mövcudluğu düşüncənin mövcudluğundan qabaq olur. Düşüncə
sadəcə onu tapır. “Batıb –çıxan” və obyektə daxil olan
materiya əlamətlərinin əks olunmasına görə düşüncə tərəfindən
aşkar olunur. Deməli, materiyanın zamanı da düşüncə (burada
həm də görmə) tərəfindən aşkar oluna bilir. Materiyanın aşkar
olunması ilə siqnalların qəbulu elə düşüncənin zamanını
meydana gətirir. Gözdən itən materiya da yaddaşda qala bilir.
Deməli, düşüncənin zamanı materiyanın zamanı ilə nisbətdə
fərqli ola bilir. Materiyanın gözdən itməsi onun zamanını
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müvəqqəti olaraq bitirir, düşüncənin-onun üzərində düşünülənin zamanı isə hələ də qala bilir. Burada hafizələrdə gözdən
itən materiyanın forması (obrazı) əks olunur. Deməli, buradan
da belə nəticə ortaya çıxır ki, düşüncələrin formalaşmasında
əsasən material aləmin siqnalları, yəni onlarn obrazlarının
siqnalları mühüm rol oynayır. Burada artıq beynin əks etmə
(materiya aləmini əks etmə) zamanı düşüncə zamanını uzada
bilir. (Qeyd: əslində “aşağı” təbiətdə, eləcə də gözlə görünən
kainatda materiyasız aləm yoxdur. İstənilən rəng varsa,
element də var. Ancaq bu, o demək deyil ki, hər şeyi göz
görmək qabiliyyətinə malikdir. Lakin göz nəyi əlavə
görəcəksə, o da materiya aləminin tərkibi olacaqdır. Bu
baxımdan rəngsizlik, əlamətsizlik yoxdur. Gözə görünə
bilən istənilən obyekt varlıqdır, həm də mütləq varlqıdır.
Mütləq varlıq həm də gözlə görünməyən, lakin digər duyğu
orqanları vasitəsilə hiss ediləndir. Deməli, mütləq varlıqsız
heç nə yoxdur).
Əslində zaman elementlərin hərəkətindən (yerdəyişməsindən, eləcə də özündən sonra yeni elementləri meydana
gətirməsindən, yəni çevrilmədən sonra, yeni xassə yaranandan
sonra) ortaya çıxan dəyişmədir, vəziyyətdir. Elementlərin
məsafə və yerdəyişməsidir. Zaman -ölçmədir, hərəkətlərin
ardıcıl olaraq hesablanmasıdır, bu baxımdan da elə insanlar
üçündür. Məsələn, Yerin Günəş ətrafında dövr etməsinin
ölçüləri, hesablanması ilə zamanı biz müəyyən edə bilirik.
Eləcə də Ay peyki ilə şərti olaraq ayı müəyyən edirik. Burada
zamanı cisimlərin hərəkətinin hesablanması (ədədlə, ədədi
ifadə edən rəqəmlərlə) meydana gətirir. Yəni, təqvimlər göy
cisimləri ilə müəyyən olunur. Zaman bu baxımdan ən kiçik
hissələrə bölünəndir. Yəni, təbii ki, saniyələr də bölünür. Ən
kiçik atomun hərəkəti elə ən kiçik zamandır. Deməli, zaman
elementin özündədir. Element yoxdursa, elementin hərəkəri
yoxdursa, zaman da yoxdur. Elementin hərəkətinin zəifləməsi
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zamanı uzadır. Bu baxımdan ulduzlar sisteminin zamanları var.
Hər bir ulduz sisteminin (Günəş sisteminin)öz zamanı var.
Həmin zaman sistemin mərkəzində dayanan enerji ilə müəyyən
olunur.
“Sıfır zaman” –“zamansızlıq“ yoxdur”. Yəni, əslində var.
Zaman mütləqdir. (Bir planet daxilində. Ola bilər ki, nisbi
hərəkətdə olmayan bərk materiya üçün “sıfır zamanı” var. Bu
da mütləq deyil. Çünki, hər bir bərk materiya Günəşlə-enerji ilə
təmasda olduğundan zamana malikdir. Bərk materiyanın da
çevrilmələri olur. Məsələn, qaya parçası Günəşin və ətraf
aləmin digər elementlərinin təsirindən dəyişə bilir. Deməli,
qaya üçün zaman var. Tərkib və forma dəyişməsi var). Bərk
materiya üçün sıfır zaman Günəşə yaxınlıqdır və Günəşin
özüdür. Zaman burada çevrilmələr yarada bilir. Deməli, enerji
mənbəyi “sıfır” zamanında olur. Günəş sıfır zamanıdırsa,
deməli, hardasa, zamanları yaradan və yaxınlıq və uzunluğu
birləşdirəndir.
Sıfır zamanı, qeyd etdik ki, materiyanın hərəkətinin nisbi
sonunda olur. Yəni, Günəşdə bir element xassəsini dəyişir və
kosmik fəzaya və planetlərə doğru yönəlir. Bu anda da çevrilir.
Günəşə yaxınlaşdıqca zaman qısalır, Günəşdən uzaqlaşdıqca
zaman uzanır. Onda koordinatlar üzrə (“-”, “+” sıfır “0”
zaman elə Günəşin özüdür. Günəşin sıfır zamanına mütləq
sıfır zaman deyək.
Kainatda, hələlik deyək ki, zamansızlıq “yoxdur”.
Çünki zaman elə elementin özündədir. Ancaq
qalaktikaların sərhədləri şübhələr yaradır. Ola bilər ki,
zamansızlıq məhz burada –enerjidən ən sərhədlərdə ola
bilsin. Sərhədlərdə hərəkətin mənfiliyi çox ola bilər. Yəni
zaman olmaya bilər). Çünki hərəkət vardır, mütləq
hərəkətsizlik yoxdur. Məhz qalaktikalar və ulduzlar sistemi
daxilində mütləq hərəkətsizlik yoxdur. Tam zamansızlıq tam
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hərəkətsizlikdir. Deməli, zaman əslində elementlərin nisbi və
mütləq hərəkətlərində olandır.
İkinci aspektdə izah etsək, belə qənaətə gələ bilərik ki,
“sıfır zamanı”nı (riyazi koordinatlarda “qarşı-qarşıya” olan
zaman) hərəkətlə hərəkətsizliyin (tam hərəkətlə nisbi dayanan
hərəkətin qarşılaşması) sükunət halında da şərti olaraq
axtarmaq olar. Məsələn, bir planet Günəşə yaxındır, digəri
uzaqdır, burada zaman da fərqlidir. Yaxın və uzaq planetin
qarşılşmasına şərti sıfır qoya bilərik. Günəşdən başlayaraq (düz
xətt boyunca onun sisteminin sərhədlərinə doğru) başlanğıc
koordinat nöqtəsi qoysaq, onda, belə qərara gələ bilərik ki,
Günəşə doğru zaman qısalır. Yəni, “+”-larda zaman qısalır.
Elementin “ömrünün sonuna” yaxınlaşır. Şərti “0”
nöqtəsindən sola doğru, yəni, “-”-larda isə zaman uzanır.
Yəni, elementin ömrü uzanır. Bu da çevrilmələrdir. (Bizim
insan aşkar olunan Günəşin başqa planetində Yerdəki kimi
mövcud ola bilməz). Bu uzanma Günəş sisteminin müstəvi
üzrə ən son sərhəddinə qədər baş verir. Onda, ehtimalla
belə qənaətə gəlmək olur ki, Günəşdən uzaqda olan
planetlərin ömrü daha uzun, yaxındakı planetlərin ömrü
isə qısa ola bilər.
Məsələn, Yerin zamanı ilə Marsın və digər planetlərin
zamanı eyni deyil. İki planet arasında zaman koordinatında
“sıfıra gəlmə” (uzun zamanla yaxın zamanın müəyyən
koordinatlarda qarşılaşması) var. Deməli, “sıfır zaman” var
və bu nisbidir, koordinata bağlıdır. Mütləq sıfır isə
ümumiyyətlə iki sistemin sərhəddidir. Bu sərhəd varsa, deməli,
həmin sərhəd tamam qaranlıqdır. Mütləq qaranlıq isə mütləq
hərəkətsizlikdir, heçlikdir. Bu da tam məkansızlıqdır.
Mənfi zaman varsa da, o soyuqluqdur. Enerjisizlikdir,
xəyali olaraq “o”-dan xətt üzrə soladır, yaxud da aşağıdır. Uzaq
enerjisizlikdə zaman çox uzundur. Günəşdən uzaq məsafədə
zaman onun yaxınına nisbətən çox uzundur. Bu baxımdan
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bizim hesab etdiyimiz zaman digər planetlərin zamanı ilə eyni
ola bilməz. Buradan da belə bir nəticə ortaya çxıır ki, zaman
enerjidir və enerji olduğuna görə də elementin sürətinə,
hərəkətinə bağlıdır. Bir daha qeyd etmək olar ki, Günəşə çox
yaxın planetin zamanı daha qısadır, çünki materiya öz xassəsini
çevriməyə daha yaxındır.
Kainatda hərəkət tükənməz olduğundan zaman da tükənməzdir. Kainatın mütləq hərəkətsiz yeri varsa, o da onun
mütləq zamansız yerdir ki, bu da mütləq məkansızlığa gətirib
çıxarır.
Kainatda ona görə hərəkətlər tükənmir ki, burada cisimlər
daha çox dairələr üzrə dövr edirlər, təkrar çevrilmələr baş verir.
Bir koordinatdan tez-tez keçirlər. Deməli, zaman sonsuzdur.
Kainat zaman fərqlərindən ibarətdir. Vahid kainat zamanı
içərisində müxtəlif təbiət (planet) zamanları vardır.Bu baxımdan makrokosmosda zaman şərti və mütləq koordinatlarda
görünən –ardıcıl-təkrar olaraq görünən- eyni cismin eyni
nöqtədə -məkanda-görünməsinin ədədlə hesablanmasıdır.
Buradan belə çıxır ki, hər bir nöqtə və məkan bir zamandır.
Çünki hər ikisi elementdir. Deməli, zaman əslində elementin
özündədir və təbiətin zamanı elementlərdədir. Belə qəbul
etmək olar ki, kainat yoxdursa, element də yoxdur, məkan
və zaman da yoxdur. Kainat müxtəlif zamanlardan
ibarətdir.
Nəticələr:
-Günəş vahid olaraq mütləq sıfır zamandır-başlanğıc və
son zamandır, zamanı yaradandır. Günəşə yaxın zaman
qısalır, uzaqlaşmaq isə zamanı uzadır ;
-enerji sistemləri sərhədləri mütləq sıfır zamanlarıdır.
Tam enerjisizlik tam zamansızlıqdır, ya bərk, ya da heçlik
fonunda;
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-hər bir ulduz sisteminin öz zamanı var. Deməli,
Qalaktikaların öz zamanları var;
-hər bir planetin öz-zamanı var;
-Qalaktikalar sərhədləri çox ehtimal ki, “məkansızdırlar”, həddən artıq qaranlıqdırlar, bu baxımdan da ola
bilər ki, burada çoxlu sayda bərk elementlər var. Bu bərk
elementlər çevrilməyən başlanğıcdırlar. Ya da heç bir
element yoxdur və hərəkət və zaman da yoxdur. Bu da
mütləq inandırıcı deyil;
-enerji mənbəyindən uzaqlaşdıqca sürət də zəifdir.
Sürət qalaktika sərhədlərində-zamansız-enerjisiz sərhədlərdə tam bitəndir;
-kosmik fəzada sürətin artması üçün (mexanika üçün)
çoxlu sayda işıqlanma (aparatın özünün işıqlanması)
lazımdır;
-enerji mənbəyindən uzaqlaşan məsafənin uzunluğu
zamanın uzunluğudur ki, bu da özlüyündə hərəkətin
zəifləməsidir.
Elementlərin müəyyən məsafə ilə mövcudluqlarında,
element birləşmələrində müəyyən məkanlar formalaşır.
Məkanın özü də ən kiçik hisscikdən, birləşmiş böyük və sonsuz
məkanlara bölünür. Əslində, ən kiçik element öz-özlüyündə
məkandır. Elementlərin düzülüş forması, eninə və yuxarıya
doğru toplanması məkanın səthini və məkanın sıxlığı amilini
formalaşdırır. Deməli, məkan elementdir, element məkandır.
Bu baxımdan da tamamilə boşluq yoxdur. Nisbətən boşluq var.
Bu boşluq –məsələn, kosmik fəza boşluğu, nisbidir. Element
yoxdursa, əvəzində başqa element var. Buna görə də belə qəbul
etmək olar ki, kainat daxilində tam vahidlik (həddi olmayan
vahidlik) və tam boşluq yoxdur.
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Kainatı axtarmaqla bitməz. Elementlərin ən çox toplaşdığı
“məkan”-hissə-materiyadır. Deməli, planetlər və ulduzlar
məkanı müəyyən edən əsas güclü varlıqlardır.
Zaman formada, zaman məzmunda və hər ikisində
olur. Məzmunda və formada olan (hər ikisində olan zaman)
zaman materiyanın canlı aləminin zamanıdır. Çünki bu
aləmdə dəyişmə var. Forma və məzmun dəyişə bilir. Doğulma
və ölmə prosesləri forma və məzmun dəyişmələri zamanında
olur. Bu dəyişmələr elə zamanı meydana gətirir.
Bizim hesab etdiyimiz zaman (məzmun və forma əmələ
gətirən zaman) amili təbiətin özündədir, təbiət elementlərinin
ardıcıl hərəkətindədir. Məsələn, Yer kürəsinin sutkada hərəkəti,
ildə Günəş ətrafında hərəkəti bir məsafə dəyişməsi olduğundan,
bu dəyişmənin riyazi hesablanması elə zamandır. Deməli, bu
məsələdə zaman sadəcə olaraq eyni vəziyyətlərin
toplanmasıdır, ölçülməsdir. Buna daha çox forma zamanı
adını vermək düzgündür. Burada məzmun dəyişməsi artıq
tam başa çatıbdır. Nisbi sonluq və ya da mütləq sonluq var.
Günəş sistemində yeni dəyişikliklər baş vermir, yeni
məzmunlar ortaya çıxmır. Buradan Günəş sisteminin əbədiliyi
məsələsi ortaya çıxır. Burada məzmun və forma dəyişmələri
yeni dəyişmələrlə, yəni yeni məzmun əmələ gətirən
dəyişmələrlə əvəz olunmur, sadəcə təkrarlanma var.
Təbiətdə zaman ola da bilər ki, heç yoxdur. Sadəcə
proseslərin məhz bizim hesab etdiyimiz zamanla
(dalandırdığımız zamanla) davam etməsi, ardıcıl şəkildə
davam etməsi var. Yəni, dəyişməyən hərəkətin (məzmunca)
zamanı var. Ardıcıl olaraq baş verən təbiət hadisəsi, kainat
hadisəsi dəyişməzdir, sadəcə formanın müəyyən trayektoriya
üzrə ardıcıl hərəkətidir. Buna əvvəl izah verdik. Təbiətin çevrə
hərəkətində (məsələn, Günəş ətrafında dövretmə) zaman
dəyişmir. Çünki burada planetlər məhz bizim hesab etdiyimiz
kimi zamanla dövr edirlər. Bir nöqtədən bir və ya bir neçə dəfə
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keçməni biz dövrə (zaman) adlandırırq. Deməli, bizim hesab
etdiyimiz zaman (təbiətlə bağlı olan zaman) əslində müəyyən
bir məkanda hərəkət edən və yerini dəyişən, koordinatlarını
dəyişən elementlərdə əks olunur.
Əsl zaman başlanğıc və son arasında olan dəyişiklik
(formanın dəyişməsi, məzmunun dəyişməsi) intervalındadır.
Onda belə çıxır ki, canlılar, xüsusilə insanlar təbiətin nisbi son
məhsullarıdır və zamanın məzmunu (məzmunlu zaman) yalnız
onlara aiddir. Məsələn, inkişafın baş verməsi forma və məzmun
dəyişkənliyidir. Bu anda əmələgəlmə və yoxolma hadisəsi baş
verir. Məsələn, insanların əmələ gəlməsi, dəyişməsi və sonda
yox olması bu zamanla ifadə olunur. Burada da dövrlük var.
Bu məsələdə canlı aləmin zamanı ilə bərk materiyanın
zamanı birləşir, eyni məzmun təşkil edir. Fərq isə ondan
ibarətdir ki, həmin insan təzədən (ölən kimi yenidən
dünyaya gəlmə, yaxud da uşaqlıqdan təzədən başlama)
doğulmur. Deməli, canlı aləmə fərdi olaraq tətbiq olunan
zaman müvəqqətidir, bitəndir. Makrokosmosun zamanı isə
tükənməzdir. Deməli, kainatın əbədiliyi prinsipi mövcuddur.
Bir Günəş sisteminin eyniliyi digər Günəş (ulduz)
sistemində ola bilər. Zaman burada eyni ola bilər. Bunun üçün
də planetlər gərək Günəş sistemində olduğu kimi olsunlar.
Paralel Günəş sistemində eyni zaman olar. Günəşə oxşar ulduz
sistemində həyatın olması ehtimalı ola bilər.
Buradan da zamanın özünün təsnifatı meydana gəlmiş
olur. Əbədi zaman (birxətli, eyni məzmun çevrilmələri və
forma ilə müşahidə olunan zaman), yəni, təbiətin,
fövqəlvarlığın zamanı, insanların, canlı aləmin zamanı (birxətli
olmaqla yanaşı, fərdi qaydada bitən zaman). Canlı aləmin
zamanı onun dəyişməsində özünü göstərir. Dəyişən zaman
(canlı aləmin zamanı) “makrozaman” içərisində tərkib
zamanıdır.
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Hər iki zamanda meydana gətirən amil hərəkətdir. Birində
makrohərəkət, digərində isə nisbətən kiçik olan mikrohərəkət
mövcuddur. Makro hərəkət dəyişməyən (məzmunca
təkrarlanan, formasını tam bərpa edən), mikrohərəkət isə
makrohərəkətin təsiri ilə baş verən və formasını və məzmununu
dəyişəndir, fərdi olaraq sona çatandır.
Makrohərəkət əsasən makro çevrilmələrlə xarakterizə
olunur, yəni nəhəng qüvvə çevrilmələri təkrar olunur.
Makrohərəkət, makroqüvvə çevrilmələri daima eyni olan
formanı və məzmunu yaradır. Yəni, Günəş planetlərə enerji
verir, enerjini planetlər fəzaya qaytarırlar, yenidən Günəşə
daxil olur və s. (Buradan belə nəticə əldə etmək olur ki,
kosmik fəza planetləri və Günəşi təmizləyəndir. Planetlərin
daxildən zəhərlənməsi, atmosferin çirklənməsi zamanı fəza
təmizləyici, zəhərləyici
elementləri
özünəqəbuledici
funksiyanı yerinə yetirir). Bu enerjinin əsl kiçik dəyişən
fəsadları isə daxildə baş verir. Canlı aləm bu prosesdən
qidalanır. Makroqüvvə daxili dəyişikliyi ilə meydana gələn
materiyadaxili qüvvələrdən ibarətdir. Bu da özlüyündə zamanı
meydana gətirir. İnsanlar üçün əsas zaman canlı aləmin təbii
yetişməsində və məhv olmasındadır. İnsanları kütləvi olaraq
düşündürən zaman da elə budur.
Bərk materiya, məsələn, torpaq isə dəyişməz, yəni itməz
olaraq qalır. (Buradan da belə nəticə hasil olur ki, Yer
kürəsi məhvolmazdır, əbədidir. Sistem pozularsa, əsasən
Günəş olmazsa, məhv olar). Deməli, zaman təsnif olunur:
makrozaman
öz
daxilində
mikrozamanları
yaradır.
Makrozaman təkrar olunan makroproseslərdən ibarətdir. Bu
baxımdan da hesab etmək olar ki, makrodəyişiklik ola bilməz
və bu məkanın elementləri, məsələn, Günəş (ulduzlar),
planetlər ölməzdirlər. Lakin, materiya üzərində olan canlılar
dəyişərək məhv ola bilirlər. Mikroçevrilmələr nəhəng
makroçevrilmələrin nisbi sonluqlarıdır. Yəni, son varlıq
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olan canlılar təkrar olaraq dəyişə-dəyişə makromühitin
içərisinə daxil olurlar. (Qeyd: belə hesab etmək olar ki, Günəş
və ulduzlar əslində kosmik fəzanı tarazlaşdıran elementlərdir,
vahidliklərdir. Bu materiyalar fəzadakı hissəciklərin sürətli
axınlarından meydana gəlir. Bunlara “yanan kosmik fəza
hissələri” (geniş yayılmış kosmik fəza hissəciklərinin
qarşılaşaraq alov effektini meydana gətirməsi bizim
adlandırdığımız ulduzları yaradır. Ulduzlar elementlərin
sürətlə qarşılaşmasındakı təzahür yaradan qıcıqlardır)
adını da qoymaq olar. Ulduzlar öz mənbəyini əslində kosmik
fəzadan götürürlər. Kosmik fəza elementləri bu ulduzların
mənbəyidir. Mənbə elə kosmik fəza elementlərinin özləridir.
Ulduzlar həm də kosmik fəzada mövcud olan bərk
materiyalardan qidalanırlar. Məsələn, planetlərə ulduzların
göndərdiyi enerji təkrar həmin ulduzlara qayıdır).
Kosmik fəza Günəşi (ulduzları) və bərk materiyaları
(planetləri və digər quru parçalarını) bir-birilə təmasda
saxlayan əsas müstəvidir. Çünki, bu materiyalar elə müstəvidən
yaranandırlar. Müstəvi (kosmik fəza) olmasa Günəş və
planetlər də ola bilməz. Şərti olaraq deyək ki, onlar arasında
tarazlı əlaqələr də yarana bilməz. Planetlər sistemində fəza
tarazlıq müstəvisi, qoruyucu müstəvi (plazma) rolunda çıxış
edir.
NƏYİNSƏ YOXLUĞU MÜTLƏQ YOXLUQ DEYİL.
TƏBİƏTDƏ GÖZƏ GÖRÜNMƏMƏK TAM YOXLUQ
DEYİL. RƏNGSİZLİK TAM YOXLUQDUR. BƏLKƏ BU
DA NİSBİDİR. ELEMENTİN TAM YOXLUĞU
ÜMUMİYYƏTLƏ YOXLUQDUR. BU DA MÜTLƏQ
DEYİL, ÇÜNKİ İNSAN HƏR ŞEYİ GÖRMƏK
QABİLİYYƏTİNDƏ DEYİL. İŞIQ VƏ QARANLIQ
GÖRÜNÜRSƏ, DEMƏLİ, HƏR İKİSİNDƏ NƏ İSƏ VAR
Kİ, ƏLAMƏT VERİR. BU BAXIMDAN “MÜTLƏQ
YOXLUQ” YOXDUR. MÜTLƏQ VARLIQ VAR. BU
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PRİNSİPDƏN KƏNAR, ƏLAVƏ HEÇ NƏ DEMƏK
OLMAZ. ANCAQ BU, O DEMƏK DEYİL Kİ, BÜTÜN
PRİNSİPLƏR MÜƏYYƏN OLUNUB. PRİNSİPLƏR
SONSUZDUR, ÇÜNKİ ELEMENTLƏRİN YAYILMASI
SONSUZDUR.
İnsan və dövlət fəlsəfəsi haqqında. İnsanlar (burada
müəyyən etnik mənşəli xalqların birlikləri nəzərdə tutulur) öz
yaşadıqları məkanlar daxilində əlaqələrini və onların material
aləmə olan təmaslarını (həm də kontaktlarını) rasional əsaslarla
(burada sivil dövlətlər nəzərdə tutulur) tənzim edən, yəni,
əlaqələri müəyyən qaydalara salan (qaydalara salmaq
istiqamətləri müəyyən etmək və əlaqələrin tərkibini ölçübbiçməkdən ibarətdir), bu baxımdan əlaqələrinin quruluş və
məzmununu meydana gətirən, əlaqələri istiqamətləndirən,
ümumiyyətlə, əlaqə tərkiblərini yaradan müəyyən quruluşa
malik olan siyasi sistemləri formalaşdırıblar. Siyasi sistemlər
(siyasi hakimiyyətlərin qolları və onların daxilində bürokratik
məzmunu olan aparatlarının məcmusu) dövlət idarəçiliyinin
(siyasi sistem mərkəzləri-strukturları- məhz aparatları vasitəsilə
idarəetməni təşkil edirlər) forma və məzmununu meydana
gətirirlər. Dövlətlər xalqların, millətlərin (millətlər dedikdə,
burada təşkilatlanmış xalqları, yəni dövlətləri olan xalqları
nəzərdə tutmaq olar. Hal-hazırda isə demək olar ki, dünyanın
bütün xalqları fərdi və digərləri ilə birləşmiş formada
dövlətələrə mənsubdurlar. Yəni, ümumdünya siyasi baxımdan
təşkilatlanmş siyasi qurumların cəmindən ibarət olan bir
bütövdür) münasibətlərinin və əlaqələrinin yüksək siyasiləşmiş
sosial qurumlardır. Dövlətlər insanlar üçün zəruri olaraq
meydana gələn sosial təsisatlar kimi çıxış edirlər. Yəni
insanlarda hakimiyyət təbiidir və onların əlaqələrinin və
qazanclarının taraz və nizamlı qaydada əldə olunmasına xidmət
edir. Dövlət olmadan, hakimiyyət olmadan (güc tərəfinizamlama funksiyasını yerinə yetirən tərəf olmadan)
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nizamlama və iyerarxik quruluş ola bilməz. Məhz
cəmiyyətdəki əlaqələrin subyektlərə (fərdlərə) görə iyerarxiyası
insanların nizamlı qaydada potensiallarının artmasının
əsaslarını meydana gətirir. (Qeyd: siyasətşünaslıqda bəzən
siyasət idarəetmədən ayrılır. Belə hesab olunur ki, siyasət
siyasi elitanı hazırlayır, idarəetmə isə dövlət qulluqçusunu.
Siyasi elita siyasətə, peşəkar dövlət qulluğu idarəetməyə aid
edlir.1 Burada əslində kəskin fərqləri aparmaq düzgün
deyil. Sadəcə olaraq iyerarxik formanın içərisində pillə
fərqi (yəni, siyasət anlayışının yuxarıda, idarətmə və
inizbati funksiyaların isə aşağıda qərarlaşması mümkün ola
bilər) axtarıla bilər. Dövlət idarəetməsi əslində kompleks
halda siyasətdir. Dövlət idarəetməsinin digər adı siyasətdir.
İdarəetmə maraqlara xidmət etdiyindən, siyasət də elə
maraqların təmin olunmasına xidmətə yönələn anlayışdır.
Siyasətə bir çox hallarda dövlət hakimiyyətinin yuxarı
pilləsində qərarların qəbul edilməsi və idarəetmənin
istiqamətlərinin müəyyən olunması kimi baxılır. Qərarların
qəbul edilməsi və fəaliyyətin istiqamətləndirilməsi də elə
siyasətdir. Siyasət elə idarəetmədə özünü göstərir və bu
zaman idarəetmənin tənzimləmə mahiyyəti üzə çıxır.
Siyasət də elə ali peşəkar fəaliyyətdir və idarəetmə
sahələrini özündə cəmləşdirir. Burada siyasət ümumiləşdirilmiş termin kimi qəbul edilməlidir və idarəetmə məhz
siyasətin içərisində axtarılmalıdır. Siyasətlə idarəetmə
arasında fərq qoyulursa, onda, belə bir sual ortaya çıxa
bilir. İdarəetmə bir fəaliyyətdirsə, bəs onda siyasət nədir.
Elita (siyasi elita) özü elə siyasətdə-dövlət idarəetməsində
iştirak edən qrupdur. Bununla yanaşı, əks elita da vardır.
Deməli, siyasət çox genişdir və dövlətin idarəetməsində
1

Ə.H. Rzayev. Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları. Bakı, “Elm”, 2011,
480 səh., s. 30.
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iştirak edən siyasi elitanı və hakimiyyət qrupuna müxalif
olan əks-elitanı özündə cəmləşdirir. Siyasət elə
idarəetmədən və tənzimləmdən ibarət olan ümumiləşdirici
bir anlayışdır və dövlətin fəaliyyətinin əsasıdır. Dövlətin
fəaliyyəti də elə dövlət hakimiyyətinin iradəyə müvafiq
olaraq idarəetməsidir. Siyasət idarəetmə mexanizminin
yekunlaşdırılmış ali təcəssümüdür. İdarəetmə (tənzimləmətəşkilati funksiya-qurma, normayaratma, icraetmə,
normaların icrasına nəzarət, o cümlədən müşahidə və s.
kimi aktlar-subyektin obyektə təsirini əks etdirən
hərəkətlər) siyasətin mexanizmisidir və sistemli mahiyyətidir. İdarəetmə siyasətin tərkib strukturdur. Məsələn,
qərarların qəbul edilməsini və icrasını siyasətin tərkibi
müəyyən edir. Bu kimi idarəetmə aktlarını siyasətdən
kənarda düşünmək olmaz. Dövlətin idarəetmə funksiyası
onun strukturlarının inzibati funksiyasına parçalanır. Bu
baxımdan da siyasətin tərkibini və mahiyyətini inzibati
funksiya müəyyən edir. İdarəetmənin tərkibi olaraq
inzibati idarəetmə meydana gəlir. İnzibati idarəetmə
siyasətin icrası mexanizmisinin əsasını təşkil edir. İnziabti
idarəetmə siyasi idarəetmənin tərkibi olaraq çıxış edir.
Buradan belə bir məntiqi nəticə ortaya çıxır ki, siyasət
(burada dövlət hakimiyyətinin həyata keçirdiyi siyasətdövlət hakimiyyətinin fəaliyyəti) əslində siyasi və onun
tərkib hissələri olan inzibati idarəetmədən ibarətdir.
İdarəetməni yuxarı və aşağı mərhələdə dövlət aparatının
mərkəzi və onun tərkibi olan yerli strukturları (bunlara
idarəetmə sistemləri adını vermək olar) həyata keçirir). Bu
baxımdan da dövlət və onun hakimiyyəti (idarəetməsi) məhz
xeyirlidir, vacibdir, öz-özünü tənzimləyərək qorumaq üçün
zəruridir. Dövlətin mövcudluğu təbiidir, çünki, bu sosial
qurumlar insanların daxili (immanent) təbiətlərindən
(xarakterlərindən) formalaşırlar. Yəni, müxtəlif xarakterli
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insanların bir araya gəlməsində, cəmləşməsində və mərkəzləşməsində dövlətlər böyük rola malik olurlar. Dövlətlərsiz
rasionalizm ola bilməz. Dövlətin normalarında rasionalizm öz
əksini tapır. Dövlət insanların maraqlarını müxtəlif
müstəvilərdə və müxtəlif tərkiblərdə təmin edən təsisatlar
olaraq faydalıdır. İnsanlar onlar üçün lazım olan vasitələriresursları-dövlətlərindən əldə edirlər. Bu vasitələrin, resursların
mübadiləsini təmin edən əsas tərəf hakimiyyətdir. Vətəndaşlar
(burada sosial qrup) isə hakimiyyətin mənbəyini təşkil
edəndirlər. Deməli, dövlət əlaqələr və münasibətlərdə
yaxınlaşmanı və birləşməni təmin edən, güc və enerjini
yaradan əsas strukturlardır. Qədim yunan alimi Aristotelin
qeyd etdiyi kimi, hökmranlıq və itaətkarlıq nəinki zəruridir,
hətta xeyirlidir, sanki anadangəlmə məxluqların bəziləri
itaətkarlıq, bəziləri isə hökmranlıq üçün yaranmışdır.
İtaətkarlıqda olanlar nə qədər uca olsalar, bir o qədər
mükəmməldir; belə ki, məsələn, insan üzərində hakimiyyət
heyvan üzərində hakimiyyətə nisbətən daha mükəmməldir. 1
Dövlətin sosial məzmunu cəmiyyətlə vəhdətindən və ona
xidmət etməsi borcundan irəli gəlir. Siyasi məzmun isə onların
ali fəaliyyətinin nəticələri hesab olunur.
Dövlət insanların hərəkətlərini tənzim edən, onları vahid
mərkəzlərdə cəmləşdirən və fəaliyyətləri birləşdirən, payları
bölən əsas təsisatlardır. Bununla da dövlətlər faydalı funksiyanı
təmin edən həm substrukturlardır (cəmiyyətlərdən meydana
gələn subsosiostruktur-burada xidmətinə görə üst məzmunlu,
törəmə struktur), həm də üststrukturlardır (xidmətlərinə görə
cəmiyyətlərin üzərlərində dayanırlar. Burada formalar nəzərdə
tutulur).
1

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.
Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası. “Yeni Nəsil” AJB, Bakı, 2002, 180
səh., səh. 160.
56

Dövlətlər öz ərazilərində yaşayan insanların (vətəndaşlarının və qeyri-vətəndaşlarının, yəni, digər dövlətlərə mənsub
olan vətəndaşlarının) istək və arzularını yerinə yertirən
mərkəzi-siyasi mənbə vasitələridirlər, strukturlardırlar.
Bütün dünyada dövlətlərin (dövlət hakimiyyətlərinin)
idarəetmə funksiyaları, idarəetmə obyektləri ümumi məzmun
baxımından oxşardır. Ancaq ayrı-ayrı regionlarda təşəkkül
tapmış dövlət quruluşları forma baxımından fərqlidir, lakin
dərin məzmun etibarilə eynilikləri və oxşarlıqları (dövlətin
insanlara xidmət üçün təşkil olunması zərurəti) özlərində əks
etdirirlər.
Son dövrlərdə vətəndaşları öz siyasi sistemlərinə bağlayan
və öz sosial -siyasi talelərini həll etməyə vadar edən ən əlverişli
proses üsullarından biri seçkidir (yerli və mərkəzi
idarəetmələrə: siyasi və inzibati idarəetmə qollarına olan
seçkilər. Qeyd: inzibati ifadə daha çox bürokratik aparatın
daxilində olan iyerarxik fəaliyyəti nəzərdə tutur). Dünyada
mövcud olan dövlət quruluşlarının əsası (burada respublikalar
və monarxiyaların əsasları nəzərdə tutulur) baza etibarilə
seçkilər yolu ilə (məsələn, konstitusiyaların qəbulu, referendumların keçirilməsi) müəyyən olunur. Seçki demokratiyanın
(xalq hakimiyyətinin) formalaşmasının əsaslarını müəyyən
edən üsul və vasitə kimi əhəmiyyət kəsb edir. Seçki prosesləri
insanlara (vətəndaşlara) hüquqlarına görə səlahiyyətlər və
vəzifələr verir. Seçki proseslərində iştirak etmək üçün
vətəndaşların hüquqları meydana gəlir və dövlət bu hüquqları
normalar şəkilinə salır. Elmi izahlara əsasən, seçki hüququ
dövlət orqanlarının seçilməsi qaydasını tənzim edən hüquq
normalarının məcmusudur. Seçki hüququ konstitusiya
hüququnun mühüm institutlarından biridir. Seçki hüququnun
əsas prinsipləri konstitusiyada və seçki qanunvericiliyində
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müəyyən olunur.1 Seçki insanları dövlət idarəçiliyinin həm
formasına, həm də məzmununa bağlayır. Seçki elə bir prosesdir
ki, bu prosesin həyata keçirilməsi zamanı insanlarda ictimai və
siyasi məzmunlu və müxtəlif komponentlərin məcmusunu
təşkil edən “özünüdərk” fəlsəfi düşüncəsi formalaşır. Siyasi
hakimiyyətə olan seçkilər bu baxımdan fəlsəfi (dərin
məzmunlu) əhəmiyyət kəsb edir. Seçki yolu ilə insanların
“özünüdərk” fəlsəfəsi kompleksləşir və dövlətçilik fəlsəfəsi ilə
ruhi kompozisiyanı yaradır. Dövlətçilik fəlsəfəsi isə “insanlıq
fəlsəfəsi”nin (burada bəşəri fəlsəfə, humanizm fəlsəfəsi)
mövcudluğuna xidmət edir. Seçki siyasi dərketmə ilə ictimai
təfəkkür arasında bağlılığı yaradan əsas vasitə kimi də böyük
önəm kəsb edir. Bu baxımdan da hər iki düşüncə arasında üzvi
vəhdətin yaranmasının əsaslarını formalaşdırmış olur. Seçki
yolu ilə insanların ali hüquqlarını təmin edən ali hakimiyyət
sistemləri və onların qarşılıqlı asılılıq forması meydana gəlmiş
olur. Bu baxımdan da seçki özündə həm fəlsəfi, həm də elmi
məzmunu cəmləşdirir. Ona görə elmi məzmunu meydana
gətirir ki, seçkilər maraqların təsnif olunmasında mühüm
kriteriya və vasitə rolunu oynayır.
Hamımıza məlumdur ki, insan həyatı müəyyən (universal
və ya da fərdi əsaslarla bəlli olan, dərk olunan) və qeyrimüəyyən (məzmunu bir çox şəraitlərdə aşkar olunmayan, bir
çox hallarda bəlli olmayan) proseslərlə müşaiyət olunur.
Proseslərin müəyyənliyi və qeyri-müəyyən xassələri isə bu
proseslərin məkan xassələri və tərkib məzmunu ilə əlaqəli olur.
Proseslər müəyyənlikdən qeyri-müəyyənliyə və ya da əksinə
keçid üzərində formalaşır. Keçidlər zamanı müəyyən proseslər
qeyri-müəyyən məzmun və forma alır, yaxud da əksinə olaraq,
müəyyənliyi meydana gətirir. Məsələn, bir məkanda bir
1

A.İ. Quliyev. Hüquq ensiklopediyası. Bakı-Qanun -2007. 1108 səh.,
səh. 911.
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çoxlarına məlum olan proseslər digər məkana keçdikcə həmin
məkanı da məlum edir. Burada məkanda mövcudluq prinsipi
xüsusi önəmə malik olur. (Qeyd: hər bir məkan elementlərin
tərkibi, say tərkibi, məzmunu ilə xassələnir. Elementlərin
həcmi, qarşılıqlı təmasları, bundan meydana gələn sadə və
mürəkkəbliyi həmin məkanın xassəsini yaradır. Məkanlar
arasında keçicilik var və bir məkan digər məkandan tədrici
keçicilik əsasında fərqlənir. Bu keçicilikdə çoxlu sayda
elementlər-bir xassədən başqa xassəyə keçən elementlər-yer
alırlar. Məkanın xassələri və yeri elə elementlərin özündə
mövcuddur. Ümumiyyətlə isə boş məkan ola bilməz, olsa da
biz insanların dərketməsindən kənarda yer alıbdır. Bu
baxımdan mövcudluq, xüsusilə materiya aləmində mövcudluq,
həmin mövcudluğun məkanını xassələndirir. Məkan elə
elementlərin mövcudluğunda meydana gələn təzahürdür,
açkarlıqdır. Deməli, məkan elə elementlərin müəyyən
koordinatlarda yer almasıdır. Elementlərin beyində inikası
məkanın yerini müəyyən etməyə imkan verir. Məkanın yeri
onu müəyyən edənin və məkandakı elementlərin vəziyyəti ilə
ortaya çıxır. Məsələn, insanlar hərəkət edərək məkanın yerini
müəyyən edirlər. Eləcə də bir koordinatda nisbi olaraq
hərəkətsiz vəziyyətdə dayanan insan onun gözləri önünüdə
hərəkət edən məkanı görə bilir. Deməli, məkan və mövcudluq
həm mütləqdir, dəyişməzdir, həm də müxtəlif koordinatlarda
dəyişkən və keçicidir, nisbidir. Böyük məkanı müəyyən etmək
istəyində olan kiçik bir şey onu gəzərək özündən “xaricdəətrafda” axtarmalıdır, böyük məkan isə kiçik obyekti daxildə
axtarıb tapmalıdır. Buradan da məkanları müəyyən etmək
müqayisəsi və məkanlar nisbəti məsələsi ortaya çıxır. Hər bir
məkan elementdir, elementlər cəmidir. Elementlər isə
sübutlardır. Deməli, məkanlar sübutlardır, çünki faktlardır.
Sübutlar istinadlardır. İstinadlar da faktlardır. Faktlar da
mövcudluqdur. Hər bir mövcudluğu müəyyən etmək, tapmaq
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üçün onun yanına getmək lazımdır. Deməli, məkanların
axtarışı sübutların axtarışı deməkdir. Məsələn, kainatın çoxlu
axtarışı məkanları –elementləri, çoxlu sayda tapmaq deməkdir.
Məkanların axtarışı vahid sistemin tərkibini axtarmaq
demıəkdir. Kainat vahid sistemdir, həm də sistemlər cəmidir.
Fəzada hər bir tapılan element kainat sistemini öyrənməyə
imkan verir və sübutları, faktları daha çox ortaya çıxar.
İnsanlar dövlətləri məkanlarında yaşayırlar. Əslində insanların
yaşaıdıqları bütün dünya vahiddir, tam sistemdir. Dövlətlər isə
deduktiv və induktiv metodlarla tərkib hissələrdən ibarətdir.
Dünyada dövlətlərin sayının çoxluğu vahidin böyüklüyüdür.
Dövlətlər xalqlardan təşkil olunubdur. Bu baxımdan da
xalqların öyrənilməsi elə münasibətlərin və əlaqələrin
xassələrinin öyrənilməsi demək olur). Müəyyənlik dərketmənin
obyektə münasibətdə yaxınlığından və uzaqlığından meydana
gəlir. Deməli, hər bir prosesi dərk etmək üçün onun yaxınına
getmək lazım gəlir. Bu zaman aşkarlama prinsipi ortaya çıxır.
(Qeyd: qeyri-müəyyənlik isə nisbi yoxluqdur. Əslində isə
müəyyənliyin üzə çıxmamasıdır. Qeyri-müəyyənlikdən belə
nəticəyə gəlmək olar ki, dünyada-kainatda, hər bir şey
vardır. Sadəcə onu müəyyən etmək lazımdır. Deməli, belə
nəticə hasil olur ki, insanlar üçün yaxına görünməyən element
əslində vardır. Sadəcə onun yaxınına getmək lazımdır. Bunun
üçün isə birbaşa və vasitəli yaxınlaşdırıcılardan istifadə oluna
bilir. Deməli, varlıq mütləqdir, yoxluq nisbidir. Yəni,
yoxluq varlığa çevrilə bilir. Varlığın nisbiliyi isə ondan
uzaqlaşmaq və onun məkanını gözdən itrimək deməkdir.
Gözdən itirilsə də hafizələrdə qalır. Deməli, varlıq yaddaşın
elementidir). Dərketmənin obyektlərə yaxınlığının çoxalması
və diqqətin artması təbii ki, müəyyənlik dərəcəsini artıra bilir.
Düşüncə kəmiyyətinin çoxluğu məhz müəyyənliyin dərəcəsini
də artıra bilir. Müəyyənliyin artması sistemin tərkib
ünsürlərinin, vahidin tərkib hissələrinin artması deməkdir.
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Deməli, əslində çoxluğun (mövcud olan təbii çoxluğun)
aşkarlanmasının davamediciliyi müəyyənliyin dərəcəsinin
artması ilə meydana gəlir. Yəni, varlıq müəyyənlikdən ortaya
çıxan bir mahiyyətdir. Müəyyənliyin dərəcəsinin artması
əslində, sistemin tərkibinin daha çox aşakrlanmasıdır. Yəni,
sübut və faktların çoxaldılmasıdır. Deməli, çoxlu sayda aşkar
edilən məlumatların əldə olunması yeni-yeni faktları üzərə
çıxara bilər. Çoxlu sayda aşkar olunan (burada dərk edilmək
üçün obyektə çevrilən və qavranılan, qəbuledilən şey, vasitə,
varlıq, mövcudluq) məlumatlar elmin inkişafının əsasıdır.
Çünki faktlar tərkibdir və bunları öyrənmək sistemin daxilini
daha çox aşkara çıxarmaq deməkdir. (Qeyd: məlumdur ki,
kainat sonsuz sistemdir, vahiddir, insanlar sadəcə olaraq öz
imkanları daxilində onun tərkibini aşkarlaya bilirlər. İnsanlar
sadəcə olaraq onlara məxsus olan qabiliyyətlərdən irəli gələrək,
mövcudluğu xassələndirə bilirlər. Əsl mahiyyət başqa da ola
bilər. Bu isə insanın dərk edə bilmədiyidir, yəni insan
qabiliyyətindən kənar xassədir, forma və məzmundur).
Seçki də məhz hüquqları, maraqları, hərəkətləri aşkarlama,
müəyyənetmə vasitələrindən biri kimi xüsusi önəmə malik olan
kriteriya (vasitə, üsul, istiqamətə təkan verən proseslərin
deduktiv başlanğıcı) rolunu oynayır. Seçki vahid dövlət sistemi
daxilində mövcud olan prosesləri (lazımi və zəruri olan
prosesləri) müəyyən etmək vasitəsidir.
Seçki universal və fərdi kateqorik əsaslarla bu kimi
müəyyənedici funksiyanı yerinə yetirir:
Seçki proseslərinin tənzimləmə obyektləri (burada prosesin
özünün obyekt kimi müəyyən olunması) baxımından,
-insan azadlıqlarının və azad iradənin ifadə olunmasının
əsaslarını, sərbəst hərəkət edərək seçim variantlarını və
müxtəlifliyi-məsələn, Azərbaycan Respublikasının Seçki
qanunvericiliyi ümumi seçki hüququnu, bərabər seçki
hüququnu və birbaşa seçki hüququnu qəbul və təsdiq edir;
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-müxtəliflikdən irəli gələrək, maraqların rəngarəngliyini və
bu zəngin maraqların nisbi olaraq universallaşmasını, bərabərləşməsini, müəyyən xətlər üzrə eyni səviyyədə istiqamətlənməsini, müəyyən səviyyələr üzrə bərabərləşməsini;
-azadlıqları normalarla təcüssüm etdirən insan hüquqlarının bölgü ünsürü olaraq siyasi hüquqların və ictimai
hüquqların əsasını-burada seçki hüquqların məzmununu da
aça bilir və hüquqları təsnifat baxımından formalara ayırır;
-şəxsin (fərdin) vətəndaşa çevrilməsinin əsaslarını;
-vətəndaşın ictimai-siyasi məzmunda “özünüdərk”ini;
-fərdin şüuru (həm də qavrayışı, dərketməsi) ilə hərəkətləri
arasında ictimai-siyasi məzmunun yaradılmasını;
-tərkib komponenti olaraq şəxsin (fərdin) vətəndaşlıq
statusunu;
-vətəndaşın dövlət siyasətində iştirak statusunu;
-vətəndaşın ictimai mövqeyini;
-vətəndaşın dövlətdə iştirak mövqeyini;
-ümumcəmiyyətin dövlət siyasətində iştirak əsaslarını;
-dövlətin fəaliyyətinin və strukturunun tərkibini;
-dövlətin vətəndaşla münasibətlərinin əsasını;
-dövlət-vətəndaş birliyinin (əlaqə və münasibətlər)
əsaslarını;
-dövlət fəaliyyətinin zamanla keyfiyyət əmsalını;
-xalqın siyasi “özünüdərk”ini;
-xalqın öz hakimiyyətinə məxsusluğunu;
-hakimiyyətin xalqa xidmətini;
-insanların hüquq bərabərliyinin əsaslarını və s.
Seçki universallaşdırıcı, bərabərləşdirici, maraqları
təxminən eyni səviyyələrə gətirən vasitə-istiqamətləndirici
ünsür-rolunu oynayır.
Seçki ümumiyyətlə, proseslər (məsələn, ictimai-siyasi
proseslər) və strukturlar (dövlət strukturları) arasında körpü
rolunu oynayır. Seçki subyektin obyektə olan təsir imkanlarını,
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yəni, şəxslərin bir obyekt kimi dövlətlərinə təsir imkanlarını
müəyyən edən kriteriya (faydalı məzmunlu) kimi önəm daşıyır.
Məsələn, Konstitusiyaya əsasən (Maddə-2), Azərbaycan
xalqının suverenliyi ümumxalq səsverməsi ilə -referendum
və ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında
sərbəst, gizli və şəxsi səsvermə yolu ilə seçilmiş nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirilir. Burada xalq dövlət
hakimiyyətinə nümayəndə (təmsiledici şəxsi) seçməklə,
hakimiyyəti öz qarşısında məsuliyyətli tərəfə çevirir.
Proseslər sistemli olaraq insanların sistemli maraqları
üzərində formalaşan hərəkətlər sayəsində meydana gəlir.
Sistemli proseslər maraqların sistemli şəkildə ödənilməsi üçün
edilən hərəkətlərin norma və qaydalarından (məcmudan)
formalaşır. Hərəkətlərin idrak proseslərində iştirakı (idrakı
formalaşdırması) və beyində inikası və hadisələrin təfəkkürdə
ifadəsi müəyyən məfhumlarla ifadə olunur. Təbii ki, burada dil
(nitq) və qavrama prosesləri böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Təfəkkür prosesləri (məntiqi əməliyyatlar vasitəsilə yerinə
yetirilən əməliyyatlar) insanların daxili iradələrini və əqlini
(şürunu) təcəssüm etdirir. Bu baxımdan da bütün proseslər
qarşılıqlı şəkildə bir-birini şərtləndirir. Burada qarşılıqlı
şərtləndirici proseslər inkişafın əsaslarını meydana gətirmiş
olur. Seçki də insanların sistemli və bu baxımdan inzibati və
siyasi münasibətlərini (bu, münasibətlərin bürokratik məzmunundan irəli gəlir) və dövlətləri və yerli strukturlarla əlaqəsini
şərtləndirən proses kimi böyük önəm kəsb edir. Seçki
prosesləri seçkini həyata
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variantları) üzərində meydana gələn bir məfhumdur. Seçki,
məlumdur ki, seçim (seçmək) proseslərini ismiləşdirən
(prosesə ad verən) bir məfhumdur. Buradan da belə bir məntiqi
nəticəyə gəlmək olur ki, həm də bəllidir ki, hər bir prosesin adı
vardır və adlar yekunlaşdırıcı olaraq, həmçinin tərkib bölücü
əhəmiyyət kəsb edərək, adətən prosesi ümumiləşdiricitərkiblərə ayrıcı eləcə də, xüsusiləşdirərək cəmləşdirici –
qətiləşdirici vasitə rolunda çıxış edir. Əgər adlar prosesləri
ümumiləşdirirsə, deməli, onlar fəlsəfi məzmuna malikdir.
Çünki fəlsəfi məzmun elə ümumiləşdirməni həyata
keçirməkdən meydana gələn təfəkkür məhsuludur (nəticədir,
həm də daxili mahiyyətdir), ali düşüncədir. Proseslərin
adlanması əsasən, induksiyanın və deduksiyanın nəticələridir.
Proseslərin törənməsi adların artması deməkdir. Proseslərin
adlanması (ismiləşməsi) başlıca olaraq induktiv və deduktiv
məntiqi təfəkkür vasitəsilə müəyyən olunur. Buradan da
məfhumların birləşərək sintez təşkil etməsi, bundan da anlayışa
çevrilməsi prosesləri yaşanır. Bu baxımdan seçki məfhumu
ümumiləşdirilmiş və vəhdət təşkil edən bir məfhum
olduğundan fəlsəfi, elmi və məntiqi mənaya malikdir. Seçki
fəlsəfənin və elmin əsas obyekti kimi çıxış edir.
Seçki insan qabiliyyətinə (burada əqli qabiliyyət), istək və
iradələrinə bağlıdır və seçki proseslərinin reallaşması başlıca
olaraq müəyyən hüquqların əmələ gəlməsinin əsaslarını təşkil
edir. Məsələn, seçki hüququndan dövlət hakimiyyətinin
müəyyən qollarında və strukturlarında təmsil olunmaq hüququ
formalaşmış olur. Seçki hüququ burada “vasitə hüququ”
(birləşdirici, vasitələndirici hüquq) kimi çıxış edir. Hər bir
müsbət məzmunlu proses hüquqdursa, deməli, seçki prosesi də
seçki hüququnu yaradır və seçki hüququnun reallaşması ilə baş
verir. Hüquqların təsnifatını və bu baxımdan bölgüsünü həyata
keçirsək, onda, belə qərara gələ bilərik ki, seçki hüququ insan
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hüquqlarının, insanların siyasi hüquqlarının əsas tərkibi kimi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Seçki subyektin obyekt rolunu oynaması halında istedad və
qabiliyyətin (burada namizəd kimi çıxış edən şəxs nəzərdə
tutulur) üzərə çıxarılmasının ən mühüm vasitələrindən biridir.
Seçkinin obyekti həm şəxs, həm də müəyyən bir layihə
(məsələn, qanunverici orqanda səsə çıxarılan qanun layihəsi və
digər ümumiləşdirici sənədlər, məsələn, dövlət proqramları,
dövlətin inkişaf konsepsiyalarına aid olan sənədləri və s.) ola
bilər. Seçim hüququ dövlət idarəçiliyində qərarların qəbul
olunmasında iştirak hüququnu da meydana gətirir. Buradan
seçki hüququnun vasitə hüququ kimi əhəmiyyəti bir daha
qabarmış olur. Deyilənlərdən belə nəticələrə gəlmək olur ki,
seçki münasib olanı, zəruri və əlverişli olanı universal qaydada
müəyyən etmək üçündür. Seçki müəyyən vasitələr və obyektlər
üzərində çoxluğun diqqətini formalaşdırmaq məqsədilə həyata
keçirilən bir prosesdir. Seçki seçim yolu ilə yaxşı olanı əldə
etmək üçün həyata keçirilən proses vasitəsidir. Seçkinin
obyekti istənilən bir məsələni universal və fərdi qaydada
tənzim edən universallaşdırıcı vasitə (məsələn, sənəd layihəsi)
ola bilər. Seçki (burada həm də səsvermə) universallaşdırıcı
vasitə olduğundan bu yolla universal sənədlər (məsələn,
konstitusiya) qəbul oluna bilir və bundan da ayrı-ayrı
sənədlərin qəbulu ortaya çıxır. Seçki proseslərinin nəticələrinin
zəngin olması onu deməyə əsas verir ki, seçki məfhumu
ümumiləşdirici fəlsəfi məzmuna malik olur və siyasi və ictimai
proseslərin tənzim olunmasında mərkəzi bağlayıcı funksiyaları
yerinə yetirən proseslər içərisində xüsusi önəm kəsb edir. Seçki
prosesləri universallığı xüsusiliklə bağlayır. Çoxluğun
vəhdətini –vahidliyi-meydana gətirir. Bundan irəli gələrək
əhalini vahid formada təcəssüm etdirərək, onu vahid dövlət
qurumu ilə sıx bağlayır. Bundan irəli gələrək hesab etmək olar
ki, seçki xalqın səsini hakimiyyətdə təmsil edən əsas üsuldur
Məsələn, parlament seçkilərində, prezident seçkilərində xalqın
65

ümumilikdə iştirakı buna sübutdur. Ümumiyyətlə, seçki
tərkibində səsvermə prosesləri və vasitəsi (prosesləri həyata
keçirən üsullar) mövcuddur. Səsvermə seçkinin bir proses kimi
əsas özəyini təşkil edir. Seçki nəyisə seçmə, nəyəsə səsvermə,
kimisə seçmə, kiməsə səsvermə proseslərindən ibarət olan
ümumiləşdirici bir məfhumdur. Deməli, seçki hüququ
istiqamətverici bir hüquqdur, hüquq sisteminin bölgü
komponentidir. Bu hüquqdan da bağlayıcılıq meydana gəlir.
Seçki hüququ sahələr arasında bağlayıcı hüquqlardan birinin
yaranmasının da əsaslarını ortaya çıxarır.
Məlumdur ki, seçki öz mənşəyini qədim dünya demokratiyasından götürür. Demokratiyanın əsasını-xalqın hakimiyyətdə təmsil olunmasını da məhz seçkilər müəyyən edir.
Müasir dövrdə həyata keçirilən seçki prosesləri forması qədim
dünyada mövcud olmuş seçki üsullarının təkmil forması kimi
qəbul olunur. Bu gün sivil inkişaf yolunu tutmuş rasional
cəmiyyətlərdə qadınlar və kişilər arasında fərq qoyulmur və
rasionallıq və pozitivlik yolu ilə seçki proseslərinin yerinə
yetirilməsi təmin olunur.
Qanunverici hakimiyyətə seçkilər, məlumdur ki, bir
tənzimləyici proses olaraq proporsional, majoritar və qarışıq
qaydalarla təşkil olunur. Seçki proseslərində fərdi qaydada
namizədlər irəli sürülür və ya da müəyyən siyasi partiyalar
tərəfindən namizədlərin siyahısı təqdim olunur. Seçki prosesdə
qalib gəlmək (nəticə olaraq), dövlət işlərində iştirak etmək
maraqlarını meydana gətirir. Seçki namizəd kimi irəli sürülən
şəxslərin yetişməsində, məktəb keçmələrində bir stimul rolunu
da oynayır. Prezident seçkiləri açıq birbaşa (namizədə birbaşa
səs verməklə) və vasitəli qaydada (nümayəndələr vasitəsilə)
həyata keçirilir. Seçki bu baxımdan siyasi qruplar arasında
enerji toplayan bir hüquq kimi də önəmə malik olur.
Seçki, ümumiyyətlə, seçim olaraq iradə azadlığını ortaya
qoyan bir vasitə kimi reallaşır. Seçki şəxsin siyasi
müstəqilliyini şərtləndirən əsas kriteriyalardan birinə çevrilir.
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Seçkidə azadlıq vardır ki, insanlar bu azad yollarla öz sərbəst
və azad iradələrini ortaya qoya bilirlər. Deməli, seçki insan
azadlığının (siyasi və ictimai proseslərdə) əsas təcəssümüdür,
onun reallaşmasının üsullarından biridir. Seçki insanın daxili
azadlığının tərkibi olan komponentlərin xaricdə (xarici aləmə
münasibətdə, təzahürdə) büruzə verilməsi üçün müəyyənedici
şərtlərdən, kateqoriyalardan biridir. Seçki dövlətin əsasını
təşkil edən ünsürlər olan insanlar (vətəndaşlar) arasında, eləcə
də dövlətlərlə (dövlət hakimiyyətləri ilə) vətəndaşlar arasında
münasibətləri və əlaqaləri tənzim edən üsullardan biridir.
Ümumiyyətlə “seçki” məfhumunun “insan hüquqları”
məfhumunun (anlayışının) tərkib komponenti olmasına
dair müəyyən nəticələri əldə etmək, təhlil əsasında müəyyən
qənaətlərə gəlmək üçün tezis, sintez və analizi aşağıdakı
şəkildə (suallar şəkilində) qurmaq məqsədəuyğun olar:
-“seçki” məfhumu nədir, bu məfhum “insan hüquqları”
anlayışının necə tərkibidir və hansı halda tərkib olaraq
“seçki hüququnu” yaradır;
-“seçki hüququ” bir obyekt kimi fəlsəfə və elm
tərəfindən necə düşünülür və öyrənilir;
-seçki hüququ hansı hallarda zəruri olaraq təmin
olunur;
-seçki hüquq ümumi siyasi hüquqların nə üçün tərkibi
hesab olunur;
-seçki hüququ insanların dövlət və vətəndaşlıq
hüquqlarının formalaşmasında nə kimi rol oynayır;
-dövlət hüququnun formalaşmasında seçki hüquqları
insanların siyasi azadlıqlarını ifadə edən bir kriteriya
(burada təşkiledici və birləşdirici kriteriya kimi) olaraq
necə əhəmiyyətə malik olur;
-seçki hüquqları hansı hallarda mərkəzi müəyyənedici
məfhuma çevrilir və bunun üçün zərurət nədən ibarətdir;
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-seçki hüququnun təmin olunması üçün şəraitin
yaradılması əsasları nələrdən ibarətdir;
-seçki hüquqları insanların mövcud və gələcək
hüquqları arasında nə kimi bağlayıcı rolu oynayır və s.
Ümumiyyətlə, müəyyən istiqamətlər üzrə suallar qurub
ətrafında cavablar axtararkən hər bir məfhuma mütləq və nisbi
(keçici, dəyişkən) əsaslarla yanaşmaq lazımdır. Mütləqliyi və
dəyişkənliyi (burada mütləqlikdən əmələ gələn şaxələnmələri
və şaxələnmələrin nəticəsi olaraq həm mütləqliklərin
yaranması, həm də onların nisbilik obyektlərinə çevrilməsi
nəzərdə tutulur) sintez və analiz proseslərində daha da aydın
şəkildə sezmək mümkündür. Mütləq məfhumların keçiciliyi
onun digər məfhumlarla əlaqəsində şərtlənir ki, bu da
özlüyündə inkişafı (təfəkkürün inkişafını) meydana gətirir.
Formal və dialektik məntiq ümumtəfəkkürün inkişafının
əsaslarını yaratmış olur. “Seçki” anlayışı bu baxımdan həm
formal, həm də dialektik məntiqin obyektinə çevrilir. İdrak
metodları və məntiqi təfəkkürlə onun elmi əsasları öyrənilir.
Elm burada nəticə etibarilə (mühakimələrdən fəlsəfi
kateqoriyaların sayəsində əldə edilən nəticələr) qətiliyi və
konkretliyi yaradır, ümumfəlsəfə isə keçiciliyi və dəyişkənliyi
əsaslandırır. Buradan da belə bir məntiqi nəticəyə gəlmək olur
ki, dərin məzmunlu mətn (istənilən anlayışın izahı üçün) həm
fəlsəfi, həm də elmi mənaya malik olur. Onun elmi mənası
sistemliliyində, tərkib və bütövün mahiyyətinin aşkarlanmasında, tərkib və bütövün funksiyalarının izahında, fəlsəfi
mənası isə bütövlükdə (universallıqda) və dərin məzmun kəsb
etməsində özünü büruzə verir.
Təqdim olunan əsərdə seçki məfhumunun fəlsəfi və elmi
mahiyyəti izah olunur. Seçkinin bir obyekt olaraq mərkəzi
istiqamətləndirici məfhum kimi əhəmiyyətindən söz açılır.
Dövlət hakimiyyətinin formalaşmasında mövcud olan sistemli
proseslərdən biri kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
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“Seçki” məfhumu və onun tərkib mahiyyəti –
insan hüquqları kontekstindən təhlil
Ümumi prinsip olaraq, belə bir fikir qəbul oluna bilər ki,
universal qaydada faydalı təsirə malik olan hər bir müsbət
hərəkət hüquqdur (fərdi məsələlərdə isə bu prinsip bir çox
hallarda pozula bilər. Məsələn güclü tərəfin hərəkətinin,
fəaliyyət xüsusiyyətlərinin əksər hallarda haqlı olması prinsipi
və güclü tərəfin güc nümayiş etdirərək prosesləri dəyişmək
imkanının olması, güclü tərəfin ümumproseslər sisteminə yeni
prosesləri əlavə etməsi və sistemdə kəmiyyəti dəyişdirməsi,
keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olan təsirləri göstərməsi buna
nümunə ola bilər. Bu zaman müqayisədə zəif olan tərəflərin
mövqelərində məcburi olaraq dəyişikliklər ortaya çıxa bilər və
onların mənafeləri zərbə altında qala bilər), çünki hər bir
müsbət hərəkət daha çox haqdır, qaneedicilikdir, razılıqdır,
qarşılıqlı razılaşmadır; əxlaqdır, onun tərkibi olaraq tərbiyədir,
tərbiyə olduğuna görə nizamdır (daxildən irəli gələrək zahiri
hərəkətlərin məhdudlaşdırılması və bir çox yerlərdə buna fikir
verilməsi), nizam vasitəsi olmasından irəli gələrək ədalətdir
(konkret hallarda və konkret şəraitdə mütləq tərəflər-burada
faydalanan tərəflər- üçün mütləq ədalət, digər tərəflər üçün isə
şərti və nisbi ədalətdir. Universal ədalət isə universal mütləq və
universal nisbi bərabərliyi özündə əks etdirdiyindən hər kəs
üçün bu və ya digər səviyyədə ədalətdir. Ədalətdir, ona görə ki,
tərkib elementləri bu və ya da digər tərəflərə münasibətdə
bərabərdir. Deməli, ədalət elə bərabərlikdir. Bərabərlik
əsasında bölünmədir. Bərabərlik isə şərait və imkanlara
nisbətdə müəyyən trayektoriyalar üzrə elementlərin bərabət
nisbətdə düzülüşüdür), ədalət meyarıdır, ədalətdən meydana
gələn tarazlı əsaslı nizam vasitəsidir, (Qeyd: bizim eradan
əvvəl V-IV əsrlərdə öz təlimi ilə (atomistik təlim) tanınan antik
yunan filosofu Demokritə görə, hər bir təsadüfi hadisə, baş
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verən hadisələrin əsl səbəbini bilməməkdən doğan subyektiv
illuziyadır.1) nizam vasitəsi olaraq sistemin tərkibidir. Siyasi və
ictimai sistemin tərkibi hüquqa (maraqların normalarla tənzim
edilməsinə yönələn əsasa) əsaslanan ədalətli və rəngarəng
düzülüşdür. Deyilən fikirlərdən (sintezdən) belə nəticəyə
gəlmək olur ki, hüquq təbiidir, insan maraqları təbiidir,
pozitiv hüquq təbii hüquq trayektoriyası üzərində meydana
gələn və fəaliyyətə bağlı olan şərti əsasdır. Pozitiv hüquq
təbii hüquq trayektoriyası üzərində olan şaxələnmədir, onun
“ətraflara yayılmasını” əks etdirən törəmə xassəsinə malikdir.
(Qeyd: insan təbiidir, lakin canlılara məxsus olan iradə və əqil
(yalnız insana məxsusdur) qabiliyyət sayəsində öz təbiiliyini
meydana gətirəndir. Yəni, insanlar artmalarını və bu prosesin
təbiiliyini (ardıcıl maraqların ödənilməsindən irəli gələn
ehtiyacları) özləri təmin edirlər. Belə qəbul olunur ki, insanlar
ilk yaranış olaraq fövqəltəbii qüvvənin məhsuludurlar.
Fövqəltəbii qüvvənin köməkliyi sayəsində də öz artımlarını
təmin edirlər. İnsanların başlanğıcından sonuna qədər qüvvənin
nəzarəti və təmini mövcud olur. Fövqəltəbii qüvvənin insana
verdiyi qüvvə və enerji onların irsi qaydada nəsil artırmalarını
təmin edir. Buradan belə bir nəticə ortaya çıxır ki, fövqəltəbii
qüvvə başlanğıcda-yaranışda və sona qədər-ömür yolu boyu daima insanlarladır. Fövqəltəbii qüvvə dedikdə, belə qəbul
etmək olar ki, düçüncələrdə olan bu ifadə (məfhum, anlayış)
qüvvələrin təsnifatından yaranan və təbii qüvvələrdən yuxarıda
dayanan və təbii qüvvələri özünə tabe etdirən bir təbii
fərqləndirici kateqoriyadır, metaqüvvədir. Kainatın, dünyanın
yaranmasını və fəaliyyətini təmin edən təbii qüvvələri təsnif
etdikdə, belə qənaətə gələ bilərik ki, bu qüvvələr materiya
kütləsinə tətbiqinə (təsirinə və təzyiqinə) görə fərqli kəmiyyətə
1

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.
Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası. “Yeni Nəsil” AJB, Bakı, 2002,
180 səh., səh.5.
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malikdirlər. Enerji də fərqlidir və fövqəltəbii qüvvənin enerjisi
də kütləsinə görə daha çoxdur və aşağı təbii qüvvələrin enerji
kütləsini də öz daxilində cəmləşdirir. Dünyanı nizamlayan,
insanları universal (kollektiv şəkildə) və fərdi əsaslarla
nizamlayan qüvvələr mövcuddur. Belə qəbul etmək olar ki,
kainatı tənzim edən tərkib qüvvələr vahid qüvvəni meydana
gətirir və ya da vahid qüvvənin tərkibi olaraq mövcud olur.
Buradan da belə bir prinsip meydana gəlir ki, insan öz
kainatının və təbiətinin tərkibi olan canlı aləmin tərkibidir.
Deməli, insan təbiət qüvvəsindən və ona nəzarət edən
fövqəltəbii qüvvədən asılı olan bir məxluqdur. İnsan təbiətdən
və təbiətin üzərində olan fövqəlqüvvədən enerji alır və enerji
mübadiləsini həyata keçirir. Ola bilər ki, bəzi insanlar birbaşa
fövqəlqüvvədən enerji alırlar. İnsanlar bir çox canlılar kimi
qurucudurlar və ali məxluqlar olaraq yaradıcıdırlar. İnsanların
yaratdıqları əşyalar isə daha çox süni hesab olunur. İnsanlar
süni adlandırılan əşyaları özlərinin təbii xüsusiyyətlərindən
irəli gələrək yaradırlar. Burada sünilik təbiiliyin məhsulu
olaraq meydana gəlir və əslində tərkib olaraq çıxış edir. Süni
əşyların yaradılması prosesləri təbiətdə mövcud olan baza
elementlərin təbii təfəkkürün təsir obyektinə məruz qalması
sayəsində baş verir. Burada şüur və hərəkətin vəhdəti təbiətin
təbii elementlərinin forma və məzmununu dəyişdirir və yeni
forma və məzmunu əmələ gətirir. Buradan belə bir məntiqi
nəticə hasil olur ki, təbii qüvvə və ondan da yuxarıda olan
fövqəltəbii qüvvə insan üçün əqli qabiliyyəti və istedadı,
yüksək şüuru məhz təbii elementləri öz mənafeyi naminə
(burada insanlar) dəyişmək üçün verib. İnkişaf bu dəyişikliyin
nəticəsidirsə, deməli, inkişaf ədalətdir, haqdır, onu təmin etmək
insanların qabiliyyətinə və istedadına bağlıdır. İnkişaf
fövqəltəbii qüvvə tərəfindən insana verilən bir nemətdir. Həm
də təbiidir. İnkişaf və hüquq təbii olaraq bir-birini şərtləndirən
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başlanğıc və nəticədir. Nisbi yoxluqdan mütləq varlığın əldə
edilməsi proseslərinin tərkibidir.
Qeyd olunduğu kimi, süni yaranan vasitələri-əşyalarıinsanlar meydana gətirirlər. Bu, əqli fəaliyyətin məhsuludur.
Burada süni məhsullar anlayışı da konkret məsələlərdə mütləq,
universal məsələlərdə (düşüncə obyekti olaraq) isə mütləqnisbi əsaslara söykənir. Əslində, əqli fəaliyyətin məhsulu da
təbii olaraq qəbul olunmalıdır. Sadəcə biz insanın iradəsindən
kənar təbiətdə mövcud olan vasitələrə təbii vasitələr adlarını
veririk. Sünilik əslində insanın əqli fəaliyyəti ilə davam edən
təbiilikdir. Deməli, sünilik həm də şərti bir ifadədir. Dərin
mahiyyət etibarilə təbiiliyə tabedir. Təbii nizam istənilən süni
nizamı pozmaq gücünə malikdir. Sünilik insana verilən təbii
nemətlərin (burada insan maraqlarını ödəmək üçün insana xas
olan nemətlər, dəyərlər) məhsulu olduğuna görə subtəbii
mahiyyətə malikdir. İnkişaf həm də sünilikdirsə, onda o da
subtəbii məhsuldur. Həm birbaşa təbii (yəni, dəyişməz halda
təbiətdən əldə edilən), həm də süni əşyalarda (təbiətdən
götürülənlərin dəyişdirilməsi) qəbulediləndir. Lakin insanlar
təbii quruluşa çox təsir göstərib hər şeyi süni edə bilməzlər. Bu,
həm imkanlar xaricindədir, yəni insanların iradələrindən və
güclərindən asılı deyil, həm də bir əxlaq normasıdır ki, insanlar
təbiətin onlara verdiyi nizamlı sistemi hər zaman istədikləri
kimi dəyişə bilməzlər. Təbii quruluş qüvvə iyerarxiyasının
aşağı mərhələlərində dayanan canlılar, o cümlədən insanlar
üçündür. Onun kəskin şəkildə pozulması canlıların özünün
məhvinə gətirib çıxara bilər. Bu həm də təbii və fövqəltəbii
qüvvənin ziddinə getməni meydana gətirər). Bir mexanizm
olaraq, sistem (tarazlı məzmunlu sistem) və vahidlik ən böyük
ədalət kateqoriyasıdır. Sistemin içərisində isə rəngarənglikdən
irəli gələrək ədalətsizliklər və mənfiliklər mövcuddur. Ədalət
böyük enerjidir, ədalətdən meydana gələn böyük enerjini
sistem yaradırsa, belə nəticəyə gəlmək olar ki, sistemin bütöv
72

halda məhsulu ədalətdir. Buradan da belə nəticəyə gəlmək
olur ki, dövlət sistem olduğundan ədalətdir. Bu baxımdan da
insanlar üçün mütləq lazımdır. Ədalətsizlik isə xaosdur,
nizamsızlıqdır, sistemsizlikdir. Bu baxımdan da əxlaqsızlıqdır
və enerjisizlikdir. “Mənfi hüquq” ədalətsizlikdir, məhz
birtərəfli və ya bir neçə tərəfli qaydada təminedici vasitədir.
Deməli, hüquq ədaləti mütləq və nisbi əsaslarla müəyyən
etmək vasitəsidir. Ədalətsizlik elementlərin (subyektlərin)
qeyri-normal, qeyri-uyğun münasibət formasıdır. Ədalətsizlik
konkret hallarda və tərəflərdə bir çoxları üçün ədalətdir və bu
baxımdan da ədalətli tərəflər üçün hüquqdur. (Qeyd: eradan
əvvəl beşinci əsrdə yaşamış və yunan sofistlər (“müdriklər)
məktəbinin nümayəndəi olan Protoqor hamı üçün məcburi olan
həqiqətlərin, davranış normalarının olmadığını və ola
bilmədiyini əsaslandırmağa çalışmışdır.1 B.e.ə. 469-399-cu
illərdə yaşamış yunan filosofu Sokrat isə göstərirdi ki, vahid
şəkildə hamı üçün məcbur olan həqiqətlər, etik normalar
mümkündür.2) Deməli, fəlsəfi kateqoriyalar ümumən qarşılıqlı
münasibətlərdə və tətbiqi məsələlərdə həm universal, həm də
fərdi olaraq mütləq və nisbi vəziyyətləri müəyyən etmək
vasitələri kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ədalət həm
şərtləndirici, yəni, təkanverici, həm də şərtlənən, meydana
gələn kateqoriyadır. Digər kateqoriyaların qarşılıqlı şəkildə
vəhdəti ədaləti meydana gətirir. Ədalət elə bir meyardır ki, bu
hər bir insanın daxilindən gəlir və bütün kateqoriyaların
dialektik vəhdətində bunun reallaşması mümkündür. Ədalət,
deməli, universal şəraitlərdə tətbiq olunan kateqoriyadır.
Ədalət özü bir vəziyyəti dəyərləndirən, şəraiti əlamətləndirən
və hərəkətlərin məzmununu müəyyən edən universal
1

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.
Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası. “Yeni Nəsil” AJB, Bakı, 2002, 180
səh., səh.7.
2
Yenə orada.
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kateqoriya olmaqla bərabər, həm də digər məfhumları
birləşdirici qəti və imperativ kateqoriyadır.
Seçki ədaləti üzərə çıxarma (ədaləti şərtləndirən)
vasitələrindən, kateqoriyalarından biridir. Çünki bu proses
ümumiləşdirici və konkretləşdirici məfhum olaraq, dialektik
məzmunun tərkibi olaraq, ümumi və xüsusi hallarda çoxluğun
(hamının və müəyyən bir qrupun) iradəsini ifadə etmə
vasitəsidir. Seçki zamanı universal və fərdi təfəkkürün
gerçəkləşməsi (burada həyata keçməsi, praktiki əməllə
birləşməsi) prosesləri meydana gəlir. Çoxluğun iradəsinin ifadə
olunması şərtləri nəzəri-ideal və real-praktiki ədalət
vəziyyətidir. Bu baxımdan da hüquq və onun bölgü ünsürü olan
seçki hüququ nizamlama vasitəsidir və nizamlama səlahiyyətini
verən üsuldur. Seçki hüququ nizamlama vasitəsi olduğuna görə
sistemə (sistem yaratmağa) xasdır. Seçki zamanı universal və
məxsusi məkanlarda və şəraitlərdə maraqların təqribi və
mütləq əsaslarla bərabərləşməsi prosesləri baş verir. Seçki bir
mərkəzləşdirici kateqoriya olaraq məkan, zaman, şərait
kateqoriyalarının müəyyən qarşılıqlı vəhdətini yaradır. Seçki
burada tənzimedici bir normaya çevrilir. Buradan belə bir
nəticə əldə olunur ki, seçki universallaşdırıcı, bir mərkəzəgətirici nizamlama vasitəsidir və kriteriyasıdır. Buradan da seçki
hüququnun geniş məzmunlu tərifi meydana gəlir.
Seçkinin digər əhəmiyyətini aşağıdakı şəkildə əsaslandırmaq olar. Burada tərifləri qarşılıqlı proseslərdə genişləndirmək mümkündür. Yəni, seçkinin digər prosesləri tənzim
etməsi funksiyası onun tərifinin tərkib elementlərini
genişləndirir, daha çox elementləri daxil edir:
-seçki cəmiyyətdə, dövlətin siyasi həyatında müəyyən
yetişmə proseslərini tamamlayan və yeni axara salan bir
vasitədir. Məsələn, cəmiyyətdə baş verən hadisələrin və
siyasi hadisələrin gedişində seçki yeni hərəkətlərə impuls
verən, yeni hərəkətlərin meydana gəlməsini təmin edən bir
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vasitədir, bu baxımdan istiqamətləndiricidir və yeni
istiqamətlərə cərəyan əlamətini verəndir, həmçinin dəyişiklikləri əmələgətirmə vasitəsidir;
-seçki sistemdaxili proseslərdə yeni hərəkət istiqamətlərini meydana gətirmə vasitəsidir. Məsələn, seçilən yeni
hakimiyyətin işə başlayarkən islahatlara start verməsini
buna nümunə gətirmək olar;
-seçki hakimiyyətlə vətəndaşlar arasındaq qarşılıqlı
şəkildə etimadı qazanmaq və etimadı müəyyən etmək
vasitəsidir-məsələn, müəyyən bir partiyanın ölkədə bir
müddət işləməsindən sonra xalqın əksəriyyətinin təkrar
olaraq etimadını qazanması buna nümunədir;
-nizamlayıcı vasitə olaraq seçki proseslərdə daxili
infiltrasiyanı (daxilən təmizləməni) yerinə yetirən bir üsul
və vasitədir. Seçki yolu ilə siyasi proseslər daxilən müəyyən
şablonlardan təmizlənə bilir. Məsələn, seçki yolu ilə xalqın
iradəsinə cavab verən hakimiyyət sistemə kənardan
zərərləyici ünsürlərin daxil olmasının qarşısını alır. Eyni
zamanda siyasi proseslərin normal axarına mane olan
daxili ünsürlərin kənarlaşdırılması siyasətini həyata
keçirir;
-seçki sistemi işəsalma vasitəsidir və mexanizmin
mahiyyətini aşkarlayan bir üsuldur. Məsələn, seçki yolu ilə
parlament formalaşır, seçim üsulu ilə qanunvericilik
normaları təkmilləşir;
-seçki öz tənzimləmə vasitəsi funksiyasını yerinə
yetirməklə inkişafın əsaslarını meydana gətirmiş olur.
Məsələn, müxtəlif siyasi qrupların seçkilərdə qalib gəlmək
uğrunda həyata keçirdikləri rəqabət mübarizələri həmin
qrupların daha da inkişaf etməsinin əsaslarını meydana
gətirmiş olur;
-seçki prosesləri müəyyən zamanda bir araya gətirən
universallaşdırıcı-fərdiləşdirici bir üsuldur;
75

-seçki məsuliyyət müəyyən edən bir vasitədir və
stimulverici bir əsasdır, bu baxımdan da mərkəzləşdirici
kriteriyadır;
-seçki digər proseslərin sistemləşdirilməsini təmin edən
vasitələrdən biridir. Məsələn, seçkilər yolu ilə hakimiyyətin
müəyyən qollarının sistemli qaydada formalaşdırılması
prosesləri baş verir;
-seçki strukturların böyüməsini, təkmilləşməsini təmin
edən əsas vasitələrdən biridir. Məsələn, seçki öncəsində
müəyyən bir partiya seçkilərdə qalib gələn zaman öz
strukturunu və tərkibini genişləndirir;
-seçki xalqın iradəsini dövlətə bağlama və xalqı öz
hakimiyyətinə məxsusetmə vasitəsidir. Bu vasitə eyni
zamanda hüquqları (seçki proseslərini tənizm edən
hüququ) meydana gətirir;
-seçki hakimiyyətin iradəsini xalqın iradəsi ilə
əlaqələndirmə və xalqın iradəsini əks etdirmə vasitəsidir.
Burada seçki proseləri zamanı formalaşan hakimiyyət öz
iradəsini xalqın iradəsinə bağlayır və iradənin ifadə
olunması ilə məşğul olur və öz funksiyasını sistemləşdirir;
-seçki azadlığı müəyyənetmə vasitəsidir. Azad seçkilər
və iradənin azad şəkildə ifadə olunması ümumilikdə insan
azadlığının kompleks tərkibini təşkil edir;
-seçki hakimiyyətlə xalq, dövlətlə vətəndaşlar arasında
azad və sərbəst münasibətlərin formalaşmasının əsaslarını
müəyyən edən vasitələrdən biri kimi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir;
-seçki maraqların azad şəkildə reallaşmasının əsaslarını
yaradır;
-seçki hakimiyyətlə xalq arasında “hakimiyyətin iradə
obyektinin əsasının xalqın iradəsi təşkil edir” baza ideoloji
prinsipini müəyyən etmək vasitəsidir;
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-seçki hakimiyyətlə xalq arasında vahid maraqları
formalaşdırmaq və müəyyən etmək vasitəsidir. Xalqın
seçkilərdə iştirakı həmin xalqın marağını ümumi olaraq
dövlət maraqları ilə birləşdirir. Dövlət öz vətəndaşlarından
asılı olur;
-seçki hakim təbəqəni və hakimiyyət strukturunu
xalqla bağlayan, xalqın iradəsi ilə hakimiyyətin fəaliyyətini
uyğunlaşdıran və sintez edən əsas vasitədir;
-seçki hakimiyyətin məsuliyyətini zaman intervalında
(hakimiyyətin zamanla seçkilər yolu ilə hakimiyyətə
gəlməsi) sintez edərək, məsuliyyət nəticələrini üzərə
çıxarma vasitəsidir. Seçkilər bu zaman intervalının
sintezində yeni analizləri (nəticələri) müəyyən etmək
vasitəsidir. Məsələn, hakimiyyət (yerli və mərkəzi əsaslarla)
yeni seçkilərə qədər olan müddət ərzində gördüyü işlərlə
bağlı vətəndaşlar (ictimaiyyət qarşısında) hesabat verir.
Onların gördükləri işlərin mətnlə ifadəsi sintezdir və
nəticələr isə analizdir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, idarəetmənin əsas obyekti xalq
və onun maraqlarıdır, iradəsidir. Obyekt subyekt üçün
təsiretmə vasitəsidirsə, onda, belə qərara gəlmək olar ki, seçki
burada subyekti obyektə bağlayan əsas üsullardan biridir.
Seçkilər həm də idarəetmənin əsas istiqamətlərini təşkil edən
proses olaraq da mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Müsbət hərəkət hüququn tərkibi olaraq səlahiyyətdir,
müəyyən anlarda meydana gələn ixtiyar və vəzifədir. Burada
müsbət hərəkət dedikdə, bu yanaşmaya da iki mühüm baza
aspektindən qiymət vermək olar: birincisi, hər kəs üçün
müsbət olan, fayda gətirən hərəkət-bu, insanların daxilindən
gələn bir nemətdir, ümumi dəyərdir və etalondur, bu baxımdan
da bütün insanlar üçün bütün şərait və məkanlarda mütləq və
nisbi əsaslarla universaldır; ikincisi, konkret şəraitdə yerinə
yetirilən müsbət hərəkətdir-bu, müəyyən maraqların icrası
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zamanı yerinə yetirilir. Konkret zamanda və şəraitdə meydana
gəlir. Birinci halda hüquqların tam təbii olması şərtlənir, ikinci
halda da hüquqların təbii halı mövcuddur. Bu baxımdan da belə
qəbul etmək olar ki, insan öz marağı üçün müsbət hərəkətləri
etməyə vadar olan bir məxluqdur. Müsbət hərəkətlər daxili
məsuliyyət hissindən də meydana gələn hadisələrdir. Buna görə
də qəbul etmək olar ki, elə müsbət hərəkətlərin özləri elə
əxlaqdır. Müsbət hərəkətlər elə insan hüquqlarının əsas
tərkibindən meydana gələn və əsas tərkibini formalaşdıran
hərəkətlərdir. Müsbət hərəkətlər universal və konkret əsaslarla
fayda gətirəndir.
Ədalət daxildən gələn mənəvi dəyər olduğundan vəzifənin
yerinə yetirilməsi də mütləq və nisbi bərabərlik prinsipinə
əsaslanır. Müəyyən obyektə və subyektə (burada obyekt və
tərəf rolunu oynayan subyekt nəzərdə tutulur) münasibətdə
ədalətli diqqət bərabərlikdən (mütləq, təqribi və nisbi-şərti)
doğan məsuliyyət və bərabərlikdir. Universal prinsiplərdə, o
cümlədən universal hallarda, məkan və zamanda bütün faydalı
hərəkətlər və faydalı nəticələr verən aktlar (bu aktlar konkret
şəxslərə də münasibətdə faydalı ola bilər. Elə universal
faydalılıq da fərdi faydalılığın cəmidir) ədalətlidir. O hərəkət
müsbətdir ki, edilərkən müəyyən şərait və zamanda digər
şəxsin maraqlarına zərbə vurmur, digər şəxsin maraqlarını
zərbə altında qoymur. Əksinə, maraqlı şəxslərin maraqlarını
müəyyən səviyyədə və kəmiyyət və keyfiyyət intervalında
təmin edir. Buradan da belə qənaətə gəlmək olur ki, hüquq
əslində müsbət hərəkətlərin normalarla ifadəsidir. Müsbət
hərəkətlər cəmi, rəngarəngliklər cəmi inkişafdır. Deməli,
hüquq və onun reallaşması (əlaqələrdə şərt kimi istifadə
olunması və hərəkətlərin daxili mənasını ifadə etməsi)
inkişafdır. Hüquq şaxəli trayektoriyaya malikdir və fəaliyyətin
genişlənməsi ilə genişlənəndir. Əgər pozitiv hüquq təbii
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hüquq trayektoriyasındadırsa, onda, belə nəticəyə gəlmək
olar ki, elə pozitiv hüquq inkişafdır.
Seçki hüququ təbii hüquqların trayektoriyasında formalaşan bir hüquqdur. Bu baxımdan həm də pozitiv hüquqlar
sisteminin tərkib komponentidir. Pozitiv hüquqları dövlət
təmin edirsə və öz potensialını buna istiqamətləndirirsə,
deməli, dövlətin mövcudluğu və sistemli fəaliyyəti
inkişafdır. Dövlətin mövcudluğu sistemdir. Pozitiv hüquqları
dövlət təmin edrisə, deməli, dövlət sistemdir, sistem pozitiv
hüquqları təmin etmək üçündür. İnkişafdan da pozitiv
hüquqlar meydana gələndir. Pozitiv hüquqlar (təbii hüquqların
şaxələnməsi və davamı) da inkişafı meydana gətirəndir. Hüquq
ədalətdirsə, onda, onun normalarla tənzimlənməsi inkişafdır və
sabitlikdir. Hüquq inkişafdırsa, dövlət də inkişafı təmin
edəndir. İnkişafı hərəkətlər müəyyən edirsə, onda sadalanan
tezislərdən və tezis birləşmələrinin meydana gətirdiyi
sintezlərdən (təfəkkürdə) belə qənaətə gəlmək olar ki, həm də
nəticə etibarilə (anliz olaraq, həm də tezis olaraq) tezis kimi
qeyd etsək, deyə bilərik ki, hüquq (haqq) müsbət hərəkətin
təzahürüdür. Müsbət hərəkətlərə təkan verəndir. Müsbət
hərəkət enerjidirsə və enerji mənbəyini formalaşdırırsa, onda
belə nəticəyə gəlmək olar ki, hüquq enerji vasitəsidir və
enerjinin yaranması üçün şərtləndirici amildir. Hüquq
insanların daxilindən gələn bütün müsbət meyarların
məcmusudur.
Ədalət maraqları tarazlı əsaslarla mərkəzləşdirmə
vasitəsidir, kriteriyasıdır. Ədalət universal və xüsusi (fərdi və
tək) hallarda hüququn məzmunudursa, hüququn daxili
məfhumlarının məna zənginliyidirsə və hüququ şərtləndirirsə,
hüquqla şərtlənirsə, onda, belə qərara gəlmək olar ki, hüquq
tarazlaşdırma və bərabər prinsiplər əsasında paylaşdırma
kriteriyasıdır.
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(Qeyd: hər bir tədqiqat əsəri yazılarkən ilk növbədə elmin
sahələrinə müvafiq olaraq baş tezis müəyyən olunur. Tezislər
əsas və tərkib tezislərə (planlar, bölmələr başlıqları) bölünür.
Tərkib tezislər əsas tezislərdən törəyir. Həm əsas, həm də
törəmə tezislər eynilə sintezlərin tərkib hissələridir. Törəmə
tezislərin analizlərə çevrilməsi üçün sahələr üzrə faktlar
toplanılır. Faktlar tezis birləşmələridir. Burada uyğunluq,
uyğunsuzluq, paralellik, ziddiyyətlilik kateqoriyaları üzrə
tezislər birləşir və vahid bir sintez (tərkib) əmələ gəlir. Sintezin
içərisi-mətn tezis və antitezislərdən ibarətdirsə, deməli, faktlar
ziddiyyətlidir. Faktlar ziddiyyətlidirsə, deməli, zəncirvari
qaydada tərkib kimi birləşərək, cəmləşərək bütövləşmə
xüsusiyyətinə malikdir. Bütövləşmə varsa, enerji də var. Enerji
varsa, güc və inkişaf da var. Deməli, ziddiyyətli mətnlər
(burada tezis və antitezislərin çox olduğu rəngarəngli mətnlər)
daha böyük və dərin mənalı tədqiqat əsəridir. Sintezdən də
analizlər (nəticələr) ortaya çıxır. Buradan da görünür ki, əslində
istənilən mövzu tezisi elə şərti olaraq başlanğıc tezisi kimi
götürülür. Belə bir nəticədən (dialektik məntiq nəticəsindən)
çıxış etmək olar -hər bir tezis başlanğıc və analiz üçün şərtidir,
həm də mütləqdir. Tezis analizdirsə, deməli, analizlər də
mütləq və nisbidir, şərtidir, həm də qətidir. Tezislər müqayisə
kateqoriyasının tətbiqi ilə həm də eyniliklərdən və
paralelliklərdən ibarətdir. Eyniliklər və paralelliklər fikir
zənginliyini meydana gətirir. Bu müqayisələr əsas etibarilə
dərin tədqiqatın əsasını təşkil edən çoxstrukturlu sistemi
formalaşdırır. Dərin mənalı tədiqiqat əsəri yekun nəticə olaraq
məhsul və obyekt kimi fəlsəfi məzmunludur. Bu baxımdan da
bədii ədəbiyyat və elmi ədəbiyyat üzrə yazılan dəyərli,
çoxmənalı, kompleks əhəmiyyət kəsb edən əsərlər elə fəlsəfi
əsərlərdir. Elmdə-onun öyrənilməsi, elmin yaradılması
metodologiyasında (elmi araşdırma üsullarının cəmi) qəbul
olunur ki, predmetin mahiyyətini aşkar etmək üçün ümumini
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açmaq lazımdır. Ümumi anlayışlar olmadan “fərd”i dərk etmək
olmaz.1 Tədqiqat metodları milli və xarici təcrübə əsasında
qurulur. Bu sahədə elmi tədqiqatlar- ümumiləşdirilir, qiymət
verilir, nəticələr çıxarılır və praktiki tövsiyələr verilir.2
Müqayisə predmetlərin, təzahürlərin, institutların, normaların
və s. fərqli və oxşar cəhətlərinin aşkar edilməsini, təhlil
olunmasını əks etdirir. Müqayisə hər hansı bir təzahür və
predmet haqda məlumat və ya bilik almaq üçün tətbiq olunan
universal metoddur.3).
Formal və dialektik məntiq əsasında hüquqa tərif verərkən
müəyyən etmək olar ki, hüquq ümumiləşdiricidir və ümumi
keyfiyyətləri, istedad, qabiliyyət və bacarıqları birləşdirən
universal və qəti kateqoriyadır. Hüquq sərhədlər
çərçivəsində bölgü etibarilə genişlənən bir məfhumdur. Hüquq
xaricən (burada insanın vəzifə və səlahiyyətlərinin, ixtiyarının
zahirən ifadə olunması nəzərdə tutulur) öz-özünü
şərtləndirməklə törəmə xassələrinə malik olan bir dəyərdir.
Hüquq dövlətin insanın haqqını qəbul edən və insanın haqqını
təmin edən bir norma müəyyənedici vasitədir.
Hüquqlar cəmi təbii olan haqqın realizə kompleksidir və bu
baxımdan da haqqın sistemləşdirici və ümumi dəyər, etalon
kriteriyasıdır.
Hüquq
ədalətli
fəaliyyətə
verilən
kompleksləşdirici səlahiyyətdir.
Hüquq mücərrəddir, insanın mənəvi aləminin
ümumiləşdirilmiş təcəssümüdür, eləcə də insanların maddimaterial aləmlə real əlaqə və münasibətlərini ehtiva edən,
şərtləndirən bir kriteriyadır (ədalət kriteriyasıdır). (Qeyd:
mənəviyyat əslində ən kiçik materiyalar aləmindən təşkil
olunandır. Çünki siqnalların yaratdığıdır. Deməli, əslində
1

Ə.H. Rzayev. Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları. Bakı, “Elm”, 2011,
480 səh., s. 16.
2
Yenə orada, s. 18.
3
Yenə orada, s. 20-21.
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materiya aləminin ən yüngül hissəcikləri insanın mənəviyyatıdır. Bu mənəviyyat daxili mürəkkəb quruluşun məhsuludur,
həm də kənardan siqnallarla qəbul ediləndir. Ona görə də
mənəvi-ruhi aləm insan varlığının ən təkmil təzahürüdür, insan
daxilində makromahiyyətin ümumiləşdirilmiş nəticəsidir).
Hüquq hər bir müsbət hərəkətdə insanı müşaiyət edən bir vasitə
və kriteriyadır. Hüquqdan (hüquq anlayışından) sillogizmlər
əldə etmək mümkündür və insanın pozitiv hərəkətlərinin
məntiqi nəticələri onların hüquqlara məxsusluğundan hasil
olur. Hüququn sillogizmisi onun sistemli məfhum əsaslarında
öz əksini tapır. Ümumiyyətlə, anlayışların maddi-material
aləmə tətbiqi, yəni insanların hərəkətlərinin təfəkkür əsasında
maddi-materilal aləmə doğru istiqamətləndirilməsi bütün
mümkün hallarda mövcuddur. Ümumiyyətlə, insan onun
potensialının daxilində təsirlər edən bir məxluqdur. İnsan öz
şüurunu maddi-material aləmə, eləcə də mənəvi aləmə (burada
ruhi dünyanın tərkibi olan münasibətlər aləminə və
münasibətlərin, əlaqələrin şərtlənməsini təmin edən mənəvi
aləmə) doğru yönəldən və bu aləmlərdən şüurunu, təfəkkürünü
formalaşdıran və əlaqələrini şərltəndirici qaydada təmin edən
bir məxluqdur. İnsanlar üçün ədalət tərkibində bərabərliyi olan
ümumi bir dəyərdir, etalon və kriteriyadır. Ədalət eyni
zamanda razılaşdırıcı, sakitləşdirici, tarazlaşdırıcı bir dəyər və
kriteriyadır.
Təsnifat subyekti və obyekti (predmeti) nöqteyi-nəzərdən
belə qəbul etmək olar ki, insan hüquqları çox genişdir. İnsan
hüquqları ümumiləşdirici (fəlsəfi) məfhumdur və bu baxımdan
da insan fəaliyyətini tənzim edən ümumsistemin (hüquq
sisteminin) çoxlu sayda bölgü komponentləri vardır. İnsan
hüquqlarının
şərtləndiricilik
xüsusiyyətləri
maraqların
kompleksliliyindən meydana gəlir. Seçki hüquqlarını
ümumhüquqlar meydana gətirir, eləcə də seçki hüququ
bölgü komponenti olaraq siyasi hüquqların əsaslarını
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yaradır. Buradan da seçki hüquqlarının törədici xassələri
meydana gəlmiş olur. Seçki hüququ ümumhüquqlar sisteminin
tərkibi olduğuna görə bu sistemi formalaşdırmaq üçün
özünəxas məkana və mövqeyə malikdir. Bu hüququn
təşkiledici xüsusuiyyəti də məhz onun bölgü ünüsürü
olmasından və mahiyyət aşkarlayıcı funksiya olmasından
(məsələn, azad iradənin aşkarlanması və onun digər obyektlərə
münasibətdə tətbiqində) meydana gəlir.
İnsan hüquqlarının bölgü komponentlərinin çoxluğu
insanların fəaliyyət sahələrinin çoxluğu ilə əlaqədardır. İnsan
hüquqları ümumi məfhumdur və insanların bütün sahələrdə
fəaliyyətinin ümumiləşdirici komponentidir. Bununla yanaşı,
insanların fəaliyyətinin tərkib sistemini yaradan əsas status
müəyyənedici vasitədir. Məsələn, insanların istehsal
sahələrində, iqtisadiyyatın digər sahələrində, eləcə də siyasət
sahələrində fəaliyyəti insanların həmin sahələr üzrə fəaliyyətinə haqq qazandıran hüquqlarının meydana gəlməsini təşkil
edir. İnsanların fəaliyyət xüsusiyyətləri onların qazandıqları
hüquq xüsususiyyətlərini yaradır. Fəaliyyət nə qədər geniş
olarsa, hüquq da genişlənir. Buradan belə nəticə çıxır ki,
fəaliyyəti geniş olan şəxs (fiziki və hüquqi subyekt)
müqayisədə daha güclüdür. Güclü olduğuna görə hüquqları da
zəngindir. Hüququn güclülüyü onun obyektlər üzrə
kəmiyyətindən meydana gəlir. Nə qədər çox sahəli fəaliyyət
olarsa, hüquq da bir o qədər çoxtərkibli olar. Hüquq zənginliyi
fəaliyyət zənginliyindən ortaya çıxır. Güclü tərəfin potensialı
böyükdür və hüquq da burada genişdir. Ətraflı fəaliyyət geniş
hüquqları yaradır. Deməli, sistemli şəkildə hərəkət genişliyi,
hərəkətdən əldə edilən çoxlu sayda təsir vasitələri (əşyalar),
subyektin və obyektin (mənbənin) böyük təsir potensialını
üzərə çıxarır. Böyük təsir potensialı isə hüquqların böyüməsinə
xidmət edir. Əlaqələr və münasibətlər sistemi əsasən
hüquqların normalarla böyüməsinə xidmət göstərir ki, bu da
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nəticədə subyektin özünü böyüdür, imkanlarını genişləndirir.
Səbəb və başlanğıcı təbiətdə axtaran qədim yunan alimi
Empedokla görə səbəb (hərəkət etdirən səbəb) bölünür. Onun
fikrincə, bir hərəkət başlanğıc deyil, əks hərəkət də başlanğıca
səbəbdir. Yəni, başlanğıc bir-birinə əks olan iki hərəkətdən
ibarətdir.1 Əgər biz hesab etsək ki, biz insanlar da təbiətin
məhsuluyuq və düşüncələrimizlə, idrakımızla təbiətə
bağlıyıq və düşüncələrimizi məhz təbiət prosesləri əks
etdirir (yəni, düşüncələrin xassələri təbiət proseslərinin
xassələri ilə analoqluq təşkil edir, paralellik yaranır, bir
sözlə, təfəkkür proseslərinin xassələri təbiət proseslərinin
xassələrindən meydana gəlir), onda belə nəticəyə gələ
bilərik ki, elə hüququ meydana gətirmək üçün iki hərəkət
edilməlidir: başlanğıc və ona təkan verən hərəkət. Əslində
də bu hərəkətlərin bir-birilərini şərtləndirməsi meydana
gəlir. Buradan da başlanğıc və sonun mütləqliyi ilə yanaşı,
nisbiliyi, qeyri-müəyyənliyi meydana gəlir. Yəni, başlanğıc
həm müəyyən, həm də qeyri-müəyyəndir. Onun bəlli olması
üçün hərəkətə gətirəni tapmaq lazımdır.
İnsanların fəaliyyəti hüquqları meydana gətirir (burada
həm də aşkarlayır və digər şəxslərin hüquq sərhədlərini ortaya
qoyur) və təbii hüquqların mövcudluğu və fəaliyyətin rasional
məzmunu və genişliyi hüquqların bölgü etibarilə hüquqlarının
əsaslarını təşkil edir. (Qeyd: insan hüquqlarının sərhədlənməsi
də bir neçə səbəbdən ortaya çıxa bilər: bir səbəb kimi
insanların potensialı, hərəkət imkanları əsas ola bilər. Digər
səbəb maraqların qarşılaşmasından, hərəkətlərin qarşılaşmasından, obyekt üzrə hərəkətlərin birləşməsindən ibarət ola
bilər. Başqa səbəb isə təbii fəlakətlərdən və digər zəruri
hadisələrdən insanların qorunması üçün məhdudlaşdırılma
1

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.
Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası. “Yeni Nəsil” AJB, Bakı, 2002, 180
səh., səh.36-37.
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zərurəti olaraq meydana gələ bilər. İnsan hüquqlarının
sərhədlənməsinin bu baxımdan da pozitiv (müsbət) və neqativ
(mənfi) əsasları ola bilər. Pozitiv əsaslar – müdafiə olunmaq və
qorunaraq inkişaf üçün müəyyən olunan əsasdır. Neqativ
əsaslara isə hüquq subyektinin hüquqlarına kənardan vurulan
zərbələr nəticəsində məhdudlaşdırılmalar, digər şəxslərin
hüquq sahələrinin sistemli əsaslarla meydana gəlməsi və s.
kimi hallar aid ola bilər. Məhdudlaşdırılmalar həm inkişafa,
həm də tənəzzülə apara bilər. Proteksionizm üzərində meydana
gələn, eləcə də sərbəst birləşmələrə xidmət edən məhdudlaşdırılmalar əsasən inkişafa, neqativ məhdudlaşdırılmalar isə
tənəzzülə aparıb çıxara bilər. Bu baxımdan da avtoritar və
totalitar rejimlərdə insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması
(neqativ hal kimi) sistemdaxili münasibətlərdə bərkliyi və
nəticə etibarilə dağıdıcılığı şərtləndirə bilər). Hüquq fəaliyyətin
özünü genişləndirməklə yanaşı, həm də məhdudlaşdırır və
normalara salır. Hüquq bu baxımdan məhdudlaşdırıcı funksiya
daşıyır və normativ və imperativ əsasa çevrilir. Hüquq həm
fiziki hərəkətdə mövcud olur, həm də nisbi sakit vəziyyətdə öz
subyektinə məxsus olur. Bu baxımdan da hüquq immanent
əhəmiyyət kəsb edən bir kriteriyadır. Bundan irəli gələrək
təbiidir.
“Seçki hüququ” məfhumunun insan hüquqlarının bölgü
ünsürü kimi öyrənilməsinin istiqamətləri mövcuddur. Bu, daha
çox hüquq nəzəriyyəsi, hüquq tarixi ilə əlaqəlidir, eyni
zamanda metod olaraq ümumi hüquq nəzəriyyəsinə və praktiki
dün8 12 Tf5R8 12. 12 Tf5
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təcrübəsi aspektləri. Bu istiqamətlərdə təhlil apararkən və
elmi aspektdən çıxış edərkən onu nəzərə almaq lazımdır ki,
“insan hüquqları” məfhumu insanların yaşadıqları, o
cümlədən münasibət qurduqları cəmiyyət və insanların
maraqlarının qruplaşdığı siyasi sahələr (burada dövlətdaxili
siyasi sahələr və dövlətin daxil olduğu beynəlxalq münasibətlər
sahələri nəzərdə tutulur) üzrə öyrənilə bilir. Dövlətlər insan
hüquqlarını normalar təcrübəsi mübadiləsi (hüquq normalarına
dair fikirlərin paylaşması) olaraq bir-biriləri ilə paylaşırlar.
Ümumiyyətlə, insanların fəaliyyət göstərdiyi sahələrin
xüsusiyyətləri həm də onların hüquqlarına əsaslandığından və
insanların hüquqlarını meydana gətirdiyindən (burada hüquq
sahələrinin törəməsindən və daxilən təkmilləşməsindən,
sadələşməsindən və zənginləşməsindən söhbət gedir) insan
hüquqları anlayışı elmin obyekti olaraq həm dövlətdaxili, həm
də dövlətlərarası norma və qaydalarda öyrənilə bilir. Beləliklə,
hər üç istiqaməti özündə əks etdirən dünya təcrübəsi əsasında
hüquq anlayışının öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyətə malik olur.
Dünya təcrübəsi ilə insan hüquqları anlayışının öyrənilməsi
ümumdünya üzrə bu anlayışın vəhdətdə inkişafını təmin edir və
baxışları, fikir bucaqlarını birləşdirir. Ümummetodlar insan
hüquqları anlayışının vahid əsaslarla dərk olunmasını
meydana gətirir. Geniş dərk etmək dünyada insan hüquqları
anlayışını həm elmi, həm də kütləvi əsaslarla təbliğ edən
vasitəyə və istiqamətə çevirir. Dünya təcrübəsi əsasında
hüququn öyrənilməsinin də məzmun etibarilə (bir metod
olaraq) iki mühüm baza istiqaməti vardır: birincisi, dünya
hüquq nəzəriyyəsi tarixinə müvafiq olaraq, fəlsəfi və elmi
baxışların
öyrənilməsi;
ikincisi,
dünyanın
ayrı-ayrı
məkanlarında tarixən baş vermiş və hal-hazırda da baş
verməkdə olan insan hüquqları pozuntusu ilə nəticələnən
hadisələr.
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Dövlətlər siyasi təsisatlar olduğundan onlar arasında olan
münasibətlər rasional əsasa malik olan hüquq normaları ilə
tənzimlənir. Hüquq normaları ilə tənzimlənmə də universal və
konkret sahələr üzrə aspektləri özündə əks etdirir. Universal
normalar ədalət qaydaları olduğundan, digər normalar da bu
ədalət qaydaları ilə təmin olunur, yaradılır. Hüquq anlayışı
elmin obyekti olaraq daima genişlənən bir məfhum kimi
öyrənilir və özündə daimi ədaləti əks etdirir. Bu baxımdan da
dünya təcrübəsi əsasında hüququn öyərnilməsi baza ədalət
prinsipinə söykənir. Hüquq bütün hallarda universal ədalət
dəyəri, meyarı və norması kimi qəbul edilir.
Dünya təcrübəsi ilə (real əsaslarla və nəzəri əsaslarla)
hüququn öyrənilməsi ümumdünya siyasətinin tərkibi olaraq
meydana gəlir. Dövlətlərdaxili münasibətlər və dövlətlərdaxili
siyasət, həmçinin dövlətlərarası münasibətlər və dövlətlərarası
siyasət tərkib baxımından və ümumstrukturun tərkib
strukturları olaraq ümumdünya siyasətinin (ümumstrukturun)
komponentidir. Siyasətin hüquqla vəhdəti və siyasətin hüquqa
(hüquqdan irəli gələn maraqlar) xidmət etməsinin zəruriliyi
prinsipindən çıxış edərək, belə qəbul etmək olar ki, insan
hüquqları anlayışı həm dövlətlərdaxili münasibətlərdə
(məsələn, dövlətin daxili qanunvericiliyi), həm ayrı-ayrı
ölkələrin təcrübəsi əsasında (məsələn, bir ölkənin “seçki
hüquqları” sahəsində təcrübəsinin öyrənilməsi), həm də
beynəlxalq əlaqələr təcrübəsindən (burada iki və ya da çoxlu
sayda dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri
universal və ikitərəfli sənədlər nəzərdə tutulur) öyrənilir. Bütün
hüquq sahələri isə norma və qaydalara söykənir. Buradan insan
hüquqları anlayışının ümumdünya təcrübəsi əsasında
öyrənilməsinin əsasları formalaşmış olur. Hüquq dövlətin
fəaliyyətinin cəmləşdiyi ümumstruktur olan dünya təcrübəsi
əsasında və onun ayrı-ayrı istiqamətləri üzrə elmin obyekti
kimi öyrənilir. Bütün istiqamətlər isə biri-digəri üçün nəzəri və
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təcrübi baxımından şərtləndiriciliyin əsasını təşkil edir.
Dövlətdaxili təcrübə və qaydalar beynəlxalq əlaqələrə,
beynəlxalq təcrübə daxili təcrübələrə, bir ölkənin təcrübəsi
digər ölkələrdə nümunə olaraq öyrənilir. Xarici ölkə təcrübəsi
ümumi qaydada insan hüquqlarının bir çox ölkələr üçün
universal normativ əsaslarını meydana gətirmiş olur.
İnsan hüquqlarının kompleks şəkildə təmin olunması
məhz hüquq sisteminin (hüquqların sistemli vəhdətindən)
mövcudluğundan ortaya çıxır. Hüquq sisteminin vəhdəti və
dünyada təqribi oxşar olan eyni məzmunu ümuminsan
xarakterindən və ümummaraqların xüsusiyyətlərindən ortaya
çıxır. Hüququ sistemləşdirən tərəf kimi universallaşdırıcı
qurum olaraq dövlətlər çıxış edirlər. Dövlətlərin baza
funksiyaları elə sistemləşdirmədən və öz siyasətlərini
insanların hüquqlarına bağlamaqdan ibarətdir. Dövlət insan
hüquqlarının təmin olunmasında baza funksiyanı yerinə yetirir.
Dövlət idarəedən bir qurumdur və fəaliyyətini də idarəetmədə
əks etdirir. Deməli, dövlətin idarəetmə hüququ vardır,
idarəetmə də onun təşkilati hüququndan meydana gəlir.
Buradan da belə bir nəticə ortaya çıxır ki, hüquq elə digər
hüquqları şərtləndirir. Hüquqlardan hüquqlar törəyir və
hüquqlar digər hüquqların səbəb və nəticəsinə çevrilir. (Qeyd:
hələ antik yunan alimi Miletli Anaksimandr (O, qeyd edirdi ki,
hər şeyin –mövcudluğun başlanğıcı və əsası apeyrondur-qeyrimüəyyən başlanğıcıdır) demişdir ki, vahiddən, ondan birləşmiş
əksliklər ayrılır. Onun fikrinə görə, törəniş ünsürün dəyişməsi
yolu ilə deyil, əksliklərin daimi hərəkəti sayəsində
ayrılmasından baş verir.1). Bu yanaşmadan irəli gələrək, hesab
etmək olar ki, maraqların törəmə xassələri və fəaliyyətin
törəmə əsasları vahid hüquqlardan törəmələri (tərkib
1
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ayrılmalarını, artmaları) meydana gətirir və öz-özlüyündə də
elə vahid hüquqların tərkibini zənginləşdirir. Bu, həm də
ziddiyyətlərdən ortaya çıxır. Tərkibin zənginləşməsi enerjini
yaradır. Enerji də yaxınlaşdırır və daxili harmoniyanı meydana
gətirir. Hətta qədim yunan alimi Aristotel Nikomax etikası
əsərində göstərirdi ki, ziddiyyət yaxınlaşdırır, müxtəliflik ən
gözəl harmoniya doğurur, həm də hər şey çəkişmədən yaranır.1
Hüquq zənginliyi mübarizənin nəticəsidir, desək, yanılmarıq.
Yəni, insanlar hərəkətdə olarkən daha çox hüquqlara sahib
olurlar.
Dövlətin idarəetməsində tənzimləmə mövcuddur. Deməli,
dövlətin tənizmləmə hüququ vardır. Tənzimləmə fəlaliyyətinin içərisində təşkiletmə, istiqamətləndirmə, mühafizə və
müdafiəetmə, bu fəaliyyətin tərkibi olaraq nəzarətetmə, o
cümlədən müşahidəetmə, izləmə; yerinə yetirmə, o cümlədən
icraetmə; hesabat tələbetmə və s. kimi fəaliyyət istiqamətləri
mövcuddur. Deməli, dövlətin tənizmləmə hüququ da bölgü
ünsürlərinə bölünür: dövlətin müşahidəetmə hüququ, izləmə
hüququ, icraetmə, hesabat tələbetmə hüququ və s. kimi
hüquq sahələri və s. İnsan hüquqlarının və tərəf kimi dövlət
hüquqlarının bölgüsü insanların və dövlətin fəaliyyəti üzərində
qurulur və tərəflərin fəaliyyətinə haqq verən mənəvi dəyərlərə
çevrilir. Hüquq və fəaliyyət bütövlüyü birlikdə insanların
maraqlarının təmin olunması predmetinə və vasitəsinə çevrilir.
Əgər insan fəaliyyəti törəmə xassəsinə malikdirsə və
şəbəkələnirsə, onda, belə qənaətə gəlinməlidir ki, hüquqlar da
şəbəkələnmə xassələrinə malikdir. Buradan da (şəbəkələnmədən) hüquqların təsnifatı meydana gəlmiş olur. Hüquqların
təsnifatı hüquqların çoxistiqamətliliyinin əsaslarını yaradır.
Hüquqların təsnifatı ayrı-ayrı sahələr üzrə normaların
1
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yaranmasının əsaslarını formalaşdırmış olur. Həyat fəaliyyətinin sistemliliyi də özlüyündə insan hüquqlarının sistemliliyini
meydana gətirmiş olur. Hüquqların sistemliliyindən elə
fəaliyyətin şaxələnməsi prosesləri formalaşır və bu da
özlüyündə yeni sistemlərin meydana gəlməsinin əsaslarını
ortaya çıxarır. Hüquqların sistemliliyi fəaliyyət sisteminin
şərtləndiriciliyindən ortaya çıxır.
İnsanlar və onların birləşdiyi tərəflər (subyektlər, yəni
hüquqi şəxslər, o cümlədən siyasi və ictimai-mədəni təsisatlar,
hüquq birlikləri və s.) prosesləri tənzim edərkən istiqamətləndirici, təşkiledici, icraedici, qoruyucu və s. kimi funksiyaları
yerinə yetirirlər. Bütün bu funksiyalar sistemləşmə proseslərini
təmin etmək üçün həyata keçirilir. Bütün hüquqlar insanların
daxili azadlıqlarının və iradə sərbəstliklərinin əsasını təşkil
edən mənəvi kriteriyadır. Hüquq normalarının təsnifatı
insanların vahid məzmunlu, lakin çoxsahəli fəaliyyət
azadlıqlarının əsasını formalaşdırmış olur.
Seçki hüququ da insanların iradə azadlıqlarını bildirmə və
azad seçmə hüquqları kimi qəbul olunur. Bu baxımdan da seçki
hüququ həm də təbii hüquqların tərkibi kimi təsnif olunmalıdır.
Seçki hüququ şərti olaraq pozitiv hüquqları təbii hüquqların
bölgü ünsürü ilə bağlayan hüquq kimi də önəm kəsb edir. Seçki
hüququ bir çox hallarda koordinasiyaedici (ictimai hüquqlarla
siyasi hüquqları birləşdirən) və subordinasiyanı yaradan
(burada
iyerarxiyanı,
nərdivanlı
vəzifə
bölgüsünü
formalaşdıran) hüquq kimi önəmə malik olur. Seçki hüququ
təbii hüquqların (dövləti insanlar yaradırsa, deməli, bu təbii
bir prosesdir, qarşılıqlı ictimai razılaşmadır. Bu, insanların
normalara və qaydalara tabe o3(m)-2(4(r)3n)2(i)-2(l)-2(ı)-2(q)-4(lar)4(
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oynayır. Buradan da belə bir məntiqi nəticə hasil olur ki, təbii
hüquqlar da mütləq olmaqla bərabər, keçicidir və əlaqələndirmə funksiyasını yerinə yetirə bilir.
Əgər biz seçki proseslərini bir istiqamətləndirici, eləcə də
təşkiledici proses kimi qəbul etsək, onda, belə qərara gələ
bilərik ki, elə seçki hüququ əslində istiqamətləndirici və
təşkiledici hüquqdur. Seçki hüququ siyasi sistemlərin təşkil
olunması üçün insanların siyasi hüquqlarının formalaşmasında
əsas rol oynayan hüquqlardan biridir. Deməli, seçki hüququ
digər hüquqları təşkil edən və insan hüquqlarının ali siyasi
hüquqlarla bağlayan hüquq kimi önəm kəsb edir.
Seçki hüququ insan hüquqlarının zaman ardıcıllığını təmin
edən əsas hüquqdur. Seçki hüququ ümumi hüquqları
müəyyənedici, maraqları nisbi və şərti əsaslarla bərabərləşdirici
bir hüquqdur. Seçki hüququ siyasi sistemləri (hakimiyyət
qollarını) təşkil edən zaman əsas mərkəzi hüquq, digər hallarda
isə periferik hüquq (digər hüquqların möhkəmlənməsinə
xidmət edən hüquq) kimi məna kəsb edə bilir. Seçki hüququ
daimi mövcud olub, yalnız müəyyən müddətlərdə (seçki
prosesləri zamanı) reallaşa bilən bir hüquqdur. Bu baxımdan da
seçki hüququ insanların “ehtiyat hüququ” (burada baza
hüququ kimi də qəbul etmək olar) kimi qəbul olunmalıdır.
Ehtiyat hüququ olduğuna görə də dəyərli bir hüquqdur.
Bununla bərabər, seçki hüququ insanların imkanlarını
reallaşdıran bir hüquq kimi də önəm kəsb edir.

Azadlıq, hüquq, seçki hüququ anlayışları və
anlayışların qarşılıqlı şərtləndirici məzmunu
Azadlıq, onun ifadəsini təmin edən hüquq və bu kimi digər
mənəvi aləm elə ən kiçik materiya siqnallarıdır. Bu baxımdan
da hər ikisi həm daxildən gələndir, həm də ətrafdan siqnallarla
qəbul ediləndir.
91

(Qeyd: belə qəbul etmək olar ki, şüur və materiya
əslində vahid başlanğıc elementlərindəndirlər. Yəni, hər
ikisi elə əslində materiyadır, elementdir. İnsan orqanizmi
müqayisədə böyük və birləşmiş hissəciklərin yaratdığı ağır
kütlədir. Şüur isə yüngül olan materiyadır. Çünki
siqnallardır.
Şüur
materiyanın
nəticəsidir.
Şüur
materiyanın “istehsalatının” məhsuludur. Həm də
“istehsalatın” əsas istiqamətvericisidir. Materiyanın təklifi
şüurun tələbindən yaranır. Şüur da materiyaya xidmət
edir. Şüur və materiya birləşərək vahid orqanizmi
meydana gətirirlər. Materiya aləminin inkişafı tədricən
şüuru da artırır. Şüur da elə materiyanın-ən kiçik
hissəciklərinin formalaşmış mərkəzidir. Burada aşağı
orqanlar beyinə və şüura xidmət edir, beyin də aşağı
orqanların fəaliyyətini təmin edən əsas aparat rolunu
oynayır. Əgər biz hesab etsək ki, insan orqanizmi elə ən
kiçik hissəciklərdən ibarətdir, onda, belə qərara gələ bilərik
ki, bu hissəciklər kainatdan və onun tərkibi olan
təbiətdəndir. Deməli, insan həm təbiətdən –Günəş
sistemindən, həm də bütünlükdə kainatdandır. Onun
siqnalları həm Günəşdən, həm də digər ulduzlardan qəbul
olunur. İnsanın qəbul etdiyi siqnallar həm onun şüurunu
formalaşdırır, həm də digər orqanların fəaliyyətini
stimullaşdırır).
Azadlıq, hüquq və seçki hüquqları məfhumları həm daxili
məzmun baxımından (məsələn, azadlığın insan hüquqlarının
tam tərkibində olması və onun mahiyyətini aşkarlaması,
məzmununu üzərə çıxarması), həm də biri-digərini şərtləndirici
xüsusiyyətə malik olmasına görə təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəli
əsaslı vəhdət düşüncə obyekti ola bilir. Azadlıq, hüquq və
onların bölgü ünsürü olan seçki hüquqları (seçki azadlığını
təmin edən hüquqlar) və digər bölgü (tərkib hüquqları)
hüquqları vəhdətdə bir-birini tamamlayır. Seçki hüquqları həm
92

də insanların ümumi azadlıq hüquqlarının bölgü ünsürləridir.
Burada azadlıq hüququ bağlayıcı və daxili məzmunu ifadə
edən hüquq kimi xüsusi önəmə malik olur. Azadlıq hər bir
halda hüququn daxilindədir. Bununla bərabər, ayrıca olaraq
azadlıq hüququ da mövcuddur. Bu hüquq daha çox insanların
azadlıqlarını məcmu hala salan hüquq rolunu oynayır. Azadlıq
hüququ bütün hüquqlarda tərkib kimi çıxış edir. İnsan
hüquqlarının əsası elə azadlıqda, azad hərəkətlərdə, azad
fəaliyyətdə özünü göstərir. Buradan da belə nəticəyə gəlmək
olur ki, əslində azadlıq hüququ bütün hüquqların məzmununu
birləşdirir. Azadlıq hüququ da təsnif olunur. Belə ki, dövlətin
daxildə və beynəlxalq aləmdə azadlığını və sərbəst fəaliyyətini
(burada təbii ki, normalar hüdudlarında olan azadlıqdan söhbət
gedir) ifadə edən dövlətin azadlıq və suverenlik hüququ,
xalqların azadlıq və suverenlik hüquqları (xalqların azadlıq
hüquqları həm də onların hüquqlarının genişlənməsinə və
nəticə etibarilə dövlət yaratmalarına gətirib çıxarır. Norma
genişləndirir və böyüdür. Yuxarı struktur –formamərhələsinə qaldırır. Qalxma zamanı isə məzmun
universallaşır, mürəkkəbləşir və vahidləşir. Buradan
görünür ki, azadlıq da həm daxildən, həm də xaricdən
normalara salınır və məhdudlaşır. Xalq hüququ böyüyür
və xalqın yaratdığı dövlətin nəzarətinə daxil olur. Bu
baxımdan istənilən halda böyümə pozitiv (müsbət və
qoruyucu) nəticə etibarilə məhdudlaşmağa gətirib çıxarır.
Bu baxımdan da azadlıq da mütləq və nisbidir. Azadlığın
mütləqliyi orta xətlərdə-xəyali orta xətlərdə-daha çox,
sərhədlərdə isə nisbi və dəyişən olur. Yəni, dövlətin
içərisində-xəyali olaraq ortasında – ümumən xalq azaddır,
dövlətin yuxarı hissəsi, son hədlər isə azadlığı
məhdudlaşdırnadır. Çünki buradan o tərəfə artıq sərhədlər
yoxdur. Deməli, azadlıq sərhədlənir və sərhədlərdən kənar
başqa forma tərəfindən həyata keçirilir. Məsələn,
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dövlətlərin beynəlxalq əlaqələrində xalq hüquq dövlət
hüququna transfer edir. Dövlətin isə hüquq sərhədlərindən
kənara çıxması məhdudlaşdırılmağa və öz-özünü
zəiflətməyə və nəticə etibarilə məhv olmağa səbəb olur.
Deməli, azadlığın normalarla ifadə olunması azadlığı olan
tərəfin özünüqorumasıdır, özünümüdafiəsdir, mövcudluğunun əsas şərtidir); vətəndaşların azadlıq və sərbəstlik
hüquqları mövcud olur. Bütün hallarda isə insanlar öz
hüquqlarına sərbəst və maneəsiz olaraq, azad şəkildə
yiyələnirlər, onların hüquqları azad şəkildə qəbul olunur.
Belə qəbul etdik ki, hüququn özünü normalar genişləndirir,
eləcə də normalar məhdudlaşdırır. Normalar azadlığı tərkib
etibarilə ifadə edən üsullar və vasitələr olsa da, həm də
tənizmedici və yer müəyyənedici amillər və kriteriyalar kimi
önəmə malik olur. Yəni, normalar qaydalarla genişləndirən
kriteriyalardır, ölçü vahidləridir. Deməli, azadlıq da
ölçüləndir. Elə onun dəyəri normalarla ifadə olunmasındadır.
Ölçüdən kənar azadlıq isə məhvolmadır, öz-özünü yoxedəndir,
fəaliyyəti məhdudlaşdırandır. Məsələn, böyük dövlətlərin öz
sərhədlərindən kənarda həddən artıq azad hərəkətləri onların
daxilən boşalmasına gətirib çıxara bilir. Eləcə də xaricdə
məhdudiyyətərsiz hərəkət onların zəifləməsinə səbəb ola bilər.
Hətta makrokosmosda da sərbəstlik (göy cisimlərinin sərbəst
hərkəti) nizamla müəyyən olunur. Hər bi şey vahidin daxilində
olduğundan azadlıq da normalarsız hüquqdan kənara çıxa bilir.
Əgər qüvvə varsa, hər bir şey qüvvəyə tabedirsə, deməli,
hərəkətlər də ölçüləndir. Azadlıq hüququnun əsası
qanedicilikdə müəyyən edilə, təsbit oluna bilər. Yəni, müəyyən
məsələlərdə və hədlərdə qaneedicilik, kompromislik,
“doymaq” elə azadlıq hüququnun daxili məzmununu ifadə edir.
Deyilənlərdən belə nəticələrə gəlmək olur ki, azadlıq elə
sistemin tərkibində (burada ictimai-siyasi sistemlər nəzərdə
tutulur) mövcud olan məkanlar daxilində və sistemlərarası
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əlaqələrdə mövcud olan məkanlarda hərəkət imkanlarının
təcəssüm olunmasıdır.
Hüquq və azadlıq təbii quruluşun daxili məzmun
mahiyyətini aşkarlayan məfhumlardır. İnsan digər canlılar kimi
təbiətən azad olan, azadlığı sevən bir məxluqdur. Azadlığın
sevilməsi də öz növbəsində hərəkət azadlığını (burada mövcud
olan və qazanılan məkanlar daxilində, məkanlar hüdudlarında
olan sərbəstlik nəzərdə tutulur), maraqların sərbəst şəkildə
təmin edilməsini meydana gətirir. Azadlıqdan insanın
hərəkətlərini müəyyən edən, hərəkətlərin məzmununu
xassələndirən hüquqlar formalaşır. Hüquqlar vəzifə, səlahiyyət
və ixtiyarları, maddi aləmə və material aləmə sahib olmaları
özündə əks etdirir.
Azadlıq və hüququ əxlaq məhdudlaşdırır. Əxlaqla bərabər,
mövcud imkanlar və real gerçəkliklər də azadlığın
məhdudlaşdırılması üçün mühüm vasitə rolunda çıxış edir.
Azadlığın məhdudlaşdırılmasında hüquq subyektlərinin say
çoxluğu da böyük önəmə malik olur. Azadlıq bu baxımdan
həm mütləq, həm də nisbi əsasları özündə cəmləşdirir.
Azadlığın məzmununda, məna tərkibində sərbəstlik, axarlılıq
(düşüncə və əməl), maneələrsiz (nisbi olaraq) axın forma və
məzmunu vardır. Azadlıq həm də insanın mənəvi
keyfiyyətlərinin cəmi ilə özünə tərkib əldə edir. Yəni insanın
azadlığını onun şərəf və ləyaqəti, namus və vicdanı, hörmət və
şöhrəti və bu kimi digər mənəviyyat kriteriyaları təşkil edir.
Məsuliyyət və öhdəlik də azadlığın ifadə olunmasında böyük
önəmə malik olur. Məsuliyyət hissi, vəzifə və borc hissi elə
insanlarda həm də azadlğı ifadə edən hisslərdir. Bu kimi hisslər
azadlığın şərtlənməsinə haqq verir. Məsuliyyət və borc
öhdəliyindən də insanın azadlığı meydana gəlir, insana vəzifə
borcunu yerinə yetirmək azadlığını verir. Azad şəkildə
məsuliyyətin yerinə yetirilməsi məsələsi ortaya çıxır.
Məsuliyyət insanın təbii nizamının əsasıdır.
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Azadlıq və hüquq ehiyac və tələbatlardan doğan insan
hərəkətlərinin əsaslarını təşkil edir. Hərəkətlərin mənası məhz
azadlıq və hüquqda özünü əks etdirə bilir. Hərəkətin
məhdudlaşdırılması azadlığın məhdudlaşdırılmasıdır. Bu
baxımdan azadlıq məkanla əlaqəlidir. Hərəkət məkanının
böyüklüyü elə azadlığın böyüklüyüdür. Bu baxımdan da belə
nəticəyə gəlmək olur ki, əhalisi çox olan müəyyən bir ölçüyə
malik olan məkanda əhalinin çoxalması ilə azadlıq da məkan
üzrə məhdudlaşa bilir. Çoxalma zamanı hüquq subyektlərinin
sayı artır. Mövcud olan və genişlənməyən məkan çoxalan
subyektlər arasında bölünür. Burada artıq hərəkətlərin
məhdudlaşması (eninə doğru-ərazi üzrə) baş verir. Buna görə
də ərazisi kiçik olan, lakin sürətlə çoxalmaqda olan bir
dövlətdə insanların azadlıq hüquqlarının genişlənməsi üçün
məhz daxili resurslar-yuxarıya doğru artan resurslar-tələb
olunur. İnkişafın fərqli xüsusiyyətləri meydana gəlir. Buna
görə də əhalisi ilə ərazisi arasında fərq olan ölkələrdə inkişaf
xüsusiyyətləri də fərqli ola bilir. Məsələn, Çin ilə Norveçin,
İsveçin inkişaf xüsusiyyətləri fərqli ola bilər. Çinin gələcək
inkişafında daxili yuxarı genişlənmə (burada mövcud olan
ərazilərdə əhalinin sayının çoxalması ilə xarakterizə olunan və
daxilə doğru yüksələn inkişaf), ərazisi böyük olub əhalisi az
olan ölkələrdə isə ərazi üzrə ətrafa genişlənmə müşahidə
oluna biləcəkdir. İnkişafın daxili yuxarı istiqamət üzrə
genişlənməsi isə inkişafın texniki təkmilləşmə dövrünü
meydana gətirə biləcəkdir. Bu prinsipdən çıxış edərək hesab
etmək olar ki, Çin orta müddətli gələcəkdə texniki inkişaf
baxımından əksər ölkələri (əhalisi az olub, ərazisi böyük olan
ölkələləri) ötüb keçə biləcəkdir. Çində insan hərəkətlərinin
eninə doğru məhdudlaşması isə hüquqların daxilə doğru
genişlənməsi zərurətini meydana gətirə biləcəkdir.
Ərazisi kiçik, əhalisi nisbətən çox olan ölkələrdə inkişafın
əsasını resurslar zənginliyi (burada texnoloji vasitələr) təşkil
edir. Məsələn, Yaponiyada inkişafın bu tendensiyası vardır.
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Azadlığın məhdudlaşdırılması da öz növbəsində maraqların
məhdudlaşdırılması kimi mühüm məzmuna malikdir. Azadlıq
hərəkətin və düçüncənin nisbi sərhədlərsiz bir məzmunudur.
Bu baxımdan da hüquqların daxili məzmununu özündə
cəmləşdirir. Hüquq azadlıqla vəhdətdə çıxış edir. Bu vəhdətdən
də həm də məhdudlaşdırılmalar ortaya çıxır. Hüquq azadlığı
məhdudlaşdıra bilir. Məhdudlaşdırıcı hüquq normaları həm də
azadlığı məhdudlaşdıran qaydalardır. Məhdudlaşdırmada məhz
əxlaq qaydaları mühüm əhəmiyyətə malik olur. Əxlaq azadlıqla
hüquq arasında bir bağlayıcı, bu baxımdan da məhdudlaşdırıcı
məfhum rolunu oynayır. Əxlaq qaydaları ilə məhdudlaşmaya
təbii məhdudlaşma kimi ad qoymaq olar. Əxlaq ilk növbədə
daxildən gələn məhdudlaşdırıcı kriteriyadır. Əxlaq həm də
azadlığı genişləndirici kriteriyadır. Azadlığın genişlənməsinə
haqq qazandırır.
Seçki hüququ azadlıqdan və dövləti təşkil etmək sərbəst
və geniş əsaslarla iştirak etmək hüququndan doğan bir
məfhumdur, kriteriyadır, hüquq təsnifatı kateqoriyasıdır. Onu
nəzərə almaq lazımdır ki, azad seçki hüquqlarının təmin
olunması yolu ilə formalaşan dövlət azad dövlət və onun
vətəndaşı azad vətəndaş olur. Seçki hüququnda olan azadlıq
ümumi hüquqlarda olan azadlıqdan meydana gəlir. Seçkilərin
təşkili zərurəti insanların dövlətlərini təşkil etmək
zərurətlərindən və iştirak zərurətlərindən ortaya çıxır. Seçki
hüququnda mövcud olan azadlıq həm sərbəst iradə ifadəsinin
əsasını təşkil edir, həm də sərbəst dövlətçilik siyasətinin
əsasında dayanır. Bütün hüquqlar insanın daxilindən gələn
azadlıqdan və azad şəkildə maraqları təmin etməkdən
formalaşır. Azadlıq hüququ ümumiləşdirici məfhum və məna
olaraq bütün hüquqların tərkibində mövcud olur. Bütün
hüquqların xidmət mahiyyəti onların azadlıq ruhunda meydana
gəlir.
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“Seçki” məfhumu fəlsəfə və elmin obyekti kimi
Qədim yunan alimi Aristotel (b.e.ə. 384-322-ci illərdə
yaşamışdır) “Metafizika” (“Metafizika”- hərfən “fizikadan
sonra gələn əsərlər” deməkdir. Onun “Əsas fəlsəfə” haqqında
əsərlərinin cəmi “Metafizika” adlanır.1) əsərində göstərir ki,
elm hər yerdə başlıca olaraq əsası-qalanların ondan asılı olduğu
və onun vasitəsilə öz adını aldığı şeyi öyrənir. Onun fikrincə,
elm bir mənsub olan haqqında yox, həm də onunla əlaqəli olan
şeyləri öyrənir. Filosof əslin əsaslarını və səbəblərini
bilməldir.2 Filosof hesab edib ki, aksiomalar mövcudluqdur,
hər şey üçün qüvvəyə malikdir. Mövcudluq ümumidir.
Əsasların ən doğrusu odur ki, onun haqqında səhv edilmir.
Əsaslar aydınlaşdırıcıdır. Aristotel sübutları elmi sillogizmlər
kimi nəzərdən keçirirdi. Aristotel fəlsəfəsindən çıxış edərək,
hesab etmək olar ki, sübutlar aşkarlayandır və bu da məkan və
şəraitdə dəyişəndir. Bir məkanın sübutu bütün hallarda, yəni
digər məka və prinsiplərdə faktlar kimi rol oynaya bilməz.
Buna görə də hər bir məkanın aydınlaşdırılması elə əslində
həmin məkandakı sübutların ortaya çıxmasını yaradır. Yalnız
bütün məkanlarda eyni olan elementlər həmin məkanların
sübutlarıdırlar ki, bunlar da sistemləri əlaqələndirəndir.
Sübutlar eyni olmaqla fərqlidir. Fərqlilik də fərqli prinsiplərin
əsasıdır. Fəqrliliklər də eyniliklərə keçidlərdir. Eyniliklər də
fərqliliklərə keçidləri edir. (Qeyd: əslində eyniliklər və
fərqliliklər də mütləq və nisbidirlər. Hər ikisi vahid
sistemlər daxilində eyni olan başlanğıc elementlərin sadəcə
olaraq müxtəlif məkanlar üzrə yer almasıdır. Burada
formada məkan fərqliliyi vardır. Müxtəlif elementlərin
1

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.
Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası. “Yeni Nəsil” AJB, Bakı, 2002, 180
səh., səh. 113.
2
Yenə orada, səh. 114.
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(başlanğıc elementlərin qüvvənin təsiri ilə xassəsini
dəyişməsindən yaranan elementlər) bir məkanda
toplanması isə fərqliliyi yaradır. Material eynilik həm
hərəkətlərdə, - yəni eyni hərəkətlərin zamanla
təkrarlanmasında, - mövcuddur, həm də elementlərin
mütləq düzülüşndə yer alır. Fərqlilik isə, forma
baxımından olan fərqlilikdir. Məzmunun fərqliliyi də elə
forma fərqliliyindən ortaya çıxır. Eyniliklər və fərqliliklər
də dərəcələnir və müxtəlif koordinatlar üzrə təsnif
olunurlar.
Onların mütləq və nisbi prinsipləri həm düşüncələrə
görədir, həm də mütləq formalarına görədirlər. Bu
baxımdan da düşüncələr üçün mütləq (mütləqlik düşüncə
üçün bir andır və obrazın həmin anda əks olunmasıdır)
olan eyniliklər düşüncənin dəyişməsi ilə fərqliliyə çevrilə
bilirlər).
Məlumdur ki, fəlsəfə geniş və dərin məna kəsb edən
düşüncələrdən ibarət olan bir genişləndirici və ümumiləşdirici
məfhumdur və anlayışdır. Fəlsəfə dərin mənaları və rəng
çalarları olan hazır bir məhsulun (bu məhsul təfəkkür
məhsulu, təfəkkürün mücərrəd konstruksiyası və material
məhsuludur) daxili mənasını və xarici məzmununu ifadə edən
bir anlayışdır. Bu baxımdan fəlsəfi əsərlər dərin məzmunlu və
daha böyük təsiredici, o cümlədən tərkib hissələr arasında
mənalı əlaqələri olan, əsaslı nəticələrə malik olan əsərlərdir. Bu
əsərlər dərin düşüncələrdən ibarətdir, o baxımdan ki, burada
səbəb və nəticə, mahiyyət və gerçəklik, ideallıq və reallıq və
digər kateqoriyalar əsasında ümumi nəticə olaraq dərin
məzmun meydana gəlir. Bütün bu prosesləri, bütövün
parçalanmasını, eləcə də tərkiblərdən bütövün əmələ gəlməsini
isə məntiqi təfəkkür həyata keçirir. Məntiq əməliyyatları
sayəsində elm və fəlsəfənin obyekti formalaşır. Ümumiyyətlə
isə hər bir kateqoriya digər kateqoriyalarla qarşılıqlı əlaqələrdə
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müəyyən sistem daxilində vəhdəti və tərkib hissələri
(yarımstrukturları və tərkib komponentlərini) meydana gətirir.
Hər bir məfhum həm tərkib hissə olaraq, həm də ümumi
sistemin və anlayışın konkretləşdirilmiş adı kimi böyük
əhəmiyyətə malik olur. Yarımstrukturun izahını ifadə edən
məfhumlar ümumstrukturun izahını verən məfhum üçün
tərkib olaraq, tərif mənasını açan komponent rolunu
oynayır. Məsələn, vətəndaşı və hakimiyyəti, eləcə də
cəmiyyəti şərh etməklə, əslində dövlətin tərkibini, məzmununu
şərh etmiş oluruq. Buradan da belə bir nəticə ortaya çıxır ki,
hər bir komponent həm tərkibdir, hissədir, həm də vahiddir.
Deməli, vahidliklər və tərkib hissələr bir-birinə və biri-digərinə
çevriləndir. Bu baxımdan da məkan və sistem də müəyyən
hərəkətlər halında dəyişəndir. Tərkibin izahı elə vahidin ümumi
və konkret mənasının izahı demək olur. Burada tərkib hissənin
şərh miqyası ümumi şərti miqyasdan kiçik olur. Lakin tərkibdə
ümumi məzmun da izah oluna bilir.
Məfhumların fəlsəfi aspektlər nöqteyi-nəzərdən izah
olunması, məfhumların məzmununun şərh edilməsi
prizmasından yanaşıldıqda, eləcə də kainatda olan bütün
şeylərin tərkibinin hissələrdən ibarət olması qənaətinə
gəldikdə, həm də ardıcıl və dərin məntiqi düşünmə prosesinin
nəticələri olaraq belə bir yanaşma etmək yerinə düşər ki, hər bir
ümumiləşdirilmiş fikir fəlsəfənin obyekti olaraq tezisdir.
Tezislərin ardıcıl olaraq birləşərək vahid bir mətnə çevrilməsi
sintezdir. Yəni, müəyyən ölçü yaratmış tərkibdir-tərkib böyük
və kiçik ola bilər. Tezislər cəmi sintezdir. Tezis ümumi
vahiddirsə, sintez tərkib hissədir. Sintez həm də tərkib hissələri
tezislərdən ibarət olan vahiddir. Sintezdən əldə olunan isə
nəticədir. Nəticə ilə başlanğıc və törəmə tezislər arasında bir
sintez (buna tezislər paneli də demək olar) mövcuddur.
Buradan da belə bir məntiqi fikrə gəlmək olar ki, sintez elə
bütövdür. Bütövün hər iki ucu həm tezis, həm də analizdir.
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Bununla yanaşı, belə də qəbul etmək olar ki, bütöv, tərkib elə
tezis (ümumi fikir) və analizlərdən (gəlinmiş qənaətlərdən)
ibarətdir. Fikirlərin ardıcıl qaydada şərtləndirici məzmunu elə
bütövlüyü yaradır ki, bu da özlüyündə elə sintez deməkdir.
(Qeyd: burada artıq biz fəlsəfənin və onun məntiq tərkibinin
mütləq olmaqla yanaşı, dəyişkən və nisbi olması qənaətinə də
gələ bilirik). Deməli, belə bir məntiqi nəticədən də çıxış etmək
olar ki, sintez və tezis əslində analizdir. Çünki analizlərdən
əldə olunanlar elə tezisdir. Düşüncənin məhsulu olaraq
meydana gələn tezis həm də ardıcıl düşüncənin məhsulu olan
analizdir. Bu baxımdan da hər bir məfhumu və anlayışı tezis və
analiz kimi qəbul etmək olar. Buradan da belə bir məntiqi
nəticə ortaya çıxır ki, fəlsəfə və məntiq, eləcə də elm əslində
mütləqlərdən ibarət olan nisbiliklərdir. Dəyişkənlik
mütləqliklərdən –mütləqliklərə keçən nisbiliklərdən, ibarət
olan dəyişkənliklərdir. Fikrimizi bir qədər dəqiq ifadə etsək,
belə qənaətə gələ bilərik ki, tezis sintezi, sintez analizi, analiz
isə təkrar olaraq tezisi üzərə çıxara bilir. Deməli, bütün
kateqoriyalar müəyyənedici və şərtləndiricidir, həm də
bağlayıcıdır. Bu kimi yerdəyişmələr əslində elə sistemli
əsaslara söykənən inkişaf zərurətləridir. Bu baxımdan həyatda
hər bir fikir istiqaməti tezisdir və öz-özlüyündə bir nəticədir.
Fikirlərin ardıcıl şəkildə şərtləndiriciliyi və bütövü əmələ
gətirməsi isə sintezdir. Fəlsəfi olaraq belə bir fikir də
bildirmək olar ki, tezis, analiz və sintez bir-birinə çevrilən
tərkib və bütövlərdən ibarətdir. Biz daha çox bütövü-geniş
və dərin məna kəsb etdiyindən fəlsəfi hesab edirik. Tezisin
analizə çevrilməsi prosesləri qarşılıqlı olaraq məfhumlar
arasında əlaqələrin meydana gəlməsinin əsaslarını yaradır və
təfəkkür inkişafını şərtləndirir. Təfəkkürdə tezisdən analizə
keçid üçün deduksiya, analizdən tezisə isə keçid məqsədilə
induksiya tətbiq edilir. Lakin bu proseslər də mütləq olmaqla
bərabər, nisbidir. Belə ki, induksiyanın nəticələri də tezisi
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yarada bilir, eləcə də deduksiyadan da tezisləri əldə etmək
mümkündür. Buradan da belə bir məntiqi nəticə hasil olur ki,
anlayışlar bir-biri ilə vəhdəti yaradan mütləq və nisbi
tərkiblərdən ibarətdir. Başlanğıc və sonu ifadə edən tezislər
mütləq və nisbidir.
Təfəkkürün inkişafı idraki proseslərin dərinləşməsinin
əsaslarını təşkil edir. Hər bir məfhum və anlayış həm universal
xassələrə malikdir, həm də konkret xassələri özündə əks etdirir.
Çünki konkret xassələr elə universallığa xidmət edir.
Universallıq və partikulyarlıq xüsusilə tamın (bütövün) və
tərkibin yaranmasının əsaslarını meydana gətirir. Hər bir
məfhum həm universaldır, həm də fərdi və konkretdir. Bu
baxımdan da məkan və zaman anlayışları mütləq olmaqla
bərabər, həm də nisbi və keçici anlayışlardır. Burada qüvvə
tətbiqi sayəsində zaman və məkan dəyişmələri baş verir.
Zaman və məkan dəyişmələri isə öz növbəsində maddimaterial aləmdə özünü göstərir. Zaman və məkan hərəkət
əsnasında (burada elementlərin yerdəyişmələri və tərkib
dəyişmələri) dəyişəndirlər. Hərəkət və elementlərin
yerdəyişmələri elə məkanı və zamanı meydana gətirir. Bir
element bir sistem və tamın tərkibində konkret və tərkib hissə
ola bilər, digər sistemin tərkibində isə universal xassəyə malik
ola bilər. Bu baxımdan da sistemlər də mütləq olmaqla bərabər,
həm də dəyişəndirlər. Burada dəyişmələr həm tərkib
baxımından həyata keçir, bundan irəli gələrək həm də formada
özünü göstərir. Ümumiyyətlə, istənilən məzmun dəyişikliyi
forma dəyişikliyini meydana gətirir. Forma böyüdükcə
məzmun da dərinləşir və yaxud da əksinə proseslər baş verir.
Məhz elementlərin bir-birinə çevrilmələri, parçalanmaları və
birləşmələri və bir məkandan başqa bir məkana keçmələri
dəyişmələri meydana gətirir ki, bu da özlüyündə inkişafın
əsaslarını şərtləndirən dinamikanı formalaşdırır. (Qeyd:
inkişaf sistemli dəyişmənin əlaməti olaraq meydana gələn
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bir vəziyyət kimi xarakterizə olunmalıdır. Bu proses
zamanı qeyri-müəyyənliklər müəyyən olunur. Müəyyən
olunanların sayının çoxluğu, birləşmiş tərkibi elə inkişafdır.
İnkişaf prosesində sadəcə olaraq qeyri-müəyyənliyin
müəyyənliyə çevrilməsini tənzim etmək, yəni düzgün (nisbi
və mütləq olan düzgünlük, yəni, müəyyən şəraitlərdə və
məkanda, düzgünlük, faydalılıq) riyazi istiqamətlərə
yönəltəmək lazımdır). Təkmilləşmiş və formasını təkmilləşdirmiş (burada böyükdən təkmilləşərək kiçiyə keçən formalar
nəzərdə tutulur) sistem vahidlikləri də məzmunca böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Deməli, məzmun dərinliyi əslində tək
böyük formadan yox, böyük funksiyaları yerinə yetirən kiçik
formadan da ortaya çıxır. Seçki prosesləri müəyyən müddətə
nəzərdə tutulan proseslərdir və əslində konkret addım olaraq
(burada təkmil formalı proseslər) böyük mənaya malikdir.
Məfhum və anlayış təbii ki, oxşar məzmunlu olmaqla,
təfəkkürdə ümumiləşməni və konkretləşməni meydana gətirir.
Məfhumun konkretliliyindən ümumilik, universallıqdan isə
konkretliyə doğru təfəkkür keçidləri, deduktiv və induktiv
əsaslı idrak prosesləri baş verir. Bunun sayəsində həyatda
elementləri birləşdirmək, tamı parçalamaq prosesləri yaşanır və
həyat dəyişiklikləri meydana gəlmiş olur. (Qeyd: həyat
dəyişiklikləri təbiətin “üst hissəsinin”-insanların yaşadıqları hissənin- dəyişikliyidir. Bu da elə təbiətin özündə qalır
və sadəcə olaraq bir struktur əmələ gətirir). Deməli, fəlsəfə
elə həyatda dəyişiklikləri yaratmaq üçün ümumiləşdirilmiş
tezisləri ortaya qoyur və problem olaraq elm məntiqin yolu ilə
bu dəyişiklikləri həyata keçirir. Deməli, düşüncənin faydalı
məqsədi elə təbiətin baza quruluşuna çox ziyan vurmamaqdan
ibarətdir.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir məfhumun fəlsəfi
məzmununun qabardılması (önə çəkilməsi) nəticəsində həmin
məfhum təfəkkürdə mərkəzləşdirici (cəlbedici, cəzbedici,
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ətrafına toplayıcı) rolu oynayır. Mərkəzləşdirici məfhum o
halda böyük önəm kəsb edir və istənilən məfhum o halda
böyük əhəmiyyətə malik olur ki, istək baxımından bu məfhum
böyük önəm kəsb etmiş olur və bu məhumun tətbiqindən
müəyyən böyük dəyişikliklərin olması zərurəti meydana gəlmiş
olur. Mərkəzləşdirici məfhum mütləq qaydada digər
məfhumları da öz ətrafına cəlb etmək məcburiyyətində olur və
bu anda sistemləşdirici idrak meydana gəlmiş olur. Bir
məfhum zəruri obyektə çevrildikdə təfəkkür öz sistemli
funksiyasını işə salır və digər elementləri bu məfhum ətrafında
cəmləşdirir. Bu anda yaxın məfhumlar (burada müxtəlif
məna bildirən məfhumların kontekstdə məzmun
birləşmələri baş verir) meydana gəlir və birləşmələr
sayəsində ümumi bir vahidlik ortaya çıxır. Məsələn, hər hansı
bir istiqamət üzrə tədqiqat işləri həyata keçirilən zaman, eləcə
də müəyyən bir binanın layihəsi tərtib olunarkən elmi
prinsiplər olaraq oxşar təfəkkür prinsipləri tətbiq olunur. Bu
anda bir və ya da bir neçə məfhum ətrafına təfəkkür (burada
idrak prosesləri) digər məfhumları cəmləyir və sistemləşmə
meydana gəlir. Elmin də əsası elə sistemləşmə proseslərindən
ibarətdir. Sistemləşmənin və mexanizmləşmənin nəticəsi və
təzahürü olaraq mərkəz məfhumları digər məfhumları da
təfəkkürdə öz ətrafında cəmləşdirməyə çalışır. Bunun üçün
ehtiyac, tələbat, maraq, istək, zaman və məkan kateqoriyaları
zərurəti ortaya çıxarır. Zərurətdən ortaya çıxan məfhumlar və
onlar arasında birləşmələr hərəkət birləşmələrini meydana
gətirir. Hərəkət birləşmələri də öz növbəsində enerji
toplanmasını yaradır. Enerji toplanmaları təbii ki, müəyyən
istiqamətlərdə mövcud olan məfhumların cəmləşməsindən
ortaya çıxır.
Əvvəcə qeyd olunduğu kimi, “Seçki” məfhumunu və
anlayışını bir kriteriya olaraq fəlsəfə və elmin obyekti kimi
qəbul etmək olar. Belə ki, seçki həm ümumiləşdirici, həm də
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konkretləşdirici bir məfhumdur. Universal prinsipləri və
xüsusiliyi özündə əks etdirir. (Qeyd: elmi izahlara əsasən, Hər
bir bölgü üç hissədən, ünsürdən ibarətdir. 1. Bölünən
məfhum. 2. Bölgü üzvləri. 3. Bölgünün əsası, yaxud
bünövrəsi.1 Məntiqi əməliyyatın köməkliyi ilə növlərini
sayaraq həcmini açdığımız məfhum bölünən (totum
dividendum) məfhum, bölgü nəticəsində alınan yeni məfhumlar
bölgü üzvləri (membra divisions) adlanır.2 Həcmini açdığımız
məfhum, cins yeni məfhumlar isə həmin cinsə münasibətdə növ
məfhumları adlanır.3 Elmi izaha əsasən, bölgünün tərkib
hissələrindən biri də bölgünün əsası və yaxud da bölgünün
prinsipidir (prinsipum divisions). Bölünən məfhumun
növlərinin hansı əlamətə görə aparılması isə onun əsasını,
prinsipini təşkil edir, başqa cür desək, cins məfhumlarının növ
məfhumlarına bölünməsi əlaməti bölgünün əsaslarını təşkil
edir.4 Məntiqi izahlara əsasən, məfhumların bölgüsünü
bütövün, tamın fikrən hissələrə ayrılması ilə qarışdırmaq
olmaz. Məsələn, “Jiquli” maşınının gövdədən, motordan, sağ
və sol cinahdan, şassidən və digər hissələrdən ibarət olmasını
fikrən hissələrə bölürük. Burada söhbət tam və hissənin
əlaqəsindən gedir. Bu hissələr növü, məfhumları ifadə etmir.
Bölgünün məqsədi elə cism və hadisələri müəyyənləşdirməkdir
ki, onlar bölünən məfhumların məzmununa aid olsun. Bölgüdə
elə ünsürlərin strukturlarını açırıq ki, bu ünsürlərin məcmusu
bütöv cismi təşkil edir. Bölünən məfhum və bölgü üzvləri öz
aralarında növ-cins münasibətlərini əks etdirməlidir. Bölünən
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Yenə orada.
3
Yenə orada
4
Yenə orada
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məfhum tabe edən, bölgü üzvləri isə müştərək tabeli növ
məfhumları olmalıdırlar.1)
Seçki həm bölgü ünsürü olaraq bir proses kimi siyasi və
inzibati proseslərin tərkibidir. Bununla bərabər, seçki özü də
ümumiləşdirilmiş məfhumdur və bölgü baxımından (məsələn,
ümumxalq seçkiləri- prezident seçkiləri; deputat seçkiləri
(ümumxalq və yerli əhəmiyyətli seçkilər); kiçik məzmunlu
seçkilər-kafedra seçkiləri, təşkilat rəhbərliyinə olan seçkilər və
s.) və tərkib baxımından (məsələn, azad iradənin ifadə
olunması, müəyyən obyektlərə -vasitələrə səs verilməsi və s.)
bölünə bilən bir məfhumdur. Qeyd olunduğu kimi, seçki
məfhumunun tərkib ünsürü (hissəsi) və bölgüsü var. Bu
məfhumun fikir olaraq ümumiləşdirilməsi (məsələn,
ümumxalq seçkisi) və konkretləşdirilməsi-xüsusiləşdirilməsi
(məsələn, bir şəxsin kafedra müdiri vəzifəsinə seçilməsi və s.)
və qarşılıqlı keçid məsələləri təbii ki, təfəkkürdə deduksiya və
induksiyanı meydana gətirir. Seçki anlayışı digər anlayışlar
üçün şərtləndirici və zəruriləşdirici əhəmiyyət kəsb edir. Bu
baxımdan da məfhumun istiqamətləndirici məzmunu da
mövcuddur. Seçki məfhumu həmçinin zaman bərabərliyində
birləşdirici (məsələn, maraqları və fikirləri, hərəkətləri
müəyyən zamanda birləşdirmək), müəyyənedici (iradə
müəyyənedici, daxili azadlığı müəyyənedici, insan hüquqlarını
müəyyənedici və s.), təşkiledici (məsələn, seçkilər yolu ilə
siyasi və inzibati sistemləri təşkil etmək, vətəndaşların dövlətin
siyasi və inzibati idarəçiliyində iştirakını təmin etmək),
reallaşdırıcı (siyasəti reallaşdırmaq, maraqların təmin
olunmasını reallaşdırmaq və s.) funksiyanı yerinə yetirən bir
məfhum kimi də xüsusi önəmə malikdir. Seçki qlobal məzmun
kəsb edir, eləcə də bir qədər az məzmuna malik ola bilir.
Məsələn, dövlət rəhbərinin seçilməsi, ümumparlamentin
1
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(mərkəzi qanunverici orqan kimi) nümayəndələrinin seçilməsi
daha çox universal və qlobal məzmuna malik olur.
Bələdiyyədə, digər yerli idarəetmələrdə boş qalmış yerlərə
seçkilərin keçirilməsi isə qlobal məzmuna malik olmur. Bu,
daha çox lokal (yerli) əhəmiyyət kəsb edir.
Seçki ümumi və universal məfhumdur və buna görə də bir
qayda və etalon olaraq universal və konkret məsələlərdə, həm
də tətbiq olunur. Seçkilərin keçirilməsi növləri (üsulları) da
formalaşır. Belə ki, seçkilərin açıq, gizli; birbaşa və
nümayəndələr vasitəsilə seçkilər; proporsional və majoritar
üsullar, qarışıq üsular kimi formaları vardır. Birbaşa seçkilər
(birbaşa namizədə səsvermə), məsələn, Azərbaycanda,
Rusiyada, Gürcüstanda və s. prezident seçkiləri; namizədlərə
vasitəli qaydada səsvermə, məsələn, ABŞ-da nümayəndələr
vasitəsilə prezidenti seçmək kimi üsullar nəticə etibarilə oxşar
mahiyyət kəsb edir. Yəni, seçki son məqsədlərin, -hədəflə
müəyyən olunmuş məqsədlərin,- ifadə olunması üçün təşkil
olunan bir proses kimi əhəmiyyətə malik olur.
Seçki ümumiyyətlə, vətəndaş statusunu müəyyən edən
ümumiləşdrici bir vasitədir. Vətəndaşın statusu həm də hüquq
normalarında öz əksini tapmış olur. Seçki hüququnun
mövcudluğu özü vətəndaşların siyasi hüquqlarının tanınmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Seçki hüququ siyasi
hüquqların təmini üçün bir təşkiledici istiqamət və vasitə olaraq
da böyük əhəmiyyətə malikdir.
Seçki məfhumunun fəlsəfi məzmunu onun insan
azadlığında ifadə olunmasında və iştirak edənin (şəxsin) iradə
sərbəstliyindədir. Bu məfhumun fəlsəfi məzmunu daha çox
onun tərkib ünsürü (məsələn, “özünüdərk” siyasi və ictimai
fəlsəfi fikri) ilə bağlıdır. Tərkib ünsürünün zənginliyi, yəni
seçki məfhumunu formalaşdıran digər məfhumlar cəmindən
yaranan tərif təbii ki, bölgü məsələsində də öz əksini tapır.
Yəni bütün seçki proseslərində iştirak edənlər müəyyən
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müddətdə baş verən proses zamanı tam sərbəst olmalıdırlar.
Fəlsəfi aspektlərə görə belə qəbul etmək olar ki, seçkinin tərkib
ünsürü insanın daxili iradəsi ilə onun seçimi arasında mövcud
olan əlaqələr zəncirindən ibarətdir. Seçki proseslərinin ədalətli
və şəffaf məzmunu insanların daxili fəlsəfi mahiyyətləri ilə sıx
şəkildə bağlıdır. “Seçki” məfhumu ona görə fəlsəfidir ki, bu
proses digər proseslərlə əlaqədar olaraq birbaşa insanın daxili
təbiətinə bağldır. İnsan ruhu (mənəvi aləmindən ibarət olan
psixikası) fəlsəfi olduğundan, onun məhsulu olan məfhumlar
da fəlsəfidir. Ümumiyyətlə, insan daxilən azad olan bir məxluq
olduğundan, belə qəbul etmək olar ki, seçki insanın daxili
azadlığını müəyyən edən, aşkarlayan bir kriteriya və
məfhumdur. Ona görə elmidir ki, seçki məfhumu tərkib
ünsürlərdən ibarətdir. Onun tərkib ünsürləri bir-birilə sıx
şəkildə sistemli qaydada bağlıdır. Elm məntiq yolu ilə seçki
məfhumunun tərkib ünsürünü aşkarlayır və onun məzmununu,
daxili mahiyyətini üzərə çıxarır. Elm sayəsində seçki
məfhumunun daxili tərkibi müəyyən olunur və bu məfhumun
tətbiqi və digər məfhumlarla əlaqəsi məsələsi ortaya çıxır.
Seçkini insanın daxili azad ruhundan gələn bir məfhum kimi
qəbul etsək, onda, belə qərara gələ bilərik ki, seçkinin tərkib
ünsürünə insan azadlığının və sərbəst iradəsinin tərkib
ünsürləri aiddir. Seçki elə bir vasitədir ki, bu yolla insanın
daxili azadlığı və iradəsi ifadə olunur və reallaşır. Seçki
proseslərinin reallaşması zamanı elmi məzmun sistemlərin
təşkil olunmasında mühüm rol oynayır. Ümumiyyətlə, belə
qəbul etmək olar ki, istənilən prosesin sistemliliyi onun elmi
əsasları ilə izah olunur. Elm məhz istənilən məfhumun fərdi
qaydada tərkibini və digər məfhumlarla əlaqəsinin əsaslarını
öyrənir.
Seçki bir proses olaraq təşkiledici məzmuna malikdir.
Bununla bərabər, seçkidə təsnifat var və bölgü amili
mövcuddur. Seçkinin bir ümumiləşdirici, həmçinin tərkib
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hissələrə ayırıcı fəlsəfi məzmun kimi tərkibini elm və məntiq
vəhdətdə öyrənir. Seçki məfhumunun məzmunu və tərifi bu
məfhumun elmiliyini və fəlsəfiliyini üzərə çıxarır. Seçki
məfhumunun tərifi, yəni onun məzmunu başlıca olaraq bu
məfhumun mərkəzləşdirici olmasını üzərə çıxarır. Seçki
demokratik quruluşun yaranmasında bir vasitə və yol
olduğundan, məhz fəlsəfi əhəmiyyətə malik olur. Seçki insanın
daxili azadlığını ifadə edən, insanın daxili azadlığının statusunu
müəyyən edən bir kriteriya olduğu üçün də fəlsəfi-elmi
mahiyyətə malikdir. Seçkinin tərkibini, onun bir məfhum kimi
bölgüsünü, zaman və məkan kriteriyaları ilə əlaqəsini, məhz
məntiq öyrənir. Məntiq seçki məfhumunun tərkibini aşkarlayır
və onun digər məfhumlarla əlaqəsinin əsaslarını müəyyən edir.
Bu baxımdan da seçki məfhumu bir elmi-fəlsəfi məna daşıyır.
Seçki (şəffaf və ədalətli seçki) ideal məzmun olmaqla
bərabər, real siyasətin əsasını müəyyən edən əsas
kriteriyalardan biridir. Seçki ümumiyyətlə, mütləq və nisbi
anlayış olduğundan mütləq və nisbi vəziyyətlərdə və anlarda
maraqların birləşdirilməsi üçün vasitə və həlqə rolunu oynayır.
Müasir
demokratik
cəmiyyətlərin
qurulmasının
və
strukturlardan və yarımstrukturlardan təşkil olunan bir bütöv
siyasi sistem kimi dövlətlərin formalaşmasının əsasını
təşkiledici üsul və vasitə olaraq seçki müəyyən edir. Seçki və
səsvermə prosesləri (ümumi, açıq və ya da gizli əsaslarla,
birbaşa və vasitəli yollarla) hüquq obyektini (nəyə səsvermə)
və subyektini (kimə səsvermə) müəyyən edir. Parlamentdə
səsvermə yolu ilə dövlət hakimiyyəti ilə vətəndaşlar arasında
münasibətləri və əlaqələri tənzim edən hüquq normaları qəbul
olunur. (Qeyd: bu hüquq normaları obyektiv hüquqa
çevrilir, çünki hər kəs üçün tətbiqedilən olur. Deməli,
universal əsaslı normalar obyektiv, fərdi normalar isə
subyektiv olur. Obyektiv hüquq da bütün subyektlərə
tətbiq olunur, subyektlərin hüquqlarını təcəssüm etdirir).
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Seçki burada siyasi sistemi və onun tərkib ünsürü olan
hakimiyyəti təşkil edən əsas vasitəyə çevrilir. Seçki qabardıcı,
önəçəkici, məsuliyyət müəyyənedici bir funksiya kəsb edir.
Seçki yolu ilə siyasi proseslərin təşkil olunmasının əsasları
formalaşmış olur. Seçki siyasi sistemlərin formalaşması üçün
alət rolunu oynayır. Seçki siyasi sistemlərin inzibati-yerli
idarəetmə sistemləri ilə əlaqəsini yaradan və vahid dövlət
siyasətini təşkil edən vasitə olaraq böyük funksiya daşıyan bir
məfhum rolunu oynayır. Bu baxımdan da seçki hüququ
təşkiledici, birləşdirici hüquq kimi önəmə malikdir.
Qeyd olunduğu kimi, seçki yolu ilə mərkəzi və yerli
özünüidarəetmə qurumları formalaşdırılır. Eyni zamanda yerli
siyasətlə mərkəzi siyasət (idarəetmə və bundan irəli gələrək
tənzimetmə) arasında əlaqələr meydana gəlir. Seçki məfhumu
burada mərkəzi elementlə onun tərkibini təşkil edən (bütövü
təşkil edən) yerli elementlər (ətraf elementlər) arasında
bütövləşdirici bir rol oynayır. Yəni, seçki dövlət siyasətinin
bütövləşməsinin əsaslarını təşkil edir. Belə ki, yerlərdə olan
şəxslərin namizədliklərinin irəli sürülməsi və namizədlərin
seçilməsi mərkəzi siyasətin bütövləşməsinə təsir göstərir.
Bununla yanaşı, mərkəzi qanunvericilik aktlarından irəli
gələrək, yerli törəmələr əsasında yerli qanunvericilik aktları
meydana gəlmiş olur. Ümumxalq seçkisi vahid dövlət
siyasətinin qarşılıqlı tərkib hissələrlə birlikdə formalaşmasının
əsaslarını müəyyən etmiş olur. Ümumxalq seçkisi mərkəzi
hakimiyyətin yerlərdən asılılığı məsələsini də ortaya çıxarır ki,
bunun da nəticəsi olaraq dövlət siyasəti mərkəzi və periferik
olmaqla bütövləşir. Buna görə də ümumi seçki prosesləri bütün
insanlar (vətəndaşlar) arasında (burada bir ölkənin müxtəlif
bölgələrində yaşayan insanlar nəzərdə tutulur) bərabərliyin
yaranmasının əsaslarını təşkil edir. Yerli səviyyədə idarəetmə
formasının mövcudluğu isə yerlərdə müstəqilliyin yaranmasının əsaslarını formalaşdırmış olur. Seçki dövlət idarəetmə
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siyasətinin (idarəertmə fəaliyyətinin) iyerarxik qaydada təşkil
olunmasının əsaslarını meydana gətirmiş olur.
Seçki insanların ali hüquqlarının (burada ali dövlət və
siyasət hüquqlarının) təmin olunmasında mühüm rol oynayır.
(Qeyd: dövlət hüququ ona görə alidir ki, burada ali siyasi
hüquqlar cəmləşir, ümumiləşir). Belə ki, seçki ali səviyyədə
siyasətin həyata keçirilməsini təmin edən vasitə kimi böyük
önəmə malik olur. Seçki həm də siyasətin alidən (yuxarıdan)
aşağıya doğru şaxələnməsini təmin edən vasitə kimi önəmə
malik olur. Seçki həmçinin regional əsaslarla təşkil
olunduğundan, həm də inzibati qaydada hüquqların təmin
olunması funksiyasını yerinə yetirir. Bu baxımdan da seçki
həm mərkəzi, həm də regional və periferik funksiyanı yerinə
yetirən vasitə olaraq əhəmiyyət kəsb edir. Seçki (ümumxalq
seçkisi) ali siyasi hüquqları təmin edən bir vasitədir və bu
baxımdan da hər bir vətəndaşın (səsvermə hüququ olan və
seçkilərdə namizəd kimi iştirak edən) müəyyən yaşdan sonra
seçki hüququ meydana gəlmiş olur. (Qeyd: seçki hüququ bir
hüquq bölgü ünsürü kimi ona görə təbii xüsusiyyətə
malikdir ki, insanlar həm də idarəetmə sistemləri baza
olaraq seçkilərlə formalaşan dövlət adlanan təsisatın
içərisində dünyayaya gəlirlər. Bu amil seçki hüququnu həm
subyektiv, həm də obyektiv edir). Seçki burada əqli və fiziki
qabiliyyəti müəyyən edən və bu kimi göstəriciləri siyasiictimai mövqe və statusla müəyyən edən kriteriya kimi böyük
önəmə malik olur. Seçki hüququ bütün vətəndaşları vahid
siyasi proseslərə cəlb etmək və iradələri cəmləşdirmək vasitəsi
kimi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Seçki siyasi proseslərdə
vətəndaşların aktivliyini təmin edir və onların iradələrinin
cəmləşməsinin əsaslarını meydana gətirir.
Seçki (burada daha çox ali siyasi sistemi formalaşdırmaq
üçün həyata keçirilən seçki-məsələn, referendumun
keçirilməsi, konstitusiyanın qəbulu və bu sənəddə mətn
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dəyişikliyi ilə bağlı seçkilər, dövlət rəhbərinin seçkiləri,
mərkəzi qanunverici hakimiyyətə keçirilən seçkilər)
ümumiyyətlə, hüquqları və hüquqları təmin edən siyasəti
mərkəzləşdirici və ümumiləşdirici önəmə malik olur. Bu
baxımdan seçki ümumiləşdirici amil olaraq xüsusi vasitə kimi
rol oynayan üsula çevrilir. Seçkilər sayəsində insanların
iradələri ifadə olunur və onların azadlıq hüquqları təmin
edilir. Seçki bu baxımdan azadlığın ifadəsini əks etdirən vasitə
kimi önəmə malikdir.
Seçki bir proses və vasitə olaraq, ictimai proseslərin
istiqamətləndirilməsi üçün təkanverici və istiqamətləndirici
funksiyanı yerinə yetirir. Seçki zamanı həm səsvermə subyekti
və obyekti meydana gəlir, həm də seçim imkanları reallaşmış
olur. Seçki proseslərində həm də seçim obyekti (burada
namizədliklərini irəli sürmüş və namizəd kimi təsdiq olunmuş
şəxslər) üzərə çıxır. Seçki subyektin obyekt kimi müəyyən
olunmasının əsaslarını yaradır. Sonradan bu obyekt yenidən
subyekt-tərəf rolunu oynayır. Seçki bir proses olaraq müəyyən
siyasi məsələlərdə mərkəzi istiqamətləndirici rola malik olur.
Seçki ünsürlər və subyektlər arasında potensialı üzərə
çıxardığından insanların iradəsinin reallaşmasının əsaslarını
təşkil edən vahid ideoloji vasitələrə çevrilir. Seçki həm də
müəyyənedici bir amil rolunu oynayır. Seçki siyasi proseslər
üçün bir kriteriya olaraq xüsusi önəm daşıyır. Məsələn, seçkiyə
hazırlıq prosesləri, seçkilərin keçirilməsi və seçki nəticələrinin
müəyyən olunması ölkədə olan siyasi proses kimi növbəti
siyasi proseslərin istiqamətləndirilməsində böyük əhəmiyyət
daşıyır.
Elmi-fəlsəfi aspektdən yanaşsaq, belə qənaətə gələ bilərik
ki, yuxarı mərhələdə seçim maraqdan irəli gələn və maraqları
yönəldən, maraqların reallaşmasını təmin edən, ümumiyyətlə,
siyasi tələbatları universal qaydada ödəyən və bu baxımdan da
ümumiləşdirici və xüsusiləşdirici bir anlayışdır. Seçim
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sayəsində istedad və qabiliyyət müəyyən olunur, aşkarlanır.
Burada proses bir süzgəc rolunu oynayır. Deməli, seçki qeyrimüəyyənliyin müəyyənliyə çevrilməsi ilə nəticələnən inkişaf
proseslərinin əsasını təşkil edən vasitələrdən birinə çevrilir.
Seçki zamanı həm də istedad və qabiliyyətin üzərə çıxması
üçün şərait meydana gəlir. Məsələn, seçki proqramları,
fəaliyyət konsepsiyaları, gələcək fəaliyyət planları
formalaşır. Öz fəaliyyəti ilə güclü olmaq istəyən şəxslər
meydana gəlir.
Ümumxalq seçkisi xalqın iradə bütövlüyünü təmin edən
əsas ümumiləşdirici bir vasitəyə çevrilir. Ümumxalq seçkisi
iradənin mərkəzləşməsində baza ideoloji xətt rolunu oynayır və
bu zaman ölkənin gələcək siyasi taleyinin müəyyən olunması
istiqamətində müəyyən baxışlar meydana gəlir və baxışlar
arasında paralelliklər və kəsişmələrdən irəli gələrək müxtəlif
qruplaşmalar baş verir.
Seçki proseslərində (mərkəzi və yerli əsaslara bir zaman və
ya da fərqli zaman intervalında həyata keçirilən ümumxalq
seçkilərində) dövlətin azad iradələrə söykənərək əsasları
formalaşmış olur. Deməli, demokratiyanın ən sadə və təkmil
ifadə və realizə olunma forması seçki hesab olunur. Seçki
prosesləri və onun başa çatdırılması demokratik proseslərin
tərkib ünsürünə çevrilir və seçki burada mərkəzləşdirici və
bağlayıcı funksiyanı yerinə yetirir. Seçki demokratik üsul və
vasitələrin tərkibi kimi siyasi hakimiyyəti xalqla bağlayan əsas
ünsürlərdən biri rolunu oynayır. Hakimiyyətin xalqa
xidmətinin səviyyəsi seçkilərdən (məsuliyyət müəyyənedici
vasitə kimi) asılı olur. Seçki yolu hakimiyyətə gəlmənin ən
demokratik yollarından biri kimi həm də hakimiyyətə can atan
siyasi qrupların formalaşmasında önəm kəsb edir. Seçki
hakimiyyət strukturlarının və əks-hakimiyyət (əks-elita hakimiyyətə can atan siyasi qruplar) qruplarının formalaşmasında başlıca ünsür və istiqamət rolunu oynayır. Seçki həm
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də hakimiyyət və hakimiyyətə can atan əks-hakimiyyət
arasında siyasi mübarizənin bitkin nəticələrini (burada
müəyyən müddət üçün bitkin forma) şərtləndirən ünsür kimi
böyük rol oynayan vasitə kimi əhəmiyyətə malik olur. Siyasi
və inzibati sistemin (qeyd: elə inzibati sistem də siyasi
sistemin tərkib strukturu kimi çıxış edir. İnzibati sistem
siyasətin ali formasının tərkib ünsürlərə parçalanmasını və
tərkib baxımından hissələrə çevrilməsinin əsaslarını
meydana gətirmiş olur. İnzibati sistemlərin birləşmiş cəmi
yuxarı mərhələdə ali siyasi hakimiyyəti meydana gətirmiş
olur) formalaşmasında seçki bir istiqamət və vasitə olarq
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Əgər biz insan hüquqlarını təsnif etsək, onda, belə qənaətə
gələ bilərik ki, insanların bir çox sahələrdə, xüsusilə, onların
fəaliyyət göstərdikləri sahələrdə əksini tapan və bir-birindən
daxilən törəyən və zahiri gerçəkliklə əks olunan hüquqları
mövcuddur. Ümumiyyətlə isə məlumdur ki, insanlar hüquq
daşıyıcılarıdırlar və bütün fəaliyyət sahələrində hüquqlara
məxsus olan məxluqlardır, ünsürlərdir. Hüquqların bölgüsü
məsələsi əsasən insanın əqli-fiziki qabiliyyətindən asılı olaraq
meydana gələn dəyər və nemət kimi ortaya çıxır. İnsan
hüquqları insanların anadan olmasından başlayaraq ömür
sonuna qədər genişlənmə və məhdudlaşma xassələrinə malik
olur. Bu da əqli-fiziki qabiliyyətdən asılı olan bir hala çevrilir.
Hüquqların bölgüsünü insan fəaliyyətinin istiqamətləri
meydana gətirir. Hüquqlar həm də yaş əlamətlərinə və cins
əlamətlərinə görə də bölgü proseslərini özündə əks etidirir.
Əmək fəaliyyəti və yaş dövrləri –fiziki və əqli qabiliyyət, bilik,
bacarıq və istedad təbii olaraq seçkilərin bölgü prinsipi üzrə
təsnif olunmalarının əsaslarını üzərə çıxarmış olur. İnsanlar
ayrı-ayrı sahələrdə vahid məzmunlu azadlığı özündə əks
etdirən hüquqlara malik olur. İnsan hüquqlarının əmək
fəaliyyəti ilə əlaqəsi zamanı isə hüquqların sahələr üzrə
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təsnifatı (məsələn, müəllim hüquqları, təqaüdçü hüquqları,
həkim hüquqları və s.) meydana gəlmiş olur. Bu baxımdan
seçki hüququ hüquqların təsnifatında müxtəlif əlamətləri
vahid xüsusiyyətlərinə görə birləşdirən bir hüquqdur.
Seçki hüququ təsnifatda bölgü hüququ (hüquqların
şaxələnməsində olan tərkib ünsürü) kimi önəmə malik olur.
Seçki əsasən hüquqların sahələr üzrə təsnif olunmasının
əsaslarını (məsələn, qadınların və kişilərin bərabər əsaslarla
siyasi və inzibati sahələr üzrə məxsus olduqları seçki
hüquqları) təşkil edir. (Qeyd: inzibati seçki hüququ daha çox
bir idarəetmə aparatı daxilində olan və bu aparatda işləyən
şəxslərin həmin aparatda müəyyən vəzifələrə seçilməsini əks
etdirən hüquq kimi qəbul olunmalıdır). Seçki hüququ
birləşdirici və koordinasiyaedici bir hüquq kimi böyük rola
malikdir. Seçki təbii hüquqlarla pozitiv hüquqlar arasında
bir körpü rolunu oynayır. Seçki üsulu ilə təbii hüquqlarla
pozitiv hüquqların təmin olunması arasında bir körpü yaranmış
olur. Yəni insanların siyasi azadlıqları (təbii hüquqların tərkibi
olaraq) həm də seçki üsullarının tətbiqi yolu ilə realizə olunur
və seçki burada pozitivliklə təbiilik arasında bir körpü rolunu
oynayır. Seçki hüququ təbiilikdən meydana gələn siyasi və
inzibati hüquqların formalaşmasını şərtləndirən hüquq kimi
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Seçki siyasi sistemlərin təşkilində vətəndaşların iştirakını
təmin edən əsas vasitə kimi böyük rola malikdir. Siyasi
sistemin ünsürləri arasında seçki əlaqələrin yaranmasının
əsaslarını təşkil edən vasitəyə çevrilir. Seçki həm də vəzifəyə
seçilən şəxslə onu seçənlər arasında bir qarşılıqlı məsuliyyəti
ortaya çıxarır. Seçki burada tərəflər arasında məsuliyyəti
müəyyən edən vasitə kimi önəmə malik olur.
Seçki yolu ilə sistem təşkil olunur, siyasi sistem daxilində
iyerarxiya müəyyən olunur və qarşılıqlı vəzifə asılılığı
meydana gəlir. Burada seçki vəzifə səlahiyyətlərini müəyyən
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edən ilkin kriteriya rolunu oynayır. Seçki proseslərində
istedadlı və qabiliyyətli şəxslər üzərə çıxır və idarəetmənin
əsasları formalaşır. Deməli, seçki idarəetmə proseslərində
idarəedənləri müəyyən edən üsul və dəyər olaraq da böyük
önəmə malik olan bir prosesli üsuldur.
Təbii ki, seçki hərəkətdir və iradələri tarazlaşdırıcı və
maraqları birləşdirici, nizamlayıcı bir vasitədir. Seçki özü o
halda nizamlayıcı və mərkəzi sistemləşdirici vasitə olur ki, bu
zaman cəmiyyətin ümumi tərkib hissələri həmin proseslər
anında birləşir.
Seçki cəmiyyətin tarazlı sisteminin və cəmiyyətin
idarəolunmasının tarazlı əsaslarını yaradan vasitə kimi də
xüsusi önəmə malikdir. Tarazlıq nəticəsində sabitlik
meydana gəlir. Seçki həm də cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvləri
arasında siyasi mübarizənin əsasını təşkil edən vasitə kimi də
xüsusi önəm kəsb edir. Seçki zamanı baş verən proseslər
ziddiyyətlərin (burada mübarizə üçün enerjini və vəhdət
potensialı yaradan əskliklərin) ortaya çıxmasını təşkil edir,
daxili siyasi mübarizədən meydana gələn bütövlük və vahidlik
cəmiyyətdə daxili boşluğu aradan qaldırır və cəmiyyətin bütöv
halda güclənməsinin əsaslarını yaratmış olur. Deməli, seçki
əslində potensialın toplanması üçün və cəmiyyətin
enerjilənməsi məqsədilə tətbiq olunan pozitiv proseslərdən
ibarətdir.
Seçki ümumiyyətlə, ali məzmunda siyasi bir aktdır. Seçki
ali siyasətin (mərkəzi dövlət siyasətinin), eləcə də yerli
siyasətin (mərkəzi siyasətin ətraf hissələrinin) formalaşmasının
əsaslarını təşkil edir. Seçki dövlət siyasətinin mücərrəd
mahiyyətini onun konkret və real mahiyyəti ilə bağlayan bir akt
kimi də xüsusi önəmə malikdir.
Seçki insan hüquqlarının zaman (hər müəyyən
müddətdən bir seçki hüquqlarının reallaşması) və məkan
(burada vətəndaşların öz yaşadıqları ərazilərdə seçki
hüquqlarının reallaşması) kateqoriyası ilə formalaşmasında
mühüm rol oynayır. Belə ki, seçkilər yolu ilə yenilənmiş
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(burada tərkib subyektləri baxımından) sistem daima yeni
hüquqların meydana gəlməsi üçün müvafiq potensialın
formalaşmasında mühüm əhəmiyyətə malik olur. Seçki
insanların “gələcək hüquqları”nın formalaşmasının əsaslarını
təşkil edən kriteriya kimi də xüsusi müəyyənedici vasitədir.
Seçki ümumiyyətlə, siyasi sistemdə məsuliyyəti meydana
gətirir.
Hüquq şərti olaraq ona görə iqtisadi, siyasi və digər
bölgülərə ayrılır ki, həyat özü fəaliyyət baxımından, qarşılıqlı
şəkildə asılı olan və şərtləndirici əsasları özündə daşıyan
bölünmüş bir vəziyyətdədir. Bu bölgülər nisbi və şərti
əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, belə qəbul olunur ki, seçki
hüququ konstitusiya hüququnun tərkib hissəsidir. Əslində də
seçki bir proses kimi siyasi sistemləri və bu sistemləri təşkil
edən hakimiyyətin qollarını müəyyən etmək üçün təşkil
olduğundan elə konstitusiya hüququna aid olan bir tərkibdir.
Lakin konstutusiya hüququ çox genişdir və bu tək seçki
hüququ və digər hüquq bölgüləri ilə məhdudlaşa bilməz.
Əslində bütün hüquqlar forma və məzmun baxımından
konstitusiya hüququnun tərkibidir. Çünki insanlar dövlətdə
yaşayırlar. Konstitusiya hüququ insanların ictimai-siyasi və
digər hüquqlarının ümumiləşdirilmiş vahid məcmu olaraq
hüquq normaları şəklində əksini tapan hüquqdur. Konstitusiya
hüququ həm də iqtisadi-sosial hüquqların əsasını özündə əks
etdirən hüquqlar cəmidir. Ümumiyyətlə isə, konstitusiya vahid
bir ümumiləşdirici toplu olaraq hüquqlara normalar kimi baxan
əsas universal məzmunlu konkret bir sənəddir. Elmi izahlarda
belə bir yanaşma var ki, konstitusiya ən yüksək hüquqi
qüvvəyə malik olan və bir tərəfdən insan və cəmiyyət arasında,
digər tərəfdən isə insan və dövlət arasında münasibətlərin
əsaslarını nizamlayan hüquq normaları sistemidir.1 Konstitusiya insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını bəyan və onlara
1

Əsgərov Z.A. Konstitusiya hüququ. Dərslik. Bakı; Bakı Universiteti
nəşriyyatı. 2006, 698 səh, s. 50.
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təminat verir, eləcə də konstitusiya quruluşunun əsaslarını,
idarəetmə formasını və ərazi quruluşunu, mərkəzi və yerli
hakimiyyət orqanlarının təşkili əsaslarını, onların səlahiyyətləri
və qarşılıqlı münasibətlərini, dövlət rəmzlərini və ölkənin
paytaxtını müəyyən edir.2
Ümumi götürdükdə, konstitusiya hüququnun baza hissəsi
(məsələn, Azərbaycan konstitusiyası) insan hüquqlarının
özəyidir. İnsan hüquqlarının özəyi konstitusiya hüquqlarının
baza hissəsində öz əksini tapır. Konstitusiya və bununu
məzmunundan irəli gələn, bu baza sənədindən törəyən sənədlər
təbii ki, insanların əsas hüquq və azadlıqlarını təmin edən
vasitələr kimi böyük önəmə malikdir. İnsanların təbii
hüquqlarının şərti olaraq tərkibi olan pozitiv hüqüqlar (buna
sonradan yaranan və dövlət tərəfindən təmin olunan hüquqlar
da deyirlər) əslində elə baza hüquqlara (əsas hüquq və
azadlıqlara) xidmət edir.
Konstitusiya hüququna ümumvətəndaşlıq hüququ da
aiddir. Bu baxımdan seçki hüququnu həm konstitusiya
hüququ, həm də vətəndaşlıq hüququ yaradır. Seçkinin tarixi
formalaşma mərhələsi də elə konstitusiya hüququnu yaradan
əsasları üzərə çıxarır. Bütün konstitusiya hüququ üzrə tərkib
hissələr cəm halda siyasi məzmun kəsb edərək dövlət
hüququnu meydana gətirir. Burada dövlət hüququ,
konstitusiya hüququ, seçki hüququ vahid şəkildə
ümumvətəndaşlıq hüququnu formalaşdırır. Vətəndaşlıq
hüququ digər siyasi hüquqların yaranması üçün də
səlahiyyətləri müəyyən edir. Ümumiyyətlə, bütün siyasi
hüquqların tərkibi və cəmi siyasi komplektlilik (burada
daha çox forma) baxımından dövlət hüququdur. Dövlət
hüququ (dövlətin öz ərazisi daxilində və beynəlxalq əlaqələrdə
olan hüququ) da konstitusiya hüququdur. Konstitusiya hüququ
2

Əsgərov Z.A. Konstitusiya hüququ. Dərslik. Bakı; Bakı Universiteti
nəşriyyatı. 2006, 698 səh, s. 50.
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isə insanların ümumiləşmiş baza və pozitiv hüquqlarıdır.
Buradan da belə bir məntiqi nəticə ortaya çıxır ki, əslində insan
hüquqlarının siyasi ümumiləşmiş məzmunu dövlət hüququdur. Bütün hüquqların əsası, özü isə insan hüquqlarıdır.
İnsan hüquqları burada fəlsəfi tezisdir. Ümumidir, yekundur və
sahələr və sistemlər üzrə təsnif olunandır. Konstitusiya
ümumiləşdirici vahid olmaqla, dövlət hüququnun və onun
əsası olan insan hüququnun siyasi məzmun kəsb edən bir
fəlsəfi əsasıdır. Dövlət üçün konstitusiya bir təşkiletmə
vasitəsidir, siyasəti istiqamətləndirmə yoludur və insan
hüquqlarını təminetmə üsuludur. Bu baxımdan da siyasi
hüquqların bütün tərkibləri bir-birini şərtləndirəndir və nəticə
etibarilə insan hüquqlarına xidmət edəndir.
Konstitusiya hüququ alidir və toplu şəklində əks olunur (ifadə
edilir). Konstitusiya hüququ insan hüquqlarının kompleks şəkildə
təcəssüm olunmasıdır. Hər bir konstitusiya ən yüksək hüquqi
qüvvəyə malik olan əsas qanun kimi özünün hüquqi mahiyyəti ilə
bərabər, sosial-siyasi mahiyyətinə də malikdir.1 Konstitusiya
hüquq münasibətləri həm mühafizəedici, həm də nizamlayıcı
olur2.
Konstitusiya hüququnun formalaşmasında (ümumi olaraq
təşkil olunmasnda) seçkilər böyük rol oynayır və konstitusiyanın
qəbul olunmasında insanlar öz iradələrini və istəklərini bu
sənəd layihəsinə səs verməklə bildirirlər. Konstitusiya hüququ
fəlsəfi məzmun kəsb etdiyindən bu hüququn tanınması, qəbulu
və icrası üçün də seçki hüququ fəlsəfi və elmi məzmun kəsb
edir. Seçki hüququnun fəlsəfi-elmi məzmunu onun ümumiləşdirilmiş sənəd olaraq konstitusiyanı müəyyən etməyində özünü
göstərir. Konstitusiya ümumiləşdirilmiş tərkibdə seçki yolu ilə
(səsvermə) əsasında qəbul olunan bir sənəddir. Konstitusiya
1

Əsgərov Z.A. Konstitusiya hüququ. Dərslik. Bakı; Bakı Universiteti
nəşriyyatı. 2006, 698 səh, s. 53.
2
Həmin kitab. səh. 49.
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hüququ siyasi sistemin formalaşmasının nəzəri əsaslarını təşkil
edir və ali hakimiyyətlə (hakimiyyət qolları) ilə vətəndaşlar
arasında rəsmi-hüquqi münasibətlərin əsaslarını əks etdirir. Bu
baxımdan da konstitusiya hüququ ali siyasi hüquqları təcəssüm
etdirən hüquqlar kimi böyük önəmə malik olan bir hüquqdur.
Siyasi məzmunlu seçkilər də konstitusiyanın formalaşmasının
əsas özəyini təşkil edir. Deməli, seçki burada ali siyasi
hüquqları meydana gətirən bir əsas vasitə və üsul rolunda çıxış
edir. İnsanların ali hüquqlarının (burada siyasi mənada)
normalar şəklində ifadə olunmasının ümumiləşdirilmiş forması
və məzmunu konstitusiyada öz əksini tapdığından və
konstitusiyanın seçki yolu ilə qəbul edilməsindən irəli gələrək,
bir daha belə qənaətə gəlmək olar ki, seçki təşkiledici bir
vasitədir və seçki hüququ da aralıq bir hüquqdur. Bununla
bərabər, birləşdirici bir hüquqdur, tərəfləri bir araya gətirən
hüquqdur.
“Hüquq-vətəndaş-dövlət hüququ” birləşmiş anlayışı və
seçki hüququ
Məlumdur ki, insanların bütün həyat tərzləri və sahələri
ehtiyac və tələbat meyarlılığı və kompleksliliyi (vahidliyi)
baxımından bir-biriləri ilə sıx şəkildə bağlıdır. İnsan həyatı
fəaliyyətin və maraqların əks olunduğu bütün sahələr üzrə
obyektlərə və subyektlərə təsiredici əsaslarla təşkil olunur. Bu,
insan potensialını artırır və potensialdan irəli gələn
çoxistiqamətli təsir insanların fəaliyyətini genişləndirir.
Buradan belə bir məntiqi nəticəyə gəlmək olur ki, insan
təsirləri və fəaliyyətinin genişliyi onun daxili potensialının
zənginləşməsinin əsaslarını təşkil edir. İnsan həyatı və həyat
ehtiyaclarını və tələbatını ödəmək üçün zəruri olaraq meydana
gələn insan hərəkətləri kompleks formalı maraqlar üzərində
qurulur. Maraqlar cəmləşərək həyatın ümumi tsiklini təmin
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edir. İnsanlar öz hüquqları (daxili azadlıqlarına, hərəkətlərinə
haqq verən dəyər olaraq) ilə atributivdirlər, yəni öz hüquqlarına
bağlıdırlar. Hüquq insanların daxili mənəvi aləmini
şərtləndirən kriteriyadır.1 Hüquq daxili tələbatdan irəli gələn
normadır. Bununla yanaşı, insanların daxili mənəvi aləmini
həm xarici hərəkətləri ilə (burada hərəkətlər daxildən xaricə
doğru reallaşmaqla edilir, həm də xarici hərəkətlər daxili
zənginləşdirir), həm də real obyektiv maraqları ilə vəhdətdə
təşkil edən əsas kriteriyadır. Hüquq, həmçinin daxili
mənəviyyatın xarici təmaslarla əlaqəsini (burada digər
subyektlərlə mənəvi əlaqəsini və obyektlərlə təmas zamanı
olan əlaqəsini) və obyektiv gerçəkliklərlə vəhdətini yaradan
əsas mənəvi kriteriyadır. Hüquq mənəvi aləmi reallaşdırma
vasitəsidir. Hüquq insanın mənəvi aləmi ilə onun maddi aləmi
arasında körpü yaradan və vahidliyi təmin edən əsas vasitədir.
Məsələn, insanlar öz hüquqları ilə fəaliyyət göstərərək,
özlərinin maddi-mənəvi bütövlüklərinin mövcudluğunu təmin
etmiş olurlar. Hüquq insanlığa dəyər verən və insanlığın
yüksək statusunu formalaşdıran əsas kriteriya kimi də
əhəmiyyətə malikdir. Hüquq insan maraqlarını şərtləndirən və
maraqlara stimul verən əsas amil kimi də xüsusi önəm daşıyır.
İnsanların hərəkətlərinin hər bir müsbət halı onun hüquq
səlahiyyətlərindən meydana gəlir. Hüquq pozitivdir (müsbət
dəyərdir və enerji verəndir) və daxili müsbətliklərin normalarla
təcəssümüdür. Deməli, hüquq normalarla ifadə olunan
imperativlik və normativlikdir. Normativlik və imperativlik isə
bir-birini şərtləndirəndir.
İnsanların hərəkətlərinin daxili məzmunları və pozitivliklər
onların hüquqları ilə bağlıdır. Yəni, insanlar öz təbii
1

Nəsibov E.M. “İnsan hüquqları” anlayışının dərk olunmasında fəlsəfi
–məntiqi (formal (ənənəvi-klassik) və dialektik məntiq) metodlar. Dərk
etmənin ontoloji və qnoseoloji əsasları. I kitab. Bakı, “Elm və Təhsil”
nəşriyyatı, 2013, 121 səh., s.69.
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hüquqlarından irəli gələrək müvafiq hərəkətləri edirlər. İnsanlar
arasında rəsmi və ya da qeyri-rəsmi əlaqələrin yaradılması da
hüquqla (haqla) müəyyən oluna bilir. Əgər tərəflər arasında
rəsmi münasibətlər dövlətin müəyyən etdiyi hüquq normaları
ilə tənzimlənirsə, qeyri-rəsmi münasibətlər isə münasib məişət
qaydaları ilə tənzim olunur. Məişət qaydaları da haqlara bağlı
olaraq meydana gələndir. İnsanlar məişət həyatlarına
bağlıdırlar və bunlarsız yaşayış qeyri-mümkündür. Hər iki
vəziyyət hüquqa malik olan subyektlərin (tərəf olaraq
insanların
və
insanların
yaratdıqları
subyektlərin)
mövcudluğundan və fəaliyyətindən ortaya çıxır. Məişət
qaydalarının özü də hüquqdan (səlahiyyətdən, ixtiyardan,
sahiblikdən, yəni, məxsusluqdan və mənsubluqdan, eləcə də
vəzifə və öhdəlikdən, məsuliyyətdən və s.) yaranan (təbii
hüquqdan, yəni təbii olaraq meydana gələn hüquqdan)
normalarla tənzim olunur.
Hüquq həmçinin siyasi məzmun da kəsb edir. Bu da
fəaliyyətlə əlaqəlidir. İnsan fəaliyyətinin sistemləşmiş yuxarı
normativ həddi siyasəti meydana gətirir. Yəni siyasət insanın
ali fəaliyyətinin təcəssümüdür. Bu baxımdan da dövlət
hüququ bazasında insan hüququ ali bir məfhuma çevrilir.
Dövlət hüququ insanın sistemli və vahid hüququnu formalaşdırır. Dövlət hüququ bir tərəf kimi dövlət hakimiyyətinə
münasibətləri və əlaqələri tənzim edən subyekt rolunu təqdim
edir. Dövlət hüququ insanların ali hüquqlarını (insan
hüquqlarının kompleksləşmiş forması dövlət hüququdur)
ümumiləşdirən kriteriyalar kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Dövlət hüququ cəmiyyətin rasionallaşmasının və pozitiv
baxışların əsaslarını meydana gətirmiş olur. Bu, ondan irəli
gəlir ki, dövlət siyasi bir qurum kimi idarəedici və normalarla
tənzimedici bir siyasi təsisatdır.
Dövlət hüququ siyasi sistemin təşkil olunmasından və
tərəf kimi hüquqa sahibliyindən meydana gəlir. Siyasi sistem
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insanın rasional fəaliyyətinin (yəni pozitiv normalara uyğun
fəaliyyət) əsaslarını təşkil edir. İnsanların vahid siyasi
sistemlərdə birləşməsi və sistemləri təşkil etməsi onların ali
vahid məzmunlu hüquqlarının formalaşmasının əsaslarını
meydana gətirmiş olur. İnsanların ali siyasi hüquqlarının əsas
təcəssümü kimi dövlət quruluşları (dövlət təsisatları) çıxış
edir. Dövlət hüququnun mövcudluğu onun vətəndaşlarının ali
siyasi hüquqlarının təmin olunmasında mühüm əhəmiyyətə
malik olur. Dövlət formasının mövcudluğu və fəaliyyəti məhz
onun vətəndaşlarının hüquqlarını ali siyasi mərhələyə qaldırır.
Buradan belə bir nəticə ortaya çıxır ki, insanların bölgü
baxımından hüquqlarının təsnifatında dövlət hüququ
(dövlətlərinə verdikləri hüquq) öndə dayanır. Dövlət hüququ
insanların (vətəndaşların) siyasi hüquqlarının təcəssümü
rolunda çıxış edir. Dövlətin tərəf kimi hüquqlara sahib olması
bir subyekt kimi bu tərəfin azadlıqlarının əsaslarını meydana
gətirmiş olur.
Hüquq məhdudlaşandır. Yəni, məkanını daraldandır.
Məkanını daraldırsa, özünü də məhdudlaşdırır. Çünki
hüququn məkanı elə onun özündədir, subyektindədir və
obyektindədir. Bunların məhdudlaşması elə hüququn
məhdudlaşmasıdır. Hüququn məhdudlaşmasını maraqları olan
çoxlu sayda tərəflər meydana gətirir. Məsələn, ərazisi kiçik
olan dövlətdə əhalinin həddən artıq çox olması həmin əhalinin
təbii olaraq hüquqlarını məhdudlaşdırmış olur. Maraqların
böyüməsi bir tərəfdən hüquqları böyüdür, digər tərəfdən də
qarşılıqlı məsələlərdə hüquqları meydana gətirir. Bununla
yanaşı, ortaya çıxan real gerçəkliklər də hüququn məhdudlaşmasının əsaslarını meydana gətirmiş olur. Hüququn
məhdudlaşması mahiyyətindən irəli gələrək, hüququn
tənizmləmə məsələləri ortaya çıxmış olur. Hüquq tənzimedici
ünsür olduğu üçün məhdudlaşdırıcıdır. Məhdudlaşdırıcılıq isə
hüquq subyektinin həm inkişafına, həm də mühafizəsinə
xidmət edir.
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Dövlət azadlığı da məhdudlaşan azadlıqdır. Dövlət azadlığı
onun hüququndan irəli gələrək, məsuliyyət və öhdəlik
prizmasına görə məhdudlaşandır. Bu azadlıq həm daxildə vətəndaşlara münasibətdə, həm də beynəlxalq əlaqələrdə-digər
dövlətlərlə münasibətlərdə və əlaqələrdə məhdudlaşır.
Məhdudlaşma maraqların bölgüsü prinsipindən irəli gəlir və
məkanın elementlərlə zənginləşməsindən ortaya çıxır.
Buradan belə bir məntiqi nəticə hasil olur ki, dövlət
hüququ normalarla ifadə olunan və həm də məhdudlaşan
bir hüquqdur. Ümumiyyətlə isə hüquq
tərəflərinin
hamısının hüquqları qarşılıqlı əlaqələrdə məhdudlaşır.
Buradan da belə bir nəticə hasil olur ki, hüquq norması
əslində tənzimedici funksiyasını məhz məhdudlaşdırma
(məchulluq forması olaraq məhdudlaşdırılma) proseslərində görür. Bu məhdudlaşdırıcı tənzimləmə proseslərində
isə həm də tarazlaşdırma (hər bir hüquq subyektinin
potensialına uyğun hərəkətdən meydana gələn tarazlıq-razılıq
formasında hərəkət) meydana gəlmiş olur. Tarazlaşdırma
özündə sabitliyin yaranmasının əsaslarını ortaya çıxarmış olur.
Buradan bir daha belə bir məntiqi nəticə hasil olur ki,
hüquq norması əslində münasibətləri və əlaqələri tənzim
edən əsas kriteriyadır. Hüquq norması sabitləşdiricidir,
imkanları artırandır, hüquq sahələrini genişləndirəndir və
məhdudlaşdırıcılıq baxımından isə tarazlaşdırandır. Çox
genişlik isə, tarazlaşdırmanı yarada bilməz. Hüququn
məhdudlaşdırıcılıq
funksiyası
əslində
tənzimedici
funksiyasından doğur. Hüququn tənzimediciliyi həm
şaxələnməni yaradır, həm də digər subyektlərin hüquqları
çərçivəsində bütövlüyü meydana gətirir. Buradan da belə bir
məntiqi nəticə ortaya çıxır ki, dövlət hüququ əslində bütün
hüquqları bütövləşdirərək, həm onları təmin edən, həm də bir
çərçivəyə salan hüquqdur. (Qeyd: ümumiyyətlə, bu
analizlərdən meydana gələn mətn həm tezisləri yaradır, həm
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tərkibi, yəni sintezi formalaşdırır, həm də analizləri
(nəticələri) ortaya çıxarır).
Hüquq norması cəmiyyətdə və dövlətdə fərdi olaraq -aşağı,
universal olaraq isə yuxarı (ali) əhəmiyyətə malikdir.
Dövlət hüququ vətəndaşların birləşmiş universal məna
kəsb edən siyasi hüquqlarıdır. Hər bir şəxs dövlət hüququnu
özünün fərdi hüququnun təminedicisi rolunu oynayan əsas
vasitəsi kimi görür. Dövlət daxilində yaşayan insanların
hüquqlarının əsası azadlıqlarla, geniş iradə sərbəstlikləri ilə
bağlıdır. İnsan hüquqlarının əsas bazası, fundamental dəyəri isə
sosial hüquqlarla əlaqəlidir. Sosial hüquqlar daha çox mənəvimaddi amillərlə asılı olduğundan, yəni sosial-mənəvi
tələbatlara bağlı olduğundan ilk növbədə baza əhəmiyyəti kəsb
edir. İnsan hüquqlarının bazası onun mənəviyyat tərkibi ilə
(burada ləyaqət, namus, vicdan; nüfuz, hörmət; şəxsiyyət və s.)
sosial tələbat və dəyərlər tərkibi arasındakı vəhdətdə özünü
göstərir.
Hüquq status müəyyən edən bir dəyər, etalon və
kriteriyadır. Bu baxımdan hüquq bir tərəfdən siyasi sistemlərin
təşkil olunmasını zəruri edir, digər tərəfdən də tərəflərə
(şəxslərə) vətəndaşlıq verir, onların statuslarını tanıyır (tanımaq
yolu ilə status verir) qəbul edir. Dövlət daxilində yaşayan bütün
şəxslər (anadan gələnlər) vətəndaşlıq hüququnu qazanırlar.
Şəxslərə vətəndaşlıq hüququnu isə onların seçdikləri
hakimiyyət (burada dövlət) verir. Vətəndaşlıq hüququ ilk
növbədə rasional məzmunlu (burada normativlik rasionallığı
şərtləndirir) hüquq kimi qəbul olunmalıdır və hüququn ali
siyasi və rəsmi əsaslarını daha çox özündə cəmləşdirməlidir.
Vətəndaşlıq hüququ həm də şəxslərə siyasi status verən
hüquqdur və insanların ictimai-siyasi subyekt kimi mənasını
aşkarlayır. Vətəndaşlığın əldə edilməsi ilə şəxs özünü dövlətin
bütün aidiyyatı siyasətinin tərkibinə qatmış olur. Dövlət
hüququ üçün vətəndaşın hüququ əsas obyekt rolunu oynayır.
Vətəndaşın hüququ olmadan dövlət hüququ da mövcud ola
bilməz. Vətəndaşlıq hüququ insanı ali siyasi hüquqlarına
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(dövlətin hüquqları timsalında) qovuşdurur. Vətəndaşlıq
hüququ insan hüquqlarının rasional-normativ əsaslarını
müəyyən etmək üçündür və ümumiləşdirici, yəni, bütün
hüquqlardan istifadəni şərtləndirən universal hüquqdur.
Vətəndaşlıq hüququ insanlar arasında bərabar hüquqluluq
prinsipini özündə əks etdirir. Bərabər hüquqluluq isə nisbidir
və öz tərkibində həm də mütləqliyi əks etdirəndir. Bərabər
hüquqluluq prinsipi əsasən insanlara nəzəri baxımdan
bərabərlik prinsipini tətbiq edir. Reallıqda isə insanlar arasında,
eləcə də vətəndaşlarla dövlət hakimiyyəti arasında olan əlaqələr
daha çox tərəfin potensialı prinsipinə əsaslanır. Yəni ümumi
bərabərlik prinsipi ilə yanaşı, konkret potensial (imkanlar)
prinsipi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu da dövlətin güc
tərəfi kimi obyektiv hüquqa və subyektiv hüquqa malik
olmasının əsaslarını meydana gətirmiş olur.
Vətəndaşa hüquq (şəxsin hüququnu tanıyan və qəbul edən)
verən onun dövləti olur. Burada dövlət tanıyıcı və qəbuledici
tərəf kimi xüsusi statusa malik olur. Dövlətin özünün hüququ
isə vətəndaşın hüququndan meydana gəlir. Deməli, əslində
bütün hüquqlar vətəndaşlıq hüququnu da özündə
cəmləşdirən insan hüquqlarınn tanınmasına, qəbul
edilməsinə və təmin edilməsinə yönələndir. Mücərrəd anlayış
kimi qəbul etsək, onda, belə qərara gələ bilərik ki, hüququn da
məsuliyyəti yaranır. Yəni məsuliyyətsiz haqq yoxdur. Məsələn,
hüquq məfhumu daha çox normativ, imperativ və məsuliyyəti
özündə əks etdirən bir məfhumdur. Əgər hüquq obyektə
götürəndirsə, deməli, götürdüyü obyekti qorumalıdır. Deməli,
hüquq mühafizəedicidir. Hüququn bu kimi təbiəti onun
maraqları ödəmək üçün vasitə rolunu oynamaq məsuliyyətindən yaranır.
Ümumiyyətlə, siyasi sistemin əsasını hüquq məfhumu
üzərində formalaşan maraqlar təşkil edir. Hüququ siyasi sistem
tanıyır və hüququn təmin olunması üçün siyasi sistem
tərəfindən müvafiq istiqamətlər müəyyən olunur.
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Seçki bu istiqamətlərin müəyyən olunmasında xüsusi
təminedici vasitə kimi əhəmiyyət kəsb edir. Seçki hüququ
vətəndaşlıq hüququ ilə vəhdətdədir və siyasi hüquqların tərkibi
olmaqla bərabər, həm də siyasi hüquqların təmin olunmasında
vasitəçi və təşkiledici ünsür rolunu oynayır. Seçki hüququ
insan hüquqlarının bölgü ünsürü kimi xüsusi önəmə malikdir
və tamamlama və mərkəzləşdirmə funksiyasını yerinə yetirir.
Yəni, insanların ayrı-ayrı sahələrdə olan hüquqları ümumi
şəkildə insan hüquqlarının əsasını təşkil edir. Seçki hüququ
həm də insan hüquqlarının tərkibinə aiddir. Azadlıq elə bu
tərkibin əsaslarını meydana gətirir. Seçki hüququ daha çox
mərkəzləşdirici, bölücü və birləşdirici əhəmiyyət daşıyan bir
hüquqdur.
Vətəndaşlıq hüququ şəxslərə ölkənin siyasi həyatında
müəyyən yaşlardan sonra iştirak imkanlarını qazandırır.
Ölkənin siyasi həyatında iştirak imkanları da şəxslərin
qurduqları ölkəni onların önündə məsuliyyətli tərəflərə çevirir.
Buradan da belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, seçki hüququ
əslində dövlət hakimiyyəti ilə vətəndaş tərəfi arasında qarşılıqlı
qaydada səlahiyyətləri müəyyənedici hüquqdur. Seçki
hüququ dövlət hakimiyyətini vətəndaşla sıx bağlayır və hər iki
tərəfin qarşılıqlı bağlılığından və vəhdətindən dövlətin ümumi
vəhdəti (vəhdət məzmunu) yaranır. Buradan da belə bir
məntiqi nəticəyə gəlmək olur ki, seçki hüququ əslində
dövlətin bütövlüyünü yaradan, hakimiyyətin vətəndaşa
(geniş mənada xalq üzərində) xidmət məsuliyyətini
meydana gətirən bir hüquqdur.
Maraqlar, ehtiyac və tələbatlar və onların ödənilməsi
zərurətləri tərəflərə vəzifələr, məsuliyyətlər və öhdəliklər verir.
Maraqlar ehtiyac və tələbatlara söykənən kriteriyalar olaraq
əhəmiyyət kəsb edir və tərəflərin daima hərəkət vəziyyətində
olmalarının əsaslarını təşkil edir. Hərəkətlər və maraqların
ödənilməsi hüquqlardan meydana gəlir. Hüquqlar da
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hərəkətlərin sistemləşməsi zərurətini yaradır. Sistemləşmə də
tərəfləri meydana gətirir və hər bir tərəfin vəzifə və
məsuliyyətinə müvafiq olaraq hüquqları ortaya çıxır. Buradan
da belə bir məntiqi nəticəyə gəlmək olur ki, hüquq siyasi
sistemin əsasını təşkil edir. Siyasi sistem də məhz hüquq (insan
hüquqlarının təmini məqsədilə) üçün təşkil olunur. “Hər şey
hüquqa doğru, hüquq hər şeyə doğru” prinsipi üzrə fəaliyyət
və ixtiyar bir-birini şərtləndirərək inkişaf edə bilir. Bu böyümə
və inkişafda həm də məhdudluq yaranır.
Siyasi sistem onun tərkibi olan ünsürlərin maraqlarını
təsnif etmək, qruplaşdırmaq məqsədilə təşkil olunur. Siyasi
sistem insanların hüquqlarını tanıyan tərəf kimi zəruri
əhəmiyyət kəsb edir. Siyasi sistem maraqlar arasında tarazlığı
və məxsusluğu yaradan təşkilati funksiyanı yerinə yetirir.
Siyasi sistem özündə hüquq bütövlüyünü və rənagərəngliyi
ehtiva edir. Siyasi sistem hüququ bütövləşdirən (burada tərkib
zənginliyindən yaranan) bir ümumiləşdirici qurum kimi
əhəmiyyətə malikdir.
Əvvəlcə də qeyd olunduğu kimi, hər bir məfhum kimi
hüquq məfhumu da tərkibdən (hüququn məfhum kimi öz
tərkibi) və bölgüdən (ayrı-ayrı şəxslərə malik olan və ayrıayrı sahələrdə mövcud olan hüquqlar –sahə hüquqları)
ibarətdir. Hüquq məfhumunun tərkibi zərurətdən irəli gələn
məfhumlardan formalaşır. Bu məfhumların azad prinsipi həm
də hüququn azad prinsipini meydana gətirir. Deməli, hüquq
özündə azadlığı daşıyan ən böyük ictimai-siyasi
məfhumdur. Hüquq özündə həm də sərbəst şəkildə iradənin
ifadə olunmasını əks etdirir. Bu baxımdan da azadlığın
ifadəsinin əsasına çevrilir. Seçki azad hərəkətlərdən və iradənin
azad şəkildə ifadə olunmasından ibarətdir. Hüquq azadlıqdır.
Seçki də bu azadlığın ifadə olunmasıdır. Buradan da belə bir
nəticə ortaya çıxır ki, seçki azad hüquqdur və azad şəkildə
yerinə yetirilməlidir. Seçki azad şəkildə yerinə yetirilərkən
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seçki proseslərinin təkmil forması (yəni azadlığı özündə əks
etdirməklə rasional forması) mühüm önəmə malik olmalıdır.
Ümumiyyətlə, insan hüquqları insanların fəaliyyətinə bağlı
olan proses olduğundan və insanları bütün sahələrdə təmsil
etdiyindən belə qənaətə gəlmək olar ki, seçki hüquqları da
insanların təşkil etmə, icraetmə, azadlıqlarını reallaşdırma
hüquqlarını özündə cəmləşdirir. Seçki hüquqların təsnif
olunmasının və əmək münasibətlərində ünsürlərin iyerarxiyalaşmasının əsaslarını təşkil edir. Bu baxımdan koordinasiyaedici vasitə rolunda çıxış edir. Məzmun etibarilə seçki yolu ilə
insanlar öz hakimiyyətlərini (mərkəzi və yerli qaydada) təşkil
edirlər və onlara səlahiyyətlər vermiş olurlar. Deməli, hüquq
əslində səlahiyyətlər üçün də vacib olan bir kriteriyadır. Bu
baxımdan da seçki hüququ tərəfləri yaratma və icraetmə
(burada məsuliyyətlilik baxımından) kimi fəaliyyətlərə
bağlamış olur. Seçki hüququ dövlət hakimiyyətinə
səlahiyyətlər verən və onlar üçün vəzifələr müəyyən edən
əsas hüquq kimi əhəmiyyət kəsb edir. Seçki vəzifələr müəyyən
edən əsas hüquq kimi önəmə malikdir. Seçki qarşılıqlı
əlaqələrdə tərəflərə səlahiyyətlər verdiyindən, öhdəliklər
müəyyən edən əsas vasitələr kimi də mühüm rol oynayır.
Seçki hüququnun tərkibi, seçki prosesinin tərkibini əks
etdirən hüquq (səsvermə hüququ və seçkilərdə namizəd kimi
iştirak etmək hüququ, namizədləri irəli sürmək hüququ,
imza toplamaq və təşəbbüs qrupunu yaratmaq hüququ,
namizədləri dəstəkləmək hüququ və s.) elə əsas hüquqların
tərkibidir, çünki insanların daxili təbiətini əks etdirən leqal
hərəkətlər (təbii hərəkətlər, normaya əsaslanan hüquqi
hərəkətlər) burada öz əksini tapır. Deməli, əvvəlcə də qeyd
olunduğu kimi, seçki hüququ həm də təbii hüquqların bir
formasıdır. Çünki insanların bütün müsbət hərəkətləri onların
təbii hüquqlarının tərkibidir. Deməli, seçki müsbət hərəkətdir.
İnsan hərəkətləri təbii hüquqlardan, təbii olaraq meydana gələn
vəziyyətlərdən (hallardan) zəruri olaraq ortaya çıxır.
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Seçki yolu ilə azadlıq və sərbəstlik, azad seçim
imkanları reallaşır. Seçki hüququ burada təbii hüququn
reallaşmasının əsaslarını yaradır. Seçki azadlığı ifadə edən bir
prosesdir. Azadlıq təbii hüququn tərkibidir. Deməli, seçki təbii
hüquqların təmin olunması vasitələrindən və üsullarından
biridir. Şəffaf və ədalətli seçki təbii hüquqların tərkibidir. Təbii
hüquqlar şəffaflığı tələb etdiyindən, şəffaflıq və ədaləti özündə
cəmləşdirdiyindən seçki də təbii hüquqların bu kimi
mahiyyətini ifadə edən vasitə kimi əhəmiyyət kəsb edir.
Seçki təbii hüquqları təmin edən əsas vasitə olduğundan bu
yolla digər təbii hüquqların da təmin edilməsi üçün müvafiq
təşkilati işlər həyata keçirilir. Seçki hüququ vasitəsilə
idarəetmə sistemləri təkmilləşdirilir. Seçkilər prosesi
hakimiyyətin qollarının (məsələn, qanunverici və icra
hakmiyyəti) formalaşması üçün xüsusi bir proses kimi
əhəmiyyətə malik olur. Seçki insanların (vətəndaşların) öz
dövlət hakimiyyətlərində təmsil olunmaları hüquqlarının
reallaşması üçün mümkün variantların reallaşmasının əsaslarını
yaradır. Deməli, seçki ali səviyyədə fəaliyyəti təmin edən bir
vasitədir. Burada seçki hüquqları və seçki prosesi vətəndaşla
dövlət hakimiyyəti arasında bir bağlayıcılığı meydana gətirir.
Seçki yolu ilə vətəndaşların öz dövlət hakimiyyətlərində iştirak
etmək, dövlət hakimiyyətlərini və yerli hakimiyyətləri
formalaşdırmaq imkanları meydana gəlmiş olur. Seçki
prosesləri zamanı dövlətin mərkəzi və yerli hakimiyyətləri
formalaşmış olur. Vətəndaşlar üçün seçki hakimiyyəti
formalaşdırma vasitələri kimi istifadə olunan vasitələrə çevrilir.
(Bu fikir əvvəlcə də qeyd olunub). Seçki prosesi zamanı dövlət
və hakimiyyət hüquqları formalaşmış olur. Dövlət hüququ
əsasən idarəetmə və onun da tərkibi olaraq təşkil etmə, icra
etmə və mühafizə etmə funksiyasını yerinə yetirir. Buradan da
belə bir nəticə ortaya çıxır ki, seçki hüququ formalaşdırıcı
hüquq kimi önəmə malik olur.
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Ümumiyyətlə, seçki hüququ dövlət hakimiyyətində
vətəndaşların iştirakını təmin etməklə, onların dövlət
hakimiyyətində statuslarını da müəyyən edən hüquqlar kimi
mühüm rola malikdir. Seçki hüququ vətəndaşlıq statusunu
şərtləndirir. Vətəndaşlıq hüququnu həm də seçki hüququ təmin
edirsə, belə hesab etmək olar ki, statusun meydana gəlməsi
əslində hüquqlardan asılıdır.
Seçki bütün hallarda digər hüquqları müəyyənedici faktor
kimi böyük önəmə malikdir. İnsanların hüquqlarının onların
bütün sahələrdə və yaş dövrlərində əksini tapması prinsipindən
çıxış edərək hesab etmək olar ki, seçkidə aktiv və passiv
qaydada iştirak etmək, seçkini təyin və təşkil etmək hüququ da
(dövlət hüququnun bölgü ünsürü olaraq) digər hüquqlarla
yanaşı, insan hüquqlarına aiddir. Seçki (burada ümumxalq
seçkisi) yolu ilə insan hüquqlarının aliliyi müəyyən olunur.
Çünki seçkilərdə insanlar öz siyasi (idarəetmə sahəsi kimi həm
də inzibati) seçimlərini edirlər və konstitusiya hüquqlarını
formalaşdırırlar. Buradan seçki hüququnun ali siyasi
hüquqların bölgü tərkibi olması qənaətinə gəlmək olur. Dövlət
hüququ ali və siyasi hüquq olduğundan ümumxalq səsvermə
hüququ, seçkidə namizəd kimi iştirak etmək hüququ da ali və
siyasi hüquqdur. Konstitusiya hüquqlarının ümumi siyasi
hüquqların konstruksiyasını təşkil edən kompleksləşdirici
vasitələr olmasını nəzərə alaraq, belə qənaətə gələ bilərik ki,
seçki hüququ universal əhəmiyyətə malikdir və konstitusiyanın
mahiyyətini müəyyən edən əsas vasitədir. O da məlumdur ki,
seçki hüquqlarına referendumda (ümumxalq səsverməsində)
iştirak etmək də aiddir. Seçki ümumilikdə dövlətin universal
prinsiplərlə təşkil olunmasını təmin edən əsas hüquqdur.
Mərkəzi və yerli qaydada seçkilərdə aktiv və passiv iştirak
etmək hüququ insan hüquqlarının şaxəli əsaslarının
formalaşması zərurətini ortaya çıxarmış olur. Referendum
dövlət əhəmiyyətli məsələləri həll etdiyindən, yüksək
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əhəmiyyətə malikdir və buna görə də hüquq alidir. Seçki
hüququ icra olunarkən, həyata keçərkən həm də ali hüquqlar
olan konstitusiya hüquqlarının tərkibinin formalaşmasında
yaxından iştirak edir, ümumsistemin, ümumhüquqlar
sisteminin, şəbəkəsinin tərkibinə çevrilir.
Seçki hüququ (burada siyasi mənada olan seçimdən
söhbət gedir. Siyasi seçimə inzibati idarəetmənin də tərkibi
aiddir) digər təbii hüquqlardan öz yarımçıq (burada hüquqlara
sahibliyin müddəti nəzərdə tutulur) bölgüsünə görə fərqlənir.
Belə ki, məlumdur ki, azadlıq və sərbəst yaşamaq, sosialiqtisadi hüquqlara yiyələnmək və onlardan istifadə etmək
hüquqları birbaşa insanların doğum anları ilə bağlıdır. Seçki
hüququ isə müəyyən yaşlardan sonra qazanılır. Daha doğrusu,
seçki hüququ vətəndaşlıq hüququ ilə birlikdə insana xas olur,
sadəcə olaraq müəyyən yaş dövrlərində bu hüquqların büruzəsi,
üzərə çıxması, reallaşma zərurəti baş verir. Seçki hüququ öz
yaranma mənşəyinə görə həm də cavan bir hüqüq kimi qəbul
olunmalıdır. Çünki insanların dövlətlərini təşkil etmək və
dövlətlərində iştirak etmələri zamanı bu hüquqlar meydana
gəlib. Seçki hüquqları qazanılan hüquqlar kimi
adlandırılmalıdır. Bu hüquqlar insanların əqli və fiziki yetkinlik
qabiliyyətlərinə bağlıdır. Bu baxımdan seçki hüququ təbii
hüquqların reallaşmasının əsaslarını yaradan əsas hüquqlar
kimi zəruri mənanı özündə daşıyır. (Qeyd: seçki hüququndan
fərdi və universal qaydada istifadə etməmək absentizmə
(siyasi həyatda iştirak etməməyə) və apolitisizmə (siyasi
həyatdan kənarda qalmağa) gətirib çıxara bilir. Bu, bütün
əhalinin əksər üzvlərini əhatə edirsə, deməli, dövlət daxilində
siyasi böhran əmələ gələ bilər. Seçkidə iştirak isə
müəyyənetmə və təyinetmə (dövlətin idarəolunmasını
müəyyənləşdirmək və vəzifələrə təyin etmək) hüququnu
yaradır və vətəndaşla dövlət arasında məsuliyyət körpüsünü
salır. Seçki hüququ siyasiləşməni və dövlət işlərində
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məsuliyyətin meydana gəlməsini təmin edir. Deməli, dövlətin
siyasi fəaliyyəti üçün mütləq qaydada seçki lazımdır. Çünki bu,
demokratiyanın-xalqın hakimiyyətdə təmsil olunmasının-bir
növüdür və təminedicisidir).
Seçki həm özünü (namizəd kimi), həm də qarşıdakı tərəfi
(digər namizədləri) müəyyənetmə və təyinetmə prosesidir və
vasitəsidir. Seçim bir hüquqdur və insanların daxili
xüsusiyyətlərinə bağlıdır. İnsanlar öz daxili xüsusiyyətlərini
xarici aləmləri ilə seçki yolu ilə də bağlaya bilirlər. Seçki
şərtləndirici və yaradıcı, bu baxımdan da törədici hüququn da
əsaslarını meydana gətirmiş olur. Seçki yolu ilə digər
hüquqların reallaşması təmin olunur. Seçki bir hüququ
icraetmə, müəyyənetmə vasitəsi olaraq, insanların fəaliyyət
istiqamətlərinin də əsaslarını təşkil edir. Seçki insanları vahid
mövqelərdə cəmləşdirən bir vasitədir, bu baxımdan da enerji
toplayıcı bir prosesdir. Seçki iradənin reallaşdırılması üsuludur
ki, insanlar bu yolla öz hərəkətlərinin əsas istiqamətlərini
müəyyən edə bilirlər. Seçki həm də toplum arasında səs
kəmiyyətlərini, mövqe kəmiyyətlərini müəyyən etmək
vasitəsidir. Səsvermə prosesi zamanı da iradələrin cəmləşməsi
ortaya çıxır. Seçki həmçinin müxtəlif seçim variantlarını üzərə
çıxarmaq üçündür və insanların öz talelərini müəyyən etmək
yoludur. Seçki eləcə də insanların ictimai-siyasi fəaliyyətlərini
müəyyən etmək üsuludur. Seçki gələcək inkişaf yollarının
əsaslarını formalaşdıra bilir. Bu baxımdan da inkişafı
şərtləndirən kateqoriya kimi rol oynayır. Seçki prosesi, əvvəlcə
də qeyd olunduğu kimi, seçim hüququnun reallaşması, eləcə də
müəyyən məsələlərdə (məsələn, dövlət hakimiyətinin işlərində)
iştirak hüququnun təmin edilməsi üçündür. Seçki insanların
təşkilati funksiyasını da yerinə yetirmək üçün ən mühüm bir
vasitədir. Seçki yolu ilə vətəndaşların qarşılıqlı şəkildə birbirilərinə xidmət etməklərinin əsasları formalaşdırılır.
Seçki hüququnun təmin edilməsi yolu ilə dövlətin “mənim
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hüququm sənin hüquqlarını təmin etmək üçündür” fəlsəfihüquqi mahiyyəti aşkar olunur. Dövlət hakimiyyəti bu hüququ
yalnız seçki yolu ilə öz vətəndaşlarından əldə edir. Bu hüququ
həm də dövlət rəhbəri də qazanır. Yəni şəxsin dövlət rəhbəri,
hakimiyyət rəhbəri postunu qazanması seçki yolu ilə həyata
keçirilir. Deməli, seçki insanları yuxarıya doğru apararaq
onların vəzifə və məsuliyyətini böyütmə vasitəsi kimi də böyük
rola malikdir. Seçki insanlarda dövləti beynəlxalq aləmdə
təmsil etmək hüququnu meydana gətirir. Məsələn, seçilmiş
dövlət rəhbəri öz xalqını beynəlxalq aləmdə təmsil edir. Bu
təmsilçilik həmin şəxs üçün universal və konkret halda böyük
hüquqları qazandırır. Bununla bərabər, həmin şəxs üçün böyük
öhdəlik və məsuliyyəti meydana gətirir. Deməli, siyasi
baxımdan ali hüququn qazanılması vəzifənin və
səlahiyyətin böyüməsidir və bununla paralel olaraq
məsuliyyətin və öhdəliyin artmasıdır.
Seçki prosesi iradəni bidirmənin ən optimal yoludur və
sistemli əsasıdır. Seçki sistemlərinin formalaşması elə dövlətin
və onun hakimiyyətinin formalaşmasının əsaslarını təşkil edir.
Seçki prosesi siyasi sistemlərin formalaşması üçün sanki bir
“istehsalat” rolunu oynayır. Seçki həm də dövlət
hakimiyyətinin mənbəyi üçün formalaşdırıcı vasitə və proses
kimi böyük əhəmiyyətə malikdir. Seçkilər yolu ilə və seçkilərin
əsas xüsusiyyətlərindən irəli gələrək, hakimiyyətin ayrı-ayrı
qollarının formalaşması prosesləri həyata keçirilir. Seçki
sistemlər arasında əlaqələrin formalaşmasının əsaslarını
yaratmış olur. Bu baxımdan da seçki universal və fərdi qaydada
bağlayıcı, birləşdirici, səlahiyyət müəyyənedici vasitə
olaraq, xüsusi önəmə malikdir.
Seçki hüququ, bir daha qeyd edək ki, həm təbii hüquqdur,
həm də təbii hüquqların reallaşmasını təmin edən azadlıq
hüququdur. Ona görə təbiidir ki, insanlar təbii zərurətlə
əlaqədar olaraq öz dövlətlərini yaradıblar və münasibətlərdə və
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əlaqələrdə sistemli nizamı təşkil ediblər. Bu sistemli nizam da
öz növbəsində insanlar arasında münasibətlərin tənzimlənməsinin əsaslarını yaradıb. İnsanlar öz dövlətlərini təbii
zərurətdən irəli gələrək yaratdıqlarına görə seçki də
demokratiyanın tərkib ünsürü olaraq həm də təbii bir hüquqa
çevrilib. Bu baxımdan da seçki insan hüquqlarının
reallaşmasını şərtləndirən əsas hüquq kimi böyük rol oynayır.
Məlumdur ki, insanlar öz dövlətlərini maraqlarının təmin
olunmasının əsasları, ehtiyaclar və tələbatların sistemli
qaydada və taraz şəkildə ödənilməsi baxımından təşkil edirlər.
İnsanlar on görə dövlətlərini (tərəf kimi dövlət
hakimiyyətlərini) təşkil edirlər və onlara səlahiyyət verirlər ki,
(referendum yolu ilə konstitusiyanı qəbul etməklə) onların
hüquqlarını təmin etsinlər. Bunun üçün enerjili tərəflərə
çevrilsinlər. Dövlət hakimityyəti öz mənbəyini vətəndaşlardan
götürür və vətəndaşlara xidmət edir. Burada artıq seçki
prosesləri təşkiledici əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan
dövlətləri insanlar özləri üçün təşkil edirlər. Seçki hüququ təbii
hüquqların sahələri arasında vasitəli hüquq kimi önəmə
malikdir. Özləri də dövlətlərində iştirak etməklə tərəf kimi
dövlət hakimiyyətlərinə hüquqlar verirlər. Məlumdur ki, dövlət
həm mücərrəd (təsəvvürlərdə anlaşılan), həm də konkret
(reallıqda dərk olunan, fəaliyyət göstərən) bir məfhumdur və
geniş məna etibarilə anlayışdır. Dövlət ümumiləşdirici
məfhumdur və tərkib etibarilə iki mühüm bazadan və tərəfdən
ibarətdir: dövlət hakimiyyəti və vətəndaşlar tərəfi. Dövlət öz
cəmiyyətinə xidmət üçün təşki edilir. Tərəflər olan vətəndaşlar
və hakimiyyət elə öz-özünə xidmət üçün fəaliyyətlərini
istiqamətləndirirlər ki, bu da nəticə etibarilə xalqa və insana
xidmətə istiqamətlənir. Dövlət hakimiyyəti seçki yolu ilə üst
tərəf kimi formalaşdırılır. Ümumiyyətlə isə nəzəri baxımdan
qeyd etmək olar ki, vətəndaş tərəfi dövlət hakimiyyəti tərəfinə
nisbətən daha geniş hüquqlara malikdir. Dövlət hakimiyyətinin
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hüquqları vətəndaşların hüquqlarından formalaşır. Burada seçki
əsas ötürücü, paylayıcı və bölücü funksiya vasitəsi rolunu
oynayır.
Dövlət hakimiyyətinin hüquqları vətəndaşların hüquqları
üzərində formalaşdırılır. Dövlət hakimiyyətinə onun
vətəndaşları ixtiyar və səlahiyyətlər verirlər. Dövlət hüququnun
tərkibi olaraq meydana gələn dövlət hakimiyyəti hüququ dövlət
hakimiyyətinə tərəf kimi güc və böyük səlahiyyət vermiş olur.
Buradan da belə bir məntiqi nəticə ortaya çıxır ki, seçki hüququ
güc və potensial yaradan hüquqdur. Seçki hüququ təşkilati
məzmuna malik olan hüquqdur. Seçki yolu insanlar arasında
vəzifələr uğrunda mübarizədə ədaləti ortaya qoyma vasitəsidir.
Həm də bir yoldur və nəticə etibarilə qəbuletmə şərtlərini
meydana gətirir. Ədalətli və şəffaf seçkilər cəmiyyətin
tarazlığının əsaslarını təşkil etmiş olur.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət hakimiyyətinin
hüququ daxildə vətəndaşın hüququndan üstün ola bilməz.
Dövlət hakimiyyətinin hüquq elə vətəndaşların hüquqlarına
xidmət üzərində qurulur. Bu prinsipi dövlətin beynəlxalq
münasibətlərinə də şamil etmək olar. Lakin qeyd etmək olar ki,
dövlət hüququ yalnız beynəlxalq münasibətlərdə formal
olaraq vətəndaş hüququndan bir qədər öndə ola bilər. Çünki
beynəlxalq münasibətlərdə tərəflər kimi dövlətlər bir-birilərini
tanıyırlar. Bu baxımdan da dövlət hüququ onun vətəndaşının
hüququndan önə keçmiş olur. Lakin məzmun baxımından yenə
də vətəndaş hüququ, geniş anlamda xalq hüququ daha dərindir.
Dövlət hüququ məhz bu kimi ünsürlər üzərində formalaşmış
hüquqdur və öz məzmununu da təminedici və qoruyucu
formada formalaşdırır. Dövlət hüququnun mənbəyi elə
vətəndaş hüqüqunun mənbəyidir. Dövlət bir növ cəmiyyəti
əhatə edir və öz mənbəyini məhz cəmiyyətdən götürür.
Vətəndaşlar seçim hüquqları ilə öz dövlətlərinin hüquqlarını
müəyyən etmiş olurlar. Dövlət hüququ çərçivələrəsalıcı
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funksiyanı yerinə yetirmək üçün dövlətin idarəetmə hüququnun
tərkib ünsürünə çevrilir.
Seçki idarəetmə üçün çox mühüm bir vasitədir və
idarəedən tərəfi təşkil etmək məqsədilə istifadə olunan üsuldur.
Seçki proseslərinin özü də (prosesləri təşkil etmək) bir
idarəetmə vasitəsi və üsuludur. Yəni bu yolla təşkilati proseslər
həyata keçirilir. İdaretmə dövlətin əsas funksiyasını təşkil edir
və demək olar ki, məhz fəaliyətin özüdür. İdarəetmə hüququ
dövlətin əsas hüququ kimi önəmə malikdir. İdarəetmə ilə
tənzimləmə də həyata keçirilir. Dövlət hakimiyyətinin bütün
funksiyaları (aktları), hərəkətləri başlıca olaraq onun idarəetmə
funksiyasını meydana gətirmiş olur. Dövlətin bütün hərəkəti və
fəaliyyətinin əsasları onun idarəçilik prinsipindən və idarəetmə
hüquqlarına məxsus olmasından irəli gəlir. Dövlət hakimiyyəti
əsas etibarilə bir tərəf kimi münasibətlərin rəsmi əsaslarını və
rasionallığını təmin edir. Rasionallıq da normativlikdə (yəni
müəyyən ölçülü qaydalarda) və imperativlikdə (qaydalara
məcburən və zərurətdən irəli gələrək əməl etmədə) özünü
təsdiq etmiş olur. Dövlət hakimiyyətinin strukturları əsas
etibarilə insanların mərhələli hüquqlarını (burada həm
iyerarxik qaydada mövcud olan hüquqlardan, həm də məkan
baxımından yerli və mərkəzi qaydada mövcud olan
hüquqlardan söhbət gedir) təmin etmək üçün təşkil edilir.
İnsanların fəaliyyətinə müvafiq olaraq, onların hüquqları bütün
sahələrdə mövcud olur. Dövlət insanların hüquqlarını təmin
etmək üçün bütün sahələr üzrə əlaqəli işlərin həyata
keçirilməsini təmin etmək funksiyasını həyata keçirir. Dövlət
(dövlət hakimiyyəti) vətəndaşların hüquqlarının ayrı-ayrı
sahələr üzrə təmin edilməsini həyata keçirməklə yanaşı, onların
vahid hüquqlarının (burada şəbəkələşmiş xarakteri kəsb edən
və daha çox fəlsəfi məzmuna malik olan hüquqlar-insanların
ümumi hüquqları) da formalaşmasının əsaslarını təşkil edir.
(Qeyd: dövlət hakimiyəti hüququ və vətəndaş hüququ cəm
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halda dövlət hüququnu yaratmış olur. Dövlət hüquq ali
hüquqa çevrilir və yüksək dəyər kimi önəmə malik olur.
Burada vətəndaş və və dövlət hakimiyyəti hüquqnu seçki yolu
ilə müəyyən etmək olur. Deməli, seçki ali hüquqları müəyyən
edən əsas vasitələrdir). Dövlətin ilk funksiyasına
normayaratma və normanın icrasını təmin etmək aiddir. Bu
baxımdan da dövlətlər bütün sahələrdə normalar yaradırlar və
icrasını təmin edirlər. Dövlət hakimiyətinin başlıca vəzifəsi
norma və hədləri müəyyən etməkdən ibarətdir. Hüquq
normaları və hədlər əsasən tarazlı qaydada tənzimləmə
proseslərini həyata keçirmək üçün qəbul olunur. Normalar
əsasən müəyyənedici əhəmiyyət kəsb edir. Hüquq normaları
insanların bütün sahələrdə statuslarını və mövqelərini müəyyən
edən vasitələrə çevrilir.
İnsan hüquqları təsnif oluna bilir. İnsanın əsas
azadlıqları onların təbii hüquqlarının tərkib elementidir.
Azadlıqların dövlət tərəfindən tanınması və icrası prosesləri
təbii ki, hüquq normaları vasitəsilə həyata keçirilir. Burada
normalar artıq nəzəri biliklər kimi əhəmiyyət daşıyırlar.
İnsanların bütün hüquqlarının icrası onların azadlıq
hüqüqlarından meydana gəlmiş olur. Azadlıq təbii hüquqları
şərtləndiricidir, derməli seçki də azadlığı ifadə edirsə, onu
reallaşdırırsa, onda seçki təbii hüquqların şərtlənməsinin
əsaslasrını yaratmış olur. Azadlıqların təmin edilməsi
insanların enerjilərinin üzərə çıxması üçün şəraiti yaradır.
Azadlıqlar təbii hüquqlarla atributivdir. Azadlıqlar şəraitində
təbii hüquqların forma və məzmunu müəyyən oluna bilir. Belə
ki, azadlıqlar özündə elə təbii hüquqların tərkibini yaradır.
İnsanların təbii hüquqlarının təmin olunması prosesləri
azadlıqlar şəraitində həyata keçirilir. Pozitiv hüquqların təmin
edilməsi də azadlığa və sərbəstliyə bağlı olur. Dövlət sərbəst
şəkildə öz vətəndaşlarının və xaricilərin hüquqlarının təmin
olunması siyasətini təmin edir. Təbii hüquqlar və pozitiv
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hüquqların azad şəkildə təmin edilməsi insanların mənəvi
aləminin zənginləşməsinə xidmət edir. Azadlıqların və təbii
hüquqların mövcudluğu və vahid şəkildə üzdə olması (burada
vahid və bütöv formalar-məsələn, hüquq panelləri) elə insan
hüquqlarının zənginləşməsi üçün əsasları yaradır. Azadlıq
mənəviyyatın tərkibidirsə, seçki azadlığın ifadəsidirsə, onda
belə qənaətə gəlmək olar ki, seçki elə mənəviyyatın tərkib
ünsürüdür.
Seçki həm də bir maariflənmə prosesidir, eləcə də
insanların özünüdərketməsi üçün baza vasitə kimi əhəmiyyət
kəsb edir.
Seçki hüquqlarının təsnifatı
Hər bir məfhum öz ətrafında digər məfhumların əlaqəli
vəhdət sistemini yaratdığına görə təsnif oluna bilir, təsnifat
kriteriyasına çevrilə bilir. Ümumiyyətlə isə prosesləri özündə
ehtiva edən bütün məfhumlar təsnif olunmaq imkanlarına
malik olur. İnsan fəaliyyətinin sistemli əsası məfhumların
təsnif olunmasının zəruri əsaslarını yaratmış olur. İnsan
fəaliyyəti özündə hüquqları əks etdirir və sahələr üzrə hüquq
normaları meydana gəlir. Sahələr üzrə yaradılan hüquq
normaları törəmə xassələrinə malik olur və bundan da
şəbəkələşmiş hüquq sistemi meydana gəlir. Hüquq sisteminin
şəbəkəli əsası məhz müəyyən istiqamətlər üzrə hüquq
təsnifatını meydana gətirmiş olur. Buradan da hüquqların
təsnifatı məsələsi ortaya çıxmış olur. Hüquqların təsnifatı
hüquq sahələri arasında əlaqəliliyi ortaya çıxarır. Bu baxımdan
da belə hesab etmək olar ki, hüquq sahələrinin tərkibindən
(onun qollarından) biri də seçki hüquqlarıdır və seçki hüquqları
da təsnif olunmaq xassələrinə malikdir, çünki bu hüquqların
subyektləri də fərqlidir və hüququn tətbiq olunduğu fərqli
sahələr mövcuddur.
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Seçki hüquqlarının tərkibi həm onun subyektinin
təsnifatında mövcud olur, həm də seçki (burada namizəd kimi
iştirak etmə) hüquqlarının nəticələri baxımından meydana
gəlmiş olur. Belə ki, seçkilər yolu ilə həm dövlət formalaşır,
onun nəzəri-hüquqi əsasları meydana gəlir, həm də dövlət
idarəçiliyində iştirak edən şəxslər müəyyən olunur. Seçki
hüququ insanların istedad və qabiliyyətlərinə bağlı olan
hüquqdur.
Seçki özü bir proses olaraq tərkib baxımından (bölgüsünə
görə) təsnif olunur. Belə ki, bu proses seçkilərin müəyyən
olunmasında, gününün təyin olunmasından, ona hazırlıq
proseslərindən, seçki kompaniyalarına start verməkdən, prosesi
həyata keçirməkdən və nəticədən ibarətdir. Bütün bu təsnifat
prosesləri (proseslərin təsnif olunması) zamanı insanların azad
hüquqları təmin olunmuş olur və azad hüquqları hər bir
prosesdə icra olunaraq yerinə yetirilir. Seçkilərin təsnifatı seçki
prosesləri sistemini yaradır. Bu sistem öz daxilində hüquqları
meydana gətirir.
İnsanların hüquqları təsnif olunmaq baxımından bir
predmet və obyektə çevrilə bilir. Belə qəbul etmək olar ki,
seçki hüququ digər hüquqların (seçki hüququ təbii hüquqların
tərkibi olmaqla bərabər, digər hüquqların da təmin
olunmasında vacib tərkib və bölgü hüququdur) reallaşması
üçün əlavə bir hüquq kimi əhəmiyyət kəsb edir. İnsanlar seçki
hüquqlarından istifadə etməklə onların əsas hüquqlarını qəbul
edən və tanıyan hakimiyyətlərini təşkil edirlər. Bu baxımdan da
seçki hüququ təbii hüquqlara xidmət etmək üçündür. Təşkilati
əhəmiyyət kəsb edir və formalaşdırıcı proses kimi xüsusi
önəmə malikdir. Seçki hüququ insanların konstitusiya
hüquqlarının tərkibi olmaqla bərabər, digər konstituysiya
hüquqlarını icra etmək üçün bağlayıcı bir vasitə hüququdur.
Seçki insanların baza və pozitiv hüquqlarını bir-birilərinə
bağlayan vasitə və “aralıq hüququ” kimi mühüm önəmə
malikdir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, insanların bütün
hüquqları onların konstitusiya hüquqları kimi qəbul
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olunmalıdır. Çünki konstitusiya vasitəsilə dövlət hakimiyyəti
təşkil olunur, dövlət sistemi formalaşır, dövlət hakimiyyəti ilə
vətəndaşlar arasında münasibətlər tənzimlənir. Seçki hüququ
vətəndaşların digər hüquqlarının təmini üçün əsas vasitə kimi
əhəmiyyət kəsb edir.
Seçki hüququnun reallaşması sərbəst hakimiyyətin
formalaşması mənasını verir. Vətəndaşlar öz hüquqlarının
formalaşmasında iştirak edirlər. Bu baxımdan seçkini biz
ümumhüquqların formal strukturunda götürsək, onda belə
qənaətə gələ bilərik ki, seçki hüququ vətəndaşları öz
hakimiyyətlərini formalaşdırmağa doğru aparır. Seçki hüququ
həm də dövlət hüququnu (dövlətin daxili siyasətini təşkil etmək
və beynəlxalq əlaqələrə qoşulmaq və beynəlxalq əlaqələrdə
xalqı təmsil etmək hüququnu) formalaşdırır. Seçkilər yolu ilə
dövlət hakimiyyətinin qolları müəyyən olunur, onun mənbəyi
formalaşdırılır. Seçki vasitəsilə, referendum vasitəsilə dövlət
forması, dövlət strukturu onun fəaliyyətinin əsasları formalaşır.
İnsanlar səs verməklə dövlət strukturunun forma və
məzmununu müəyyən edə bilirlər. Seçki bir növ vətəndaşları
siyasi hüquqlara doğru, yuxarı mərhələyə doğru “sürükləyən”,
“dartıb-aparan” bir hüquqdur. Seçki hüququ çox vacibdir, lakin
əsas (birinci olan) təbii hüquq və azadlıqlardan öndə ola
bilməz. Seçki hüququ iyerarxiya baxımından yuxarıda dayansa
da əslində öz əhəmiyyətinə görə iqtisadi və sosial-mədəni və
digər hüquqlardan “aşağıda” yer almaqadadır. Bu baxımdan da
seçki hüququ məhz “alt hüquqların” (baza hüquqların)
təmin olunmasına xidmət edir. Seçki hüququ baza hüquqların
təkmilləşməsi üçün tətbiq olunan üst hüquqdur və baza
hüquqları təmin edən dövlətin formalaşması üçün tətbiq olunan
hüquqdur. Seçki hüququ hamıya (müəyyən yaşlardan sonra)
aid olsa da, ondan hər kəs istifadə etməyə bilər. Lakin sosialiqtisadi hüquqlar hər bir şəxs üçün (yaşından asılı olmayaraq)
vacibdir. Seçki hüquqları da məhz iqtisadi-sosial hüquqların
təmin olunması üçün təşkil olunur və prosesin həyata
keçirilməsini təmin edən əsas hüquqdur, proseslərin təşkilinə
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səlahiyyət verir. Seçki hüququ əhəmiyət kəsb edir, belə ki, bu
hüquq vətəndaşlara özünüdərk etmək üçün stimul verir və
təhrikedici funksiyaya malik olur.
Seçki hüququ həm də inzibati əhəmiyyət kəsb edir.
Məsələn, yerli idarəetmə qurumlarına seçkiləri buna misal
göstərmək olar. Bu proses də siyasi hüquqların tərkibidir və
dövlətin daxilində idarəçilik və tənzimləmə məsələsində
siyasətdən kənarda heç bir obyekt, istiqamət və proses ola
bilməz. (İnsanların adət-ənənələrindən və müəyyən gündəlik
vərdişlərindən başqa).
Seçki, təbii ki, bir proses olaraq təsnif olur.
Seçki hüququ insanların iştirak etdikləri bütün sahələrdəki
hüquqları baxımından meydana gələn hüquqlara çevrilir. Seçki
hüququ dövlətin mövcudluğu amili ilə birbaşa bağlıdır.
İnsanların dövlət adlanan qurumlarda yaşamaları onların seçki
hüquqlarını meydana gətirir. Dövlət adlanan siyasi sistem məhz
seçkilərin meydana gəlməsinin əsaslarını ortaya çıxarır.
Seçki hüquqları təsnif olunur:
-hamıya məxsus olan seçki hüquqları-burada universal
obyektiv seçki hüququq nəzərdə tutulur;
-ayrı-ayrı şəxslərə (burada iş yerlərində tutduğu vəzifələrlə
bağlı) məxsus olan seçki hüquqları-burada konkret sahələr
üzrə universal obyektiv seçki hüquqları nəzərdə tutulur;
-müəyyən yaş dövlərində olan şəxslər üçün (prezident, baş
nazir və deputat seçkiləri üçün qoyulan yaş hədləri) olan
seçkidə namizəd kimi iştirak etmək hüquqları-burada da
universal obyektivlikdən meydana gələn hüquqlar mövcuddur.
Hər bir universal obyektiv seçki hüququ təbii ki, subyektiv
seçki hüququnu şərtləndirir. Yəni, subyektin hüququ onun
hüquq qazanmasından sonra başlayır ki, bunu da obyektiv
normativlik təmin edir.
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Obyektiv və subyektiv seçki hüququ
Seçki hüququ obyektiv (mövcud olan hüquq normaları)
və subyektiv (şəxsə məxsus olan hüquq normaları) olaraq iki
şərti hissəyə ayrılır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bütün
hüquqların-hüquq sahələrinin-obyektiv və subyektiv əsasları
vardır. Obyektiv əsaslar nəzəri mənbələrdir, subyektiv
əsaslar isə subyektlərə məxsusluqdur. Obyektiv hüquq
əslində subyektin hüqüqunu təmin etmək məqsədini qarşıya
qoyur, onu nizamlayır. Məsələn, seçki qanunvericiliyi əslində
şəxslərin subyektiv hüquqlarının təmin edilməsi üçündür.
Burada məqsəd tənzim etməkdən ibarətdir. Obyektiv hüquqlar
subyektiv hüquqların təmin olunmasında tarazlığı meydana
gətirir. Obyektiv seçki hüququ dedikdə, əslində subyektlərin
mənsub olduqları hüquq normalarının (qanunvericilik
sisteminin) məcmuəsi başa düşülür. Obyektiv hüquq tərəflər
olaraq subyektlərin mənsub olduqları təbii seçim hüquqlarının
tanınmasından meydana gəlir. Bu tanınma hüquq
normalarının qəbulu və icrası ilə yekunlaşır, nəticələnir.
Eləcə də
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əsaslar rolunu oynayır. Subyektiv seçki hüquqları da obyektiv
hüquqlar üçün şərtləndiriciliyin əsaslarını yaradır. Bu
baxımdan da həm obyektiv, həm də subyektiv seçki
hüquqları bir-birini tamamlayır və qarşılıqlı məzmun
yaradır. Obyektiv seçki hüquqları subyektiv seçki
hüquqlarının inikasını meydana gətirir. Obyektiv seçki
hüquqları universal əsaslı olur və subyektlər arasında müəyyən
bərabərliyi şərtləndirir. Subyektiv seçki hüquqları da obyektiv
hüquqların reallaşmasının əsaslarını meydana gətirmiş olur.
Subyektiv seçki hüququ əslində elə obyektiv seçki
hüququnun özündə mövcud olan hüquqdur. Yəni, mövcud
hüquq normasından kənar hüquq qeyri-müəyyən
hüquqdur. Obyektiv hüquqların genişlənməsi subyektin
məxsus olduğu qeyri-müəyyən hüquqları müəyyən hüquqlara
çevirir. Hər bir şəxsin hüququ obyektiv hüququn böyüməsi ilə
müəyyən olunur və mütləqliyə çevrilir. “Heçlik –mütləqdir”,
“tam yoxluq”-yoxdur, hər şey var” prinsipi üzrə belə hesab
etmək olar ki, qeyri-müəyyən hüquq mütləqdir, lakin həqiqi
(real) deyil. Onun müəyyənliyi (aşkar olması) mövcudluğunu
mütləq edir, reallığa çevirir. Buradan da belə bir nəticə
ortaya çıxır ki, idealllıq da mütləqdir, lakin, qeyri-müəyyən
reallıqdır. Onun reallığa çevrilməsi üçün aşkarlanması
lazımdır. Deməli, qeyri-müəyyən ideallıq əslində elə
müəyyən reallıqdır. Qeyri-müəyyən müsbətin əksi elə
müəyyən olunan mənfidir. Aşkar olunmayan pozitivliyin
əksi müəyyən olunan qeyri-pozitivlikdir. Bu o deməkdir ki,
əslində,
tam
hüquqsuzluq
yoxdur.
Qeyri-müəyyən
hüquqsuzluğun əksi elə müəyyən olunmuş hüquqdur.
Deməli, hüquq sonsuzdur. Onu aşkar etmək lazımdır.
İdeallıq qeyri-müəyyən olunan reallıqdır. Bu baxımdan da
ideallığı müəyyən etməklə onu reallığa çevirmək olar. Yəni,
ideal vəziyyətin içərisinə düşəndə bu vəziyyət real vəziyyətə
çevrilir. İdeal hüquqlar qeyri-müəyyən olan real
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hüquqlardır və ideal hüquqların müəyyən olunması əslində
real hüquqlara aparıb çıxarır. İdeal hüquqlar gələcək
hüquqlardır. Ona görə də qeyri-müəyyən hüquqlardır. Lakin bu
hüquqların müəyyən olunması elə əslində real hüquqlara aparıb
çıxara bilir. Deməli, gələcək ideal hüquqları aşkar edərək,
gələcək real hüquqları təmin etmək olar. Buradan da
hüququn genişlənməsi və böyüməsi amili ortaya çıxır. Qeyrimüəyyən olan ideal hüquqların əksi elə müəyyən
olunmayan real hüquqlardır. Qeyri-müəyyən real hüquqların aşkar olunması elə ideallığın aşkar olunmasıdır.
Subyekt öz hüququnu daşıyır (həm konkret olaraq, həm də
məcazi mənada-məsələn, bir qurumun və ya təşkilatın, dövlətin
səsverməsi, dövlətin beynəlxalq aləmdə iştirak edərək, nəyəsə
səs verməsi), eləcə də daşıdığı hüququn qanunvericilikdə
normativ əsasını meydana gətirir. Deməli, obyektiv hüquq
normalar toplusu olaraq daima mövcud olur və hər bir subyekt
üçün şamil edilir. Bu baxımdan da obyektiv hüquq
subyektlər üçün nəzəri mənbə rolunu oynayır. Subyektiv
hüquq obyektiv hüquqdan qidalanır, lakin ilk başlanğıc kimi
subyektiv hüquq əsas rola malik olur. Subyektiv hüquq (fərdin
hüququ) onun nəzəri konsepsiyasında, yəni obyektiv hüquqda
əks olunur.
Obyektiv hüquq normalar şəkilində vasitələrdəqanunvericilik sənədlərində əks olunur. Subyektiv hüquq
özünə qanunvericilik sənədlərini baza kimi götürür.
Buradan qidalanır. Obyektiv seçki hüquqları subyektə
istiqamətlər verir, istiqamətlər əsasında törəmə meydana gəlir
və subyektlər nəzəri baxımdan qidalanırlar. Obyektiv hüquqlar
subyektiv hüquqlar üçün törədiciliyi şərtləndirir. Subyektin
fəaliyyəti genişləndikcə obyektiv mənbə də zənginləşir.
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İnsan hüquqları, seçki hüquqları və bu hüquqların
təmin olunmasında resurslar amili
Azadlıq təbii hüquqların yerinə yetirilməsi, dövlət
hakimiyyəti tərəfindən təmin olunması, dövlət tərəfindən qəbul
olunması və tanınması üçün əsas şərtdir. Dövlət öz
vətəndaşının azadlıq hüququnu tanımaqla həm də özünün bir
ali tərəf kimi hüququnu yaratmış olur, tanımış olur. Dövlət öz
azad vətəndaşlarının timsalında daxilən daha da böyüyür,
güclənir. Dövlət öz vətəndaşının azad hüquqlarını tanıyırsa,
deməli, vətəndaşının azad fəaliyyəti üçün də şəraiti yaratmaqda
borclu olan tərəfə çevrilir. Hüquqların tanınması və qəbul
edilməsi bu hüquqların təmin olunması məsuliyyəti və
öhdəliyini meydana gətirir. Hüquqları tanımaqla hərəkətlər
formalaşır, təmin etmək istiqamətləri meydana gəlir. Tərəflərin
hüququnun qəbul olunması məsələləri qəbul edən tərəfdə
məsuliyyəti meydana gətirir.
Azadlıq mütləq olmaqla bərabər, şəraitlə də bağlıdır.
Dövlət (dövlət hakimiyyəti) insanların azad şəkildə yaşamaları,
fəaliyyət göstərmələri üçün kifayət qədər şəraiti yaratmaqda
borclu olur və öz resurslarını məhz bu istiqamətə yönəldir.
Dövlətin məsuliyyəti və öhdəliyi onun vəzifəsindən ortaya
çıxır. Azadlığın ifadəsi olan seçki hüquqları üçün şəraiti
yaratmaq dövlətin əsas funksiyalarından birinə çevrilir. Dövlət
ümumiyyətlə resurs təmin edən tərəf kimi böyük əhəmiyyət
kəsb edən qurum rolunu oynayır. Dövlətin resursları da onun
öz vətəndaşlarından toplanır. Dövlət hüququ dövlət
hakimiyyətinə resursların cəmləşməsi üçün əsas və haqq verir.
Dövlət başlıca olaraq vətəndaşlardan toplanan vəsaiti paylayır,
istiqamətləndirir. Dövlət daxilində olan bütün fəaliyyət birbirinə tərkib olur, biri-digərini şərtləndirir. Bu şərtlənmə
sayəsində tərkib hissələrdən bütöv əmələ gəlir. Şərtlənmələr
strukturun formalaşmasının əsaslarını meydana gətirir. Dövlət
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hüququ dövlət hakimiyyətinə resursların idarə olunması üçün
müəyyən səlahiyyətləri vermiş olur. Dövlət hüququ dövlət
hakimiyyətinə azad şəraitdə fəaliyyət imkanları verir. Bu
baxımdan da azadlıq bir prinsip olaraq vətəndaşların
hüquqlarının genişlənməsini təmin edir və azad şəraitdə
insanlar daha çox resurs əldə edirlər. İnsanların resurs əldə
etmələri üçün əsas şəraiti dövlət hakimiyyəti yaradır və
insanların sərbəst hərəkətləri dövlət hakimiyyəti üçün lazımi
resursların əldə olunmasını təmin edir. Dövlət hakimiyyəti öz
əlində olan resurslardan (qazandığı resurslardan, məsələn,
vergilərin yığılması ilə fondların təşkil olunması, büdcələrin –
icmal və dövlət büdcələrinin, formalaşması, dövlət qızıl
ehtiyatlarının toplanması və əldə saxlanılması, material
ehtiyatların yığılması, dövlət mülkiyyətinin yaradılması və s.)
istifadə edir və bu baxımdan da həmin resursları insanların
hüquqlarının yüksək səviyyədə təmin olunmasına yönəldir.
Dövlət resursları cəmləşdirməklə vətəndaşlar üçün müəyyən
ehtiyacların ödənilməsini təmin edir. Bu resursları artırmaq
üçün dövlət vətəndaşlarının imkanlarından və potensialından
istifadə edir. Bu zaman enerji artır və dövlətin əlində olan
mərkəzi
enerji
mənbəyi
meydana
gəlir. Dövlət
hakimiyyətinin yaratdığı azad şərait sayəsində insanlar özləri
üçün lazımı resursları əldə edə bilirlər. Dövlət azad şəkildə və
liberal əsaslarla resursları istiqamətləndirməklə daha çox resurs
əldə etmək imkanları qazana bilir. Buradan da azadlıq
prinsipləri formalaşmış olur. Lazımi resurslar da insanların öz
hüquqlarını təmin etməyə yönəlir və hüquqları təmin olunmuş
insanlar da əsasən sərbəst qaydada fəaliyət göstərirlər.
İnsanların azadlığı onların hüquq azadlığına səbəb olur. Hüquq
azadlığı isə fəaliyyət sahələrində öz əksini tapmış olur və
fəaliyyət sahələrinin sərbəstliyi geniş həcmli resursların əld
edilməsinə səbəb olur.
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Qeyd olunduğu kimi, hüquqların təmin olunması üçün
dövlətin və onun hakimiyyətinin təşkil olunması vacib amilə
çevrilir. Dövlətlərsiz, hakimiyyətlərsiz müasir zamanda seçki
proseslərinin həyata keçirilməsi qeyri-mümkün varianta
çevrilir. İnsanlar bir tərəfdən seçkilər yolu ilə öz hakimiyyətlərini formalaşdırırlar, digər tərəfdən də hakimiyyətlərinin
təşkilatçılığı ilə seçki proseslərini həyata keçrirlər. Seçkilər
qırılmaz və ardıcıl hüquqların təmin olunması və ardıcıl əsaslı
sistemin təkmilləşdirilməsi üçün həyata keçirilir. Seçkilərin
müddətli qaydada və müntəzəm olaraq təşkili əsasən, müddətli
qaydada və növbəlilik əsasında insanların azad iradələrini ifadə
etmək üçündür. Belə ki, insanların artımı, onların seçki
hüquqlarının ardıcıl qaydada meydana gəlməsi də seçkilərin
ardıcıl olaraq keçirilməsinin əsaslarını təşkil edir. Seçki
cəmiyyətdə və dövlət hakimiyyətində və onun idarəçiliyində
daima yeniləşmə prosesini təmin etmək üçün həyata keçirilən
bir vasitəyə çevrilir. Bu baxımdan da seçkilərin mütəmadi
keçirilməsi məsuliyyətlərin daha da artmasına səbəb olur və
cəmiyyətdə mövcud olan boşluqlar aradan qaldırılır.
Ümumiyyətlə, seçki vətəndaşların iradələrini dövlətlərinin
iradələrinə sıx şəkildə bağlayır.
Azadlığın və hüquqların təmin olunması siyasi sistemin
təkmilləşməsindən və onun təkmil fəaliyyətindən çox asılıdr.
Məhz təkmil siyasi sistemlər insan hüquqlarının reallaşması
üçün çox vacibdir. Siyasi sistemlərin təkmil forması siyasi
münasibətlərin də təkmil formada meydana gəlməsinin
əsaslarını təşkil edir. Siyasi sistemin təkmil forması siyasəti
icra edən şəxslərin də məsuliyyətini artırır. Siyasi sistemin
təkmil forması insanlarla dövlət arasında təkmil əlaqələrin və
münasibətlərin yaranmasının əsaslarını təşkil edir. Təkmil
siyasi sistemlər mövcud resursların təkmil qaydada və tarazlı
əsaslarla bölünməsini təmin edirlər. Məlumdur ki, resurslarsız
(maddi və material) hüquqların təmin olunması qeyri148

mümkündür. Hüquqların təmin olunması zamana, məkana və
resurslara (burada maddi-material resurslar) bağlı olduğundan,
hüquqların yüksək səviyyədə icrası resurs zənginliyindən
meydana gəlir. Resurs aənginliyi qeyri-müəyyən olan, lakin
mövcud olan hüquqları müəyyən edir onu uzaqdan yaxına
gətirir.
Seçkilər resursların idarə olunmasını təmin etməklə yanaşı,
həm də resursların əldə olunması üçün həyata keçirilən və
istifadə olunan bir vasitədir. Seçkilər yolu ilə hakimiyyət
formalaşdırılır, hakimiyyət də öz imkanlarından və seçkilər
yolu ilə əldə etdiyi hüquqlardan istifadə edərək vətəndaşlar
üzərində sərəncamvermə hüquqlarını tətbiq edir. Bu anda
hakimiyyətin qazancları əldə olunmuş olur. Seçki hakimiyyətin
resurs əldə etməsində dolayı yolla, vasitələr ilə tətbiqində
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
İnsan hüquqlarının təmin olunması üçün bir çox formalar
(prosesi həyata keçirmək üçün) təşkil olunur. Həmin
formalardan biri də seçkidir ki, bu seçki vasitəsilə, bir daha
qeyd etmək yerinə düşər ki, insanlar öz iradələrini sərbəst
şəkildə ortaya qoya bilirlər. Seçki insanların potensiallarının
vahidliyi məsələsini yaradır. Seçki sərbəstliyi üçün şəraitin
yaradılması çox vacib bir amilə çevrilir.
Seçki universal bir prosesdir, baxışları və mövqeləri bir
araya gətirəndir və bu proses daxilində insanların rəngarəng
hüquqları icra olunmuş olur. Seçkinin icrasının nəticəsi ilə
insanların təbii hüquqlarının digər formalarının yerinə
yetirilməsinə başlamaq üçün səbəb rolunu oynayır. Seçki
sayəsində siyasi sistemlərin təkimlləşməsi meydana gəlir.
Seçkilər insan hüquqlarının reallaşmasının ən optimal
variantlarından biridir. Belə ki, bu yolla çoxluq öz seçimini
edir və çoxluğun iradəsi sonda hamının iradəsini özündə əks
etdirə bilir. Deməli, seçki həm də dəyişməni yaradan bir
vasitədir. Bu yolla cəmiyyətdə fikir dəyişiklikləri meydana
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gəlir və proseslərin sonu olaraq çoxluq bütövlüyü meydana
gətirir. Yeni bütövlük və yeni rəhbər şəxs seçki proseslərinə
yeni istiqamtləri vermiş olur.
Seçkilər üçün əlverişli şəraitin yaradılması seçkilərin şəffaf
keçirilməsi insan hüquqlarının azad və sərbəst şəkildə
reallaşmasının əsaslarını təşkil edir. Seçkilərin keçirilməsi bir
demokratiya prosesidir ki, bunun da sayəsində hakimiyyət
formalaşır və dövlətin və onun hakimiyyətinin rəhbərləri
müəyyən olunur. Seçki özü hakimiyyət və vətəndaşlar arasında
bir məsuliyyət vasitəsidir. Çünki hakimiyyətin özünü elə
vətəndaşların özləri bir tərəf kimi formalaşdırırlar. Seçki
hakimiyyətlə vətəndaşlar arasında asılılığı artırır, məsuliyyət və
öhdəliyi böyüdür. Seçki hakimiyyəti vətəndaşlardan asılı
vəziyyətə salır və onların vətəndaşlar üçün xidmət etməsinin
əsaslarını yaradır və öhdəlikləri üzərə çıxarır. Vətəndaşın siyasi
arzusu və istəyi əsasən seçkilərdə reallaşmış olur.
Seçkilərin keçirilməsi üçün resursların əldə olunması
başlıca olaraq seçki şəraitinin
yaradılması; seçki
qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi və seçki qaydalarının
müəyyən olunmasından ibarətdir. Seçki həm də bir təbliğat
vasitəsi olduğundan bu prosesin keçirilməsi üçün müəyyən
təşviqat və təbliğat şəraitinin yaradılması vacib amilə və ünsürə
çevrilir. Seçkilər üçün təbliğat və təşviqat şəraitinin
yaradılması seçicillər və seçilənlər üçün lazımi materialların
əldə olunmasından ibarətdir.
Seçki prosesləri üçün resursların əldə olunması zamana
(burda zamanı və onun yaxınlaşmasını əslində əldə olunan
resursların bolluğu meydana gətirir) və maddi imkanlara da
bağlıdır. Zamanın özünü də maddi-material resurslar müəyyən
etmiş olur. Maddi-material resursların yüksək səviyyədə əldə
olunması və bol resurslar inkişafı meydana gətirmiş olur.
İnkişaf etmiş cəmiyyətlərdə seçkilər daha da yüksək səviyyədə
həyata keçirilmiş olur. Seçki prosesi özü elə gələcək zaman
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üçün hüquqların təmin olunmasının əsaslarını meydana
gətirmiş olur.
Seçkilərin həyata keçirilməsi və nailiyyətlərin, yüksək
nailiyyətlərin əldə olunması həm də maariflənmə ilə, yəni
düşüncələrin real prosesləri aşkarlamasının səviyyəsi ilə sıx
bağlıdır. Maariflənmə proseslərin gedişatında “özünüdərk”i
üzərə çıxarır.
Seçki və maariflənmiş cəmiyyətlər
Seçki prosesləri insanların daxili azadlıqlarının reallıqda
ifadəsini əks etdirən proseslərdir. Bu proseslər insanların dövlət
haqqında ali düşüncələrinin reallaşmasından meydana gəlir.
Seçki prosesləri cəmiyyətlərin maariflənməsinin əsaslarını
yaradır. Bu maariflənmə də özünüdərklə, hüquqları dərk
etməklə vəhdət təşkil edir və daxili baxımdan eyni məzmuna
çevrilir. İnsanlar içərisində, onların təfəkküründə özündərk
məsələsini meydana gətirir. Yüksək səviyyədə özünüdərk həm
də yüksək səviyyədə seçkilərin keçirilməsinin əsaslarını
meydana gətirmiş olur. Çünki dövlət elə özünüdərkin yüksək
məhsuludur ki, bu da nizamlamanın və inkişafa məruz
qalmanın əsasıdır.
Seçkilərin sabit şəraitdə keçirilməsi cəmiyyət və
dövlətdaxili sabitliyə əsaslanır. Seçkilərin keçirilməsi və ardıcıl
qaydada sistemləşməsi təbii ki, mexanizmləri təkmilləşdirir.
Mexanizmlərin təkmilləşməsi isə qaydaların yaranmasının
əsaslarını üzərə çıxarır. Seçkilərin keçirilməsinin yüksək
mərhələsi və səviyyəsi təbii ki, resurs zənginliyinə bağlı olur.
Maddi cəhətdən kasıb yaşayan cəmiyyətlərdə insan hüquqları
sərbəst və azad olmadığından seçkilərin şəffaf keçirilməsi də
qeyri-mümkün bir hala çevrilir. Seçki prosesləri insan
hüquqlarının cəm halda təcəssümünü özündə ehtiva edir. Bu
baxımdan da universal bir proses olaraq əhəmiyyət kəsb edir.
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Universal qaydada bərbarləşdirici olduğuna görə seçki
hüquqları sistemləşdirici, tarazlayıcı bir hüquqa çevrilir. Seçki
prosesləri universallaşdırıcı və yekunlaşdırıcı, buna görə də
yüksəyə doğru aparıcı hüquq kimi böyük önəm kəsb edir.
Seçki prosesləri cəmiyyətdə vətəndaş hüquqlarının
bütövləşməsini və vəzifə və səlahiyyətlərin bölgüsünü
meydana gətirir. Seçki prosesləri universal hüquqların və
vəzifə bərabərliyinin əsaslarını yaratmış olur. Öz hüquqlarını
dərindən dərk edən və dövlətin qəbul etdiyi hüquq
normaları ilə yaxından bələd olan və kifayət qədər
məlumata sahib olan şəxslər (vətəndaşlar) maariflənmiş
vətəndaşlar hesab oluna bilirlər. Maariflənmə həm də çoxlu
sayda faktlar, biliklər üzərində dərketməni təmin etməkdən
ibarətdir. Seçki prosesləri də vətəndaşlara öz hüquqlarını
dərindən dərk etməyə imkan verən əsas üsul və vasitələr kimi
də əhəmiyyət kəsb edir. Seçki prosesləri və bu proseslərdə
aktiv iştirakın əsasları insanların ali hüquqlarının dərk
olunmasının əsaslarını meydana gətirimiş olur.
Cəmiyyətdə olan resurslar da seçki proseslərinin yüksək
səviyyədə təşkil olunması üçün şəraitin yaranmasında mühüm
rol oynayır. Maariflənmiş cəmiyyətlər üçün seçki təkmil dövlət
sisteminin təşkil olunmasında faydalı bir ünsür rolunu oynayır.
Seçki proseslərinin mərhələli keçirilməsi aşağı mərhələdə
dövlətin idarəçiliyinə can atan şəxslərin yetişməsində böyük rol
oynayır. Yəni, seçkilər gələcək inkişaf üçün müəyyən bir
stimulverici əhəmiyyətə malik olur. Seçkilər dövlətin siyasi
sistemində komanda şəkilində iştirakın əsaslarını yaratmış olur.
Cəmiyyətdəki müəyyən siyasi qrupların yaranmasının
əsaslarını təşkil edir. Bu da özlüyündə maraqların qruplaşmasını və cəmləşməsini yaradır. Maraqların cəmləşməsi enerji
potensialını ortaya çıxarır və dövlətin iadərçiliyndə güclü
tərəfin ortaya çıxması üçün şəraiti yaradır. Maariflənmiş
cəmiyyətlər daima bütün prosesləri digər cəmiyyətlərə nisbətən
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daha da təkmil formada həyata keçirməyə can atırlar. Seçki bu
cəmiyyətlərdə ali hüquqların formalaşması üçün bir
stimulverici üsul kimi rol oynayır. Seçki siyasi qruplar arasında
sağlam rəqabətin özəyini yaradır və sağlam rəqabət sayəsində
cəmiyyət inkişafa məruz qalır.
Xalqın milli psixologiyası, dövlət quruluşu və seçki
amili
Belə bir fikir var ki, dövlətin yaranması ilə insanlar təbii
hüququndan vətəndaş hüququna keçir, xalq yaranır.1 Hər bir
xalq öz mental dəyərlərinə bağlıdır. Mental dəyərlər də tarixən
coğrafi məskunlaşmaqdan, onun xüsusiyyətlərindən, coğrafi
məkanlardan əldə olunanlardan, insanların inanclarınndan,
adət-ənənələrindən, dil və mədəniyyətlərindən, eləcə də digər
xalqlarla olan təmaslarından formalaşır. Burada torpaq iqlim
amilini də səbəb kimi önə gətirmək olar.
Hər bir cəmiyyət xüsusilə mental dəyərlər üzərində
formalaşan bir mənəvi struktura çevrilir. Cəmiyyətin mənəvi
məzmunu onun ünsürləri arasında olan əlaqələrdə və
münasibətlərdə öz əksini tapır. Cəmiyyətdə münasibətlər və
əlaqələr xalqın adət-ənənələri ilə formalaşır. Adət-ənənələr
cəmiyyətin daxili məzmununu ehtiva edir. Məişət
münasibətlərindən irəli gələn məişət haqları adətən cəmiyyətin
hərəkət dinamikasının əsaslarını formalaşdırmış olur.
Cəmiyyətdaxili məzmuna həm də digər cəmiyyətlərdən olan
axınlar təsir göstərir. Xarici təsirlər cəmiyyətin daxili adətənənələrinin dəyişməsində mühüm rol oynaya bilir. Bu
baxımdan da vahid bir region adətləri və mental dəyərləri
meydana gəlmiş olur. Xarici axınlar həm müəyyən
1

Ə.H. Rzayev. Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları. Bakı, “Elm”, 2011,
480 səh., s. 32.
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stereotiplərin təmizlənməsində rol oynayır, həm də daxili
məzmunla müəyyən ziddiyyətləri ortaya çıxarmış olur. (Qeyd:
xalqın həyatı və mental dəyərləri həm mərkəzi, həm də
periferik (ətraf) təsirlər olmaqla tərkib və bütövlərə
çevrilir. O xalqlar böyük olurlar ki, onların şaxələnmələri
çox geniş olur və bütövü genişləncdirmiş olurlar). Bu
baxımdan da cəmiyyətdaxili mühafizəkarlıq həm ziddiyyətlərlə
qarşılanır, həm də özünü saxlayır. Hər bir xalq özünəxas
idarəetmə məzmununu yaradır. İdarəetmə məzmunu rasional
əsaslarla, yəni hüquq normaları ilə tənzimlənməyə
baxmayaraq, burada milli məsələlər də xüsusi önəm kəsb edə
bilir. Seçki yolu ilə dövlət rəhbərinin və hakimiyyətin
seçilməsində, hakimiyyət rəhbərlərinin müəyyən olunmasında
mental dəyərlər, bu baxımdan, ən əsası milli adət-ənənələr
böyük önəm kəsb edir. Belə qəbul etmək olar ki, şərq
xalqlarının seçki keçirmələri, bir qədər qərb xalqlarından
fərqlidir. Burada da tarixi-milli, mədəni dəyərlər fərqləndikrici
rolu oynayır.
Ümumiyyətlə, məlumdur ki, dövlət quruluşları tarixən
formalaşmış siyasi sistemlərdir. Tarixin ilk anlarında çarlıqlıar
(məsələn, Misir fironları) mövcud olmuşdur. Yunan alimlər
belə nəsillə əvəz olunan quruluşları monarxiyalar
(təkhakimiyyətlilik) adlandırmışlar. Çarlıqlar (monarxiyalar)
Qərbdə krallıq, knyazlıq, imperatorluq və s. kimi adlar
almışlar. Şərqdə isə xilafət, sultanlıq, bəylik, əmirlik və s. kimi
adlanmışdır. Tarixin elə dövlət quruluşu əsasən monarxiya
üzərində qurulmuşdur. Çarlıq (monarxiya) dövlət quruluşları
üçün prototip rolunu oynamışdır. Monarxiyadan sonra
demokratiya (respublika) quruluşları (Qədim Yunanısatn və
Qədim Romada) yaranmışdır. Monarxiya dövlət quruluşu
XVIII-XIX əsrlərə qədər daha da möhkəm olmuşdur. Sonradan
isə bu dövlət quruluşu demokratiya (respublika) dövlət
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quruluşu ilə qarışmış və parlamentar rejimlər və quruluşlar və
konstitusiyalı monarxiya quruluşları meydana gəlmişdir.
Konstitusiyalı monarxiya quruluşları və parlamentli
respublikalarda demokratiyanın gücü xalq məclislərində
(qanunverici qurumlarda) özünü göstərməkdədir. Konstitusiyalı monarxiyaların idarəetmə özəyində məhz demokratiya
quruluşları dayanmaqdadır. Məsələn, bu günkü Avropada
mövcud olan konstitusiyalı monarxiya quruluşlarında bunun
şahidi olmaq olur. İnsanlar öz azadlıqlarına –ideal
azadlıqlarına- daha tez real olaraq sahib olurlar.
Şərq cəmiyyətlərində isə hökm sürən daxili mühafizəkarlıq
seçkinin sərbəst və fərdi azadlıq qaydasında seçilməsinə imkan
verə bilməz. Ailə münasibətlərində olan patriarxallıq fərdin
(məsələn, qadınların, ailənin digər üzvlərinin) seçki
hüquqlarının azad şəkildə ifadə olunmasına mane olan ünsür
kimi əhəmiyyətə malik olur.
Seçki-dövlətlə cəmiyyət arasında bağlayıcı vasitə kimi
Dövlət özü ictimai-siyasi bir quruluş olaraq (ictimai
müqavilə forması kimi) fəlsəfi məzmuna malikdir. Çünki tərkib
etibarilə zəngindir və ümumidir. Cəmiyyət də fəlsəfi məzmunlu
bir strukturdur.
Dövlətin təşkili prosesləri tarixən proseslərin gedişində
dövləti baza tərəflər olaraq iki hissəyə bölmüşdür: bunlardan
birincisi dövlət hakimiyyəti, ikincisi isə cəmiyyət tərəfi.
İnsanlar fərd olaraq cəmiyyətdə kollektivləşirlər, öz
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Dövlətin təşkilində cəmiyyət böyük rol oynayır. Cəmiyyət
onu təmsil etmək üçün dövlət hakimiyyətinə (dövlətə)
nümayəndələr göndərir. Dövlətin rəhbəri cəmiyyətin birinci
nümayəndəsi hesab olunur. Dövlət cəmiyyət üçün maraqları
təmin edən əsas bir qurum (universal və mərkəzləşdirici
qurum) rolunu oynayır. Dövlət cəmiyyətin dövlət hakimiyyəti
ilə əlaqələrini və üzvi vəhdətini, bu baxımdan da müəyyən
bütöv tərkibi üzrə sintezini təşkil edir.
Dövlət (dövlət hakimiyyəti) öz siyasətini təmin etmək üçün
və cəmiyyətdən nümayəndələri (mənbə olaraq) cəlb etmək
üçün seçki amilindən yararlanır. Seçki yolu dövlətin cəmiyyət
qarşısında sanki məsuliyyətini yerinə yetirmək üçün əsas
yollardan biri rolunu oynayır.
Məlumdur ki, dövlət siyasətinin təşkil olunmasının
yollarından biri də seçki hesab olunur. Seçki (ümumxalq
seçkisi) xalqın iradəsinin siyasi hakimiyyətdə və dövlətdə əsas
təcəssümü rolunu oynayır. Xalq öz iradəsini seçkilərlə
bildirməklə hakimiyyəti özündən asılı edir.
Seçki
ümumdövlət
siyasətinin
tərkibidir,
onun
istiqamətləindən biridir. Seçki proseslərin həyata keçirilməsinə
təkan verən üsullardan biridir və bu baxımdan da şərtləndirici
əhəmiyyət kəsb edir. Seçki cəmiyyətlə dövlət arasında, yəni
sosial qrupla siyasi qrup arasında, əlaqələri meydana gətirən
vasitələr kimi xüsusi önəmə malik olan bir prosesdir. Seçki
vasitəsilə cəmiyyətin üzvləri dövlətin siyasi fəaliyyətində
iştirak imkanları əldə edirlər. Əgər belə qənətə gəliriksə, dövlət cəmiyyət və dövlət hakimiyyəti tərəfindən ibarət olan
bir strukturdur və cəmiyyət dövlət üçün əsas mənbə rolunu
oynayır, -onda bu prinsipdən irəli gələrək, belə nəticə əldə
etmək olar ki, seçki (ali siyasi mərhələdə həyata keçirilən
ümumxalq seçkisi və yerli səviyyədə həyata keçirilən seçkilər)
cəmiyyəti dövlətlə bağlayan əsas proses vasitəsidir. Seçki yolu
ilə (burada həm də qanunvericilik layihələrinə səsvermə)
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dövlətin siyasətinin mərkəzi strukturları və mexanizmləri
formalaşdırılır. Dövlətlə cəmiyyət arasında olan vəhdət
dövlətin maraqlarını cəmiyyətin maraqlarına bağlayır.
Dövlət xalq vasitəsilə bütün hərəkətlərinə (təbii ki, burada
xalqın maraqlarına cavab vermək səviyyəsi nəzərdə tutulur)
hüquq verir. Seçki dövlətin hərkətlərindən biridirsə, onda belə
qənaətə gəlmək olar ki, seçki hüququ da dövlətin daxili
hüquqlarından biridir. Xalq öz seçki hüququnu bir siyasi
qurum kimi dövlət tərfindən tanıdır. Bu baxımdan da
dövlətin təşkilində iştirak edir. Seçki cəmiyyəti dövlətlə
bağlayır və dövlətin maraqlarını xalqın maraqları ilə birləşdirir.
Burada dövlətin hüququ xalqa xidmətə yönəlir.
Seçki şəraitinin yaradılmasının və yetişməsinin əsasları
Hər bir prosesin yetişməsi üçün şəraitin meydana gəlməsi
zəruri amilə çevrilir. Buna zamanın yetişməsi kimi də baxırlar.
Zaman yetişəndə yeni şərait üzə çıxır və yeni proseslər
başlayır. Belə hesab etmək olar ki, şəraiti yetişdirmək üçün
istiqamətlər olaraq iki baza variantı lazım gəlir: birincisi, təbii
prosesləri hesab etmək olar ki, bu təbii proseslər sayəsində
elementlərin sistemdə toplaşması zamanı məkan çatışmazlığı
yaranır və elementlər yeni məkanlar axtarmağa can atır və bu
baxımdan yeni sistem trayektoriyalarının yaradılması
zərurətləri meydana gəlir. İkincisi isə elementləri yeni sistem
trayektoriyasına cəlb etmək üçün və inkişafa təkan vermək
məqsədilə və inkişaf naminə yeni elementləri və sistemləri
yaratmaq üçün istiqamətlər müəyyən olunur. Hər iki halda
layihə müəyyən edilir. Birinci layihədə mövcud elementlərin
yeni istiqamətlər əksini tapır, ikinci layihədə isə yeni
istiqamətləri yaratmaqla gələcək elementlərin əldə edilməsi
baza məqsədlərə çevrilir. Bu iki layihə öz-özlüyündə insanların
gələcək hüquqlarının təmin olunması məqsədini güdür.
157

Təbii ki, hər bir proses müəyyən hədlər çərçivəsində
yetişir. Hədlər dedikdə, şəraitin yetişməsini əks etdirən və
müəyyən həcmli elementlər nəzərdə tutulmalıdır. Elementlərin
istənilən hərəkət trayektoriyası və həcmi onun həddini göstərir.
Çünki hər bir element (komponent) müəyyən həddə malikdir
və hədlər çərçivəsində də müəyyən trayektoriyaları edir. Yəni
hədlərsiz məkan və element yoxdur. Hərəkətin cızdığı
trayektoriyanın həddini isə elementin tutduğu məkan sərhədləri
müəyyən edir.
Proseslərin yetişməsi anında zaman amili əsas rol oynayır.
Seçki şəraitinin yetişməsi cəmiyyətdə resurslardan və
maariflənmədən asılıdır. Seçki şəraitinin yetişməsi bu prosesin
təkrar baş verməsinin zamanla ifadə olunmasında öz əksini
tapır. Seçki şəraitinin yetişməsi seçkilərin keçirilmıəsi üçün
müəyyən şəraitin yaradılması prinsipini də özündə ehtiva edir.
Seçki şəraitinin yetişməsinin zəruri əsasları da formalaşmış
olur. Bunu da iki baza aspektlə bağlamaq olar: birincisi, nəzərə
almaq lazımdır ki, cəmiyyətin sistemli inkişafı yeni meyarların,
yeni istedad və qabiliyyətlərin üzə çıxmasının əsaslarını
yaratmış olur. Cəmiyyyət özünün müəyyən inkişaf
mərhələsində onun inkişafının qarşısını alan şablonlardan azad
olmağa, ümumilikdə yenilənməyə can atır. İkincisi isə,
cəmiyyət mövcud vəziyyətlə barışmayır, radikallıq sabit
inkişafın, sabit və tarazlı inkişafın qarşısını alır. Bu anda yeni
və təxirəsalınmaz seçkilərin keçirilməsi üçün zaman və şərait
yetişir. Hər iki halda seçkilər cəmiyyətin və dövlətin inkişafına
xidmət göstərmiş olur.
Seçkilər və gələcək hüquqların təmin olunması
Hər bir məfhum birləşmə əsasında (digər məfhumlarla)
müəyyən istəkləri, istiqamət və yolları göstərir. Məfhumların
birləşmələrindən geniş mənalar olaraq anlayışlar ortaya çıxır.
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Anlayış elə genişləndirilmiş və dərin və izahlı başa düşülən
məfhumdur. “Gələcək hüquq” anlayışı da hüquqların gələcəyə
doğru yönləndirilməsi istəklərindən və təmin olunması
zərurətindən meydana gələn bir anlayışdır. “Gələcək hüquq”
anlayışı (təmin olunması baxımından) resurslara və potensiala
bağlı olan bir anlayışdır. Gələcək hüquqların təmin
olunmasında iki mühüm bazanı və siyasət istiqamətini
axtarmaq olar: birincisi, mövcud resursların gələcəyə
yönləndirilməsi və mövcud resurslar üzərində sistemli təsirlərin
yaradılması yolu ilə yeni resursların əldə olunması; ikincisi,
mövcud olmayan yeni resursların qazanılması. Hər iki
istiqamətdə dəyişən və yeniləşən ideyalar çıxış edir.
Cəmiyyətdə və dövlətdə yeni resursları əldə etmək üçün yeni
siyasət istiqamətləri meydana gəlmiş olur. Yeni siyasət
istiqamətlərini isə seçkilər yolu ilə müəyyən edən siyasi sistem
formalaşdırmış olur. Bu baxımdan da seçki gələcək hüquqların
təmin olunmasında resursların əldə edilməsinin əsaslarını
meydana gətirmiş olur.
İnsan hüquqları insanların ali bir məxluq kimi (burada əqli
cəhətdən, düşüncə baxımından kamil canlı varlıqlar)
mövcudluqlarını şərtləndirən əsas kriteriyaların rəsmi-siyasi
baxımdan ifadə olunmasıdır. İnsan hüquqlarının təmin
olunması təbii ki, ardıcıllığı və sahələr baxımından
kompleksliliyi şərtləndirir. İnsan hüquqları bütün sahələrdə
insanları ali məxluqlar kimi dəyərləndirən kriteriyalar
olduğundan bu hüquqların təmin olunması insanların ardıcıl
həyat tərzinin təmin olunması ilə sıx şəkildə əlaqəlidir. İnsan
hüquqlarının artan parametrlər üzrə inkişaf etməsi bu hüquqların ardıcıl və dinamik inkişafının əsaslarını meydana gətirmiş
olur. İnsan fəaliyyətinin zaman və məkana uyğun olaraq
genişlənən (bir çox hallarda isə məhdudlaşan) şərtləri onu tələb
edir ki, insanların artan (burada çoxalan, inkişaf edən) hüquqları meydana gəlmiş olsun. Həyatın elmi-texniki baxımdan
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təsiredicilik əsasında inkişafı yeni-yeni hüquq sahələrinin
meydana gəlməsinin əsaslarını meydana gətirmiş olur.
Seçki (həm də səsvermə) siyasi sistemlərin təkmilləşməsi
funksiyasını yerinə yetirdiyindən, belə qənaətə gəlmək olar ki,
insanların gələcək hüquqlarının yaranmasında təşkiledici bir
vasitə olaraq mühüm əhəmiyyətə malik olan bir vasitədir.
Seçki prosesləri ümumiyyətlə, insan hüquqlarının təmin
olunması məsələsində ardıcıllığın meydana gəlməsinin
əsaslarını yaratmış olur. Seçkilərin ardıcıl olaraq keçirilməsi
siyasi sistemlərin təkmilləşməsinin əsaslarını meydana gətirmiş
olur. Seçkilərdən-seçkilərə siyasi məsuliyyət dövrü və
mərhələsi meydana gəlmiş olur. Seçkilərdən seçkilərə doğru
arada olan müddəti siyasi sistemdə subyektlərin (burada
tərəflərin) məsuliyyət müddəti hesab olunur. Seçki zamanı həm
vətəndaşların, həm də siyasi qurumun yeni məsuliyyəti
məsələsi ortaya çıxır. Seçki burada birləşdirici funksiyanı
yerinə yetirir. Siyasi sistemlərin təkmilləşməsində bu müddət
amili inkişafı şərtləndirən amil kimi əhəmiyyət kəsb edə bilir.
Hər bir seçki arasında olan müddət (burada dövlət rəhbərinin
seçilməsi, hakimiyyət rəhbərlərinin seçilməsi və yerli
idarəetmə seçkiləri və digər seçki formaları) siyasi sistem üçün
məsuliyyət müddəti hesab olunur. Bu baxımdan da seçkilər
insan hüquqlarının təmin olunmalarında yeni əsasları meydana
gətirmiş olur.
Seçkilər prosesinin ardıcıllığı xalqın zamana müvafiq
olaraq iradə bütövlüyünün formalaşmasının əsaslarını yaratmış
olur. Seçkilərin keçirilməsinin müddət amili əsasən indiki
hüquqla gələcək hüquq arasında bir körpü yaradır. Məsələn,
hər seçki prosesi mütləq qaydada gələcək inkişaf üçün əsasları
ortaya çıxarmış olur. Seçkilər gələcək hüquqların ardıcıl
qaydada nəzəri əsaslarını meydana gətirmiş olur. Hər bir seçki
müddətinin müəyyən olunması gələcək hüquqların təmin
olunmasının əsaslarını meydana gətirmiş olur. Məsələn, seçki
prosesləri zamanı seçkiqabağı təşviqatlarda və təbliğatlarda
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insanların gələcək hüquqları üçün müəyyən proqramlar irəli
sürülür. Bu baxımdan da seçkilər yeni hüquqların əldə
olunması üçün vasitələr rolunda çıxış edir.
Yeni seçkilər cəmiyyətin bir müddət üçün ruhən
sağlamlaşmasına xidmət edir. Hər bir müddətdən sonra
keçirilən seçkilər yeni öhdəlik və məsuliyyətləri meydana
gətirmiş olur. Yeni öhdəlik və məsuliyyət təbii ki,
yeniliklərin gəlməsinə şərait yaradır. Hər bir qüvvə özü ilə
birlikdə yenilikləri gətirir. Bu baxımdan da seçkilər
cəmiyyətin zaman-zaman yeniləşməsinin əsaslarını təşkil
edir. Lakin bu prinsip adətən təkmil və inkişaf etmiş
cəmiyyətlərə şamil oluna bilər. Öz siyasi sistemlərini seçkilərə
və liberal əsaslara tabe etdirə bilməyən xalqlar üçün daima birbirini əvəz edən seçkilər bu xalqlar üçün dağıdıcılığı və
sabitsizliyi meydana gətirmiş olur.
Siyasi sistemin seçkilərarası hesabat dövrləri elə insan
hüquqlarının siyasi formada və daha da dərin məzmunda təmin
olumasının hesabat dövrləri kimi xarakterizə olunmalıdır. İnsan
hüquqlarının təmin olunmasının əsas mərhələləri həmçinin
seçkilər dövrü olan mərhələlər də hesab olnmalıdır. Digər
mərhələlər isə müəyyən dövlət proqrmlarının icrasının təmin
olunması ilə əlaqəlidir. Ardıcıl olaraq icrası təmin olunan
proqramlar insan hüquqlarının artan dinamika ilə inkişafının
əsaslarını meydana gətirmiş olur.
Hüquqi dövlət və seçki amili
Hüquqi dövlət ideyası daim insan hüquq və azadlıqları ilə
sıx şəkildə bağlı olmuşdur. Bu ideya birdən-birə inkişaf
etməmişdir. Bunun üçün zəruri şərait olmuş, sosial amillər
meydana gəlmişdir.1
1

Əsgərov Z.A. Konstitusiya hüququ. Dərslik. Bakı; Bakı Universiteti
nəşriyyatı. 2006, 698 səh, s.87.
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Ümumxalq seçkiləri hüquqi dövlətin yaranmasını
əsaslarını ortaya çıxarır. Çünki bu üsulla qanunvericiliyi təmin
edən dövlətin siyasi sistemlərinin əsasları formalaşa bilir.
Seçkilər yolu ilə dövlət hakimiyyəti öz qollarının
formalaşmasının
əsaslarını
təmin
edir.
Azərbaycan
Konstitusiyasının 54-cü maddəsi norma olaraq ölkə
vətəndaşlarının cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında
maneəsiz iştirak etmək hüququnu təmin edir. Konstitusiyanın
56-cı maddəsinə əsasən, vətəndaşların dövlət orqanlarına
seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək
hüququ vardır.
Məlumdur ki, hüquqi dövlət (vətəndaş cəmiyyətinə
əsaslanan dövlət) qanunlara (rasional normalara) tabe olan
dövlətdir. Hüquqi dövlət hüquq normaları əsasında öz
fəaliyyətini maksimum dərəcədə resurslardan istifadə etməklə,
təmin edən dövlətdir. Hüquqi dövlət inkişaf etmiş və insanların
hüquq və azadlıqlarını yüksək səviyyədə təmin etməyi bacaran
dövlətdir. Hüquqi dövlətin təşəkkül tapması üçün mütləq
qaydada sivil cəmiyyətin bərqərar olması labüddür. Cəmiyyətin
hüquq normalarına yüksək səviyyədə (burada tam son hədd
yoxdur, ona görə də ideal dövlət əslində hər zaman üçün
istənilən gələcək real dövlətin obrazını yaradır) əməl
etməsinin əsasları ilə hüquqi dövlət formalaşır. Hüquqi
dövlətin formalaşmasında həm də resursların ədalətli qaydada
paylanması prinsipi mühüm rol oynayır. Hüquqi dövlətin
formalaşmasında həm də hər kəsin qayğısını nəzərə alan, hər
kəsi diqqətdə saxlayan və hər kəsin maraqlarını ümummaraqlar
tərkibində nəzərə alan hüquq sistemi də mühüm rol oynayır.
Seçki insanların hüquqa əməl etmələrinin əsaslarını yaradır
və hüquqi dövlətin əsaslarını formalaşdırmış olur. Burada həm
seçki hüquqları təmin olunur, həm də seçki hüquqları digər
hüquqlar üçün şəraiti təmin edir. (Qeyd: Azərbaycanda
vətəndaşların seçki hüququ-Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinin
deputatlarını,
Azərbaycan
Respublikasının
prezidentini, bələdiyyələrə üzvləri seçmək və həmin orqanlara,
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Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsinə seçilmək
hüququ, o cümlədən namizədlərin irəli sürülməsində,
seçkiqabağı (referendumqabağı) təşviqatda, seçki (referendum)
komissiyalarının
işində,
seçkilərin
(referendumun)
keçirilməsinin müşahidəsində seçkilərin (referendumun)
nəticələrinin müəyyən edilməsi də daxil olmaqla), səsvermədə,
digər seçki (referendum) hərəkətlərinin həyata keçirilməsində
iştirak etmək hüquq kimi təsbit olunubdur.1). Seçki yolu ilə
hakimiyyətin səlahiyyətləri meydana gəlmiş olur. Belə bir
nəzəri prinsip qəbul olunur ki, cəmiyyət onu idarəetmək üçün
dövlətə hakimiyyət verir.2 Məhz bu hakimiyyət səlahiyyətinin
verilməsi üçün seçki üsullarından (burada həm də səsvermə)
geniş istifadə olunur. O da məlumdur ki, seçki özü də hüquq
normaları vasitəsilə həyata keçirilən bir proses rolunu oynayır.
Seçki proseslərində hüquq normalarının qəbulu, icrası və
mühafizəsi də böyük əhəmiyyət kəsb edir. (Qeyd: cəmiyyət
şəxsiyyətlərarası münasibətlərin və şəxsiyyətlərin özünün
məcmusu kimi qəbul olunur.3 Dövlət şəxsiyyətə onun hüquqi
statusunu müəyyən etməklə təsir edir.4 Cəmiyyət dövlətə
səlahiyyət verəndə dövlət artıq cəmiyyətə-şəxslərə-şəxslər
toplusuna təsir göstərir. Dövlət öz hüququnu şəxsin hüququnun
üzərinə qaldırır. Bu üsulla təsir imkanları qazanır. Bu
prizmadan irəli gələrək etatizm (dövlətin maraqlarının
şəxsiyyətin maraqlarından üstün olması baxışları) meydana
gəlir. Lakin bunu formal hesab etmək olar. Əslində dövlətin
mahiyyəti elə vətəndaşların hüquqlarını təmin etmək üçündür.
Dövlət bir münasibət formasıdır. Ona görə də münasibət
subyektinin özündən yuxarıda dayana bilməz. Onun
1

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsi. Bakı-Qanun-2003, 256 səh.,
s.11.
2
Ə.H. Rzayev. Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları. Bakı, “Elm”, 2011,
480 səh., s. 32.
3
Əsgərov Z.A. Konstitusiya hüququ. Dərslik. Bakı; Bakı Universiteti
nəşriyyatı. 2006, 698 səh., s. 113.
4
Həmin kitab.
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böyüklüyü, aliliyi və yuxarılığı əslində tənzimetmə
funksiyasının məcburiliyindən meydana gəlir və bu da formanı
daha çox üzərə çıxarır. Təbii ki, formada məzmun da olur ki,
rellıqda dövlət hakimiyyəti vətəndaşa təsir etmək imkanları
qazanır).
Ümumiyyətlə, dövlət özü hüquq normasına tabe olan insan
toplumundan və bu toplumun əsasını təşkil edən cəmiyyətdən
ibarətdir. Dövlət cəmiyyətin idarəolunması üçün sosial bir
qurum rolunu oynayır. Dövlətin cəmiyyət üzərində nüfuzu
dövlət hakimiyyətində seçki yolu ilə təmsil olunan
vətəndaşların fəaliyyətindən meydana gəlir. Seçki burada
hakimiyyətin formalaşmasında cəmiyyətin aktiv rolunun
əsaslarını və istiqamətlərini müəyyən edən vasitələr kimi
böyük önəmə malik olur. Hüquqi dövlət konstitusiyası və
digər qanunuvericilik aktları olan və bu aktların real əsaslarını
formalaşdıran bir dövlətdir. Hüquqi dövlətdə “hər kəs normaya
tabedir” (normanın aliliyi) prinsipi əsas götürülür. Buradan da
belə nəticə hasil olunur ki, hüquqi dövlət əslində demokratik
məzmunlu dövlətdir. Hüquqi dövlətin qanunvericilik dövləti
olması aksioma kimi qəbul olunur.1 Burada hüquqi dövlətin
məzmunu demokratiyanın səviyyəsi ilə müəyyən olunur, eləcə
də demokratiyanın səviyyəsi (xalqın hakimiyyətdə təmsil
olunma səviyyəsi) hüquqi dövlətin məzmununu meydana
gətirmiş olur. Hüquqi dövlətin yaranması üçün demokratiyanın
və demokratik proseslərin tərkibi olan insanların əsas hüquq və
azadlıqlarının təmin olunması əsas amilə və prinsipə çevrilir.
Demokratiya əslində hüquqi dövlətin özünü yaradır.
Hüquqi dövlət ideyası da mütləq olmaqla bərabər, nisbi
əsaslara malikdir. Belə ki, cəmiyyətdə hüquq normalarının
icrası mütləq qaydada və ən yüksək səviyyədə (burada
insanların kollektiv və fərdi əsaslarla maraqlarına tam cavab
1

Ə.H. Rzayev. Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları. Bakı, “Elm”, 2011,
480 səh., s. 68.
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verəcək səviyyədə) qeyri-mümkün hala çevrilir. Yüksək
səviyyədə hüquq normasının icrası üçün nəzəri-ideal baxışların
çoxluğu mühüm şərt rolunu oynayır. Lakin reallığın prizmaları
isə bunun bir qədər əksini göstərir. Bu baxımdan da yüksək
səviyyəli ideal dövlətin yaranması və təşəkkül tapması absurd
bir məsələ kimi qalmaqdadır. Bu, daima gələcəyin işi kimi
problem olaraq ortaya çıxır.
Dövlətlər yalnız bir-birilərindən inkişaf fərqlərinə görə
ayrılırlar və dərəcələnirlər. İdeallığın meydana gəlməsi
(təşəkkül tapması) üçün cəmiyyətdə əksər fərdlərin
düşüncələrinin və əməllərinin bütöv mücərrəd bir panel
əsasında yüksəlməsi mühüm prinsipə çevrilir. Hüquqi dövlət və
yüksək cəmiyyət ideal düşüncənin obyektinə çevrilir və heç bir
zaman mütləq yuxarıya çatmaq mümkün olmur. İnsan
maraqları (fərdi və toplu qaydada) məhz hüquqi dövlətin ən
yüksək formasının əldə edilməsinə imkan verə bilmir. İdeal
əsaslı hüquqi dövlət öz yerini real məzmunlu kompromis
əsaslı cəmiyyətə vermiş olur. O cəmiyyətdə ki, əksəriyyətin
maraqları nəzərə alınır və təmin olunur, o cəmiyyəti digərləri
ilə müqayisədə daha enerjili hesab etmək olar. Bu anda realideal dövlətin formalaşması prosesləri həyata keçirilir. Seçki
isə şərti əsaslarla müəyyən səviyyəli hüquqi dövlətin
formalaşmasını müəyyən edir. Hüquqi dövlətin formalaşması
və onun yüksələn mərhələsi isə cəmiyyətin potensialının
yüksək kütləsindən asılı olur. Bu kütləni həm düşüncə, həm də
üzərində maddi təsirlərin olduğu material aləm meydana
gətirmiş olur.
Seçki prosesləri və inkişafın əsasları
Cəmiyyətin və dövlətin inkişafı mübarizədən və
hərəkətlərdən, bu baxımdan hərəkətlərin motivlərindən
(hərkətlərin baş vermə səbəblərindən) asılıdır. Çünki mübarizə
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və müəyyən istiqamətlər üzrə axan-digər materiyalara, maddi
aləmə doğru axan, hissəciklərin cəmidir. Bu baxımdan enerji
seldir, axındır, həm yüngül dərəcədə -az enerji olarsa, həm də
ağır dərəcədə (çox enerji olarsa) hiss edilən (sürtünmədən
hissiyyat yaranır) və bir çox hallarda gözlə görünən hissəciklər
birləşməsinin materiyalara doğru sürətli axınıdır. Enerjini ona
görə hiss edirik ki, bədənimizə toxunur, gözlə görə bilirik ki,
göz obyektimizə daxil olur. Hissələrin qüvvələri də hərəkətləri
meydana gətirir. Burada şərtləndirici qüvvələrin və
davamediciliyi təmin edən qüvvələrin mütləq və nisbi
başlıqları və sonluqları meydana gəlmiş olur. Şərtləndirici
qüvvə elementin hərəkətinə başlanğıc verəndir, davamedici
qüvvə isə hərəkətin davamını təmin edəndir. Hər bir
davamedici qüvvə şərtləndirici əsasları özündə birləşdirəndir.
Yəni, qüvvələr trayektoriyasında mövcud olan qüvvələr həm
şərtləndirici (başlayıcı), həm də davamedici (o da başlayıcı)
əsaslara malik olur. Deməli, hərəkətin başlanğıc və sonunu
mikroməkanda müəyyən etmək çox çətindir. Burada
başlanğıcın özündə belə sonu görmək olar. Sonda da başlanğıcı
görmək olar. (Təbii ki, böyüdücülük əsasında). Bunu üçün
həmin məkana böyük həcmdə böyüdücü vasitə tələb olunur.
Yəni, insanlar mexaniki qaydada ən kiçik başlanğıc və sonu
görə bilmirlər. Bu da sürətdən asıldır. Sürət elementin müəyyən
trayektoriya üzrə məkan dəyişməsinin özüdür. Sürət enerjini
yaradır. Sürət çox olanda (məsələn, küləyin sürəti)
trayektoriyada hərəkət edən (toplanan, yəni öz məkanlarını
dəyişən) hissəciklərin sayı da çox olur. Hissəciklərin
(hərəkətdə olan) sayının çoxluğu kütləni əmələ gətirir. Kütlə
müəyyən ölçülü məkanda mövcud olan, cəmləşən hissəciklər
toplusudur, hissəciklərin çəkisidir. Çəkini də elə hissəciklərin
özləri yaradır. Hissəciklərin yığımı müəyyən hissəcikləri
meydana gətirir və çəki əmələ gəlir. Çəkinin digər çəki ilə
ekvivalentliyi müəyyən olunur.
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Əgər biz hərəkətlər trayektoriyasında hər bir dəyişən
məqamı ən kiçik zamanla ölçə bilsək, onda müşahidə edə
bilərik ki, əslində başlanğıc və son təbii halda (heç nəsizböyüdücüsüz baxarkən) gözəgörünməz (ya da az dərəcədə
gözəçarpan) dəyişiklikdən ibarətdir. Bu baxımdan da həddən
artıq sürət mexaniki vasitəni dağıda bilər. Çünki enerji axını
yarada bilər ki, bu da vasitəni yandıra bilər.
(Qeyd: mexanikaya- hərəkət haqqında təbiət
qanunlarına- əsasən qeyd edə bilərik ki, hissəciklərin çox
sürətli yerdəyişməsi başlanğıc və sonu tamamilə
gözəgörünməz edə bilər. O da məlumdur ki, hissəciklərə tətbiq
olunan qüvvə artdıqca yerdəyişmə bir o qədər tez olur.
Yerdəyişmə zamanı (vaxtı, müddəti) qısalır. Yerdəyişmənin
sürəti zamanı meydana gətirir. Deməli, zaman əslində
hissəciklərin yerdəyişməsinin tezliyini göstərən bir kriteriyadır.
Hərəkətin zamana nisbəti cismə təsir edən qüvvədən asılı olur.
O da məlumdur ki, həddən artıq sürət sürtünmə qüvvəsinin
mövcudluğuna görə (təsir edən əks elementə görə) hərəkət
edən strukturu dağıda bilir. Hərəkət edən struktur başqa
strukturun içərisinə daxil olur və strukturların qarşılaşması baş
verir. Qarşılaşan strukturlardan biri və ya da hər ikisi öz
quruluşunu, hətta tərkibini də dəyişir. Tərkib dəyişməsi
qarşılaşan strukturların (elementlərin) bərk və yumşaq xassəli
olmasından üzərə çıxır. Sürtünmə qüvvəsinin çoxluğu-məsələn,
havada uçan hər hansı bir cismin sürətli hərəkəti, həmin cismə
tətbiq olunan sürtünməni artırır. Sürtünmə isə bir cismin,
əşyanın digər bir elementlər müstəvisinə daxil olması və həmin
müstəvinin-strukturun
element
birləşməsi
quruluşunu
dağıtması deməkdir. Məsələn, təyyarə havada uçarkən bərk
(sıx birləşmiş) element birləşməsi –uçan dəmir metal havanıyumşaq (seyrək) element birləşməsinin strukturunu dağıdadağıda özünə yol açır. Bu zaman bərk metalın açdığı yolun
kənarı ilə dağılmış strukturların (məkanından çıxmış
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elementlərin) müəyyən xətlər boyu yarılması prosesləri baş
verir. Bu zaman yüngül elementlərin bərk cisim boyu axını
yaranır. İstənilən bir vasitəni havada yellədərkən, ya da suda
hərəkət etdirərkən bunun şahidi olmaq olur. Yüngül
elementlərin bərk cism ətrafında (onunla sıx sərhəddə)
sıxlaşaması meydana gəlir. Bərk cisim ətrafında yumşaq
elementlər sıxlaşır və sıx dalğalar meydana gəlir. Sürtünmə və
onun nəticə etibarilə alova çevrilməsi bərk və yumşaq xassəli
elementlərin sürətli qarşılaşmasından, bərkin yumşaq hissəyə
daxil olmasından yaranır. Bu baxımdan da materiyaya əks təsir
də güclənir və təyyarəyə havanın təsiri (bərkləşmiş hissəsi)
güclü olur. Sürtünmə artır. İki qüvvənin qarşılaşması baş verir.
Qüvvələr qarşılaşanda və qarışanda sürtünmə və dağıdıcılıq da
artır. Sürtünmənin çoxalması və həddən artıq çoxlaması
yanğına gətirib çıxara bilir. Buradan da belə bir nəticə hasil
olur ki, çox sürət yandırıcıdır, alov əmələ gətirəndir (bərk
materiyanın yumşaq materiyaya həddən artq çox sürətlə daxil
olması yandırıcıdır, bərk materiyanın özünü yandıraraq
dağıtmasıdır). Həddən artıq çox sürət elementlərin forma və
məzmununu dəyişəndir-yanğın yolu ilə-,bu dəyişmə hər iki
qarşılaşan materiyada ola bilər. Bu, artıq xassədən asılıdır.
Tərkib hissəciklərinin, tərkib elementlərinin həddən artıq
sürətlənməsi və yerdəyişməsi həmin elementlərin strukturunuformasını və məzmununu dəyişmək imkanına malikdir. Enerji
axını elementlərin həddən artıq sürətli yerdəyişməsidir. Həddən
artıq sürətli yerdəyişmə isə alovlanmadır. Məsələn, küləyin çox
gücü bərk materiyaya dəyərsə həmin materiya alovlana bilər.
Alov çox sürtünmənin nəticəsi olan bir təzahürdür. Alov
strukturun sürətlə dəyişməsindən yaranan bir dəyişiklikdir və
məzmuna çevrilmədir. Məlumdur ki, forma öz mahiyyətini
dəyişdikdə məzmun da dəyişir. Məzmunun dəyişməsi əvvəlki
formada və məzmunda olan elementin kənar qüvvə sayəsində
çox güclü şəkildə foprmasını dəyişməsidir. Bu baxımdan da
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belə qəbul etmək olar ki, məzmun dəyişməsi həddən artıq
güclü şəkildə forma dəyişməsidir. Forma dəyişməsində enerji
mühüm rol oynayır. Enerji müəyyən formalı matüriyaya tətbiq
olunanda məzmun dəyişir. Məzmun dəyişməsi isə elementlərin
xassə və quruluşunu dəyişməsidir. Bir mərkəzdə toplaşan
elementlər strukturuna digər elementlər strukturu yüksək
təsiredici əsaslarla daxil olarasa, bu zaman məzmun dəyişir.
Məzmunun dəyişməsi daha çox yumşaq və bərk xassəli
elementlərin qarşılaşmasından meydana gəlir. Həddən artıq
küləkli bir havada çox sürətli mexanikanın mövcudluğu
(müxaniki vasitənin küləyin istiqamətinə qarşı hərəkəti)
mexanika vasitəsinin alovlanmasına gətirib çıxara bilər.
Burada zəif tərəf kimi bərkləşmiş materiya çıxış edər.
Çünki bərk materiya öz ölçüsünə görə yumşaq elementlər
müsətvisindən çox kiçikdir. Tarazlıq pozular. Nəticə etibarilə
bu qənaətə gəlmək olar ki, yumşaq elementlərin həddən artq
sıxlığını yaratmaq (havanı, suyu sıxmaq) kimyəvi dəyişmələrə
gətirib çıxara bilər, enerji yaranar. Kimyəvi prosesin özü elə
enerjidir. Kimyəvi proses başa çatan zaman enerji də tükənir.
Deməli, hərəkət olmayan yerdə enreji də ola bilməz. Daha bir
nəticə ondan ibarətdir ki, bərk cisim öz ölçüsünə görə yumşaq
cisimlər içərisinə daxil olarsa, sürətlə hərəkət edərsə, həmin
anda qızma yaranar –bərk cismin özündə, -bərk cisim öz
formasını dəyişər. Kiçik ölçülü cisimlərin-bərk materiyanın
havada –az sıxlaşmış məkanda sürətli hərəkəti həmin
materiyanı daha tez məhv edər. Su isə havaya nisbətən bir
qədər sıx cisimlərdən ibarərdir. Onda belə çıxır ki, sudakı sürət
(havadakı eyni tərkibli bərk cismin suda sürəti) suda olan
həmin cismi daha tez alovlandıra və ya əldə olunan enerji
sahəsində əridə bilər. Əgər konkret məkan olarsa. Sıxılma
burada havaya nisbətən çoxdur. Suda olan cismin sürtünməsi
havaya nisbətən daha çoxdur. Soyuq suda (məsələn, dənizlərdə,
okeanlarda) isə sürtünmə az ola bilər, yəni qızmış materiya öz
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enerjisini soyuq suya paylaya bilir. Belə bir nəticədən çıxış
etmək olar ki, iki bərk cismin bir-birinə sürətli toqquşması
alovdur. Məsələn, kosmik fəzada iki bərk materiyanın birbirilə sürətli (bu ağlabatan sürət deyil) toqquşması son
nəticə etibarilə alovdur, partlayışdır. Yüngül toqquşma, bir
az toqquşma isə forma dəyişmədir. Deməli, qüvvənin bir cismə
-materiyaya tətbiqi həm formanı, həm də məzmunu dəyişə
bilir. Məzmunun dəyişməsi üçün-məsələn, bərk cisimlərdə,
enerji lazımdır. Bu enerji hazır enerji mənbəyindən ola bilər,
həm də bərk cisimlərin toqquşdurulmasından yarana bilər.
Bütün bunlar çevrilmələr adlanır. Nəticə etibarilə belə hesab
etmək olar ki, materiyada mövcud olan hər şey forma və
məzmun dəyişikliyinə malikdir. Günəşdən planetlərin
yaranması ehtimalı da bununla əlaqəli ola bilər. Planetlərin
Günəşin tərkibi –bərkləşmiş tərkibi olması haqqında fikirlər də
həqiqətə uyğundur.
Cəmiyyət ümuimilikdə bir qurum olaraq müəyyən
prosesləri (hərəkətləri) özündə cəmləşdirən təsisatdır.
Cəmiyyət bir müstəvi olaraq öz daxilində çoxlu sayda və
müxtəlif tərkibdə rəngarəng prosesləri meydana gətirir.
Proseslərin rəngarəngliyi əsas etibarilə maraqların (tələbat və
ehtiyaclardan meydana gələn) müxtəlifliyindən və əksliyindən
meydana gəlir. Maraqların müxtəlifliyi onu daşıyan ünsürlərin
(subyektlərin-tərəflərin) ehtiyac və tələbatlarından, eləcə də bu
ehtiyac və tələbatları təmin etmək üçün mövcud olan şəraitin –
imkanların (bura- məkan, zaman, zəruri elementlərin
mövcudluğu və ondan istifadə imkanlarının mövcudluğu, yəni
yetişmiş şərait, eləcə də yeni resursları əldə etmək üçün
imkanların mövcudluğu və s. aid edilməlidir) meydana
gəlməsindən ortaya çıxır.
Məlumdur ki, hər bir proses öz tərkibi etibarilə
əksliklərdən təşkil olunur. (Qeyd: belə qəbul etmək olar ki,
əksliklər əslində elə qüvvədən öz xassələrini dəyişən
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eyniliklərdir). Əks elementlərin hərəkətləri onları ya birbirindən uzaqlaşdırır (itələyir), ya da birləşdirir. Burada hədəf
eyni olduqda, yəni, mübarizə obyekti, predmeti (cisim və
qeyri-cismi vasitələr) eyni olduqda hərəkətlər eyni
istiqamətlərə yönəlir. Bu zaman enerji birləşməsi meydana gələ
bilir. Əksliklərin (burada əksliklər dedikdə, eyni maraqları
nümayiş etdirən əks tərəflər nəzərdə tutulur) eyni hədəf
uğrunda mübarizəsi mübarizənin mahiyyətini aşkarlayır və real
niyyətləri və məqsədləri üzərə çıxarır. Deməli, mübarizə
əslində məqsəd və maraq hədəflərini üzərə çıxarmaq
vasitəsidir. Hədəfə çatmaq isə müəyyən mücərrəd müstəvidə
enerji
bolluğunun
yaranması
deməkdir.
Hədəflərin,
məqsədlərin və mübarizələrin birləşməsi əslində, hərəkətləri və
hərəkətdə olan elementləri şərti sonluq olaraq bir araya gətirir.
Şərti sonluqda isə enerji toplumu yaranır. Mübarizə burada
inkişafın əsaslarını yaradan vəziyyət kimi xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir.
Əksliklər və onların mübarizəsi proseslərin sistemləşməsinin əsaslarını yaradır. Əksliklər həm hərəkət, həm də
hərəkətsizlikdə meydana gəlir. Əksliklər bir-birini bağlayır. Bu
anda mübarizə mütləq və nisbi sonluq, eləcə də mütləq və nisbi
başlanğıclarda özünü göstərmiş olur. Müəyyən trayektoriya
üzrə baş verən hadisələrdə müəyyən anlar bir-birini bağlayır.
Əksliklər (müsbət və mənfini özündə əks etdirən vəziyyətlər,
proseslər, elementlər) inkişafın əsasını yaradır. Əkslilərin
mübarizəsi zamanı ədalət müəyyən olunur və həqiqət reallaşır.
Təfəkkürü aydınlaşır və ədalət gerçəkləşir.
Seçki prosesləri özündə əkslikləri əks etdirir. Bu təbiidir
ki, seçki prosesinin əksi ümumilikdə seçki proseslərinin
olmamasıdır. Lakin buna görə seçkini təşkil etməmək düzgün
deyil. Əkslikləri, məhz prosesin daxilində axtarmaq daha
məqsədəuyğundur. Hərəkətlər daxilində olan əksliklər məhz
inkişafın əsasını meydana gətirir. Yəni, mübarizədə
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elementlərin əks mövqeləri onların enerjilərinin toplanmasına
səbəb olur. Mübarizənin dfaxilində olan əksliklər inkişaf üçün
şəraitin yetişməsinə kömək edir. Mübarizəsiz, hərəkətlərsiz
əksliklərin birləşməsi mümkün deyil. Əksliklər sayəsində
reallıq və həqiqətin müəyyən olunması halları meydana gəlir.
Məhz əksliklərin mübarizəsi harmoniya və tarazlığı yaradır.
Çünki əksliklər məhz təqribi bərabər potensiala malik olan
tərəflər olurlar. Əksliklərin müəyyən olunmasında məhz tərkub
bərabərliyi (kütlə, həcm, kəmiyyət baxımından) böyük önəmə
malik olur. Əksliklərin mübarizəsindən təqribən eyni gücə
malik olan elementlərin mübarizəsi meydana gəlir. Deməli,
mübarizə müəyyən bir trayektoriyada əksliklərin (eyni gücdə,
ölçüdə, çəkidə, həcmdə olan elementlərin) meydana gəlməsinin
əsaslarını yaradır. Əksliklərin mübarizəsi müqayisədə məhz
harmoniyanın yaranmasının əsaslarını təşkikl edir. Buradan da
belə bir məntiqi nəticə ortaya çıxır ki, mübarizə harmoniyanı
(harmonik vəziyyəti) yaradır, harmonik vəziyyət bərabərliyi,
bərabərlik vəhdəti-güclərin birləşmısini, güclərin birləşməsi isə
inkişafı şərtləndirən enerjini formalaşdırır. Əksliklərdən ibarət
olan müstəvidə müxtəlif elementlər vahid enerji mənbəyindən
qidalanırlar və öz imkanlarını çoxaldırlar. Bu baxımdan da
mübarizə inkişafın əsaslarını yaradır, mübarizədə iştirak edən
güclü elementlərin sayını çoxaldır.
Seçki mübarizədir və mübarizəni həyata keçirmək
vasitəsidir. Seçki mübarizəni istiqamətləndirmək üsuludur.
Seçki prosesləri zamanı güclərin faydalanması, böyüməsi
imkanları meydana gəlir. Seçki prosesində bir-birinə əks olan
maraqlar mübarizədə daha böyük enerjini meydana gətirə bilir.
Əksliklər bir-birinə enerji verirlər və qeyri-müəyyənliyi
müəyyənliyə çevirə bilirlər. Buradan da böyük mübarizə
sahələri formalaşır.
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Qrafiklər bölməsi
Щцгугларын (субйектлярин щцгуглары) ийерархик тяснифатыны
якс етдирян схем-щцгугларын цмумиляшдирилмяси
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График-2

Бюлэц шярти
характерлидир.
Чцнки жямиййят
вя дювлят
вящдятдядир

Инсан щцгугларынын тяснифатыны (бюлэц
цзря) якс етдирян схем

База истигамятляри

Щяйатда
йашамаг
(мювжуд
олмаг)
щцгугу-,бцтцн
щцгуглар(универсал вя
фярди
конкрет
щцгуглар)

Мцлки
щцгуглар

Жямиййятдя
йашамаг
щцгугу

Мязмунуна эюря
-тябии вя тябии
фяалиййятдян
доьан позитив
(тюрямя)
щцгуглар

Сосиал-игтисади
вя мядяни
щцгуглар

База вя али
мязмунлу
щцгуглар

Сийаси
щцгуглар

Дювлятдя
йашамаг
щцгугу

Дювлят щакимиййятиндя
тямсил олунмаг щцгугу;
дювляти тяшкил етмяк
щцгугу

Сийасятдя,
идарячиликдя
щцгугу

сийаси
иштирак

Конститусийа щцгугу

Цмумхалг
щцгугу
Жямиййятин бир
тяряф кими
щцгугу-жямиййят
щцгугу
Жямиййятин дювлятдя
тямсил олунма щцгугу.
Дювлятин мянбяйи
жямиййятдир. Дювлят
жямиййятя хидмят
цчцндцр.

Дювлятин бир тяряф
кими щцгугудювлят щцгугу

Дювлятин идаряетмя
щцгугу: тянзимлямяижраетмя, о жцмлядян
тяшкилетмя, нязарятемя
вя фяалиййяти иля баьлы
олан диэяр щцгуглары

Инсан
щцгуг вя
азадлыглары
нын
мцдафиясин
дян иряли
эялярякдювлятин
жяза тятбиги
щцгугу

Дювлятин вя халгын щакимиййяти тяшкил
етмяк щцгугу

Инзибати щцгуглар
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График 2.1

Сосиал-игтисади,
щуманитар вя
мядяни щцгуглар

Йашамаг щцгугу

Йашайыш йери ялдя
етмяк щцгугу

Инсан щцгугуларынын тяснифатыны якс
етдирян схем

Дювлят щцгугу

Дювлят
щакимиййятинин
щцгугу

Вятяндашын
щцгугу

Елм вя йарадыжылыг
щцгугу
Сосиал йардым алмаг
щцгугу
(фялакятляр
заманы)

Пенсийа вя сосиал
мцавинят щцгугу
Аиля-никащ щцгугу

Азадлыг щцгугу;
сярбяст ирадя ифадя
етмяк щцгугу

Сечки (актив вя
пассив) щцгугу
Вятяндашлыг щцгугу

Ямяк щцгугуишлямяк вя тятил етмяк
щцгугу
Тящсил щцгугу

Сийаси мязмун кясб едян
щцгуглар

Дювлятин мяканобйект цзря щцгугу

Дювлятин
дювлятдахили
щцгугу

Истиращят,
мязуниййят, мцалижя
алмаг,
саьлам ятраф
мцщитдя
йашамаг
щцгуглары

Фялакятлярдян
мцдафия олунмаг
щцгугу вя с.
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Дювлятин
субйектсялащиййятли
шяхс цзря
щцгугу

Дювлятин бейнялхалг
мцнасибятляр
щугугу

Цмумиййятля, инсанларын бцтцн
фяалиййят просесляри онларын
щцгугларынын ясасларыны йарадыр.
Фяалиййят
истигамятляри
вя
сащяляри инсанларын щцгугу
сащялярини мейдана эятирир.
Щцгугун обйекти фяалиййятин
ясас обйекти щесаб олунур.
Мараг вя щярякят истигамятляри
щцгугун истигамятляридир.

Сечки щцгугунун тяснифаты (бюлэц
бахымындан)

График-3

Сечки щцгугу

Гадынларын
сечки
щцгугу

Намизяд кими
тясдиглянмяк вя сечилмяк
щцгугу
Сясвермя
щцгугу

Кишилярин
сечки
щцгугу

Али
щакимиййятя сечки
щцгуглары

Дювлят
рящбяринин
сечилмяси
цчцн
щцгуглар

Сечки
щцгугунун
обйекти

Йерли
идаряетмя
гурумларын
а сечки
щцгуглары

Ганун
лайищяси

Мцяййян
лайищялярин
якс
олундуьу
сянядляр

Референдум
лайищяси

Конститусийа
лайищяси
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Сечки
щцгугунун
субйекти

Сясвермя щцгугу
олан шяхсляр – физики
шяхсляр вя физики
шяхслярин жямляшдийи
гурумлар-щцгуги
шяхсляр жямиййятляр,
бирликляр)

Сечкили
гурумлара
намизяд
кими тясдиг
олунмуш
шяхсляр

Сечки щцгугу анлайышынын фялсяфя вя елмин
обйекти олмасыны якс етдирян схем

График-4

Инсан щцгугларынын
тяркиби олараг цмуми
сечки щцгугу –
фялсяфянин обйекти

Сечки щцгугу анлайышы
цмумиляшдирилмиш мяфщум

Сечки щцгугуну
цмумиляшдирилмиш
мяфщум шяклиндя фялсяфи
идрак дцшцнцр

Фялсяфи идрак олараг бу
анлайышын бир истигамят кими
эениш мязмуну, дярин
мащиййяти дярк олунур.
Тяркибляри олан цмуми
истигамятин айры-айры
щиссяляри дярк олунмаг цчцн
обйект ролуну ойнайыр –
тезися чеврилир

Сечки щцгугу
дедуксийанын (цмумидян
хцсусийя кечмянин)
обйекти-синтез вя анализин
ялдя олунмасы

Сечки щцгугу
анлайышы мянтиги
ямялиййатларын
обйекти-мяфщум,
анлайыш олараг
тяфяккцрдя тяркиб
щиссяляря бюлцнмя

Инсан
щцгугларынын
тяркиби олараг
сечки щцгугуелмин обйекти

Сечки щцгугунун
тяркибинин
ясас
хассяляри – елмин
обйекти

Мянтиг-анлайышын
тяркибини юйрянмя
цсулларынын
жямидир
Мянтиг- обйекти
юйрянмяк цчцн
елмин
методолоэийасы

Сечки щцгугу
индуксийанын (хцсусидян
цмумийя кечмянин)
обйекти –синтез вя
анализдян тезисин ялдя
олунмасы

Метод-тезис, синтез,
анализ йолу иля сечки
щцгугунун тяркиби вя
бюлэц ясаслары
юйрянилир

Елмин методолоъи хассяляри- сечки щцгугунун (юйрянмя
обйектинин) тяркиб щиссялярини, мязмун вя мащиййятини,
тяркиб щиссялярля бцтюв арасында сых ялагяни, бу мяфщумун
заман вя мяканда, еляжя дя диэяр категорийаларла ялагяли
ясасларда
тятбигини,
реаллашдырылмасы
цсулларыны,
цмумиликдя ися системляшдирижи ясасларыны, о жцмлядян
субйектлярин вя обйектлярин ясасларыны юйрянмякля
мцяййян олунур
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График-4.1

Сечки щцгугу мяфщумунун елмин обйекти олмасыны якс
етдирян схем

Уйьунлуг вя ейнилик (бярабярлик)
принсипляри иля юйрянмя-мяканда
уйьунлуг, заманда уйьунлуг, субйектин
яламятиня истинадда уйьунлуг, шяраитдя
уйьунлуг вя с.

Норма
ейнилийи
принсипи-ейни
йаш нормасы
иля сечкилярдя
иштирак етмяк
щцгугу
(актив
вя
пассив сечки
щцгугу)

Субйектин
яламятляриня
эюря
ейнилик
принсипигадынларын,
кишилярин
сечкилярдя
бярабяр
сясвермя (бир
сяс щцгугу) вя
намизяд кими
иштирак
етмяк
щцгуглары

Замана
эюря ейнилик
принсипи-ейни

Мякана эюря
ейнилик принсипи-

бир заманда
сечки
щцгугларынын
реаллашмасы –
цмумхалг
сясвермяси;
ейни заманда
йерли
гурумлара
сечкиляр вя с.

ейни
бир
мяканда,
мясялян,
бир
дювлятдя вя йа
дювлятин
бир
яйалятиндя,
вилайятиндя
вя
дийарында
кечирилян
сечкилярдя щямин
мяканын
субйектляринин
ейни
ясасларла
сечкилярдя иштиракы

Фялсяфи
категорийаларла
юйрянмя

Цмуми
кямиййят
принсипи цзря юйрянмяобйектя мцнасибятдя
субйект нятижяляринин
щесабланмасы.
Чохлуьун галиб нятижя
кими гябул олунмасы

Шяраитя эюря ейнилик
принсипи-мцяййян бир
мяканда сечкилярин
кечирилмяси
цчцн
мцвафиг
шяраитин
йетишмяси. Бу, щям
заман
ардыжыллыьы
(мярщяля ардыжыллыьы)
иля баш веря биляр, щям
дя
яввяллжядян
мцяййян
олунмуш
заманы
щям
габаглайар, щям дя
ютя биляр.
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Сечки
обйектиня эюря
ейнилик
принсипибурада
васитялярин
ващидлийи ясас
рол
ойнайыр.
Бир васитяйя,
мясялян,
конститусийайа
щцгуглары
олан щяр кяс
сяс веря биляр

График-5

Сечки щцгугларынын цмуми тяснифатыны якс
етдирян схем

Универсал сечки щцгуглары

Конкрет мясяляляр вя
сащяляр цзря (субйектя
мцнасибятдя) сечки
щцгуглары

Щяр кясин иштирак едя биляжяйи
сечкиляря эюря щцгуглар

Ихтисас вя пешя цзря
мювжуд олан щцгугларфяалиййят сащясиндяки
сечки щцгуглары

Цмумхалг сясвермясиндя
иштирак етмяк щцгуглары

Мясялян, алимлярин
академийа президентинин
сечмяк (вязифяйя
сечилмяк) щцгуглары;
мцяллимлярин кафедра
мцдирини сечмяк (бу
вязифяни тутмаг)
щцгуглары; ганунверижи
орган цзвляринин сядр
сечилмяк вя сечмяк
щцгуглары; завод вя
фабриклярдя ишчилярин
щямкарлар иттифагы сядрини
сечмяк (бу вязифяйя
сечилмяк) щцгуглары;
партийа цзвляринин
партийа сярдирни сечмяк
(сечилмяк) щцгуглары;
ижтимаи бирликлярин сядрини
сечмяк вя бу вязифяйя
сечилмяк щцгуглары;
ветеранлар, идманчы
бирликляри; елми бирликляр
вя бу кими сечкили
органлара цзв кими
сечилмяк вя сядр
вязифясиня сечилмяк
щцгуглары вя с.

Субйектин яламятляриня
эюря мювжуд олдуьу
сечки щцгуглары

Гадынларын гадын
бирликляриня (цзв вя
сядр) сечилмяк
щцгуглары
Йашлы инсанларынветеранларын ижтимаи
бирликляря сечилмяк (цзв
вя сядр) вя сечмяк
щцгуглары

Эянжлярин мцвафиг
бирликляря (цзв вя сядр )
сечилмяк вя сечмяк
щцгуглары
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Сечки щцгугунун тямин олунмасы цчцн дювлятин ясас
функсийаларыны якс етдирян схем-база истигамятляр
олараг

График-6

Вятяндашын сечки
щцгугларынын
нормаларла танымасы

Дювлятин идаряетмятянзимлямя функсийасы

Дювлятин
тяшкилетмя
функсийасы

Нормайаратма

Сечки
ганунверижилийинин йарадылмасы

Нормайаратма просеслярини
щяйата кечирмяк цчцн
мяжлислярин тяшкили

Нормаларын
ижрасыны
тяминетмя

Сечки
ганунверижилийинин тятбиги

Позулмуш
щцгуглары
бярпа етмя

Позулмуш
щцгуг
нормаларынын
мящкямя вя
инзибати йолларла
бярпасы вя
тяминатынын
йериня

Сечки комиссийаларынын,
даиряляринин вя мянтягялярин
йарадылмасы вя сясвермя
васитяляринин (гутуларын,
бцллетенлярин, сясвермя
отагларынын) тяшкили

Жямиййятдя
баш верян
ижтимаи-сийаси
просесляря
шяраитин
йарадылмасы;
ижтимаи
асайишин
горунмасы

Мящкямя фяалиййятинин
тяшкил олунмасы вя
мящкямя гярарларынын
ижрасынын тямини цчцн
фяалиййяти щяйата кечирян
гурумларын тяшкили

Сечкигабаьы тяблиьат вя тяшвигатын щяйата кечирилмяси

Сечки щцгугунун тямин олунмасы цчцн дювлятин база
функсийаларынын тяркиби олараг, сечки нятижяляринин
танынмасы (бурада сяслярин наимзядяляря уйьун
олараг щесабланмасы) вя тясдиг олунмасы да мцщцм
ящямиййят кясб едир. Ганунверижилик лайищяляриня
сясвермя заманы да нятижя олараг сясвермянин йекун
просесляри щяйата кечрирлир.

Дювлятин ясас функсийалары мязмун вя форма етибариля
нязяри, нязяри-практики вя практики ящямиййятя малик
олур
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Сечки - дювлятля жямиййяти баьлайан васитя кими
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График-8

Инсан щцгугларынын юйрянилмяси
истигамятлярини якс етдирян схем

Метод олараг –
системли йанашмамязмунун
ачылмасы

Юйрянмянин (тядгигатын) база
ясаслары

Цмуми нязяри истигамят –
идеал фялсяфи-елми ясаслар

Реал-тяжрцби истигамят – заман етибариля
практики сийасятя сюйкянян ясаслар

Тарихи нязяри-фялсяфи-елми
бахышлар вя онларын
системляшдирилмяси

Тарихин кечмиш анында практики
олараг сийасятля мцяййян
олунан инсан щцгугларынын
ясаслары
Мювжуд заманда инсан
щцгугларынын тямин олунмасы
истигамятиндя щяйата кечян
сийасят вя щцгуг позунтулары
йюнцндя баш верян щадисяляр

Цмуммякан
етибариля юйрянмя

Эяляжяйя доьру щесабланмаыш
лайищяляр-програм вя
консепсийалар, ганунверижилик
сянядляринин гябул едилмяси вя
щяйата кечяжяк реал сийасятин
эяляжяк орийентирляри

Дцнйа тяжрцбяси
ясасында юйрянмя

Юлкя
дахилиндя
юйрянмя

Харижи юлкя
тяжрцбясини
юйрянмя

Бейнялхалг
тяжрцбяни
юйрянмя
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NƏTİCƏ:
İnsan hüquqlarının bölgü ünsürü olan siyasi hüquqlar
içərisində dərəcələnmə həyata keçirsək, onda qənaətə gələ
bilərik ki, seçki hüququ mütləq və nisbi əsaslarla pilləkənin
yuxarı pillələrində yer almışdır. Bu baxımdan da təşkiledici
əhəmiyyətə malikdir. İnsan hüquqlarının təsnifatında mövcud
olan komponentlərin mərkəzi təşkiledici (siyasi proseslərin
təşkili zamanı) ünsürlərindən biridir. İnsan hüquqlarının təmin
olunması prosesləri həm məlumluluqdan (hüquqları yerinə
yetirənin şəxsən məlum olması), həm də məchululuqdan
(icra edənin məlum olmaması-məsələn, faydalı vəziyyətlərin
məchul qaydada meydana gəlməsi) meydana gəlir. İnsan
hüquqlarının təmin olunması proseslərində qayıdışlıq
(qayıdışlıqda hüquq və məsuliyyət bir-birini şərtləndirir.
Məsələn, kimisə görmək hüququ, kiməsə görünmək məsuliyyətini şərtləndirir), qarşılıq-birgəlilik (məsələn, yazmaqyazışmaq, görmək –görüşmək) və icbarilik (işi görmək, işi
gördürmək-burada da hüquq və məsuliyyət şərtləndiriciliyi
meydana gəlir) mövcuddur.
Ümumiləşdirilmələr və xüsusiləşdirilmələr aparmaqla,
sintezdən ortaya çıxan analizlər nəticəsində belə qənatə gəlindi
ki, seçki hüququ insan hüquqlarının tərkibi olaraq geniş
məzmuna (mənanı əmələ gətirən tərkib komponentlərinə) və
bölgü ünsürünə malikdir. Seçki hüququnun insan hüquqlarının
ümumsistemində bağlayıcı, təşkiledici, istiqamətləndirici, eləcə
də vasitələr yaradıcı əhəmiyyəti vardır. Seçki hüququ həmçinin
azad hüquqların bölgü ünsürüdür. Seçki hüququ dövlətin daimi
quruluş forması kimi mövcudluğuindan irəli gələrək, insanların
siyasi hüquqlarının tərkibi olaraq daimi əsaslara malikdir, yəni
daimi olaraq vətəndaşlara məxsus olan hüquqdur, həm də
realizə baxımından müyyən müddətdə tətbiq olunduğundan
nisbi və keçici əsasları özündə əks etdirir. Seçkilər də
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insanların təşkil etdikləri digər proseslərin tərkibi olduğundan,
bu proseslər zamanı da hüquqlar formalaşır. Seçki hüquqlarının
təmin edilməsi sağlam cəmiyyətin və dövlətin formalaşmasının
əsaslarını təşkil edir. Seçki hüquqları insanları öz
cəmiyyətlərinə və dövlətlərinə sıx şəkildə bağlayır. Dövlət
hakimiyyətinin mənbəyinin xalq olması prinsipi əslində
vətəndaşların seçki hüquqları ilə müəyyən olunur. Xalqın siyasi
hüquqları onun üzvlərinin seçki hüquqları ilə də realizə olunur.
Seçki hüquqları siyasi hüquqların tərkibi olaraq təşkiledici
əhəmiyyət də kəsb edir. Seçki hüququ insanıarın siyasi
hüquqlarının reallaşmasında əsas vasitə və istiqamət müəyyən
etmək funksiyasını da daşıyır.
Analizlər sayəsində, eləcə də tezisdən ümumi mətnlərin
yaradılmasından belə qənaətə (təfəkkür prosesi olaraq) gəlindi
ki, seçki hüquqları insanların xoşbəxt həyatlarının təmin
edilməsində öz dövlətlərinə bağlanması üçün əsas
istiqamətverci və bağlayıcı hüquq kimi böyük önəmə malikdir.
Seçki hüquqları vətəndaşların siyasi statuslarını müəyyən
etməklə, vətəndaşların bütövlüyünu, hüquq bərabərliyini
yaradan əsas vasitə rolunda oynayır. Dövlət hakimiyyəti ilə
vətəndaşlar arasında siyasi əlaqələrin yaranmasında insanların
seçki hüquqları böyük önəm kəsb edir və burada bağlayıcı və
birləşdirici rolu oynayır.
Seçki hüquqlarının tərkibi insanların seçki iradələrindən və
seçki obyektinə münasibətlərdə (burada insanlar və insanların
seçmək istədikləri cansız vasitələr obyekt rolunda çıxış edir)
azadlıqlarından ibarətdir. Seçki azadlığı və iradəsi elə əslində
insanların ümumi azadlqları və iradələrinin bölgü tərkibi ilə sıx
bağlıdır. İradənin ifadə olunması və azadlıqların ifadə olunması
təsnifatında seçkilərin azad şəkildə yerinə yetirilməsi və azad
şəkildə seçkilərdə iştirak təbii ki, bir təsnifat bölgüsünün
ünsürünə çevrilir.
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