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MÜSAHİBƏ

-Hamlet müəllim, hazırda 
Azərbaycanda tərcümə sahəsində-
ki vəziyyəti necə qiymətləndirirsi-
niz?

- Əlbəttə, on il bundan əvvəllə mü-
qayisə edəndə, xeyli inkişaf var. Am-
ma biz bu sahədə qonşu Türkiyə və 
İrandan - hələ mən başqa ölkələri de-
mirəm - çox-çox  geri qalmışıq. Fak-
tiki olaraq, İranda da, Türkiyədə də 
elmin, fəlsəfənin, bədii ədəbiyyatın 
gözədəyən, tutarlı əsərlərini öz dillə-
rinə çevirirlər. Hətta elə kitablar var 
ki, çox oxucusu, bazarı yoxdur, mə-
sələn, monoqrafiyadır - onu da çevi-
rirlər. Bu vüsət bizdə yoxdur. Düz-
dür, deyə bilərik ki, onlar böyük öl-

kələrdir, kitabların, hər halda, satıl-
maq şansı var. Üstəlik, insan qaynaq-
ları, kadr potensialları çoxdur. Am-
ma mən bunu Hollandiya, Belçika 
haqqında da deyə bilərəm, baxmaya-
raq ki, onların əhalisi nisbətən azdır.

Bədii, fəlsəfi və elmi ədəbiyyat, 
populyar elmi yazılar dilimizə çev-
rilməlidir. Bunun üçün sistemli iş get-
məlidir. Sistemli işi isə biz, hələ də, 
sovet dövründəki kimi, dövlətdən 
gözləyirik. Bu, doğru yanaşma deyil. 
Özəl təşəbbüslər olmalıdır. Məsələn, 
bizim 50-dən artıq ali məktəbimiz 
var. Bu məktəblər elm, mədəniyyət 
ocağıdır-onların özləri də bu işə töh-
fə verə bilərlər. Çünki o ocaqlarda 
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alimlər toplaşıb, bəzilərində dil mü-
təxəssisləri hazırlanır. Amma bəzən 
o dil mütəxəssisini elə hazırlayırlar 
ki, tədris müddətində heç 5 səhifəlik 
bir yazını tərcümə edib ortaya qoy-
mur. Burada nəşriyyatların da üzəri-
nə çox böyük iş düşür. Nəşriyyatlar 
bacarıqlı tərcüməçiləri işə cəlb etmə-
lidirlər. Düzdür, bu, sərmayə tələb 
edən bir işdir. Amma, hər halda, bu iş-
ləri görmək lazımdır. Yeni dövrün ya-
zıçılarını, şairlərini təqdim etmək gə-
rəkdir. Təəssüf ki, az universitet bu 
işi görür. 

Elmi ədəbiyyatın bədii ədəbiyya-
ta nisbətən az tərcümə olunması, yax-
şı hal olmasa da, başa düşüləndir. 
Heç olmasa, dərslik xarakteri daşı-
yan kitabları tərcümə etmək lazım-
dır. Təəssüf ki, bu sahədə də iş axsa-
yır. Azərbaycan ədəbiyyatı nümunə-
lərinin dünya dillərinə tərcüməsi də 
çox aşağı səviyyədədir. Bədii ədə-
biyyatın sistemli tərcüməsi işi get-
mir. Ya hansısa yazıçı özü bunu edir, 
yəni öz əsərlərini tərcümə etdirir, ya 
xarici ölkələrdən kimsə özü maraq 
göstərir. Öz bədii ədəbiyyatımızı, ta-
rixi əsərləri, mədəniyyətimizi əks et-
dirən əsərləri başqa dillərə çevirmə-
liyik. Fikrimi əsaslandırmaq üçün si-
zə bir fakt deyim: mən 1993-cü ildə 
Los-Anceles Kaliforniya Universite-
tində olanda (o vaxt həmin universi-
tetin kitabxanasında 9 milyon kitab 
var idi) maraqlandım, görüm, Azər-
baycan haqqında hansı kitablar var. 
Kataloqa baxanda, gördüm ki, cəmi 
200-dən bir az artıq kitab var. Onun 
da çoxu sovet dövründə yazılmış, da-
ha çox sovet təbliğatına həsr olun-
muş kitablardır. Əksəriyyəti də rus di-
lində. Sonra erməni dilində hansı ədə-
biyyatın olduğu ilə maraqlandım. 
Məlum oldu ki, ermənilərin orda 66 
minlik kitabxanası var - ingilis, al-
man, fransız, erməni dillərində yazıl-
mış ədəbiyyatdan ibarət böyük, ayrı-
ca bir kitabxana. 

Düzdür, Los-Anceles ermənilə-
rin məskunlaşdığı bir yerdir. Onlar 
16-cı əsrin sonlarından Avropada, 
Amerikada  məskunlaşıb, təbliğatla-
rını aparıblar. Amma biz də işləməli-
yik, özümüzü təqdim etməliyik.  

Bununla belə, son vaxtlar Azər-
bay can da tərcüməyə diqqət  
verilməyə başlanıb. Prezidentin 

sərəncamı ilə Nazirlər Kabineti 
yanında Tərcümə Mərkəzi yaradılıb. 
Hiss olunur ki, iş gedir. Yəni, 
vəziyyət ümidvericidir.

-Bəs, universitetiniz bu istiqa-
mətdə hansı işləri görür?

-Bizim universitetdə tərcümə 
mərkəzimiz var. Müəyyən sayda ki-
tab tərcümə etmişik. Onlar çox fun-
damental əsərlərdir. Məsələn, Tade-
uş Svyatikovskinin “Rusiya və Azər-
baycan” kitabı kimi. Bilirsiniz ki, 
onun bir kitabı var idi - “Azərbaycan 
Rusiya dövründə”. Sonra ikinci-
adını çəkdiyim kitabı da nəşr olundu. 
Bu sanballı əsərin bir fəslində 
Cənubi Azərbaycandan, bir fəslində 
Şimali Azərbaycandan bəhs olunur. 
Biz o kitabı tərcümə etdik. Və kitabın 
Azərbaycan dilində nəşri üçün 
müəllif xüsusi əlavələr etdi. Bundan 
başqa, jurnalistikaya aid sanballı iki 
dərslik tərcümə etdik - biri, aşağı 
kurslarda oxu yan lar, biri isə 
doktorantura və magistraturada 
oxuyanlar üçün. Düşünürəm ki, 
bunu da etmək çox vacib idi.Çünki 
jurnalistika metodları qərbdə və 
burda xeyli fərqlidir. Onlar da 
jurnalistika daha çevikdir, daha rən-
garəngdir. Bədii kitablar da tərcümə 
etmişik. Paulo Koelyonun  “Əl-
kimyaçı”sını bizdə magistraturada 
oxuyan bir xanım tərcümə edib. Bu-
nun üçün Paulo Koelyonun özündən 
icazə aldıq. Gürcü müəllifinin rusca 
yazdığı “Gürcüstanda gürcü, yoxsa 
erməni kilsələri?” adlı kitabı ingilis-
cəyə çevirdik, Xəzər Universiteti nəş-
riyyatında işıq üzü gördü. Eyni za-
manda, “Poeziya antologiyası” bu-
raxmışıq. İngilis, fransız və alman di-
lindən Azərbaycan dilinə və Azər-
baycan dilindən həmin dillərə şeirlər 
tərcümə etmişik. Kitabın içində tər-
cümə ilə orijinalı yanaşı vermişik. 6 
cildlik “İngiliscə-Azərbaycanca lü-
ğət” üzərində işlədik. 3 cildi çıxıb, 4-
cü cild çapdadır, 5-ci və 6-cı cildlərin 
üzərində redaktə işi gedir. Təsəvvür 
edin ki, heç ingiliscə-rusca o boyda 
lüğət yoxdur. Cəmi 3 hərflə, yəni A, 
B, C hərfləri ilə başlayan sözlərin top-
landığı birinci cild 800 səhifədir. 
Özü də kiçik şriftlə yığılıb. 

Başqa tərcümələrimiz də olub. Di-
gər tərəfdən, tərcüməçilik  sahəsində 
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araşdırmalar aparırıq, özüm irihəcm-
li məqalələr yazıram. Elə bir ay əvvəl 
Kanadanın beynəlxalq “Meta“ dər-
gisində “Şərq-qərb dəhlizi” haqqın-
da bir məqaləm çap olundu. Məsələ 
burasındadır ki, dəfələrlə bizim kə-
narda qalmağımızla üzləşirik. Bir mi-
sal. Avropada ingiliscə tərcümə en-
siklopediyası buraxıblar, orada re-
gionlar üzrə xülasələr və araşdırma-
lar veriblər. İslam regionu kimi, ərəb 
dünyasına aid ikitərəfli tərcümələr 
haqqında yazıblar, Osmanlı-Türkiyə 
və İrana aid ikitərəfli tərcümələrdən 
geniş söhbət açıblar. Qalanları haq-
qında heç nə yoxdur. Mən o ensiklo-
pediyanı gördüm, dedim, bəs keçmiş 
Sovetlər birliyində olan, yəni Rusi-
ya, Orta Asiya və Qafqazdakı müsəl-
man bölgələr niyə unudulub? Qeyd 
etdim ki, islam dünyasında modern-
ləşmə və islahatların çoxu bu bölgə-
lərdən başlayıb və ya qaynaqlanıb. 
Azərbaycanda Mirzə Fətəli Axund-
zadə, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd 
Ağaoğlu, Məhəmmədəmin Rəsulza-
də kimi  ziyalılar yetişib. İsmayıl 
Qasprinski və digərlərini yada sal-
dım.

- Yeri gəlmişkən, fevralda uni-
versitetinizdə “İslam mədəniyyə-
tində elm və texnologiya” mövzu-
sunda simpozium keçirəcəksiniz. 
Bu mövzuya müraciət etməyiniz 
son dövrlər dünyada baş verən pro-
seslərləmi bağlıdır?

- Bu, çoxdan planlaşdırılmış və ar-
dıcıl aparılan bir işdir. Məsələ bura-
sındadır ki, dünyadakı böyük sivili-
zasiyaların hamısı biri digərindən nə-
lərisə götürüb, inkişaf edib. Məsələn, 
islam sivilizasiyası yunan sivilizasi-
yasından bəhrələnib. Bütün fəlsəfi, 
elmi ədəbiyyatı tərcümə ediblər. 
Onun üzərində islam mədəniyyəti in-
kişaf edib.

 Sonra Avropa mədəniyyəti də is-
lam mədəniyyətindən bəhrələnib. 
Amma Avropada islam dünyasının 
rolu unudulub. Bəzən isə, hətta ko-
bud tərzdə deyirlər ki, onlar ancaq yu-
nan biliklərini bizə ötürüblər, başqa 
heç nə etməyiblər. Amma sonralar 
elə avropalıların özləri bunu təkzib et-
dilər. Böyük məqalələr yazdılar, yeni 
anlayışlar gətirdilər, məsələn, “elm-
də Marağa inqilabı” kimi... Avropalı-

lar özləri yazdılar ki, NəsirəddinTusi 
və onun ətrafındakı alimlər astrono-
miyada əhəmiyyətli kəşflər ediblər 
və onların da böyük hissəsi Nikolay 
Kopernikin kitabında var. Adını çək-
məsə də, amma NəsirəddinTusinin 
məşhur lemması (Tusi cütü) və Tusi 
məktəbinin digər nümayəndələrinin 
gəldikləri elmi nəticələr Kopernikin 
əsərlərinə olduğu kimi daxil edilib.

- Deməli, Kopernik plagiatlıq 
edib...

- Müəyyən mənada elədir. Nə za-
mandır araşdırmalar gedir - bu, necə 
olub, hardan götürüb, niyə belə edib? 
Yəni islam sivilizasiyası güclü-
qüdrətli bir sivilizasiya olub, amma 
nisbətən az öyrənilib. Avropalılar 
onu bizdən yaxşı öyrənirlər. Beləlik-
lə, biz islamın elm, fəlsəfə, ədəbiyyat 
tarixini araşdırırıq. Universitetimiz-
də bu istiqamətdə çalışanlar var və 
vaxtaşırı bununla bağlı seminarlar, 
konfranslar keçiririk.

- “Koroğlunun Amerika səfəri” 
ilə bağlı tapıntılarınız haqqında 
eşitdik. Bu barədə nə deyə bilərsi-
niz?

- Xeyli maraqlı məlumat verə bi-
lərəm. Ancaq hələ ki yazını bitirmə-
diyim üçün yarımçıq nə isə demək is-
təmirəm...

- Bir az da tərcümə prosesi ba-
rədə. Məsələn, məşhur ingilis şairi, 
mistiki Uilyam Bleyki tərcümə et-
məyin  Corc Bayronu tərcümə et-
məkdən fərqi nədədir? 

- Əslində, istənilən poeziyada bir 
mistika var. Çünki poeziya obrazlar-
la danışır, əgər adi sözü olduğu kimi 
deyəcəksənsə, onda poeziyaya ehti-
yac qalmır. Obrazlarla danışanda isə, 
təbii ki, ora bir mistika gəlir. Ona gö-
rə də, mən düşünmürəm ki, Bleyki 
tərcümə edəndə Bayrondan və ya An-
na Axmatovadan fərqli bir dünyaya 
qapılmışam. Anna Axmatova yazır 
ki,  deyirlər, şair özünə bənzəyən, ru-
hən özünə yaxın olan adamları tərcü-
mə eləməlidir. Mən 33 şair tərcümə 
etmişəm, necə ruhən onların hamısı-
na yaxın ola bilərdim? Yazır ki, Vik-
tor Hüqo ilə mən çox fərqli adamla-
rıq, amma onu böyük məmnuniyyət-
lə tərcümə etmişəm. Çünki insan 
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özündən fərqli insanların iç dünyası-
na girməyi bacarmalıdır.

- Riyaziyyatla məşğul olursu-
nuzmu? 

- Riyazıyyat möhtəşəm və çox 
sevdiyim bir elmdir, ondan aralı düş-
mək mümkün deyil. Ancaq riyaziy-
yatla, əsasən, cavan yaşlarında əsaslı 
məşğul olurlar. Məsələn, mən 25 ya-
şımda elmlər namizədi dərəcəsi al-
mışdım, dünyanın çox yerlərində də 
məqalələrim çıxırdı, dünyanı gəzir-
dim. O vaxtlar və sonralar riyaziy-
yatla bağlı lazım bildiyim xeyli iş gör-
düm. Sonra hesab elədim ki, mənim 
içimdə olan tarix, ədəbiyyat, huma-
nitar düşüncə-bunlara da böyük ma-
raq var. Riyaziyyatla məşğul olanda 
da həmişə o sahənin tarixini araşdı-
rardım. Moskva Dövlət Universite-
tində oxuyurdum (aspiranturada). Tə-
ləbələr də, professorlar da riyaziyyat 
tarixi ilə bağlı bir şey olanda məndən 
soruşurdular. Yəni içimdə bir tarix, 
ədəbiyyat, fəlsəfə sevgisi vardı, necə 
deyərlər, “özüm üçün” qeydlər edər-
dim həmişə. Son 20-25 ildə daha çox 
intellektual tarix haqqında, elm, fəl-
səfə, din, ədəbiyyat, mədəniyyət tari-
xi haqqında məqalələr və kitablar ya-
zıram. Eyni zamanda, tərcümə nəzə-
riyyəsi, müəyyən dil problemləri, lek-
sikoqrafiya və sairə ilə də maraqlanı-
ram. Amma indi daha intensiv huma-
nitar-sosial sahələr və zəka tarixi ilə 
məşğul oluram.

- Fizika-riyaziyyat elmləri dok-
torusunuz, riyazi fizika ilə məşğul 
olmusunuz. “Böyük partlayış nə-
zəriyyəsi”ni qəbul edirsinizmi?

- Elmdə bu, belə deyək, təqribən 
qəbul olunub. Amma şübhə edənlər 
də var. XX əsrin 20-30-cu illərində 
Amerikada astronomlar belə bir şey 
öyrəndilər ki, işığın spektrində də-
yişmələr var. Bu, adi dildə o demək-
dir ki, bütün obyektlər uzaqlaşırlar.

Uzaqlaşmanın sürətini ölçərək id-
dia edirlər ki, nə vaxtsa bütün bu ob-
yektlər bir nöqtənin ətrafında imişlər 
və oradan uzaqlaşıblar. Onu da he-
sablayırlar ki, təqribən 14 milyard il 
bundan əvvəl, kainat kiçik, qeyri-adi 
dərəcədə sıx bir şey, nöqtə kimi bir 
materiya imiş. Partlayış əmələ gəlib, 
bu partlayışın nəticəsində kainat ya-

ranıb. Sonra ardıcıl nələr baş verib, 
necə baş verib, həyat necə əmələ gə-
lib – bu kimi məsələləri də araşdırıb 
əsaslandırırlar. Yəni bunun müəyyən 
ciddi bir elmi əsası var. 

Amma əleyhinə gedənlər də var, 
çünki orda çoxlu suallar var. Məsə-
lən, sual var ki, o partlayışdan əvvəl 
nə  olmuşdu? Cavab verirlər ki, əv-
vəl yoxdur. Zaman anlayışı da o part-
layışla başlayıb. Populyar bir nəzə-
riyyədir. O nəzəriyyələri nə tam is-
bat, nə də təkzib etmək olur. Elmdə 
belə bir şey var:  model qurursan, o 
model tam real olmasa da, həyatdakı 
hansısa hadisələri müəyyən qədər 
izah edə bilir. Sonra başqa birisi daha 
aydın model düzəldir. Necə ki, Nyu-
tonun bir kainat modeli vardı, Eynş-
teyn onu təkzib etmədi, sadəcə, on-
dan daha mükəmməlini yaratdı. Nyu-
tonun modeli bizim gözümüzlə gör-
düyümüz dünyanı izah edir, amma 
Eynşteynin modeli işıq sürətinə ya-
xın olan hadisələri, təsəvvür edilməz 
dərəcədə çox-çox uzaqlarda olanı da 
izah edə bilir.

- Zamanın haradan başlaması 
və harada bitəcəyi məsələsi bir çox 
fiziklərin toxunduğu məsələdir. Be-
lə bir fikir mövcuddur ki, yaşadığı-
mız dünya zamandan ibarətdir və 
bir gün o bitəcək.  Yeri gəlmişkən, 
bu, ədəbiyyatda da yer alıb. “Alisa 
möcüzələr diyarında”, “Zaman 
maşını” kimi əsərlərdə yerin, vax-
tın yalnız bir nöqtədə dayandığı 
mərkəzindən bəhs edilir... Maraq-
lıdır ki, Quranda, İncildə də günlə-
rin həddindən artıq qısalacağı və 
qiyamət günü barədə danışılır...

- Mən Quranda və ya İncildə cid-
di bir elm olması fikrinin tərəfdarı de-
yiləm. Bunlar əxlaq kitabları, düz-
gün sayılan yaşayış qaydaları kitabı, 
həyat məcəlləsidir. Əlbəttə, orda 
müdriklik var. Amma bu, elm deyil. 
Kim deyirsə ki,  ay nə bilim, Nyuto-
nun yaratdığı cazibə qanunu Quran-
da da var - belə söhbətlər primitiv ya-
naşmanın təzahürüdür. Quranın, İn-
cilin məqsədi o deyil. Amma belə bir 
şey var -uzun zaman İslam dünyasın-
da Qurana ehtiram çox böyük olub 
və bir zamanlar da elmi səviyyə dü-
şüb aşağı. Yəni orta əsrlərdə Xarəz-
mi, İbn Sina, Biruni, İbn Heysəm, Nə-
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sirəddin Tusi kimi nəhənglər var idi, 
amma sonra səviyyə düşdü, İslam 
dünyasını böhran bürüdü, hərbi 
uğurlara uyuldu, tənqidi düşüncə, 
elm unuduldu. Avropa irəli getdi. On-
da sanki bu geriqalma kompleksi ilə 
kefsizləşən islam dünyası başlayır 
ki, sizin Nyuton var, bizdə də Quran-
da hər şey var. Belə  şeylər əmələ gəl-
di və dinlə elm arasında çəkişmə düş-
dü. 

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun ast-
ronomiya tarixinə aid “Əsrar əl-
Məlaküt” (“Göylərin sirri”) adlı əsə-
ri var. Ərəbcə yazıb, Türkiyədə sulta-
na bağışlayıb. O dövrdə türkcəyə də 
çeviriblər. O əsərdə Abbasqulu Ağa 
Bakıxanov qədim dövrdən öz dövrü-
nəqədər astronomik görüşləri-
alimlərin dediklərini yazıb, qədim yu-
nanlardan başlayıb Kopernik və Kep-
lerə qədər gəlib çıxıb. Bəzi şeyləri də-
qiq deyib, riyaziyyatçı, fizik olmadı-
ğından bəzi şeylərdə səhvlər edib. 
Amma yaxşı bir iş görüb, maarifçi ki-
mi Avropada kainat haqqında edil-
miş kəşfləri xalqa (yəni oxumaq istə-
yənlərə və oxudanlara) sadə dildə çat-
dırıb. Əsərin axırıncı paraqrafı odur 
ki, müasir elmlə Quran arasında zid-
diyyət yoxdur. Çünki o zaman, bir tə-
rəfdən, elmlə məşğul olanlar arasın-
da Qurana küfr edənlər olurdu, bir tə-
rəfdən də din xadimləri elmə qarşı çı-
xırdılar. 

Bakıxanov çox geniş düşüncəli, o 
dövrün ən hərtərəfli ensiklopedik 
bilik sahibi olan şəxsi olub. Avro-
paya gedib, gəzib, fəlsəfə, coğrafiya, 
elm tarixi və siyasi tarixlə tanış və 
məşğul olub, dilçi və tərcüməçi olub. 
Başa düşürdü ki, elm gözəldir. Gö-
rürdü ki, dünyanın inkişafında elm 
nə qədər rol oynayıb. Amma, bunun-
la bərabər, çox mömin adam olub. 
Ona görə də, həmin əsərin bu paraq-
rafı çox maraqlı və əhəmiyyətlidir. 
Orada o da həmin fikri deyir ki, bu nə-
zəriyyələr Quranla uyğun gəlir. Am-
ma bu yazı, o dövr üçün idi. Mən dü-
şünürəm ki, bu dövrdə elm bir şeydir, 
din tamam başqa bir sahədir. İkisi 
bir-birinin işinə qarışmamalıdır. Dün-
ya gözümüzün qabağında dəyişir, tex-
nologiya inkişaf edir. Bu gün yaşa-
mağı daha rahat, daha maraqlı edən 
nə varsa, o cümlədən texnologiya, el-
min övladıdır. Elmin də insanların 

inancına, dinə hücum eləməyə ixti-
yarı yoxdur. Çünki elə suallar var ki, 
elm ona cavab verə bilmir. Məsələn, 
insan həyatı, insan xarakteri, xeyir nə-
dir, şər nədir, yaxşı-pis nədir,...-
bunların elmi nəzəriyyələri yoxdur. 
Elmdə din axtarsan səhv edəcəksən, 
dində elm axtarsan səhv edəcəksən- 
mənim fikrim belədir.

Qaldı ki, zaman haqqında fiziki 
və mistik fikirlərə, Eynşteynin nisbi-
lik nəzəriyyəsinə görə işıq sürətinə 
yaxın hərəkət zamanı fəza və zaman 
müəyyən əyilmələrə məruz qalır. Bir 
adam işıq sürətinə yaxın kainatın 
uzaq yerlərinə səfər edirsə, orada za-
man Yerdəki zamana nisbətən az ke-
çir. Məsələn, adam o uçuşda kainat 
baxımdan 3 il zaman sərf edirsə, yer-
də həmin vaxt, deyək ki, 30 il olacaq. 
Və adam Yerə qayıdanda öz uşağın-
dan kiçik yaşda ola bilər...

- Axı, bəzi fiziklər qiyamətin ne-
cə baş verəcəyi haqqında nəzəriy-
yə irəli sürürlər...

-  Dünyada populyarlıq qazan-
maq üçün elmdən istifadə edən o qə-
dər insanlar var ki… Məsələn, Harun 
Yəhya var, bütün dünyada onun “el-
mi-dini kəşfləri”nə  istehza ilə baxır-
lar...

- Şeirlərinizdən belə görünür 
ki, Allaha inanırsınız...

- Şeirlərimdəki “Allah” ifadəsi da-
ha çox müraciət formasıdır. Hətta də-
rin ateist olanlar da “Allah”, “Tanrı” 
sözlərindən istifadə edirlər, “vallah” 
deyirlər. Mən Peyğəmbərin varlığına 
çox rahat inanıram, o olub, böyük iş-
lər görüb – bu gerçək tarixdir, anlaşı-
lan bir şeydir. Amma Allahın varlığı-
nı hərə bir cür başa düşür. Onu antro-
pomorfik (insanabənzər) təsəvvür 
edə bilməzsən, ziddiyyətlər əmələ gə-
lir. Bəs, necə təsəvvür edəsən? Yəni 
bu, elə “ilk partlayış” kimi bir şeydir!
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