
“Yaşamaqdır ən ağır iş...” 

Hamlet İsaxanlı 60 yaşın qapısını döyür 

Bu gün Azərbaycanın görkəmli ziyalısı, dəyərli alimi və şairi kimi hər kəsin 

tanıdığı Hamlet İsaxanlı düz 58 il əvvəl – martın 1-də Gürcüstanın Qardabani 

rayonunun Kosalı kəndində dünyaya göz açıb. Adi uşaqlar kimi böyüyüb, orta 

məktəbi bitirib. Amma arzuları, düşüncələri, sonsuz xəyalları onu yaşıdlarından 

hər zaman fərqləndirib. Atası Abdulla müəllim ona riyaziyyatçı, nənəsi Zeynəb 

xanım isə folklorumuzu, nağıl və bayatılarımızı sonsuz məhəbbətlə sevdirib. 

Arzularin, xəyalların qanadında gəlib Bakıya... “Riyaziyyat, yoxsa ədəbiyyat?” 

seçimi qarşısında qalıb. Qəlbinə poetik ruh hakim kəsilsə də, ixtisas kimi 

riyaziyyatı seçib. Bir riyaziyyatçı kimi bütün dünyada alim kimi tanınsa da, qəlbi 

daima poeziya ilə döyünüb. Elmi və ictimai sahədə böyük fəaliyyəti ilə bərabər, 

ruhundan qopan misralara da biganə yanaşmayıb, onlar incə şeirlərə çevrilib. Şair 

qəlbli alim Azərbaycanda ilk ingilis dilli ali məktəbi- Xəzər Universitetini yaradıb. 

Dünyaya sığmayan arzularının bir hissəsi də orta təhsilin səviyyəsini yüksəltmək 

üçün düşündüyü “Dünya” məktəbini yaratmaqla gerçəkləşib. Bu sahədə gördüyü 

işlər hərdən onu yoranda “Tək qalmaq istəyirəm”-deyib , duyğular aləminə dalıb, 

seirlər yazıb. Saçları ana sığalına, gözləri mehriban ana çöhrəsinə qərib bir ehtiyac 

duyanda “Susma, danış, ana” pıçıldayıb: 

Baxma uşaq olmayan yaşıma, 

Əlini çəkmə başıma, ay ana .. 

Dünyanın neçə-neçə ölkələrinə səfər edib, amma ürəyi yenə Azərbaycanda qalıb: 

Yaraşıqlı, möcüzəli bir diyar,  

Amma orda nə eşqim,  

                           nə izim var...  

Həyatın amansız üzü, sərt sınaqları ilə qarşılaşanda ruhdan düşməyib: 

Ölümə nə var ki, gülüm, 

Yaşamaqdır bu dünyada 



ən ağır iş... 

Mart ayı həm qışdan sayılır, həm yazdan.Bu ay həm qış kimi sərtdir, həm də yaz 

kimi mülayim. Bir sözlə, təzadlı aydır mart. Bu ayın ilk günündə dünyamıza 

qədəm qoyan Hamlet İsaxanlı bir insan və alim kimi aydın və möhkəm xarakterə 

malik olsa da, şair kimi onun könül aləmində hərdən təzadlar baş qaldırır, poetik 

suallar meydana çıxır. İlk şer kitabının “ Təzadlar” adlanması da , görünür, təsadüfi 

deyil.  

Doğum günü münasibəti ilə Azərbaycanın görkəmli alimini və gözəl şairini 

ürəkdən təbrik edirik. Ona şöhrət arzulamaq olmur, çünki artıq şöhrətə çatıb və hər 

bir işində şöhrət gəlib onu özü tapır. Zənginlik də diləmək olmur, çünki zəngin 

zəka sahibidir. Bu səbəbdən də Hamlet İsaxanlıya ən şirin nemət olan və bütün 

uğurların açarı sayılan cansağlığı arzulayırıq! Qoy onun alim gözləri daim nurlu 

olsun, şair qəlbi isə hər an gözəl, incə duyğularla döyünsün! 

                                                                                Sevil Gültən  


