
“İkimizdən birimiz dünyaya gəlməsəydik....” 

Hamlet İsaxanlı: “Həyatımdakı 5 xanımın daim qədrini bilməyə çalışıram” 

-Qadın bəşəriyyətin ən nəcib və gözəl xilqətidir. Sevməyi bacarır və hər zaman 

qayğı, diqqət istəyir. Azərbaycan xanımlarının qəlbləri genişdir və onlar rahatlıqla 

kişilərin ürəklərini fəth edirlər. Kişilər isə çox zaman öz liderlikləri, böyüklükləri 

haqqında danışsalar da, bunu etiraf etməliyik ki, ailə adlı hakimiyyətin ürəyi də, 

canı da qadınlardır. 

Mən başda həyat yoldaşım Nailə xanım və dörd qız övladım olmaqla bütün 

xanımları təbrik edirəm. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, həyat yoldaşım bəzən 

şerlərimə musiqi də bəstələyir və biz bir yerdə mahnılar ərsəyə gətiririk. Mən ona 

həyatının musiqi, şeir qədər gözəl olmasını arzu edirəm. 

Mən xöşbəxt atayam, dörd ağıllı qız övladım var, onlardan üçü hazırda xaricdədir. 

Aygünlə Aytən İngiltərədə çalışırlar, Zeynəb qızım İstanbulda həkimdir , ən kiçik 

Ülkər qızım isə İngiltərədə oxuyub, indi isə Azərbaycanda psixologiya mərkəzi 

açır, özü də psixoloqdur. Mən övladlarıma həmişə gözəl əhval-ruhiyyədə olmağı 

və səadət dolu günlər arzu edirəm.  

Həyatımda olan bu beş xanımın daim qədrini bilməyə çalışıram. Düzdür, bəzən 

hədiyyələr almağı unutsam da, qəzetiniz vasitəsilə öz həyat yoldaşımı şeirimlə 

təbrik etmək istəyirəm: 

İkimizdən birimiz 

Dünyaya gəlməsəydik... 

Günəş nur saçmağında, 

Qartallar uçmağında, 

Davam edərdi, gülüm. 

Eşq coşanda sinədə 

Qız-oğlanlar yenə də 

Yallı gedərdi, gülüm. 



Bizsizdə həyat vardı, 

Boş qalmazdı yerimiz; 

Qiyamətmi qopardı, 

İkimizdən birimiz 

Dünyaya gəlməsəydik? 

Dünyada tam ahəng var- 

Tənha ulduzlar yanar, 

Aləm nura boyanar, 

Milyonlara ruh verər 

Bir qəlbdəki duyğular 

Qığılcımdan od törər, 

Damcılardan dalğalar 

Zərrədə saysız hünər, 

Hər ahəngdə min rəng var, 

Dünyada tam ahəng var. 

Günəş aya baxmasa, 

Ay yerə nur saçarmı? 

Qoşa qanad taxmasa, 

Quşlar şövqlə uçarmı? 

İkimizdən birimiz  

Dünyaya gəlməsəydik, 

Bu günü görməsəydik, 

Görün nə baş verərdi. 



Kim ağlar, kim gülərdi? 

Bizə nə dərdi, gülüm, 

Dünyaya gəlməyimiz, 

Sevib-sevilməyimiz 

Yazı-qədərdi, gülüm. 

Bir söz deyim müxtəsər, 

Məhəbbətdir hər əsər. 

Bir vurmazdı qəlbimiz, 

Yazılmazdı şerimiz 

İkimizdən birimiz 

Dünyaya gəlməsəydik 

Dünyanı eşq yaşadar, 

Vurğunluqdan xoş nə var?! 

Kim deyər ki, sevdalar 

Gəldi-gedərdi, gülüm?! 

 

 


