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ÖZET
Abdullah Yusupov, 1937 y›l›nda ﬂimdi Gürcistan s›n›rlar› içinde bulunan Niyala köyünde do¤up 1944
y›l›nda Kazakistan’a sürülen bir halk ﬂâiridir. Dinî ve vatan duygusu ile ilgili ﬂiirleri bulunmaktad›r.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
Abdullah Yusupov, born in 1937 in a village called Niyala, within the borders of Gürcistan, is a folk poet. He was exiled to Kazakistan in 1944. He has poems about religious and nation feelings.
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Abdullah Yusupov, Kazakistan’da,
Ulu¤ Türkistan’›n hapsedildi¤i Yesi
(Türkistan) kasabas›nda yaﬂamaktad›r.
O, Sovyetler Birli¤i’nin ‹kinci Dünya Savaﬂ›’n› f›rsat bilerek güttü¤ü Türksüzleﬂtirme siyaseti sonucunda vatanlar›ndan kopar›lan bir Türk. Aslen Ah›skal›
olan Abdullah Yusupov, Türkiye-Gürcistan s›n›r›nda 55-60 haneli Niyala adl›
bir köyde 20 Mart 1937 tarihinde do¤muﬂ. Köylerinde Molla Yusuplar olarak
bilinen sülaleye mensup olup babas›n›n
ad› Muzaffer’dir. Ba¤dagül (Adana’da
oturmaktad›r), Abdullah, Nazl›, Zülfikâr
ve Serdar adl› kardeﬂleri olan Abdullah
Yusupov, babas›n›n ikinci eﬂi olan Gülçin
Han›m’›n o¤ludur. Yedi yaﬂ›na kadar Niyala’da yaﬂayan Abdullah Yusupov, 1944
y›l›nda ailesi ile birlikte sürgüne tabîi
tutulur.
‹kinci Dünya Savaﬂ sürerken, bir
sabah “Hükümet toplant› yapacak, herkes, hemen meydanda toplans›n!” emri
gelmiﬂ. Emirle meydana toplanan insan-

lara yeni bir emir verilmiﬂ: “Bir saat
içinde herkes gerekli haz›rl›¤›n› yaps›n,
yola ç›kmak üzere ayn› meydanda toplans›n!” Denilen yap›lm›ﬂ. Herkes toplanm›ﬂ ve kamyonlara bindirilerek Rusya’ya götürülürler. Çocuk zihni ile olup
biteni anlamayan Abdullah Yusupov, neden sizi vatan›n›zdan kopard›lar? Sorumuza; “Hükümet öyle uygun görmüﬂ”,
cevab›, göz yaﬂ›n›n saklanmas›, baﬂ›n yere e¤ilmesi, ezilmiﬂli¤in, kahr›n ifadesi
idi. Hükümet öyle uygun görmüﬂtü. Sürgünün baﬂlang›c›n› sordu¤umuzda fazla
bir ﬂey söylemedi, biz de fazla bir ﬂey ö¤renmedik. Muhtemeldir ki, kendi aralar›nda bile konuﬂmaya cesaret edememiﬂ
olmal›lar. Onlarca y›la s›¤an vatan hasreti, yaﬂama azmi ve korku hâlâ sindi¤i
ruhlardan silinmemiﬂ, sadece sohbet
an›nda göz yaﬂ› olup bize görünmüﬂ. Abdullah Yusupov ile sohbetimizde s›k s›k;
“Ah Türkiye, bize yer vereceklerdi, Demirel söz vermiﬂti,..”Serzeniﬂleri yer ald›. K›zg›nl›k, küskünlük, kah›r ve göz
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yaﬂ›, sohbetimiz boyunca devam ediyor.
Gülmelerimiz sadece ayn› Türkçe’yi konuﬂmam›z ve Bat› Türklü¤ünün mensuplar› olmam›zdan, uzak vatandaki akrabalar›n bir araya gelmesindeki mutluluktan kaynaklan›yor. Hüzünle kar›ﬂ›k
bir mutluluk. Rusya’da vagonlara bindirilen Türkler, gittikçe ço¤al›yorlarm›ﬂ.
Her ﬂehirden, her köyden baﬂka insanlar, insanlar›n yüklendi¤i baﬂka vagonlar tren katar›na ilave edilmiﬂ. Tren
günlerce gider. Bu sürgünde tahminen
yirmi bin insan ölür. Cenazeler defnedilmez. Trenin durdu¤u istasyonlarda b›rak›l›r. B›rak›lan cenazelerin ak›beti bilinmez. Birkaç ailenin doldurulduklar› vagonlar›n sorumlusu askerler, sürgüne gidenlerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya çal›ﬂ›yorlarm›ﬂ. Ancak trenden inmelerine
asla müsaade edilmiyormuﬂ. Tuvalet ihtiyaçlar›n› da vagonun bir köﬂesini delip,
çevresini bez parças› ile kapatt›klar› yerlerde gidermek zorunda kalm›ﬂlar. Kaç
gün yol gittiklerini ve nereye gittiklerini
bilmeyen sürgünler, 1944 y›l›nda Bir k›ﬂ
günü Türkistan tren istasyonunda indirilmiﬂler. Bunlardan bir k›sm› Oranga
köyüne, bir k›sm› Kuﬂata’ya, bir k›sm›
da Türkistan’a yerleﬂtirilmiﬂler. Birbirlerine yak›n olan bu yerleﬂim birimlerinde, y›llarca birbirlerinden habersiz yaﬂam›ﬂlar. Güney Kazakistan’›n sert k›ﬂ›,
Türkistan’a yerleﬂenlerin hayatlar›n›
yaﬂanmaz k›lm›ﬂ. Türkistan halk›n›n
verdi¤i yiyeceklerle doymuﬂ, giyeceklerle
örtünmüﬂ, yakacaklar ile ›s›nm›ﬂlar. ‹çtikleri sudan hastalanm›ﬂ, k›r›lmaya
baﬂlam›ﬂlar. Abdullah Yusupov, buraya
ilk geldiklerinde çay› bilmediklerini,
Türkistanl›lar›n çay, kendilerinin su içtiklerini söyleyip, çay içmeyi ö¤rendikten sonra daha az hastaland›klar›n› söyledi. Bizim edindi¤imiz tecrübe de bu
yöndedir. ‹çilemeyecek kadar tats›z, içil-
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dikten sonra da insan› hastaland›racak
kadar kirli olan su, ancak çay demlendi¤i zaman içilebilir hale geliyor. Yaz geldi¤inde devlet bunlara hayvan vermiﬂ. Ancak birkaç baﬂ hayvan, ailelerin geçimini sa¤lamakta yetersiz kalm›ﬂ. Fabrikalarda iﬂe baﬂlayanlar ise ancak kendilerine yetecek kadar bir gelir elde ederlermiﬂ. Çevreyi tan›d›ktan sonra baz›s› dilenmeye baﬂlam›ﬂ. Dilenenler, kendileri
ile sürülüp Türkistan’dan baﬂka yerlere
götürülenler ile karﬂ›laﬂm›ﬂ ve Kuﬂata
ile Orangay adl› köyleri, burada yaﬂayan
akrabalar›n›, komﬂular›n›, tan›d›klar›n›
bulmuﬂlar. Gençler ço¤unlukla askere
al›nm›ﬂ, askere al›nmayanlar ise fabrikalarda çal›ﬂt›r›lm›ﬂlar. Ancak yerleﬂtirildikleri 1944 y›l›ndan itibaren, göz alt›nda tutulup oturduklar› çevrenin d›ﬂ›na ç›kamam›ﬂlar.
Abdullah Yusupov’un ailesi, gelip
yerleﬂtirildikleri Türkistan’da, yaﬂl› babas›n›n çal›ﬂt›¤› ya¤ fabrikas›ndan ald›¤›
ayl›kla geçinmek zorunda kalm›ﬂlar. Baba daha sonra imaml›k yapm›ﬂ. Abdullah Yusupov bu arada okula baﬂlam›ﬂ ve
dört y›ll›k ö¤renimden sonra babas›n›n
çal›ﬂt›¤› ya¤ fabrikas›nda iﬂe baﬂlam›ﬂ,
1955 y›l›nda, Sefer Bey ve Münevver Han›m’›n k›zlar› Lala Han›m’la evlenmiﬂ.
Bu evlilikten, Seyfullah, Rabia, Abdultalip, Zikrullah ve Nur Muhammed adl› çocuklar› olmuﬂ.
Abdullah Yusupov, 1982 y›l›na kadar çal›ﬂt›¤› ya¤ fabrikas›ndan emekli
olup ayr›lm›ﬂ ﬁilmembet Biy adl› mescitte imaml›k yapmaktad›r. Kendisi Türkistan’da Molla diye tan›nmaktad›r.
2001 y›l›nda Türkistan’a gitti¤imizde, Ahmet Yesevî Külliyesi’nin giriﬂinde
karﬂ›laﬂt›¤›m›z Abdullah Yusupov, yaﬂ›na göre çevik, samimi, güler yüzlü bir
ﬂah›s. Davet etti¤i evine birkaç ay sonra
gitti¤imizde, kendi evlatlar› gibi bize si-
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tem etti. Sonra da oturup sohbet ettik.
Sohbetimiz esnas›nda manzumeler söyleyen Abdullah Yusupov, hayat maceras›n› ﬂiir yoluyla ifade etti¤ini, bunu bir
deftere yazd›¤›n› söyledi. ‹ki defter tutar›nda ﬂiirleri bulunan Yusupov, ﬂiir defterini bakmam›z için elimize vermedi¤i
gibi, kendisi de elinden ve gözünden
ay›rmadan bize mütemadiyen ﬂiir okudu. Kendine mahsus üslûbu, jest ve mimikleri, kimi zaman heceleri uzat›p k›saltmal› ile ﬂiirlerindeki aksakl›klar›
saklamaya çal›ﬂ›yordu. Ancak, ses kay›t
cihaz› ile tespit etti¤imiz bu ﬂiirleri yaz›ya aktard›ktan sonra, ﬂiiriyetin kusurlar›n›n daha iyi görüldü¤ü anlaﬂ›lmakta.
Zaman zaman anlayamad›¤›m›z yerler
oldu. Bunun sebebi bilmedi¤imiz kelime
ve/ veya kelime gruplar› ile, ﬂiir okurken
h›çk›r›klara bo¤ulmaktan kaynaklanan
anlams›z ifadeler olmal›.Bundan baﬂka
ﬂiirde ... gösterilen yerler var. Bunlar,
ses kay›t cihaz›nda dinlendi¤inde anlaﬂ›lmayan kelimelerdir. ﬁair olma iddias›
taﬂ›mayan Abdullah Yusupov, duygular›n› manzum söyleyiﬂlerle ifade yolunu
seçmiﬂ. Bulundu¤u çevrede J›rav/ak›n
gelene¤inin yaﬂam›ﬂ ve yaﬂ›yor olmas›;
çocuklu¤undan itibaren haf›zas›nda kalan ﬂiir parçalar› ve babas›n›n da zaman
zaman ﬂiir /belki türkü m›r›ldanmas›,
Abdullah Yusupov’un uzun soluklu ﬂiirler yazmas›na sebep olmuﬂ.
ﬁiirlerinin konusunu Ah›ska ve
Ah›ska’da do¤du¤u Niyala köyü ile çevresi, hasretlik ve dinî unsurlar teﬂkil etmektedir. ﬁiirlerdeki konu ve ﬂeklî yap›ya ba¤l› aksakl›klar, Abdullah Yusupov’un ﬂâirli¤indeki kusur olarak görülse bile, Türkistan’da Bat› Türkçesi ile ﬂiir kaleme alm›ﬂ olmas› ve O¤uz Türkçesi’nin K›pçak Türk grubu içinde yaﬂ›yor
olmas› bak›m›ndan örnek teﬂkil eder.
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Bilen Var m›d›r
Bir name yazay›m elden ellere
Garipler halinden bilen var m›d›r
Nice eller idik yand›k ataﬂa
Gene hasret olduk kovim ilen kardaﬂa
Çetin geleh imden geri baﬂ baﬂa
Garipler halinden bilen var m›d›r
Maﬂine sesine gelmedi melekler
Çok yavlard›k kabul olmad› dilekler
Boﬂ kald› oda ile melekler
Garipler halinden bilen var m›d›r
Ç›hd› güne elem old› periﬂan
Bizden orda kalma heç bir bir niﬂan
Döndü çarh›m›z geriye old› periﬂan
Garipler halinden bilen var m›d›r
Herbirimiz töktüler bir düze
Günah›m›z okumam›ﬂt›r yüze
Muhtac olduk bir arﬂ›n beze
Garipler halinden bilen var m›d›r
Ekmek çay ﬂekeri oldu kadaga
Kepeginen duzu verürdiler sadaka
Ahﬂam yatan muhacir ç›kmaz sabaha
Garipler halinden bilen var m›d›r
Gelen kervan›m›z dönmedi geriye
Ahan gözüyaﬂ› oldu deriya
Rehim eden var m›d›r kolu ba¤l›ya
Garipler halinden bilen var m›d›r
Gara yaz› getmedi baﬂ›m›zdan
Esir düﬂdük küçük yaﬂ›m›zdan
Yürek derde doldu gözde yaﬂ›ndan
Garipler halinden bilen var m›d›r
ﬁah›m›z da bize etti gezebi
Bilmeyidüh neydi bunun sebebi
Gördü¤ü yerde esire verirdiler ezebi
Garipler halinden bilen var m›d›r
Veten bizden old› aral›
ﬁükür saral› kald› yaral›
Hak’dan kesmiyuruh biz de güman›
Garipler halinden bilen var m›d›r
Alçah depeler old› dah kimi
Eridi yüregimiz old› yah kimi
Nece canlar sold› g›z›l gül kimi
Garipler halinden bilen var m›d›r
Can al›c› da alm›y›r can›m›z
Ecel baﬂtan beyle imiﬂ yaz›m›z
Her yerde töküldi k›z›l kan›m›z
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Garipler halinden bilen var m›d›r
Fergana da bize çekdi k›l›nc›
Heç bir zaman getmez bizden bu ac›
Var m›d› bize de eden yard›mc›
Garipler halinden bilen var m›d›r
Felek kemendini atd› belime
Sel olduk akt›k girdap behrine
Yerimiz geçmiﬂdi zal›mlar›n eline
Garipler halinden bilen var m›d›r
El içinde ben de eli ba¤l›yam
Derdimi kime söyleyem kime a¤layam
Gorhum budur hasretlerim görmiyem
Garipler halinden bilen var m›d›r
Da¤lar sada verir gün ç›k›ﬂ›nda
Gökleri nurlan›r ay ›ﬂ›¤›nda
Hesretlik kar ediyor can s›k›ﬂ›nda
Garipler halinden bilen var m›d›r
Sular akar bulaklardan
Daﬂlar› parlar uzaklardan
Kurtaran var m›dur tuzaklardan
Garipler halinden bilen var m›d›r
Gafletten aç›lmad› gözümüz
Yanm›ﬂ a¤aç kimi kald› közümüz
Kesildi gayretimiz iﬂlemiyir sözümüz
Garipler halinden bilen var m›d›r
Bir yan›m yanar bir yan›m tüter
Yetimlik insan›n ömrünü söker
Açma kalbimi yürek kan töker
Garipler halinden bilen var m›d›r
‹çimden of çekerem diﬂardan ahi
Ç›kard›m sinemden görünmez ohi
Gözüme gelmiyir ne mürgi ne yuhu
Garipler halinden bilen var m›d›r
Geçibilmedim ta¤ aras›ndan
Bülbüller öter ba¤ havas›ndan
Köçürdü illerim il obas›ndan
Garipler halinden bilen var m›d›r
Her taraf ba¤lanm›ﬂt›r yolumuz
Heç yana çekmiyor aya¤›m›z kolumuz
Allah’dan baﬂka yok bir umudumuz
Garipler halinden bilen var m›d›r
Ünlü ﬂeherine vuruldu talan
Getsin gelmesin eyle bir zaman
Ölen kurtuldu kalan verildi tamam
Garipler halinden bilen var m›d›r
Süleyman Demirel her Türke ata
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Bayra¤›za torpa¤›za gelmesin hata
Garip illerde kardaﬂlar›n nice bir yata
Garipler halinden bilen var m›d›r
Çatabilmem diyer öz mezar taﬂ›na
Elim yetmiyir at›m›n ayar kaﬂ›na
Kim bakacak fak›r fukaran›n iﬂine
Garipler halinden bilen var m›d›r
Ah›ska Türki idik baﬂ ferman›m›z
Her yay›lm›ﬂt› ﬂöhret ile ﬂan›m›z
Kesdinen yazd›lar Azerbaycan ad›m›z
Garipler halinden bilen var m›d›r
Ceddim molla Yusuf köyüm Niyala
Düﬂtüm at›mdan oldum piyada
Getti ömrüm kalmam›ﬂd›r ziyada
Garipler halinden bilen var m›d›r
Abdullaham Hak’ka çevirmiﬂem yolumi
Tuttum eteginden kesmez kolumi
Yerinde yaratd› her bir kuluni
Garipler halinden bilen var m›d›r
Demedim mi?
Gönlüm benim havalanm›ﬂ
pervaz eder her bir yana
Rabb›m bize vermiﬂ Resûl
An› size demedim mi?
ﬁefaatc›d›r her bir cana
Bir gün k›lar cenazamiz
Sedam geder her divana
Ani size demedim mi?
Ey oturan eziz canlar
Ne ﬂah durur ne de hanlar
Mezer s›har ruh dolan›r
An› size demedim mi?
Hani atan hani anan
Var m› an› sual alan
Nazar eyle sa¤ solan
An› size demedim mi?
Tut orucun k›l namaz›n
Böyle yaz›lm›ﬂd›r yaz›n
Burda çeken yokdur naz›n
An› size demedim mi?
Emelin okunur yüze
Kulak vermen riya söze
Bahar›n da döner güze
An› size demedim mi?
Bilmezsin ki necede
Et ibadet günüz degil gecede
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Her melek sual yolu incede
An› size demedim mi?
Geçdi gönün yetemedin destine
Ol ledündir yarad›lm›ﬂ kasdine
Geydürürler nâr-› gölmek üsdüne
An› size demedim mi?
Nesihet eyleyin geline k›za
Ol kerimim rehmet yaza
Minkür nekir verir ceza
An› size demedim mi?
Kurulmuﬂ mizan terezi narh üstündedir
Bögün dünyaya gelsen can can üstündedir
Tamam olur halk›n el üstündedir
An› size demedim mi?
Etme minnet secdeye koy baﬂ›n
Tökerler üstüne hem torpak hem taﬂ›n
Zikirle örün cennet divar hem daﬂ›n
An› size demedim mi?
Bir de gelir can al›c›
Kolunda yal›n k›l›nc›
A¤udan da ölüm ac›
An› size demedim mi?
Ezersin bu alamette
Yatars›n bu garamette
Gülen yokdur k›yamette
An› size demedim mi?
Cefa çekersin burada
Keremet bulas›n orada
Necis münaf›klar bir olada
An› size demedim mi?
Açallar biz yer kap›s›n›
Her iﬂden ﬂiddetli nar›n yap›s›
Ba¤›ﬂlanm›y›r ana atan›n hakk›s›
An› size demedim mi?
Aya¤ üste durulacak
Menﬂer yerine sürülecek
Defter sa¤› soldan verilecek
An› size demedim mi?
Yaman olur k›yametin du¤an›
Kesilecek her adam›n güman›
‹mand›r her insan›n ç›ra¤›
An› size demedim mi?
Asl›n›z torpaksa da
Kime gedeceksin dada
Cevan gönülü verme bada
An› size demedim mi?
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Abdullaham dald›m derya bendine
S›rr›m desem Rabb›m›z›n gendine
Nasihat›m dutmayana günah gendinde
An› size demedim mi?
Da¤lar
Gönülden yak›ns›n gözümden irak
Yand›r›r hesretin elemi da¤lar
Her seher ba¤›nda öterdi bülbül
Etseler tah›l› sürülmüyor sünbül
Sararm›ﬂ yarpa¤›n solunmuﬂ gülün
Yand›r›r hesretin elemi da¤lar
Minerelerden gelmiyir ezen sesi
.....Sovyetnen kurduular besi (?)
Orda da kalmad› Türkün denesi
Yand›r›r hesretin elemi da¤lar
Birbirinden gözeldi her bula¤›n baﬂ›
Mezerligin kalmam›ﬂ dikili daﬂ›
Birbirinden cida sald›n bac› kardaﬂ›
Yand›r›r hesretin elemi da¤lar
Medrese mescidi gözel binas›
Y›k›lm›ﬂ kubbesi tutan yok yas›
Çöllerde kald› ceyran balas›
Yand›r›r hesretin elemi da¤lar
Arﬂda melekeler seyran eyledi
Derya tahd›nda ferman eyledi
Nice can çera¤›n› veran eyledi
Yand›r›r hesretin elemi da¤lar
Övle old› aç›lmad› kap›lar
Veran old› nece nece yap›lar
Hasret old› biribirine ana bac›lar
Yand›r›r hesretin elemi da¤lar
Maﬂinalar da da¤ döﬂüne dayand›
Cümle alem sedas›na uyand›
A¤lamakdan al yanaklar k›z›l kana boyand›
Yand›r›r hesretin elemi da¤lar
Heﬂ kez de bakmad› mal kuzusuna
Elem de batm›ﬂd› can s›z›s›na
Hilleker gürcünün terz yaz›s›na
Yand›r›r hesretin elemi da¤lar
Borcomda da menﬂer divan kurdular
Yüklerimizi böyle hakdan poyezlere vurdilar
Dinmez tan›ﬂmak Orta Asya’ya sürdüler
Yand›r›r hesretin elemi da¤lar
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Çok cefalar çekdik biz de burada
Her yigit de yetemedi murada
‹smin de söylenir bütün dünyada
Yand›r›r hesretin elemi da¤lar
Abdullaham özümü sald›m coﬂkuna
Gariplik gelmez heç kimsenin hoﬂuna
Yeter mi elemiz Miyale’nin taﬂ›na
Yand›r›r hesretin elemi da¤lar
Bu Cihanda
Gece iken geçip geden erenler
Her iﬂden bilip haber verenler
Kur’an ile Hadis ile beyan edenler
Bu cihanda bu cihanda
Her s›rr›m› eylemem beyan
Aç gözün gafletden uyan
Geçen geçdi ömrün kalan› ziyan
Bu cihanda bu cihanda
Geden adam gedir bizden
Bir gün rengin solar yüzden
Koldan gücün geder dizden
Bu cihanda bu cihanda
Ögüt al›n atalardan alâlardan
Kurtulursuz nece nece hatalardan
Hekmet al›n kabiri içinde yatanlardan
Bu cihanda bu cihanda
Derindir deryalar geçebilmedim
Bir kanats›z kuﬂum uçabilmedim
Hayal oldum düﬂ oldum seçebilmedim
Bu cihanda bu cihanda
Kara saç›n heç zaman a¤armas›n
Et ibadet ömrün gelip azalmas›n
Al abdestin k›l namaz›n vah›k daralmas›n
Bu cihanda bu cihanda
Çay›r çimen gül yarpa¤›n› bürümez
Damahkar insan›n aﬂ ekmegi ögülmez
H›z›r (AS) her insana görülmez
Bu cihanda bu cihanda
Düﬂman gelir k›l›ç üste
Gül derilmez tiken üste
‹nan yohdur hayin dosta
Bu cihanda bu cihanda
Konﬂulara edin rahmet
Böyükler küçüge vermen zehmet
Artar r›zk›z olursuz ganimet
Bu cihanda bu cihanda
A¤açtan olacak ahirki at›n
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Seni sat›p almaz gümüﬂ alt›n
Uzak düﬂer payitaht›n
Bu cihanda bu cihanda
Sular gelir coﬂa coﬂa
Dalgas› vurur da¤a taﬂa
Ehtimat yokdur hayin kardaﬂa
Bu cihanda bu cihanda
Nemerde at›n ba¤latma
Girip ç›hd›¤›n a¤latma
Hasta olsan yan›nda yatma
Bu cihanda bu cihanda
Derya suyu ac›d›r içilmez
Çaras›z yaraya merhem sürülmez
Gençlikdeki devran kocal›kda sürülmez
Bu cihanda bu cihanda
Güneﬂ nurun töker yerin yüzüne
Biten nebatatlar ﬂöhre verir özüne
Ac› gözle bakma yetimleri yüzüne
Bu cihanda bu cihanda
Getmeyin haramilerin yoluna
Vermeyin zehmet aya¤›za koluna
Düﬂersin Hakk’›n toruna
Bu cihanda bu cihanda
Terezi illeti her iﬂden yaman
Verin hakk›n› söylemen yalan
‹mandan ayrul›rs›n öldü¤ün zaman
Bu cihanda bu cihanda
Uzakd›r yollar›m tor görür gözüm
Tolaﬂ›r aya¤›m tutmay›r dizim
Düz söyle sözün a¤ olur yüzün
Bu cihanda bu cihanda
Yalan sözün misli yokdur
Dili zeherin sözü okdur
Ele insan›n yeri yokdur
Bu cihanda bu cihanda
Ç›kd›m da¤lar yar›s›na
Gül bezenmiﬂ baz›s›na
Kimi mümin kimi asi
Bak›n Hakk’›n yaz›s›na
Bu cihanda bu cihanda
Alt›n gümüﬂ töndü pah›ra
Bakan yokdur yetiminen fah›ra
Komﬂu olmay›n zal›m ile pah›la
Bu cihanda bu cihanda
Da¤lar baﬂ› olur ayaz
‹sder kara gey isder bayaz
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Edem çohdur elim az
Bu cihanda bu cihanda
Da¤lar baﬂ› görünmez pusdan
Ayr›lmay›n heyirli dosdan
Terketmeyin farz sünneti kasden
Bu cihanda bu cihanda
Dilersen Hak’dan elin kald›r hevaya
Möhteç olma sen begler ile agaya
Etdigin ibadet getmez hevaya
Bu cihanda bu cihanda
Namazs›z niyazs›z S›rat’dan geçmez
Cerbilen y›gan mal›n heyrini görmez
Heyirsiz evledin heç yandan ögülmez
Bu cihanda bu cihanda
Aman yand›m k›z gelinin modas›ndan
K›sta hofda giyenler ç›harlar odas›ndan
Heç utanmazlar Hudas›ndan
Bu cihanda bu cihanda
Bahceler çiçegi gül olmaz bize
‹nsan günah›n› siz vurman yüze
Rica ile geleni çökdürmen dize
Bu cihanda bu cihanda
Gö¤ler de yerlere eyleyir nazar
Oturan meclise vermeyin azar
Ol melek sevab›n günah›n yazar
Bu cihanda bu cihanda
Ayla güneﬂ ›ﬂ›¤ndan
Dünya fani kuruluﬂundan
Elerr periﬂan hanlar›n yan bak›ﬂ›ndan
Bu cihanda bu cihanda
Ataya anaya olannar asi
Cehennem nar› onnar›n binas›
‹ﬂter kumaﬂ gey isder hasi
Bu cihanda bu cihanda
Bu ömür ki ömür degil
Ataﬂa yanan kömür degil
Baﬂ› secde görmiyen mümin degil
Bu cihanda bu cihanda
Fani dünya yohdur safas›
Dünyaya bel ba¤layan›n yok kafasi
Bir arﬂun bezdir ölenin bahas›
Bu cihanda bu cihanda
Ötme bülbül ötme sen de
Aç›lmam›ﬂ gülün bende
Niceleri dertli gamde
Bu cihanda bu cihanda
Yollarda olur eniﬂ yokuﬂ
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Dost olmazdan neslini dan›ﬂ
Yahﬂi söyle datl› konuﬂ
Bu cihanda bu cihanda
Bu eﬂk›m ataﬂ›
Yand›r›r da¤ ile daﬂi
Cehennem söndürür mümin yaﬂ›
Bu cihanda bu cihanda
Abdullah›m desdanim yürekden ahur
Yollar›m olmuﬂdur bütün dolaﬂ›h
Kim olursa ... Bir Hakk’a aﬂ›k
Bu cihanda bu cihanda
Hoca Baba
Su bulan›h derya coﬂgun
Yollar uzah kervan yorgun
Belin bükdün oglun g›z›n
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Bulut aras›ndan ay görinmiyir
Yanar yürek yana em bilinmiyir
Yaram tezedir kan› durmuyur
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Oturan meclisin hedisden sözü
Eﬂiden insan›n aç›lur kalp gözü
Yo¤idi yalan› do¤ruydi sözü
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Har›h boyu selvi a¤ac›
Kesdi kurban etdi hac›
Din kardaﬂ›m baﬂ›m tac›
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Ba¤ olmasa bülbül ötmez
Alim ölse mumu sönmez
Kibir adam kadrin bilmez
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
‹mam libas› getmedi baﬂ›ndan
Nur tökülürdi gözlerinden kaﬂ›ndan
Dilde zikir eksik olmad› gözde yaﬂ›ndan
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Ömrünü sarfeyledi dinin yolunda
Melekler uçard› sa¤ i solunda
Tesbeysi elinde Kur’an koynunda
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Bülbüller sede verir gün bah›ﬂ›nda
Yo¤idi haraml›k asil zat›nda
‹slam›n gayreti bendolmiﬂ kan›nda
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Heç solmazd› halinin rengi
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Varidi Resûl dal›nda möhürlü bendi
Hebibim severdi mümini gendi
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Yolumuz düﬂdi k›ra bay›ra
Kim k›yard› bele kardaﬂdan ay›ra
Firdevsi cennet bölünmiﬂ pay›na
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Da¤lar yüce yollar ince
Alim yuhlamaz günüz gece
Okur kur’an ..........görünce
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Gözelidi Lengir’in de havas›
Herkes de alm›ﬂd›r bundan dersi
Yayan insanlar tutd›lar yasi
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Ehl-i beyti olanlar kald›lar feryada
Getmedi gemimiz kald› deryada
Okuyun Fatihan› düﬂende yada
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Eller de geldi cenazesine düzün düzün
Melekler saf ba¤lad› gö¤ün yüzün
Söyliyende söyler do¤ruyd› sözü
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Abdullaham dedi k›ld› namaz› tutd›
orucu
Verdi zekat› eyledi hac›
Hak yolunda eda eyledi borcu
Müminler kardaﬂ› sen hoca baba
Yan›p A¤laram
Dertliler derdine olur mu derman
Aç›lm›ﬂ yollar› iﬂleyir kervan
Ezrail eline verilmiﬂ ferman
Onun’çün oduna yan›p a¤laram
Oturan meclisin gülerdi yüzi
Sinemi yand›r›r o kaﬂ› gözi
Düﬂdükçe yad›ma o kelme sözi
Onun’çün oduna yan›p a¤laram
Lisan› benzerde ebu-u heyata
Yuhu da gelmiyir gözlerim yata
Ma¤na verirdi okudu¤u ayate
Onun’çün oduna yan›p a¤laram
ﬁâdiken göynümü etdi periﬂan
Bin nazl› bedenim tutup al›ﬂan
Dedemden buy›d› bene dan›ﬂan
Onun’çün oduna yan›p a¤laram
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Gözeldir dünyenin behcesi ba¤i
Getmiyir yüregimden o emmim ta¤i
Elimizden getdi din çira¤i
Onun’çün oduna yan›p a¤laram
Günüzüm benim de olmuﬂdur gece
Okudum Kur’an› ben gecdim hece
Bu derde dayanir yüregim nece
Onun’çün oduna yan›p a¤laram
Eﬂmiﬂem.... o bizim emmimiz
Halkoldu deryaya getdi gemimiz
Heç de sual alan yokdur hal›m›z
Onun’çün oduna yan›p a¤laram
Ben size vesfeyleyem ey gardaﬂ ata
Ömründe diline gelmedi hata
Öz eliminen sald›m o cans›z ata
Onun’çün oduna yan›p a¤laram
Kovam kardaﬂlar tutdiler yasi
Kabul old› dergah›nda duasi
Fatiha eyleyin ehsan duas›
Onun’çün oduna yan›p a¤laram
Safa Geldin
Bundan beﬂ alt› y›l evvel Türkiye’den (K›r›khan’dan) Abdullah Yusupov’un amcas› o¤lu
gelir.”Hadi emmi gidelim”, dedi¤inde, Abdullah Yusupov bu ﬂiiri yazar.

Ne müddetdir gözleridim yol›n›
K›z›l rengi salaridi solurd›
Geldin buldun hasretin soyu
Garipler eline sen safa geldin
Merhem oldun eylenmez de yaraya
Naram›z ç›h›rd› arﬂ › alaya
Bahmad›n ucuzlu¤a bahaya
Garipler eline sen safa geldin
Ben küsmelem talah›mdan baht›mdan
ﬁah da olsa bir gün ener tahd›ndan
Gözümle göynüm sa¤ vahd›mdan
Garipler eline sen safa geldin
Kesdi inegini koyunu
ﬁükür gördük kemetini boyun›
.... senin toyuni
Garipler eline sen safa geldin
Abdullaham dedim bir kerem eyle
Geden de kahum gardaﬂ Türkiye’ye selem eyle
Gör böyükleri ziyaret eyle
Garipler eline sen safa geldin
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