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1959'da liseyi bitirdikten sonra askere gider. 1960-1962
arasında askerIlgını

ancak paras.

tamamlar.

Dönüşte

olmadJ.gı için gıdemez.

yıllan

üniversiteye gitmek ister.

Bu tarihe kadar yazctıgı şürleI1n1

Rusça'ya tercüme edip Moskova'ya Konkors'a gönderir. "Sahilde.
Sohbet. Ümit. Tagıar. Ber1ng Yüregingtz" gıbi şiirleri begenilir. Bunun
üzerine kendisint Moskova'ya

çagınrlar.

hayatı

Böylece üniversite

başlamış olur.

yıllan arasında Moskova'da

Yüksek ögren1m1n1 1975-81
Edebiyat Enstitüsünde

yapmıştır.

Mezun olduktan sonra

döner. Yazarlar Birllgi'nin Tercüme.
Edebiyatı.

Falklor gıbi

Taşkent'e

Kınm-Tatar Edebiyatı.

şubelerinde çalışır.

Bu arada

şiir

Gorkl

Gençler

kitaplan da

yayınlanmayabaşıamıştır. K1rPtgtngde Yıldızlar. (1975). Ümit (1980).

Takd1rtm(1985), Sohbet (1985), Akkuş Masalı (Çocuklar için

şiirler ve

destanlar (i ~75), ıygtr cengnamesi (1984).
YAdıga.r "Abid kendini tanıtırken, sakin bir mtzaca sahip

oldugunu, kimseyi incibnek 1stemedigini, herkeSin rahat bir hayat
yaşamasını

halkın

isted1gini, bu yüzden küçüklügünden beri

yoksulluk içinde
düşüncelerle

yaşamasının

onu

düşündürdügünü

büyüdügünü söyler. Böylece

ve bu

şAirIlgi yanında

siyasi

faaliyetlerde de bulunmaya başlar.
1985'de Rusya'daki Cumhuriyetlerde halk hareketleri

ohnuş,

çeşitli yerlerde kalabalık mitingler d1izenlenm1ştir. YAdigAr Abid de bu

mitinglerde uzun saatler
Yazarlar

Birlıginden

şiirler

kendisine

okur. Bu

çalışmalarından dolayı

baskı yapılır

ve Sibirya'ya gitmek

zorunda kalır. Üç yıl orada yaşar, Sibirya'da Türk halkının Hondlar,
Menz1ller,

Şorlar,

Namaylar gibi

çeşitli boylanyla karşılaşır. Bu

içinde Sibirya Türkleri'nin folkloru üzerine

üç

yıl

çeşitli çalışmalar yapar.

Özbekistan'da halk cephesinin faaliyete başladıgı haberi kendisine
ulaşınca T~şkent'e dönmüş

ve birligin kAtibi olarak faaliyetlerine

devam etmiştir.
1992

yılında yine

siyAsi baskılar yüzünden ikinci defa

çocuklannı Taşkent'te bırakarak Özbekistan'dan
kalır.

eş1n1

ve

aynlmak zorunda

Zor bir yolculuktan sonra Bakü'ye gelir, oradaki halk cephesi
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faaliyetlerine

katılır.

YAdigar Abid, şiirlerinin bir çogunu milli konular üzerine
yazmıştır.

Karabag'daki olaylar her Türk gibi, bir

şair

olan YAdigAr

Abid'i de derinden üzmüştür. Karabag için yazdıgı şiirde, bütan
olanlara ragmen Türk ogluna

aglamamasılli ögütler.

Kaı'abat Defterinden

Küzingde yaş kördim, büzilcli könglim,
Öngingde ölimü songingde ölim
Bilemen, bagringde öksizlik, amma
Türk oglı yıglarnas, yıglarna oglım.
Men keldim, tapgenim derdli ah
Karabag yollan
Gerçi

agır boldı,

kanlı

boldı,

dag boldı,

kop sabak boldı,

Türk oglı yıglarnas, yıglama oglım.
Bizge babalardan merdlik merasdır,
Yavge yav bolmakllk. erlerge

hasdır,

Neki kılgen erseng-iman esasdır...
Türk oglı yıglamas, yıglarna oglım.
Endi vatan sözü-cange
Tuyguga

aylandı,

aylandı,

kangga

Annanh her nefes, anga

aylandı,

aylandı,

Türk oglı yıglamas, yıglama oglım.
Muhabbet yetimdür, arzu yetimdür,
I{ız

olsa

kolıda közgü

yetimdür,

Yurtm ganım bassa-uyku yetimdür,
Türk oglı yıglamas, yıglama oglım.
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Derdingru denlim deb bOünnen bugün,
Kolırndan ne

kelse

kılunnen bugün,

Sen üçün öz bagnm tilünnen bugün,
Türk oglı yıglamas, yıglama ogıım.
Agrıklı kalbtmden

un keler ahir,
Kün keler, kün keler, kün keler ahir,
El kalkar, el kasas, hun keler ahir...
Türk ogIı yıgıamas, yıgıama ogIım.
/

Onu en çok üzen olaylardan biri de ÖZbekler ile KırgızIar ara
sındaki çatışma. 1991 yılı bah~da KırgızlarIa Özbekler arasındaki
savaşın sebebi YAdJgar Abld'e göre KGB ve Moskova'dakUerdlr. Onlann
KırgJZLarı kışkırtmasıylaçatışma olmuş ve

pek çok

ÖZbek m1sen. Kırgız mısan ya Kazak,
Yıgla. ata mekAnmgge matem tut.
Bir b1r1ngn1 yeding bolıb kırpıçak
Essiz ketgen yaş canıngge matem tut.
Dosting kimu. yavıng kimdir bilmeding.
trung kimu. davıng kimdir bilmed1ng,
Yollanngde gavıng kimdir bilmed1ng.
Kolden ketgen imkAnınge matem tut.
Okıraber 1kk1

közüng kan bolıb.
Aga=1ni herblrIng bir yan bolıb.
Katte=kiçlk öz haUngge han bolıb.
Har kılıngen vıcdanıngge matem tut.
Geda boldıng. gedal1ging öz1ngden,
Eda boldıng. edallging öz1ngden,
Bar=yogından cüdaliglng özlngden,
ÖZligıngge. tmarungge matem tut.
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kişi ölmüştür.

Atengni soy. balangni soy. aneng soy.
Binnen deme. yurtdaşIng. hem haneng soy.
Babang gorin buzub. ini=agang soy.
Uying kuyib. veyranenge matem tut.
Kargış tekken.

huda organ eldirsen.

ÖZ urugm bilmey yurgen eldirsen.

Yaving küçib. ageng törtgen eldirsen.
Harab bolgen turaningge matem tut.
Kandey elge

ogıı boldımmen şorlik.

Elem yutlb. kange toldım men şorlik
Seni halkdey könney öldim men

şorlik.

Ölmey ölgen oglanıngge matem tut.
"Babur" adlı şiir. şairin ÖZbekistan'da resmi dilin ÖZbekçe ol
ması

gerekUgi

düşüncesini yansıtır.

Bu

şiir1nde Ruslara

kendilerinin

bir "Babur"lan oldugunu. edebi bir dilleri de oldugu halde neden
Rusça

konuşmalangerektlgini

sorar.

Babur
Tenim-tuprak.
Yüregim-taş

Ruh-togyan
Okınçlanm-şemal,

armaruar kuyun.
Nehdde hem tinç koymadı bu zaman
Kılıçımni keltir. oglım humayun.
Tekdir hükmi bolsa şahlik-ne günah
Beş yüz yılkin deştnam yagar koymayın.
Feıyatge eglendi min yatgen tuprag
I{ı1ıçımni keltir. oglım humayun.
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Men sıgmagen yurtning hali ne
Bar1b kaybir tilde köng1l

boldı.

sorayın.

Nehad kaddin bükmegen el bükildi.
Kılıçımn1 keltir. oglım

humayun.

Mezan bolib havalandi namus=ar
Yat tuprahda endi kandak yatayın.
Turanıng

ne haddi ve ya

Kılıçımn1 keltir. oglım

hatı bar.

humayun.

Agnner hattaki sergaydey sungek
Cehennem otıda. meyli küyayın.
Songge

1şançımge keltir

meytn şek.

Kılıçımn1 keltir. oglım hunıayun.

Özbek halkı edebiyatı sever. özellikle ş11re çok düşkündür. Hiç
bir dügün.

toplantı ş11rs1z geçmez.

Ama ş11r1n de 1y1s1n1 severler. Ali Şir

Nevli'yi çok sevdiklerinden onun

şiirleri

de en çok okunanlar

arasındadır. YadtgAr Abid de Ali Şir NevM ve d~er önde gelen şiirler

için şiirler yazmıştır.
AUŞtrNe9tJ
Başıntaş dtvarge

urup etkat

Bugün can teleş1p yatgen anı yer
BagTıge tartarken. edeşgen evlad

Biz stzge kaytanuz. hazret Al1şir.
Gdhide boy tartdik. kökka kol açdik.
Penahlar Izledik.

yoklıkke

kaçdik.

Ahir başımızdan tuprahlar saçdik.
Biz stzge kaytanuz. hazret Al1şir.
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Doppi

:

Kaytmak

: Dörunek

Kop

: Çok

KOItJqı

: Kumanda

Obnç

: eser.

öng

: sag

Sabak

: Ders

8atkm

:

Satılmış

Suuk

:

Kınk

Şor

: Tuz. tuzlu

y ....

: İntikam

uy

: I').T

Nakışlı

takke

sıkıntı.

hayal

kınk1ıgı
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