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MAHDUMKULU (MAGTIMGULI)


(1733 ? - 1783 ?)

Klasik Türkmen edebiyâtını Ģekillendiren,
seçkin bir halk filozofu, âlim ve Ģâir olan Mahdumkulu‘nun doğum ve ölüm tarihi kesin olarak
bilinmemekle birlikte genel kabul, 1146
(1733)‘te doğduğu yönündedir. 1983 yılı,
Türkmenistan‘da Mahdumkulu‘nun doğumunun
250. yıldönümü olarak geniĢ çaplı faaliyetlerle
kutlanınca 1733‘te doğduğu resmiyet kazanmıĢtır. Söz konusu yılda doğduğu kabul edilirse,
1783‘ten önce vefât etmediği kesindir; zira
―Lerzanadır‖ adlı Ģiirinde elli yaĢında olduğunu
belirtmektedir.
Adı ve Âilesi
Bir lakap olduğu düĢünülebilecek olan Mahdumkulu (Mahdumkulu,
Magtımgulı, Magdımgulı) dıĢında, Ģâirin baĢka bir adı bilinmez. ġiirlerinde
daha çok bu adı, bâzan da Firâkî (Pıragı, Firâgî) mahlasını kullanmıĢtır. ―Âleme
Belgilidir‖ adlı Ģiirinde kendisini Ģöyle tanıtır:
Bilmeyen soranlara aydın, bu garıp adımız:
Aslı – Gerkez, yurdı – Etrek, adı - Magtımgulıdır

Etrek nehrinin kıyısında bulunan HacıgovĢan‘da bir ulemâ âilesinin çocuğu olarak dünyâya gelmiĢtir. Hive Medresesinde eğitim gören babası Devlet
Mehmet Âzâdî (Dövletmämmet Azadı, 1700-1760), Göklen uruğunun Gerkez
kabîlesinden olup Garri Molla olarak tanınan âlim ve Ģâir bir kiĢidir. Dört bab
(bölüm)‘dan oluĢan oldukça hacimli bir eser olan Va‘z-ı Âzâd (Vagzı-Azat) adlı
ahlâkî mesnevînin Ģâiri olan Âzâdî, bu eserinde 18. asırda yaĢayan Türkmen
boylarının siyâsî ve iktisadî durumunu dile getirmiĢ, iç çatıĢmalar ve kavgalar sebebiyle merkezî bir siyâsî otoritenin altında birleĢemeyen, dağınık ve göçebe olarak yaĢayan Türkmenleri bir araya getirme, birlik oluĢturma, böylece sosyal


Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSAKKAYA tarafından yazıldı (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü).
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düzenin tesisi ve iktisâdî refaha ulaĢma yolundaki görüĢleriyle kanaat önderliği
yapmıĢtır. Bu özelliklerinden dolayı ünlü Ģâirin adı, bugün Türkmenistan‘ın en
büyük üniversitelerinden biri olan ―Dövletmämmet Azadı Adındakı Türkmen
Milli Dünyä Dilleri Ġnstitutı‖sında yaĢatılmaktadır.
Eğitimi
Ġlk eğitimini babasından alan Mahdumkulu, sonra köy okulunda Molla
Niyaz Sâlih (Nıyazsalıh)‘ın öğrencisi oldu. Gençliği Etrek, Soñudag, Gızılbayır
civârında geçen, baba mesleği olan keçecilik ile gümüĢ ustalığı sanatını da
devâm ettiren Mahdumkulu, Gızılayak (Ģimdiki Esenmeñli) köyündeki Ġdris
Baba‘nın medresesinde bir yıl eğitim gördükten sonra Buhârâ‘daki GögeldaĢ
Medresesine geçti. Afganistan ve Hindistan‘ın ardından Margelen, Andican ve
Semerkand‘a gitti. 1757‘de dönemin en tanınmıĢ medresesi olan Hive‘deki
ġirgâzî Medresesinde üç yıl eğitim gördü. 21 Mart 1760‘ta babasının vefâtı
üzerine vatanına döndü. Hayâtının daha sonraki dönemleri hakkında fazla bilgi
bulunmayan Ģâirin çok seyahat etmesi, Ġran, Afganistan, Hindistan, Irak gibi
ülkelerde bulunması, ona farklı hayat tarzlarını, medeniyetlerini yakından tanıma fırsatı verdi; ufkunu, dünyâ görüĢünü geniĢletti. ―Neyläyin‖ adlı Ģiirinde
seyahat etmeyi ne kadar çok sevdiğini dile getirir:
Köñül istär gezsem dünyä – älemi
Ganatım yok, uça bilmen neyläyin

Doğu târihini, felsefesini ve edebiyâtını çok iyi öğrenen Mahdumkulu,
Nizâmî, Sa‘dî-i ġîrâzî, Ali ġîr Nevâî ve Fuzûlî gibi klâsik Ģâirlerin eserlerini
okudu.
Edebî KiĢiliği
Mahdumkulu, klâsik Türk edebiyâtını, özellikle de Nevâyî‘yi çok iyi bilmekle berâber, Ģiirlerini canlı Türkmen lehçesiyle ve halkın anlayıp benimseyeceği bir üslûpla kaleme aldı. Üslûbu da dili gibi maharetli bir sâdelikte olan
Mahdumkulu, Türkmen edebî dilinin ortaya çıkmasına ve geliĢmesine önemli
hizmette bulundu; ideal Türkmen tipine örneklik etti; halk tarafından sevilip
benimsendi. Türkmen edebiyâtının en büyük Ģâiri olarak kabûl edilen Mahdumkulu, Seydî, Zelîlî, Kemîne, Molla Nefes, Mağrûbî ve Meteci ile birlikte Türkmen halk edebiyâtının yedigeni olarak anılmaktadır. Halk edebiyâtında çok
yaygın kullanılan, hatırda tutulması ve türkü hâline getirilmesi kolay olan murabba‘ biçiminde eserler verdi. Bununla birlikte muhammes, gazel, müseddes,
müsemmen gibi nazım Ģekillerinden de istifâde etti. ġiirlerinde hece veznini de,
Arap ve Fars edebiyâtlarının etkisiyle Türkmen edebiyâtına geçen arûz veznini
de kullandı. Doğrudan anlatım, tahkiye, karĢılıklı soru-cevap gibi çeĢitli anlatım
biçimlerini; istiâre, istifhâm, telmîh gibi çeĢitli söz sanatlarını da kullanan Mah-
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dumkulu, Ģiirlerinde ninnilere, mânilere, atasözlerine yer verdiği gibi, na‘t ve
münâcâtlara da yer verir.
Mahdumkulu‘nun Ģiirlerini kaleme aldığı XVIII. yüzyılda Türkmenler,
daha doğru bir tâbirle Orta Asya‘daki bütün Türk boyları, siyâsî, ekonomik ve
sosyal huzursuzluklar içindeydi. YavaĢ yavaĢ yerleĢik hayâta geçiyorlardı; güçlü bir devlete, merkezî bir otoriteye sahip değillerdi. Birbirleriyle sürekli
mücâdele eden küçük hanlıklar vardı ve hanlıkların içinde de kabîleler arası
mücâdeleler yaĢanıyordu. XVIII. yüzyıl Türkmenlerinin en önemli Ģâir ve toplum önderlerinden olan Mahdumkulu, -aynen babası gibi- kendisinden iki yüzyıl sonra kurulacak olan bağımsız Türkmenistan‘ın hayâlini dile getirdi, yabancı
güçlerin zulüm ve saldırılarından kurtulmak için öncelikle Türkmen boylarının
birleĢmesi ve bağımsız merkezî bir devlet kurulması gereği üzerinde durdu.
―BäĢimiz‖, ―Türkmeniñ‖, ―Türkmen Binası‖, ―Öñi-Ardı Bilinmez‖ vd. Ģiirlerinde vurguladığı bu birlik ve berâberlik rûhu, günümüzde Mahdumkulu ve diğer
Ģâirlerin etkisiyle yüceltilmektedir. O, Yerinden yurdundan edilen, esir pazarlarında satılan, yağmalanan halkına yürekten yandı; Ģiirlerinde onların dertlerini
dile getirdi. Türkmenlerin mâneviyâtını yükseltecek Ģiirler yazdı. Vatan duygusu çok kuvvetli olan Ģâir, ―Türkmeniñ‖ adlı Ģiirinde Türkmenlerin sâhip olduğu
değerleri anlatmakta ve vatanını övmektedir. ―Mert Bolmaz‖ adlı Ģiirinden alınan Ģu mısralar ise, onun vatan hakkındaki duygularını özetlemektedir:
EĢit adam doğan ilden
Gayrı mähriban yurt bolmaz

Mahdumkulu‘nun Türkmen hayâtını anlatan Ģiirlerine bakılarak devrin
sosyal hayâtının analizi yapılabilir. Sosyal adâletsizlikten, toplumsal huzursuzluğa sebep olan din âlimi ve idârecilerden; fakirleri ezen zenginlerden, rüĢvet
yiyen kadılardan Ģikâyet eden; talancılığa karĢı çıkan; mertliği, yiğitliği, atı,
silâhı, dostluğu, barıĢı, insan sevgisini, çok sevdiği memleketinin tabiatını ve
halkını anlatan yüzlerce Ģiire sahip olan Ģâir, gariplere, âcizlere ve yoksullara
hep merhametle yaklaĢtı. ―Ġli Gözlär‖, ―Geçip Baradır‖, ―Don Bolsa‖, ―AyGünüñiz Batmaga‖, ―Döke BaĢladı‖, ―Gaça BaĢladı‖, ―Bolmasa‖ vb. Ģiirleri,
Ģâirin bu duygularını yansıttığı Ģiirlerindendir. ―Gaça BaĢladı‖ adlı Ģiirinde kötü
idârecileri ve sahte din adamlarını ―kıyamet alameti‖ olarak göstermektedir:
ġalarda galmadı hökmi-adalat
Bir pul üçin müfti berer rovayat
Bil, bu iĢler – niĢanayı-kıyamat
Zalımlar bitoba öte baĢladı

Mahdumkulu‘nun nasîhat edici Ģiirleri de çoktur. Türkmenlerin ―halîfesi‖
ve ―akıldârı‖ olarak kabûl edilen Mahdumkulu, halkı aydınlatmak için Ģiirlerinde öğüt verici bir üslûp kullandı; doğru yolu göstermeyi, kendisine verilmiĢ
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mukaddes bir görev kabul etti; insanlara açgözlülük, hırsızlık, korkaklık, ahlâksızlık, amaçsızlık, miskinlik, yalancılık ve dedikodudan uzak durmalarını; anlayıĢlı, bilgili, terbiyeli, nâzik, ince sözlü, ileri görüĢlü, mert, kuvvetli, kararlı,
becerikli, çalıĢkan, vefâlı, dürüst, misâfirperver olmalarını öğütledi. ―YaraĢmaz‖, ―Söhbet YagĢıdır‖, ―Duz Hem Bolmasa‖, ―Ikrarsız Ärden‖, ―Sazına
Degmez‖ vb. Ģiirleri Ģâirin bu temalarda yazdığı Ģiirlerdir. ―Durasıñ Geler‖,
―GıbatkeĢ‖, ―Hab Atan‖, ―ÇilimkeĢ‖ vb. Ģiirlerinde enfiye çekme, sigara içme
gibi zararlı alıĢkanlıkların insanın geliĢimini engellediğini dile getirdi. Babası
Âzâdî gibi dînî temellere dayalı görüĢleriyle insanları iyiye, doğruya sevk etmeye çalıĢtı. Mahdumkulu‘nun bâzı dizeleri, bugün halk arasında atasözü hüviyetinde yaĢamaktadır.
Mahdumkulu‘nun aĢk ve sevgi üzerine söylediği Ģiirler de vardır. Bâzı
aĢk Ģiirlerinde Türkmen kızlarının güzelliğini, edep ve erkânını, sevginin kutsallığını, kadının sosyal hayattaki yerini dile getiren Mahdumkulu, gençlik yıllarında gönül verdiği, fakat evlenmesine engel olunduğu için ayrılığının ateĢiyle
yanıp tutuĢtuğu Benli (Menli, Meñli) için pek çok Ģiir yazdı. ―Ayrıldım‖ adlı
Ģiirini ise Meñli‘nin baĢkasıyla evlendirilmesi üzerine kaleme aldı. Ģâirin ―Bu
Derdi‖, ―Yar Bizim Sarı‖, ―Gızmalı Boldum‖ adlı Ģiirleri sevginin kutsallığı,
yüceliği; ―Gördüñmi?‖, ―Novruzdan Seni‖, ―AĢık BolmuĢam‖ gibi Ģiirleri de
Türkmen kızlarının güzelliği, terbiyesi ve becerikliliği hakkındadır. ―Öylengin‖
adlı Ģiirinde ise evlilikle ilgili görüĢlerini açıklamaktadır:
Yigit halıñ garrılıga
Salayın diyseñ, öylengin
Kethudalık endiĢesin
Kılayın diyseñ, öylengin

Ağabeylerinin esir alınarak götürüldükleri yabancı yerlerde ölmesi, iki
evlâdının küçük yaĢta vefât etmesi, geride baĢka çocuğunun kalmaması onu
derinden etkilemiĢ ve Ģiirlerine yansımıĢtır. ―Izlamayan Boylarmı?‖ adlı Ģiirinde, Sarı ve Ġbrahim adlı oğullarının ölümünün onu nasıl derin bir kedere boğduğu hissedilmektedir. Dînî-tasavvufî düĢüncenin temelini oluĢturan dünyânın
fânîliği en temel temalarındandır. Halk Ģiiri geleneğindeki bâde içme motifi,
onda da görülür. ―Uçdum Yaranlar‖ Ģiirinde Mahdumkulu‘ya bâde, kırklar tarafından sunulmuĢtur. Rüyâyı bir Cuma gecesi görmüĢ, kanat vurup göklere uçmuĢ ve dünyâyı böylece gezerek seyretmiĢtir. Kara bağlıkta çemeni görüp de
içeri girdiğinde kırklarla karĢılaĢmıĢ, kırklar onu buyur ederek, kadehe Ģarap
koyup ikrâm etmiĢlerdir. Artık Mahdumkulu baĢka bir âlemdedir; bilge olmuĢ,
piĢmiĢ, tutuĢmuĢ, yanmıĢ, mânâ pazarında hayâta dönmüĢtür. Ġslâmî dönem
Türk edebiyâtında Hz. Muhammed‘in yeri çok önemlidir. Hemen hemen her tür
ve biçimdeki eserde, Hz. Muhammed‘e duyulan sevgi ve bağlılığın ifâdesini
bulmak mümkündür. ―Turgıl Dediler‖ Ģiirinde, Hz. Muhammed‘in emri üzerine
kendisine aĢk bâdesi içirilerek âĢıklık mesleğine girmesi anlatılır:

Türk Tarihinden Seçme ġahsiyetler

311

Resullah aydı: Ya ġâh-ı Merdân
Eyâ Selim Hoca, ya Baba Selman
Ebu Bekr-i Sıddık, ya Ömer, Osman
Bu kulun maksadın bergil dediler.
…
Resullah aydı: Ashâblar yörün
Oğlanı uzatın bir bata berin
Buyurdu dört atla eltip tapĢırın
Getirgen cayında koygıl dediler.
…

ġiirlerinde dört halîfe ile peygamberlere de yer veren Mahdumkulu, ―Bir
Nân Götürdü‖ adlı Ģiirinde, ġâh-ı NakĢıbendî‘nin kendisine bâde sunduğunu
anlatır. Bağımsızlığı, kötüye ve zâlime karĢı savaĢı dile getirirken Köroğlu ve
Dadaloğlu‘nu, mutasavvıf olmamakla birlikte halkı doğru yola çağırırken Ahmed Yesevî‘yi, rahat ve baĢarılı söyleyiĢle Karacaoğlan‘ı hatırlatan; yalın anlatımıyla Yûnus Emre gibi mesaj veren, zâten onunla aynı kaynaktan beslenen;
konu seçimi, konuları ele alıĢ biçimi, üslûbu, edebî anlayıĢı, estetik zevki ve dili
halk Ģiiri çizgisinde olan Mahdumkulu, millî unsurlara dönmeyi amaçladı; kahramanlık Ģiirleriyle halka cesâret verdi; onların mânevî güçlerini yükseltti, onlara destek oldu. Böylece millî Ģâir unvânını fazlasıyla hak etti.
Tespit edilen Ģiirlerinin sayısı 500‘ü aĢan, Türk dünyâsının birçok coğrafyasında tanınan, Ģiirleri çeĢitli dillere çevrilen, eserleri ile Türkmen edebî
târihinde altın bir sayfa açan Mahdumkulu, Türkmen edebiyâtının inkiĢâfında
ve Türkmencenin edebî dil olarak geliĢip yaygınlaĢmasında büyük rol oynadı.
Seydî, Zelîlî, Kemîne, Mollanepes gibi klâsikler ve birçok Türkmen Ģâiri, onun
açtığı edebî yolda yürüdü. Bugün baĢkent AĢkabad‘ın en uzun caddesi, Mahdumkulu adını taĢımaktadır. Ayrıca onun adını taĢıyan bir enstitü mevcuttur.
Mahdumkulu, Dil ve Edebiyât Enstitüsü Elyazmaları Bölümü‘nde Ģâirin dîvânının 100‘den fazla nüshası bulunur. 1842‘de baĢlayan Ģiirlerinin yayımlanması
iĢi, XX. yüzyılın baĢlarından îtibâren hakkındaki çeĢitli araĢtırmalarla birlikte
devâm etmiĢtir.
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