TULUM HOCA VE ED‹GE DESTANLARININ T‹P VE
VAKALAR BAKIMINDAN KARﬁILAﬁTIRILMASI
A Comparison between the Legend of “Tulum Hodja” and “The Epic Story
of Edige” from the Viewpoints of Figures and Events.
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ÖZET
Türk dünyas›n›n kültür köprülerinden birini de destanlar oluﬂturmaktad›r. Türk destan gelene¤inde
birden fazla Türk boyu aras›nda anlat›lan destanlardan biri olan Edige destan›, K›r›m ve Kazan Tatarlar›ndan baﬂka Altay, Kazak, Nogay, Karakalpak, Baﬂkurt, Özbek ve Türkmenler aras›nda varyantlar›yla yaﬂamaktad›r. Bu destan, Kazak ve K›r›m (Tatar) Türklerinde “Edige”, Baﬂkurt, Nogay ve Kazan (Tatar) Türklerinde “Edigey”, Karakalpak Türklerinde de “‹dige” adlar›yla bilinmektedir. Destan›n Özbekler aras›nda “Tulum Biy”, Türkmenler aras›nda da “Tulum Hoca” adlar›yla varyantlar› tespit edilmiﬂtir.
Türkmenlerin Tulum Hoca destan› ile Nogay Türklerinin Edige destan› aras›nda büyük benzerlikler
bulunmaktad›r. Bu çal›ﬂmada co¤rafi alan› Alt›nordu, Ulu¤ Türkistan ve Sibirya olan Edige destan›yla
Türkmenlerin Tulum Hoca destan› tip ve vakalar› bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Karﬂ›laﬂt›rmada Edige
destan› için Rüstem Sulti’nin “Edigey”, ‹.A. Belyayev’in “Skazaniya o Edige i Togtam›ﬂe”, Aﬂim ﬁeyhaliyev’in
“Nogayd›n K›rk Bat›r› Edige”, Tulum Hoca destan› için de Baba Veliyev’in “Tulum Hoca –Dessan-” adl› eserleri esas al›nm›ﬂt›r. ‹ki destan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda tiplerin tamam›na yak›n›n›n baz› ses de¤iﬂiklikleriyle adlar›n›n bile ortak oldu¤u vakalar›n ise ortak olmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r.
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ABSTRACT
Epics are one of cultural bridges of Turkish world. Edige epic is one of the epics narrated in more than
a Turk communities in the Turkish epic tradition. This epic is still narrated through its variants in not only
Crimea and Qazan Tartars but also in Altay, Kazak, Nogay, Karakalpak, Bashkurt, Uzbek and Turkmen.
This epic is defined as Edige in Kazak and Crimea (Tartar) Turks, Edigey in Bashkurt, Nogay, Kazan (Tartar) Turks, ‹dige in Karakalpak Turks, too. Two different variants recently of this epic have been defined
which are “Tulum Biy” in Uzbeks and “Tulum Hodja” in Turkmens.
There are great resemblances between Turkmens’ Tulum Hodja epic and Nogay Turks’ Edige epic. In
this work Edige epic, whose geographical area is consisted of Golden Horde, Grand Turkestan and Siberia is
compared with Tulum Hodja epic of Turkmens through the figures and events. The comparison is based on
such works: Rustem Sulti’s “Edigey”, ‹.A. Belyayev’s “Skazaniya o Edige i Togtamiﬂe” and Ashim Sheyhaliyev’s “Nogaydin Kirk Batiri” for Edige epic, Baba Veliyev’s “Tulum Hoca -Dessan-” for Tulum Hodja epic, too.
When compared these two epics it is realized that almost figures are the same even their names with phonetical variations, but events are totaly different.
Key Words
Epic, Tulum Hodja, Edige, Turkmen, figure, event.

Sözlü gelenek edebiyat›n›n tür olarak zenginli¤i Türkmen kültürünün
önemli bir özelli¤idir. Türkmenlerin yaz›l› gelenek edebiyatlar›n› geç tarihlerde
oluﬂturmalar› (18. yüzy›l), sözlü gelene-

¤in canl› bir ﬂekilde günümüzde bile devam etmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Sözlü gelene¤in türlerinden biri
olan destanlar, Türkmen halk› aras›nda
büyük bir ilgi görmüﬂtür. Türkmenler
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iki telli bir saz olan “dutar”lar› eﬂli¤inde
destanlar› baﬂ›ndan sonuna kadar söyleyebilen kiﬂilere “bahﬂ›” demektedirler.
“Türk Dünyas› Destanlar›n›n Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktar›lmas› ve
Yay›mlanmas› Projesi”ne göre Türkmen
destanlar› ﬂunlard›r: Asl›-Kerem, Gevher K›z-ﬁiral› Bey, Göro¤lu, Gül-Bilbil,
Gül-Senuber, Hurlika-Hemra, LeylaMecnun, Melike Dilaram, Necepo¤lan,
Ray Çini, ﬁasenem-Garip, Sayat-Hemra,
Seypelmelik-Medhelcemal, Tahir-Zühre,
Yusuf-Ahmet, Yusuf-Zeliha (http://bornova.ege.edu.tr/ ~tdae/projeler.html).
Türkmen destanlar› tema ve muhteviyat›na göre çeﬂitli gruplara ayr›lmaktad›rlar. “Göro¤l›”, “Yusup-Ahmet”, “Al›
Be¤-Bal› Be¤”, “Dövletyar” destanlar›,
kahramanl›k destanlar› olarak de¤erlendirilmektedir. “Necebo¤lan” bahﬂ›lar›n
hayat›n› dile getiren destan, “Leyli-Mecnun”, “Zöhre-Tahir”, “ﬁasenem-Garip” gibi destanlar aﬂk (lirik) destanlar›, “Gülbilbil”, “Gül-Senuber” gibi eserler ola¤anüstü (fantastik) destanlar olarak nitelendirilmektedir (Ç›nar 1997: 85).
Türkmen halk edebiyat›nda bu destanlar›n yan›nda Türk edebiyat›nda en
çok tan›nan ﬂairlerden Karaco¤lan’a ait
bir destan da bulunmaktad›r (Baﬂgöz
1979; Günay 1994; Ç›nar 1997: 105132’den).
Ancak Türkmenlerin “Tulum Hoca”
destan› hakk›nda kaynaklarda fazla bilgi verilmemektedir. Çünkü destan Türkmenistan’da da henüz yeni bas›lm›ﬂt›r.
Türkmen araﬂt›rmac› Baba Veliyev, destan› kiril harfleriyle “Tulum Hoca” ad›yla 1993 y›l›nda yay›mlam›ﬂt›r. Ayn› araﬂt›rmac›, 1987 y›l›nda “Türkmenistan
‹limler Akademisinin Haberleri” isimli
derginin Haziran say›s›nda bu destan›
tan›tan bir yaz› yazm›ﬂt›r. Destan›n Türkiye’de tan›nmas› da Veliyev’in bu yaz›s›n›n Himmet Biray taraf›ndan Türkiye
Türkçesine aktar›l›p 1991 y›l›nda “Millî
Folklor” dergisinde yay›mlamas›yla olmuﬂtur.
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Veliyev 1993 y›l›nda yay›mlad›¤› kitapta destan›n tam metnini vermektedir. Araﬂt›rmac› kitab›n baﬂ k›sm›na önceki tan›tma yaz›s›n›n biraz daha geniﬂletilmiﬂ bir ﬂeklini eklemiﬂtir. Bu yaz›ya
göre destan, bir Türkmen boyu olan
Çovdurlar›n aras›ndan derlenmiﬂtir. Bu
nedenle di¤er Türkmen boylar› aras›nda
da fazla tan›nmamaktad›r. Destan›n
Çovdur Türkmenleri aras›ndan derlenmiﬂ varyantlar›, hâlen Aﬂkabat’ta, Türkmenistan ‹limler Akademisi’nin Mahtumkulu Dil ve Edebiyat Enstitüsü’nün
Elyazmalar› Bölümü’ndeki 1991, 2215,
2047 numaral› dosyalarda muhafaza
edilmektedir.
Tulum Hoca destan›, Özkul Çobano¤lu’nun “Türk Dünyas› Epik Destan
Gelene¤i” isimli kitab›nda, “Yeni Destanlar” ana baﬂl›¤› alt›nda, kahramanl›k
destanlar›ndan biri olarak verilmiﬂtir
(Çobano¤lu 2003: 51).
Destan›n ayr›nt›lar›na geçmeden
önce onun hikâye mi destan m› oldu¤u
konusunda da birkaç söz söylemek gerekecektir. Çünkü Tulum Hoca’y› 1987’de
tan›tan yaz› ve bunun Türkiye Türkçesine aktarmas›nda da görülece¤i üzere
eser ilk baﬂta bir halk hikâyesi olarak
takdim edilmiﬂtir (Veliyev 1987; Veliyev
1991). Ancak Veliyev daha sonra fikrini
de¤iﬂtirmiﬂ ve eseri destan olarak vas›fland›rm›ﬂt›r. Destan›n kiril harfleriyle
metninin verildi¤i kitab›n ad› “Tulum
Hoca -Dessan-” ﬂeklindedir (Veliyev
1993).
Türkmenlerin Tulum Hoca destan›,
Türk halklar› aras›nda varyantlar› ile
birlikte bilinen Edige destan›yla büyük
benzerlikler göstermektedir. Türk epik
destan gelene¤inde birden fazla Türk
boyu aras›nda anlat›lan destanlardan
biri olan Edige destan›, K›r›m ve Kazan
Tatarlar›ndan baﬂka Altay, Kazak, Nogay, Karakalpak ve Baﬂkurtlar aras›nda
varyantlar›yla yaﬂamaktad›r. XIV-XV.
as›rda Alt›nordu Devleti’nde yaﬂanan
mücadeleleri anlatan Edige destan› ilk
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olarak Çokan Velihano¤lu taraf›ndan
derlenmiﬂtir. Bu destan›n Kazak, Tobol
ve K›r›m varyantlar› Radloff’un ünlü
Proben serisinin III., VI. ve VIII. Ciltlerinde yer almaktad›r (Çobano¤lu 2003:
326).
Edige destan›, destan›n kahraman›
Edige’nin mensup oldu¤u boy nedeniyle
daha çok Nogay Türklerinin bir destan›
olarak bilinmektedir. Bu destan Kazak
ve K›r›m (Tatar) Türklerinde “Edige”,
Baﬂkurt, Nogay ve Kazan (Tatar) Türklerinde “Edigey”, Karakalpak Türklerinde ise “‹dige” adlar›yla bilinmektedir
(http://bornova.ege.edu.tr/~tdae/projeler.html).
Türkmen araﬂt›rmac›s› Veliyev’in
dedi¤ine göre destan›n Özbekler aras›nda da bir varyant› bulunmaktad›r ve bu
varyant H. Zarifov taraf›ndan 1920’li
y›llarda Özbekler aras›ndan tespit edilip
“Tulum Biy” ad›yla Özbek Folklorunun
Hrestomatiyas›’nda neﬂredilmiﬂtir (Veliyev 1991: 43).
Edige’nin mensup oldu¤u Nogay
Türklerinin yaz›l› bir edebiyatlar› yoktur, ancak çok zengin bir sözlü edebiyatlar›, özellikle destan kültürleri bulunmaktad›r. K›pçak grubuna dahil olan
Nogaylar›n Mo¤ol kabilesi Mang›tlar’dan veya Uz ve Peçenek Türklerinden geldiklerine dair görüﬂler bulunmaktad›r. Bu Türk toplulu¤u, Astrahan,
Kuzey Kafkasya, K›r›m, Romanya’n›n
Köstence Bölgesi ve Türkiye’de son Alt›n
Ordu hükümdar› Toktam›ﬂ’a isyan eden
ve Cuci’nin soyundan gelen tümen komutan› Nogay’›n ad›ndan Nogay’a ba¤l›
olanlar anlam›nda kullan›lan Nogay
ad›yla tan›n›r. Türkistan’da bilhassa Buhara ve Hive’de, Alt›n Ordu’da Timur’un
o¤ullar›na destek veren ve onlara baﬂka
boylar›n da kat›lmas›yla reisleri Edige
Mirza’n›n (Edige destan›n›n baﬂkahraman›) yönetiminde güçlenen toplulu¤a,
içlerindeki önemli boylardan birinin ad›na nispetle Mang›t ad› verilir. Nogaylar
için bu iki ad› bir arada Mang›t-Nogay
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ﬂeklinde kullanan kaynaklar da bulunmaktad›r.
(http://aduod.sitemynet.com/turkdunyasi/nogay.htm). Mang›tlar Ebulgazi Bahad›r Han›n eserinde
Maññ›t ad›yla geçmektedir.
‹ﬂte Edige destan›ndaki vakalar da
Nogaylar›n tarihine paralel olarak Toktam›ﬂ, Timur ve Edige gibi tarihî ﬂahsiyetler etraf›nda ﬂekillenmiﬂtir.
Destanlar, dil, arkeoloji, musiki,
folklor ve benzeri kültür verileri gibi
milletlerin hayat›nda bir taraftan günümüzden uzak geçmiﬂe birer kültür köprüsü iken, di¤er taraftan da Türk dünyas›nda Türk elleri itibariyle kültür
köprüleridir (Kalafat 2003: 345).
Biz bu yaz›m›zda bilhassa K›pçak
grubu Türklerinde tan›nan Edige destan›yla Türkmenlerin Tulum Hoca destan›n› tip ve vakalar itibar›yla karﬂ›laﬂt›rmak istiyoruz. Ancak daha önce bu karﬂ›laﬂt›rma için Edige ve Tulum Hoca
destanlar›n›n k›saca özetlerini vermek
yerinde olacakt›r.
Edige Destan›’n›n Kazan (Tatar)
varyant› Rüstem Sulti taraf›ndan haz›rlan›p Türksoy Yay›nlar› aras›nda yay›mlanm›ﬂt›r (Sulti t.y.). Nogay varyant› ise
Aﬂim ﬁeyhaliyev taraf›ndan 1991 y›l›nda Mahaçkala’da bas›lm›ﬂt›r (ﬁeyhaliyev
1991). Edige’nin Nogay varyant› incelendi¤inde Rüstem Sulti’nin verdi¤i varyantla baz› ayr›nt›lar d›ﬂ›nda hemen hemen ayn› oldu¤u görülmektedir. Bu nedenle burada yaln›z Kazan (Tatar) varyant›n›n özeti verilecektir. Rüstem Sulti’nin verdi¤i Kazan varyant›na göre
Edige destan› ﬂöyle özetlenebilir (Çobano¤lu 2003: 326-335 ve Sulti t.y.’den):
“Eski zamanlarda K›pçaklar›n yurdunda Tatar’dan do¤an Nogay ilinde
Toktam›ﬂ isimli bir han vard›r. Toktam›ﬂ
seksen sokakl› Saray ﬂehrinde oturmaktad›r. Toktam›ﬂ Tökli Ayak ad›ndaki emsalsiz bir av kuﬂuna sahiptir. Bir gün
S›rderya, Semerkant’ta oturan Barlas
emiri Timur, Toktam›ﬂ Han’a bir mektup
göndererek ondan dokuz yurtta ﬂanl› av
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kuﬂu Tökli Ayak’› ve Ak Boz adl› at›n› ister. Toktam›ﬂ Han Aksak Timur’a sert bir
yan›t vererek onun isteklerini geri çevirir.
Toktam›ﬂ bir gün av kuﬂlar›na bakan Kutlukaya Bey’i yan›na ça¤›rarak
ondan av kuﬂu Tökli Ayak’›n yumurtalar›ndan ç›kan iki yavruyu getirmesini ister. Yavrular getirilir. Han kuﬂlar› uçurmaya çal›ﬂ›rsa da kuﬂlar uçmaz. Toktam›ﬂ bunlar›n Tökli Ayak’›n yavrular› olmad›¤›n› anlar ve Kutlukaya’y› Tökli
Ayak’›n yumurtalar›n› Aksak Timur’a
satmakla suçlay›p onun kendisini kand›rmaya çal›ﬂt›¤›n› söyler. Bunun üzerine Kutlukaya Bey kendisinden baht,
handan da devletin gitti¤ini söyler. Han
çok sinirlenir ve hemen Dörmen Bey’i ça¤›rarak Kutlukaya’n›n baﬂ›n›n vurulmas›n›, ard›ndan anas›n›n, kar›s›n›n ve yeni do¤muﬂ o¤lunun da öldürülüp soyunun kurutulmas›n› emreder. Kutlukaya’n›n kan kardeﬂi, büyük bir pir olan
Cantimir Ata Toktam›ﬂ Han’a gelip Kutlukaya Bey’in Baba Tökles Hoca Ahmet
taraf›ndan yetiﬂtirildi¤ini, affetmenin
büyüklük oldu¤unu, hanlara, beylere hatalar› affetmenin düﬂtü¤ünü söyler ama
Toktam›ﬂ’›n hoﬂgörüsü yoktur, affetmez.
Bunun üzerine Cantimir Pir en az›ndan
çocu¤un kan›n› dökmeyin der ama han
yine dinlemez. Han›n emri üzerine önce
Kutlukaya’n›n boynu vurulur, sonra anas›, kar›s› ve çocu¤unun öldürülmesi için
Kutlukaya’n›n evine gidilir.
Ancak daha önce Cantimir, kan
kardeﬂi Kutlukaya’n›n evine gelerek beﬂikteki o¤lunu al›p yerine kendi alt›nc›
o¤lu Kobog›l’› koyarak kaçar. Dörmen
Bey Kutlukaya’›n anas›n› ve kar›s›n› öldürüp beﬂikteki Kutlukaya’n›n o¤lu sand›¤› Cantimir’in alt›nc› çocu¤u olan bebe¤i öldürür. Küçük çocuk Cantimir’in
o¤lu Kobog›l san›larak büyür. Cantimir
o¤lana “edi¤imden ald›¤›m, kimsesiz
kald›n” diyerek “Edigey” ismini koyar.
Öldürülen Kobog›l’›n ad›yla büyüyen Edigey çevresindeki herkese yard›m
eder, iyili¤i ve yi¤itli¤iyle nam salar. On
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beﬂ yaﬂ›na geldi¤inde doksan boylu Orda’n›n doksan o¤lu bir olup Edigey’in
karﬂ›s›na dikilirler. Edigey onlarla güreﬂ
tutup hepsini yener. Onlar›n elbiselerini
al›p üst üste dizer ç›k›p tepesine oturur
ve Toktam›ﬂ gibi han oldum der. Böylece
ﬂöhreti yay›l›r. Söylentiler Toktam›ﬂ Han›n kula¤›na kadar gelir. Han merak
eder ve onu görmeye gider. Edigey ona selâm vermez. Han sebebini sordu¤unda
Edigey; doksan boylu Orda’n›n doksan
balas›n›n ve kendisinin yaﬂ›n› toplay›nca ç›kacak rakam›n han›n yaﬂ›ndan büyük olaca¤›n›n bunun için ilk selâm verecek kiﬂinin o olmas› gerekti¤ini söyler.
Toktam›ﬂ verecek cevap bulamaz ve saray›na döner. Üç gün gözüne uyku girmez.
Bu s›rada Dörmen Beyin o¤lu Urman
Bey üç kez h›rs›zl›k yap›p dördüncüde
yakalan›nca Edigey onun baﬂ›n› vurur.
Dörmen Bey ﬂikâyetçi olur. Edigey saraya getirilir ve kendini savunur, töreye ve
han buyru¤una göre hakl› bulunur. Toktam›ﬂ ondan saray›nda kalmas›n›, kendisine kürk, at, yular, as›l sungur kuﬂu
ve güzel bir k›z verece¤ini, bunun karﬂ›l›¤›nda onun da zor davalara hüküm vermesini ve K›r›m’dan gelen düﬂmanlar›
k›rmas›n› ister. Edigey sarayda kal›r.
Davalara bakar, düﬂmanlar› yener ve
devlet hazinesini yeniden alt›nla doldurur, halk› s›k›nt›dan kurtar›r.
Toktam›ﬂ Han›n ikiz k›zlar› olur.
Adlar›n› Haneke ve Köneke koyar. Edigey’in bir o¤lu olur ad›n› Norad›n (< Nureddin) koyar. Toy yapar, do¤umlar› kutlarlar.
Toktam›ﬂ Han’›n kar›s› Yenike bir
sabah han›n yan›na gelir ve Edigey’in
han gibi davalara bakt›¤›n›, düﬂman
haklad›¤›n› ve her iﬂte etkili ve yetkili oldu¤unu ve yine han gibi toy düzenledi¤ini; bunlar› yapmakla Toktam›ﬂ’›n taht›n› almaya çal›ﬂt›¤›n› söyleyip kocas›na
onu görünce neden aya¤a kalkt›¤›n› sorar. Toktam›ﬂ kar›s›na, Edigey’in Cantimir’in o¤lu oldu¤unu ve kendisine kötülük yapmayaca¤›n› söyleyip onu görünce
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aya¤a kalkmad›¤›n›, e¤er kalk›yor olsa
han olamayaca¤›n› söyler. Yenike ertesi
gün tahtta, kocas›n›n yan›ndaki yerine
oturur. Toktam›ﬂ’a belli etmeden han›n
kaftan›n›n ete¤ini kendi ete¤ine i¤neler.
Edigey’i görünce aya¤a f›rlayan Toktam›ﬂ’›n i¤nelenmiﬂ kaftan›n›n ucu y›rt›l›r
ve i¤ne yere düﬂer. Han çok utan›r. Yaln›z
kald›klar›nda Yenike Toktam›ﬂ’a Edigey’i s›namas›n› önerir. Han kabul eder.
Edigey’e içmesi için içine zehir koyduklar› bir çanak bal verirler. Edigey b›ça¤›n›
ç›kar›r ve içinde zehir varsa b›çak onu
als›n diyerek b›ça¤›n›n ucunu bal›n içinde döndürüp bal› dörde böldükten sonra
içer. O gidince, Yenike hana Edigey’in
kendisine düﬂman oldu¤unu, çünkü dost
olan›n bal› b›ça¤›n›n ucu ile de¤il sap›
ile kar›ﬂt›raca¤›n› söyler ve Edigey’in b›ça¤›yla yapt›¤› hareketlerini yorumlar.
Dört parçaya bölünen bal›n; ‹dil, Yay›k
sular›, ‹rtiﬂ ve Çulman’› dört deryal›
yurdunu gösterdi¤ini, Edigey’in bal› dörde bölmesinin bunlar› dörde bölerim anlam›n› taﬂ›d›¤›n›; kar›ﬂt›rmas›n›n, Saray ile Bulgar’› kar›ﬂt›r›r›m demek oldu¤unu; elek kova demesiyle de k›zlar›n›
kastetti¤ini onlardan birini o¤luna alaca¤› imas›nda bulunmuﬂ oldu¤unu söyler. Han› bir toy düzenleyerek Edigey’in
asl›n› araﬂt›rmas› konusunda ikna eder.
Toy düzenlenir, uzak diyarlardan davet
edilen alplerin hepsine Edigey’in asl› sorulur. Daha sonra fikir birli¤iyle yaﬂl›
Subra Y›rav ça¤›r›l›r ve ona sorulur.
Subra Y›rav Edigey’e birçok sorular yönelttikten ve onu denedikten sonra Toktam›ﬂ Hana bu yi¤idin geçmiﬂte kendisinin baﬂ›n› vurdu¤uz av kuﬂlar›n›n bak›c›s› Kutlukaya Beyin o¤lu oldu¤unu söyler. Toktam›ﬂ bunu ö¤renince Edigey’i zehirlemeye karar verir. Bal›n içine zehir
koyar ve Edigey’e sunar. Ancak Edigey’in
adamlar› durumu anlar ve ona iﬂaret verirler. Bu s›rada adamlar› Edigey’in at›
hariç bütün atlar›n da e¤erlerini sökerler. Edigey “çanak burnuma vurdu” deyip kalkar ve at›na atlay›p kaçar.
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Toktam›ﬂ Han onun ard›ndan beylerini salar ama atlar›n e¤erleri düﬂüverince Edigey’e yetiﬂmekte gecikirler. Edigey ise bu süre içinde ‹dil ›rma¤›n› geçer.
Beﬂ kardeﬂi de kendisine kat›l›r. Daha
sonra Toktam›ﬂ’›n ard›ndan gönderdi¤i
Canbay ve dokuz adam› onlara yetiﬂirler
fakat Edigey ve grubu ›rma¤›n karﬂ› k›y›s›na geçmiﬂtir. Karﬂ›l›kl› konuﬂmaya
baﬂlarlar. Canbay Edigey’i geri dönmesi
için kand›rmaya çal›ﬂ›r. Edigey eskideki
Cengiz Han ile denk oldu¤unu ve ordu
kurup baﬂ olmad›kça geri dönmeyece¤ini, ancak isteklerini gerçekleﬂtirdi¤inde
onlar› yok etmek için geri dönece¤ini söyleyerek onun teklifini geri çevirir.
Edigey ﬁah Timur’a do¤ru yol al›r.
Yolda onlara kat›lan kiﬂilerle birlikte on
yedi kiﬂi olurlar. Yolda giderlerken k›rk
kervanc›n›n bir yerde tutsak oldu¤unu
görürler. Edigey arkadaﬂlar›na dere yata¤›nda saklanmalar›n›, oraya yaln›z gidece¤ini söyler ve k›rk kervanc›n›n yan›na var›p onlara neden tutsak olduklar›n› sorar. Kervandaki yaﬂl› Kolçura, Kara
Tigin Alp’in elinden kaçamayacaklar›n›,
o ölmeden kendilerine rahat yüzü olmayaca¤›n› söyler. Bir Edigey varm›ﬂ onu
nerede buluruz, gelsin bizi bu zalimin
elinden kurtars›n der. Henüz tan›mad›klar› Edigey’e hemen buralardan gitmesini, Kara Tigin Alp’e görünmemesini söyler. Edigey, yaﬂl› Kolçura’y› dinlemez,
at›ndan iner onu a¤aca ba¤layarak Kara
Tigin’in ota¤›na girer. Ota¤›n içinde bir
dev yatmaktad›r. Kara Tigin çok ﬂiﬂman
ve çok iridir. Baﬂ köﬂede ise Aksak Timur’un k›z› Akbilek “Yaﬂl› bir gavura kul
oldum” diyerek a¤lamaktad›r. Edigey k›za “Seni kurtar›rsam baban bana ne verir?” diye sorar. K›z da at, kürk, taht verip ordusuna da baﬂ edece¤ini söyler.
Edigey, Kara Tigin’in gö¤süne okunu niﬂanlay›p atar. Kara Tigin Alp ba¤›rarak
kalkar ve koca cüssesiyle ac› içinde k›vranarak ota¤› y›kar. Kendisini öldürenin
ad›n› sorar. Duyunca da kendisinin Edigey’in annesinin kardeﬂi olan peri k›z›-
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n›n o¤lu oldu¤unu, bu nedenle Edigey’in
a¤abeyi oldu¤unu ve onun kendisini öldürmekle büyük hataya düﬂtü¤ünü söyler. Timur’un k›z› Akbilek babas›n›n kendisini Edigey’e verece¤ini söyleyerek oradan gitmek ister. Kara Tigin, Edigey’e
gitmemesini, Toktam›ﬂ Handan kaç›p
Aksak Timur’a s›¤›nmas›n›n do¤ru olmayaca¤›n›, Timur’un da kendisine dost
olmayaca¤›n› söyler. Edigey onu dinlemeyince Kara Tigin “Senin çocu¤un Norad›n, hiç vermesin murad›n. Çocu¤unla
dalaﬂ›p sa¤ gözün ç›ks›n Edigey!” ﬂeklinde Edigey’e beddua eder ve ölür.
Kara Tigin ölmüﬂ ama Edigey’in
at›n›n kuyru¤unu elinden b›rakmam›ﬂt›r. Edigey kuyru¤u keser. K›rk kervanc›
Edigey’in önünde diz çöküp ona kul olurlar. Edigey a¤abeyi Kara Tigin’e akarsu
boyunda bir mezar kazd›r›p onu defneder.
K›rk hizmetkâr ve k›rk at, Edigey’in
on yedi adam› kanatl› atlara binip ﬁah
Timur’un ülkesine var›rlar. K›z›na kavuﬂan ﬂah toy düzenler, otuz gün e¤lenirler.
Edigey’in hikâyesini dinleyen Timur,
onun babas›n› da tan›d›¤›n› söyleyerek
Edigey’e beylik unvan› verip k›z› ile evlendirir ve Timur’la dost olurlar
Toktam›ﬂ Han Edigey’in kaç›p Timur’a s›¤›nmas›na çok içerler. Birgün
kar›s› Yenike yan›na gelir. Norad›n’›n
babas›n›n yapt›¤› hainli¤e karﬂ› kendi
aralar›nda yaﬂad›¤›n›, onun Toktam›ﬂ
Han›n k›zlar›ndan birini alarak han olmaya çal›ﬂt›¤›n›, e¤er han bir an önce
önlem almazsa bunun gerçekleﬂece¤ini
söyler. Bunun üzerine Toktam›ﬂ Han beylerini toplar ve onlara Edigey’in o¤lunun
kendi aralar›nda bulunmas›ndan rahats›zl›k duydu¤unu ve onu öldürmek istedi¤ini söyler. Beyler onun Norad›n’› öldürmesinin do¤ru olmayaca¤›n›, onu babas›n›n yan›na göndermenin daha yerinde bir hareket olaca¤›n› söylerler. Bunun
üzerine Norad›n’› yurttan kovmak için
saraya ça¤›r›rlar ve bunu kendisine bildirirler. Norad›n yurdundan kovulmuﬂ
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olman›n ac›s› ve utanc› içinde at›na atlay›p ﬂehirden ç›kar. Dört gün sonra beyler, Norad›n’a y›lk› at›n›n yavrusu sanarak verdikleri tay›n Edigey’in at› Tim
Çuvar’›n tohumu olan Sarala oldu¤unu
anlarlar.
Norad›n Semerkant’a babas›n›n saray›na var›r. Edigey onu sevinçle karﬂ›lar ve ba¤r›na basar. Aradan bir zaman
geçtikten sonra birgün Norad›n babas›n›n yan›na gelir ve memleketi ‹dil’i çok
özledi¤ini söyler. Babas› orada Toktam›ﬂ
Han oldu¤unu söylerse de Norad›n babas›na Saray ile Bulgar’›n; Çulman ile
Nokrat halklar›n›n eskisi gibi hana ba¤l› olmad›klar›n›, bu halklar›n “Edigey
gelsin bize baﬂ olsun” dediklerini, ordu
toplay›p Toktam›ﬂ’a savaﬂ açarak dedesinin, babas›n›n ve kendisinin öcünü ondan almak istedi¤ini söyler. Bunun üzerine Edigey Timur’a giderek o¤luyla birlikte sefere ç›kmak için ondan izin ister.
ﬁah›n izniyle bir ordu toplay›p Toktam›ﬂ
Hanla savaﬂmak için yola ç›karlar ve
‹dil ›rma¤›na ulaﬂ›rlar.
Toktam›ﬂ Han o gece bir rüya görür
ve ertesi gün rüyas›n› yorumlatmak için
yorumcu baﬂ›n› ça¤›rt›r. Yorumcu baﬂ›
Toktam›ﬂ’›n gördü¤ü rüyay›, han›n devletini ve hanl›¤›n› kaybedece¤i ﬂeklinde
yorumlay›nca Toktam›ﬂ’›n yüzü bembeyaz olur ve yorumcu baﬂ›n› zindana att›r›r. Toktam›ﬂ zaman kazanmak için Pir
Alaeddin’i Edigey’e elçi olarak gönderip
ondan ordusunu geri çekmeye ikna etmesini ister. Ayn› anda karargâh›n› kurup
savaﬂ haz›rl›¤›na giriﬂir. Edigey bu yaﬂl›
pire çok sayg› gösterir. Edigey pire Toktam›ﬂ’›n kendisine ve o¤luna yapt›klar›n›
affetmeyece¤ini söyleyerek o¤lunu sa¤›na, k›rk erine soluna alarak kuzeye do¤ru yönelir. Bu s›rada Aksak Timur, Edigey ile ‹dil yurdunu paylaﬂmamak için
kendisinin Toktam›ﬂ’› yenmesi gerekti¤ine karar verir ve hemen fillerinde bulundu¤u ordusuyla Toktam›ﬂ’a sald›r›r. Savaﬂ›n sonunda Aksak Timur’un ordusu
bozguna u¤rar ve Timur esir düﬂer. Ti-
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mur’un Toktam›ﬂ Han taraf›ndan esir
al›nd›¤›n› duyan Edigey askerleriyle ﬂehri kuﬂat›r ve k›sa süre içinde Toktam›ﬂ’›n
saray›n› basar. O¤lu Norad›n da ona yetiﬂir ve ﬂehrin içine girip savaﬂmaya baﬂlar. Baba o¤ul, Toktam›ﬂ Han›n ordusunda tek bir asker sa¤ kalmay›ncaya
kadar savaﬂ›rlar. Aksak Timur tutsakl›ktan kurtulur. Toktam›ﬂ Han kalan yüz
yi¤idiyle kaçar. Edigey saraya gelince
Toktam›ﬂ’›n kaçt›¤›n› ö¤renir ve o¤luyla
birlikte Toktam›ﬂ’›n peﬂine düﬂer. Edigey
yar› yolda o¤lundan Toktam›ﬂ’› yakalay›p öldürmesini, döndü¤ünde onu gönlünü kapt›rd›¤› Toktam›ﬂ’›n k›z› Haneke
ile evlendirece¤ini söyleyerek saraya geri
döner. Saraya döndü¤ünde Timur’un bütün hazineyi al›p yurduna geri döndü¤ünü, tahta da K›yg›rçak Han’› oturttu¤unu ö¤renir. Edigey onu ve askerlerini öldürüp ‹dil yurduna han olur.
Toktam›ﬂ ve yüz adam› bozk›rda
ilerlerler. Han fark edilmemek için yan›ndakilerden ayr›l›p üzerindeki dokuz
parça z›rh› da ç›kar›r. Onu takip eden
Norad›n z›rh› bulup giyer ve Toktam›ﬂ’›
yakalar. Toktam›ﬂ Norad›n’a üç kez ok
atar ama s›rt›ndaki z›rhtan dolay› oklar
Norad›n’a iﬂlemez. Norad›n bir vuruﬂta
Toktam›ﬂ Han›n baﬂ›n› gövdesinden ay›r›r ve kellesini heybesine koyup Saray’a
geri döner. Edigey söz verdi¤i gibi Toktam›ﬂ Han›n k›z› Haneke’yi ona verir. K›z
babas›n›n katiliyle evlenece¤i için çok
üzgündür. Bu yüzden beline bir keçe ba¤lay›p Norad›n’a kendisini Edigey’in hamile b›rakt›¤›n› söyler. Norad›n öfkeyle
tahtta oturan babas›na elindeki domb›ray› f›rlat›r. Böylece Kara Tigin Alp’in
bedduas› tutar ve o¤luyla dalaﬂarak
onun taraf›ndan sa¤ gözü kör edilir. Edigey böyle bir ﬂey olmad›¤›n› söyleyince
Norad›n piﬂmanl›k içinde saraydan ç›karak ‹dil yurdundan ayr›l›r ve Aksak
Timur’un yan›na gider. Edigey o¤lunu
çok özler ve Alaeddin Piri elçi olarak
onun yan›na gönderir. Norad›n piri k›ramaz ve geri döner. Bir süre sonra babas›
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Edigey’den hanl›¤› kendisine b›rakmas›n› ister. Bunun üzerine Edigey o¤luna
beddua eder ve Norad›n yere y›k›l›r, a¤z›
yüzü yamulur. Daha sonra o¤lunu affeder ve Norad›n’›n a¤z› yüzü düzelir, aya¤a kalkar. Fakat o¤lu hanl›k ›srar›ndan
vazgeçmez. Bunun üzerine Edigey taht›n› o¤luna b›rak›p ‹dil’den ayr›l›r.
Bu s›rada Toktam›ﬂ Han’›n o¤lu
Kadirbirdi Sultan yan›na adam toplayarak Çirüli gölüne gelir. Norad›n Han,
Toktam›ﬂ’›n eski adam› Kin Canbay’› avlanacak kuﬂ var m› diye bu göle gönderir. Kadirbirdi Sultan Kin Canbay’› yakalar ve ondan babas›na neden bu kötülü¤ü yapt›¤›n› sorar. Kin Canbay ona
Norad›n Han’› kendi elleriyle kendisine
getirece¤ini söyleyerek saraya geri döner.
Gölde bir sürü av oldu¤unu söyleyerek
Norad›n’› kand›r›r ve birlikte göle giderler. Norad›n Kadirbirdi Sultan taraf›ndan tutsak edilir. Kadirbirdi Sultan Edigey’e dokuz elçi göndererek o¤lunu tutsak ald›¤›n› ve kendisine haraç vermezse
onu öldürece¤ini söyler. Edigey de bu elçilerden yedisini esir al›p ikisini gönderir ve o¤lunu sal›vermezse bu yedi alpi
öldürece¤ini söyler. Sultan Norad›n’› yaral› olarak babas›na gönderir. Edigey
‹dil ›rma¤›n›n karﬂ› k›y›s›nda beklemektedir. ‹çinde yedi alpin oldu¤u sal ile Norad›n’›n bulundu¤u sal ayn› anda nehre
sal›n›r. Yar› yolda iken Edigey o¤luna
seslenir ve ohrah yedi alpi öldürmesini
söyler. Norad›n Sal› kendisine çekip yedi
alpi öldürür ve yaral› olarak k›y›ya geldi¤inde babas›ndan af dileyerek y›¤›l›r
kal›r. Kadirbirdi Sultan alplerinin öldürülmesi üzerine Edigey’e savaﬂ açar. ‹ki
ordu karﬂ›laﬂ›r. Kadirbirdi Sultan’la
Edigey teke tek vuruﬂurlar. Edigey çok
yara al›rsa da sonunda Kadirbirdi Sultan›n baﬂ›n› uçurur ve kaç›p bir sazl›¤a
saklan›r. Ancak Kadirbirdi Sultan›n on
iki beyi onun peﬂine düﬂerler ve Edigey’in onurlu bir er ise kendileriyle dövüﬂmekten kaçmayaca¤›n› söylerler. Edigey bu sözleri duyunca sakland›¤› sazl›k-
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tan ç›k›p on iki erle vuruﬂmaya baﬂlar.
Bütün atlar› yaralay›p on iki eri öldürür.
Edigey’in çok yoruldu¤u bu s›rada eski
adam› Bar›n Mirza ç›ka gelir ve Edigey’in baﬂ›n› teninden ay›r›r. Kesik baﬂ
dile gelir: “Bar›n, sana ne yapt›m? Birin
iki olmas›n. Birçok han› ben y›kt›m. Han
olup sen de kalamazs›n. Kazan, K›r›m,
Astrahan hesab›m› sormaya kalk›nca, ne
oldu¤unu sen o zaman görürsün!” der.
Kesik baﬂ güneﬂe do¤ru döner ve yeniden
konuﬂmaya baﬂlar: “Gelecek ulu günlere,
biz var›r›z o gelmez” der ve can verir.
Edigey’in ölümünden sonra ‹dil
yurdunda savaﬂ ç›kar, Edigey’in söyledikleri gerçekleﬂir ve Cengiz’den kalan
han taht›, kan taht›na dönüﬂür. Han saray› kuﬂat›l›r. K›r›m, Kazan, Astrahan
ayr› ayr› il olurlar. Alt›n Ordu da¤›l›r.”
Edige destan›n›n Karakalpak varyant› (Belyayev 1917) ﬂöyledir:
“Cengiz Han k›rk y›l ve o¤lu Toktaul da bir o kadar y›l hükümdarl›k ettikten sonra Toktaul’un o¤lu Toktam›ﬂ tahta ç›kar. Tam bu s›rada ço¤u yönlerden
H›z›r’› hat›rlatan ola¤anüstü özellikteki
Baba Tüklü-Saçl› Aziz’in peri kar›s›ndan destan›n baﬂ kahraman› Edige do¤ar. Toktam›ﬂ Han cesur bir yi¤it olarak
yetiﬂen Edige’yi y›lk›lar›na bakan k›rk
yi¤ide baﬂ yapar. Kahraman Edige’nin
ﬂöhreti gün geçtikçe artar. Çünkü o fakir
halk›n taraf›n› tutarak onlar› han›n paragöz beylerinden korumaktad›r. ‹ﬂte bunun için onu çekemeyen Agay ve Togay
adl› iki bey, “Alt›ayl›k Nogaylar›’n›n
hepsi Edige’ye hürmet gösterip, onun hakimiyetini kabul ediyorlar” diye onu Toktam›ﬂ’a ﬂikâyet ederler. Onlar›n söyledi¤i
bu yalana inan›p korkuya kap›lan Toktam›ﬂ Han Edige’yi tutsak eder. Kendisini ölümün bekledi¤ini anlayan Edige kerametli babas›n›n da yard›m›yla kaç›p,
yard›m istemek için Timur’un yan›na gider. Toktam›ﬂ Edige’yi elinden canl› kaç›rd›¤›na çok üzülür ve peﬂinden veziri
Kencebay’› yollar. Kencebay Edige’ye yetiﬂip “Toktam›ﬂ Han seni ça¤›r›yor. Haydi
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saraya geri dönelim. O sana mal mülk,
at-silâh ve Cengiz Handan miras kalan
alt›n taht›n› verecek” derse de Edige bu
teklifi kabul etmeyip onu kovar ve yoluna devam ederek Semerkant’a ulaﬂ›r. Timur Edige’yi güzel bir ﬂekilde karﬂ›lay›p
ona kucak açar ve alt›n taht›n üzerine
oturtarak ona “Kara Tigin yurdumu viran edip Akbilek adl› k›z›m› kaç›rd›. Ey
kahraman yi¤it, o zalimden benim öcümü al” der. Edige Kara Tigin’in izini sürüp onu yakalar ve onu a¤›r bir ﬂekilde
yaralar. Dünyadan umudunu kesen Kara Tigin; “Alt›ayl›k Nogaylar›n›n aras›nda Edige adl› bir kardeﬂim (anneleri
kardeﬂ) var. O bunu ö¤rense senden öcümü al›r” der. Edige yanl›ﬂl›kla yapt›¤› bu
iﬂten piﬂman olup kendini ona tan›t›r.
Kara Tigin, “Vah, olmad› kardeﬂim! Ben
Toktam›ﬂ Han›n köﬂkünü baﬂ›na geçirip
seni tahta oturtacakt›m. Ama ﬂimdi çok
geç” diyerek üzüntü içinde can verir. Edige onu defnedip Timur’un k›z› Akbilek’le
saraya geri gelir. Daha sonra Edige Timur’la birlikte ülkesine geri döner ve
Toktam›ﬂ Hana diz çöktürür. Timur Toktam›ﬂ’la Edige’yi bar›ﬂt›r›r ve Volga’n›n
bir yüzünü Toktam›ﬂ’a di¤er yüzünü de
Edige’ye verir. Fakat Toktam›ﬂ sözünde
durmaz ve Edige’nin ilini ya¤malar. Buna çok öfkelenen Edige o¤lu ile birlikte
gidip Toktam›ﬂ’› öldürür ve bütün Nogaylara han olur.”
Türkmenlerin Tulum Hoca destan›
ise ﬂöyle özetlenebilir (Veliyev 1993):
“Konrat denilen büyük bir memleketin baﬂ›na geçen padiﬂahlar sürekli ölmektedir. Bunun üzerine ülkenin padiﬂah›, uzun ömürlü olmas› için tahta ç›kard›¤› yeni padiﬂaha “durmuﬂ” anlam›ndaki Toktam›ﬂ ad›n› verir ve ölür. Toktam›ﬂ ﬁah›n doksan beyi ve bir o kadar da
veziri vard›r. Bu beylerin aras›nda Tulum Hoca adl› Mang›t’tan gelmiﬂ çok
ak›ll› biri vard›r. Toktam›ﬂ ﬁah ona çok
itibar etmektedir. Beylerin içinde Gencebay Köse diye k›skanç, hilekâr ve yalanc›
biri vard›r. Gencebay Köse o¤lu olmama-
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s›n› bahane ederek Tulum Hocan›n Toktam›ﬂ taraf›ndan ilden ç›kar›lmas›n›
sa¤lar. Yurttan kovulan Tulum Hoca
Konrat’tan ç›k›p uzunca bir yol yürüdükten sonra Hakim Atan›n kabrine var›r ve
orada kar›s›yla birlikte onlar› bu zor durumdan kurtarmas› için Tanr›’ya dua
ederler.
Gittikleri ülkede Tükli Aziz ve Saçl›
Aziz adl› iki aziz vard›r. Tükli Aziz da¤larda ve çöllerde gezmektedir. Saçl› Aziz
ise Kaf Da¤›’ndaki perilerin padiﬂah›d›r.
Bu ikisi bir su baﬂ›nda karﬂ›laﬂ›rlar ve
Tükli Aziz Saçl› Aziz’e âﬂ›k olur. Saçl›
Aziz suda y›kan›rken bedenine, yere basarken ökçesine, saç›n› tarad›¤›nda baﬂ›na bakmamas› ﬂart›yla onunla evlenir.
Aradan dört y›l geçer ve Saçl› Aziz Tükli
Aziz’den hamile kal›r. Ancak bu s›rada
Tükli Aziz, bir peri olan Saçl› Azizin ona
koﬂtu¤u ﬂartlar› bozar. Bunun üzerine
Saçl› Aziz beyaz bir güvercin olur ve
uçup gider. Güvercin Astrahan denizinin
kenar›ndaki büyük bir ç›nar›n baﬂ›na
konar ve dinlenmeye baﬂlar. Bu s›rada
do¤um sanc›s›yla yere düﬂer. Orada bir
o¤lan do¤urur ve onu ç›nar›n üzerindeki
Simurg kuﬂunun yuvas›na b›rak›r. Sonra tekrar güvercin olup gökyüzünde kaybolur. Bu s›rada Tulum Hocan›n Gülnahal (Gülnihal) adl› hizmetçisi bebe¤i
odun toplarken bulur ve Tulum Hoca’n›n
kar›s›na getirir. Tulum Hoca ve kar›s›
Novbahar (Nevbahar) Bibi çocu¤u evlât
edinip ad›n› Rah›mberdi koyarak tekrar
memleketlerine geri dönerler. Toktam›ﬂ
Han onu iyi karﬂ›lar. Rah›mberdi Tulum
Hoca’n›n elinde yetiﬂir ve çok yak›ﬂ›kl› ve
cesur bir delikanl› olur. Rah›mberdi’nin
ismi çocuklukta kar›ﬂt›¤› bir vakadan
dolay› Aytgeldi olmuﬂtur. Bu olay ﬂöyle
gerçekleﬂir. Rah›mberdi’nin çocukluk arkadaﬂlar›ndan Keyküt Kel adl› biri aﬂ›k
oyununda di¤erlerini hileyle yenip üttü¤ü aﬂ›klar› onlara tekrar geri satmaktad›r. Bu durumu fark eden Rah›mberdi
onu çok kötü bir ﬂekilde s›k›ﬂt›r›r ve bir
daha hile yapmamas› için uyar›r. Keyküt
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Kel yine bir gün arkadaﬂlar›yla aﬂ›k oyunu oynarken Rah›mberdi’nin geldi¤ini
görür ve pani¤e kap›larak kaçmaya baﬂlar. Kaçarken “ayt geldi, ayt geldi” diyerek onlara Rah›mberdi’nin geldi¤ini gösterir ve Rah›mberdi’nin ad› bu olaydan
sonra “Aytgeldi” kal›r. Ancak Tulum Hocay› çekemeyen vezirler Toktam›ﬂ Handan Tulum Hocan›n o¤lu Aytgeldi’yi kendisine evlât almas›n› isterler ve böylece
Toktam›ﬂ Aytgeldi’nin üçüncü babas›
olur. Ancak Aytgeldi’nin ileride taht›n
sahibi olaca¤›ndan korkan ayn› k›skanç
beyler (baﬂta kötü niyetli Gencebay Köse
olmak üzere) toplan›p tekrar bir karar
al›rlar. Teklifi padiﬂaha Ötgen adl› bir
vezir götürür ve Toktam›ﬂ’› raz› edip Aytgeldi’yi Barsagelmez denilen bir memlekete, Kalmuk ﬁah› Tüke ﬁah›n harac›n›
almas› için gönderilecek bir ordunun baﬂ›na geçirirler. Aytgeldi’nin çaresiz haz›rlanan bir orduyla yola ç›kar ancak ordusu onu yar› yolda yaln›z baﬂ›na b›rak›p
geri döner. Ama o vazgeçmez ve tek baﬂ›na yola devam ederek babas› Tükli
Aziz’in de yard›m›yla Kalmuk ﬂah›n›n
muhaf›zlar› Ak Dev ve onun kardeﬂi Kara Dev’i yenmeyi baﬂar›r. Daha sonra yine as›l babas› Tükli Aziz’in ordusunun
yard›m›yla Kalmuklar›n k›rk bin kiﬂilik
ordusunu da yener. Bunun üzerine Tüke
ﬁah aman diler ve Aytgeldi’nin ﬂartlar›n› kabul ederek onu k›z› Aksluv’la evlendirir. Böylece amac›na ulaﬂ›p mutlu bir
hayat süren Aygeldi bir süre sonra memleketi Konrat’› özler ve Tüke ﬁaha ülkesine dönmek istedi¤ini söyler. Tüke ﬁah›n
izni üzerine eﬂi Aksluv’la birlikte Konrat’a dönerler. Konrat’ta onlara k›rk gün
k›rk gece toy yap›l›r. ﬁenliklerin ertesinde Toktam›ﬂ halk›n› toplay›p bir vasiyetle kendisinden sonra taht›n›n sahibinin
Aytgeldi olaca¤›n› ilân eder ve destan sona erer.”
Ayn› milliyete mensup destanlar›n
akrabal›klar›n› belirleme yöntemlerinden birisi de bu destanlardaki tip ve vakalar› karﬂ›laﬂt›rmakt›r. Co¤rafi alan›
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Alt›nordu, Ulu¤ Türkistan ve Sibirya
Türkleri olan Edige destan› Türkmenlerin Tulum Hoca destan›yla tip ve vakalar bak›m›ndan büyük benzerlikler (ortakl›klar) göstermektedir. En baﬂta, Tulum Hoca destan›n›n kahraman› Aytgeldi’nin ad›n›n bile Edige destan›n›n kahraman› Edige’nin de¤iﬂmiﬂ ﬂekli oldu¤u
çok aç›kt›r (Edige > Ayd›¤a > Aydeke >
Aytgeldi). Veliyev’in belirtti¤ine göre Tulum Hoca’n›n Türkmen varyantlar›nda
bu birbirine yak›n ﬂekillerin hepsi geçmektedir (Veliyev 1993:8).
Bunun yan›nda Toktam›ﬂ Han her
iki destanda da han olarak vard›r. Ancak Tulum Hoca destan›nda Timur (ﬁah
Timur, Aksak Timur) yoktur. Edige destan›ndan farkl› olarak Tulum Hoca destan›nda, Timur’un yerini Mang›ﬂlak
Türkmenlerinin düﬂmanlar› Kalmuklar›n ﬂah› Tüke ﬁah alm›ﬂt›r. Buradan da
anlaﬂ›laca¤› gibi Edige destan›n›n vakalar›n› birebir ayn›yla Türkmen destan›
Tulum Hoca’da bulmak mümkün de¤ildir.
Yukar›da söylendi¤i gibi Tulum Hoca destan›n›n bütün varyantlar› Çovdur
Türkmenleri aras›ndan derlenmiﬂtir.
Dolay›s›yla bu destandaki vakalar Türkmenistan’›n kuzeyinde yerleﬂmiﬂ Çovdur
Türkmenlerinin tarihine paralel olarak
ﬂekillenmektedir.
Veliyev’e göre (1993: 3) Tulum Hoca
destan› 19. as›rda meydana getirilmiﬂtir.
Çünkü daha önce meydana getirilmiﬂ olsayd› bu destan›n 17-18. as›rlarda Türkmen destanlar›n›n ilk varyantlar›n› da
yanlar›nda birlikte al›p götüren Stavropol Türkmenlerince de bilinmesi gerekirdi. Oysa Tulum Hoca destan› Stavropol Türkmenleri taraf›ndan bilinmemektedir.
Tulum Hoca destan›n› iﬂleyen kiﬂinin Türkmenlerin tarihini iyi bildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Çünkü bu destanda Edige’deki vakalar oldu¤u gibi al›nmam›ﬂt›r. Tulum Hoca’daki vakalar, Türkmenlerin tarihinde cereyan eden vakalarla
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kar›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Tulum Hoca destan›n›
iﬂleyen ﬂah›s Türkmenlerle iﬂbirli¤i yapan Tul› Hoca’y› baﬂ kahramanlardan
biri olarak destana sokmuﬂtur. Kuzeyde
yaﬂayan Türkmenlerle (Çovdurlar) pek
iliﬂkisi olmayan Timur, Edige’nin baﬂ
kahramanlar›ndan biri olmas›na ra¤men Tulum Hoca’da yoktur. Onun yerine
Türkmenler, baﬂ kahramanlardan biri
olarak Kalmuk ﬂah› olarak gösterilen
Tüke ﬁah› destana sokmuﬂlard›r.
Veliyev’e göre Tüke ﬁah›n destana
sokulmas›n›n hususî bir sebebi vard›r:
“Mo¤ol feodallerinin birbirleriyle mücadele ettikleri devirde Mang›ﬂlak’taki
Türkmenler, Cuci ulusunun en uzaktaki
ve hariçteki vilâyetlerinden birinde yaﬂamaktad›rlar. Alt›n Orda’n›n hakimiyeti alt›nda yaﬂayan kuzeydeki bu Türkmenler, 16. as›rda Harezm ﬂahlar›n›n
hakimiyeti alt›na girip a¤›r zulümlere
maruz kalm›ﬂlard›r. Bunun arkas›ndan
onlar›n üstüne 17. asr›n birinci yar›s›nda Volga boylar›na gelip yerleﬂen Kalmuklar›n uzun süre devam edecek olan
hücumlar› baﬂlam›ﬂt›r. Bunun üzerine
bir de Volga ›rma¤›n›n suyunun kesilmesi Türkmenlerin durumunu daha da
a¤›rlaﬂt›rm›ﬂ ve neticede 17. asr›n ortalar›nda bunlar›n büyük bir bölümü bugünkü Türkmenistan’›n güney ve do¤u
bölgelerine göç etmiﬂlerdir. Fakat yaﬂad›klar› bölgeden ayr›lmak istemeyen Söyünçhac›lar, Abdallar, ‹¤dirler ve Çovdurlar, uzunca bir süre daha Kalmuklar›n zulmüne katlanmak zorunda kalm›ﬂlard›r. Bunlardan yüz bine yak›n› XVIIXVIII. as›rlarda Kuzey Kafkasya’ya göçmüﬂse de bu belâdan yine kurtulamam›ﬂlard›r. Rus Çar› kendilerine yurt arayan bu Türkmenleri yeniden eski düﬂmanlar› Kalmuk hanlar›n›n hakimiyetine b›rakm›ﬂt›r. Bunlar yeni yurtlar›nda
da Kalmuk hanlar›na karﬂ› kahramanl›kla mücadele etmiﬂler, kendi hanlar›n›n zulmüne dayanamayan fakir Kalmuklar ve Kazaklar›n bir bölümü ile kar›ﬂarak asimile olup gitmiﬂlerdir. ﬁimdi-
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ki Stavropol’de yaﬂayan bu Türkmenler,
atalar›na önder olup Kalmuk han› Ayuka’ya karﬂ› mücadele eden Erke Bat›r
(‹¤dir) ile Eselek Bat›r (Söyünchac›)
hakk›ndaki rivayetleri bu güne kadar
saklam›ﬂlard›r. ‹ﬂte Türkmenistan›n kuzeyinde yaﬂayan Çovdur Türkmenlerinin meydana getirdikleri Tulum Hoca
destan›nda Kalmuk feodallerine karﬂ›
yap›lan bu mücadeleler dile getirilmektedir. Destandaki Tüke ﬁah tipi yarat›l›rken Ayuka, Donduk-umba veya Stavropol’e giden Türkmenlerin bir k›sm›n›
Çine süren Ubuﬂ› Han gibi zalim Kalmuk hanlar›ndan birinin göz önünde tutulmuﬂ olmas› mümkündür” (Veliyev
1993: 7-8).
Kendisi de tarihî bir ﬂahsiyet olan
Tul› Hoca, Türkmen destan›na Tulum
Hoca ad›yla girmiﬂtir. Tulum Hoca’n›n
prototipi; Cengiz Han›n nesli, Mang›ﬂlak
Türkmenlerinin XIV. as›rdaki hâkimi
Toktam›ﬂ Han›n babas› Tul› Hocad›r. Bu
ﬂah›s Edige destan›n›n Kazan (Tatar)
varyant›nda da Baba Tökles Hoca Ahmet ad›yla ve bilge bir kiﬂi olarak geçmektedir. Tul› Hoca’n›n Türkmenlere
nas›l bakt›¤› hakk›nda bilgi yoktur. Tulum Hoca destan›na göre temiz yürekli,
alçakgönüllü ve halk taraf›ndan sevilen
biridir. Ancak Tul› Hoca kardeﬂi Orus
Han taraf›ndan öldürülmüﬂtür. Tul› Hocan›n gerçekten Türkmenlerle aras›n›n
iyi oldu¤u, ölümüne de bunun sebep olmuﬂ olmas› mümkündür. Çünkü idaresi
alt›nda bulundurdu¤u halkla iyi iliﬂkiler
geliﬂtirdi¤i için kardeﬂi taraf›ndan öldürülen di¤er Mo¤ol hanlar› (meselâ Teküder -1284-) da vard›r (Veliyev 1993: 910).
Edige destan›n›n varyantlar›nda
bir aziz olarak k›saca geçilen Baba Tökles Hoca Ahmet veya Baba Tüklü Saçl›
Aziz, Tulum Hoca destan›nda baﬂ kahramanlardan biri olarak geçmekte ve baﬂ
kahramanlardan biri olarak destana ismini vermektedir. Edige’deki Tökles
(Tükli) Baba, Türkmen destan›na Tükli
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Aziz ismiyle ve destan›n baﬂ kahraman›
Aytgeldi’nin gerçek babas› olarak da girmiﬂtir. Tulum Hoca t›pk› Toktam›ﬂ Han
gibi Aytgeldi’nin üvey babas›d›r. Edige
destan›nda ise Edige’nin üvey babas›
olarak Kutlukaya Bey (Toktam›ﬂ Han›n
av kuﬂlar›na bakan kiﬂi) öne ç›kar›lm›ﬂt›r. Kutlukaya Bey, Edige’nin gerçek babas› ve ayn› zamanda büyük bir pir olan
Cantimir Atan›n kan kardeﬂidir.
Edige destan›nda Edige, Baba Tükli Saçl› Aziz isminde bir baba ile bir peri
anneden do¤ar. Türkmen destan› Tulum
Hoca’da Aytgeldi’nin babas› Tükli Baba,
annesi Saçl› Aziz adl› peridir. Yani Türkmen destan›nda Edige’nin babas›n›n isminin ikinci k›sm› olan “Saçl› Aziz” Aytgeldi’ye anne ismi olarak seçilmiﬂtir. Ancak anne Saçl› Aziz Edige’nin Karakalpak varyant›nda oldu¤u gibi bir peridir.
Yine Edige destan›n›n Kazan (Tatar), Nogay ve Karakalpak varyantlar›nda Kin Canbay, Canbay ve Kencebay
isimleriyle geçen Toktam›ﬂ Han›n kötü
niyetli beyi, Tulum Hoca’da Gencebay ismiyle ayn› karakterde geçmektedir.
Tulum Hoca destan›n›n baﬂ kahraman› Aytgeldi’nin eﬂi Kalmuk ﬁah› Tüke
ﬁah›n k›z› Aksluv iken Edige destan›n›n
kahraman›n›n eﬂi Timur’un k›z› Akbilek’tir. Bilindi¤i gibi Tulum Hoca destan›nda Timur’un yerine Kalmuk ﬁah› Tüke ﬁah vard›r. Dolay›s›yla kahraman›n
eﬂinin ismi Akbilek de¤il Aksluv olmuﬂtur. Ancak iki isim aras›ndaki ses benzerli¤i dikkati çekmektedir.
Edige’nin a¤abeyi (anneleri kardeﬂ)
Kara Tigin Alp (veya Garategin) hem
Kazan hem de Karakalpak varyantlar›nda ayn› ﬂekilde (K›z› Akbilek’i kaç›rd›¤›
için Timur taraf›ndan üzerine gönderildi¤i Edige taraf›ndan öldürülmüﬂtür)
geçerken Türkmen destan›nda yer almamaktad›r.
Edige dolay›s›yla Tulum Hoca destan›yla di¤er destanlar›m›z aras›nda da
benzerlikler görülmektedir. Edige’nin ve
Aytgeldi’nin kahramanl›¤›, cesurlu¤u bi-
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ze Köro¤lu’yu hat›rlatmaktad›r. Tulum
Hoca destan›nda Karahan Devi’nin Aytgeldi ile kap›ﬂmas› bize Köro¤lu destan›ndaki Köro¤lu’nun Bezirgânla karﬂ›laﬂmas›n› hat›rlatmaktad›r. Buradaki
vakalar Köro¤lu destan›ndan Tulum Hoca’ya geçmiﬂ olmal›d›r. Yine Tulum Hoca
destan›ndaki Kara Tigin’in d›ﬂ görünüﬂü
ve hareketleri Köro¤lu destan›ndaki Bezirgân’› akla getirmektedir.
Edige ve Tulum Hoca destanlar›ndaki ola¤anüstü özelliklere sahip keramet sahibi Baba Tüklü-Saçl› Aziz de ço¤u yönlerden H›z›r’› hat›rlatmaktad›r.
Tulum Hoca’n›n çocu¤u olmamas›
nedeniyle yurttan kovulmas› da Dede
Korkut’un bu destana olan aç›k etkisini
gösteriyor. Çünkü Dirse Han O¤lu Bo¤aç
Han destan›nda da Dirse Han, çocu¤u
olmad›¤› için farkl› muameleye tabi tutularak kara keçenin üzerine oturtulmaktad›r:
“Hanlar han› Bay›nd›r y›lda bir kere ziyafet verip O¤uz beylerini misafir
ederdi. Gene ziyafet tertip edip attan ayg›r, deveden erkek deve, koyundan koç
kestirmiﬂti. Bir yere ak ota¤, bir yere k›z›l ota¤, bir yere kara ota¤ kurdurmuﬂtu.
Kimin ki o¤lu k›z› yok, kara ota¤a kondurun, kara keçe alt›na döﬂeyin, kara
koyun yahnisinden önüne getirin, yerse
yesin, yemezse kalks›n gitsin demiﬂtir.
O¤lu olan› ak ota¤a, k›z› olan› k›z›l ota¤a kondurun, o¤lu k›z› olmayana Allah
Taala beddua etmiﬂtir, biz de beddua
ederiz, belli bilsin demiﬂ idi” (Ergin
2001: 11).
Sonuç olarak Tulum Hoca destan›n›, vakalar› de¤iﬂik olsa da tipleri itibar›yla gösterdi¤i büyük benzerlikten dolay› Edige destan›n›n bir varyant› Türkmen varyant› olarak kabul edebiliriz. Altay, Kazak, Tatar (Kazan ve K›r›m), Nogay, Karakalpak ve Baﬂkurt Türkleri
aras›nda anlat›lan Edige destan›n›n varyantlar›n›n Türkmenlerde “Tulum Hoca”, Özbeklerde de “Tulum Biy” ad›yla
yaﬂat›l›yor olmas› Türk dünyas›n›n or-
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tak edebî miras›n›n birer numuneleridir.
Köro¤lu, Karaco¤lan, Dede Korkut gibi
Edige destan› da bütün bu varyantlar›yla Türk dünyas› edebiyat›n›n müﬂtereklerinden birini oluﬂturmaktad›r. Buradan hareketle bilhassa co¤rafî olarak
birbirine yak›n veya komﬂu Türk topluluklar› aras›ndaki müﬂterekliklerin
uzak diyarlara yay›lm›ﬂ Türk topluluklar›na nispetle daha da fazla oldu¤unu
söyleyebiliriz.
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