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Kadim zamanlarda Türklerin yaşadığı 
sözlü ortam yaratıcılığında sözlü tarih 
anlatılarını kopuzlar eşliğinde çalıp 
söyleyen, kutlu sözler düzüp koşan, 
Türklerin ulu bilgesi, her şeyin tamam 
bilicisi, bilinmezden haber vericisi, 
Türklerin onun söylediği sözleri tutup 
yerine getiren, toplumda herkesin ulu-
ladığı, saygı gösterdiği bu ulu kişilere 

“kam” adı verilirdi.

“Kam” adı verilen bu kişiler, tarihin her 
katmanına ileriye ve geriye doğru yol-
culuk etme yeteneğine sahipti. Kadim 
Türk inancına göre bu ulu bilge kişiler 
aynı zamanda kağan kaldırma törenle-
rini yönetir, yir-sub <yeryüzü>, dokuz 
kat gökler ile yedi kat “yağız yir” arasın-
da kolayca yolculuk yapma gücüne ve 
yeteneğine sahip idiler. Zamanda yolcu-
luk gücü ve yeteneği onlara Tanrı bağışı 
bir armağan idi. Kadim Türk tarihinin 
yazılı ve sözlü kaynaklarından edindi-
ğim bilgiler ışığında benim anladığım 
ve inandığım Türk inancı böyle bir ya-
pıya dayanıyordu. “Kam” adı verilen 
bu kişiler her şeyin yaratıcısı Tanrı 
tarafından, kendi katına çıkma, bera-
berinde kağan adayları getirme/çıkar-
ma yetkisi ile donatılmışlardı. Onların 
esriyip cezbeye girip istiğrak hâlinde 
zaman içinde yaptıkları yolculuklarda, 
dinleyicileri bilinmezlerden topladığı 
bilgileri bir araya getirip onları kopuz 
eşliğinde dinleyicilere sunma yetenek-
leri yüksektir. Anlatılarını anlattığı 
ortamlar için türlü ezgiler kullanır-
lardı. Kamlar Kamı olduğu anlaşılan 
Bayat boyundan ozan Korkut, bana 

* Ahmet B. Ercilasun, KARA KAM Türk Bitig 
(Türk Destanı), [Mehmet Sağın resimleriyle], 
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göre, “Hanlar Hanı Han Bayındır Han’ı 
[= kağan] Tanrı katına çıkaran kam ol-
muştur. O, aynı zamanda Türklerin 
tarihini kopuz eşliğinde koşup düzen, 
dinleyicilere sözlü manzum biçimde 
anlatan bir ulu ozandır.

Türk kamlarında saydığım bütün bu 
özellikler vardır. Türk kağanlarının 
tamamı bu bağlamda birer kam işle-
vi görmüşlerdir. Tanrı katında ken-
dilerine bağışlanan <kut, bilig, küç, 
ülüş, il tutsık yir yarlığı> ile öteki 
yaratılmışlardan farklı olarak bir tür 
yeniden yaratılışla “törük” olurlar. 

“Köktürk” dönemi dilinde söylenmiş ve 
yazıya alınmış ve oyma yazı ile bengü 
taşlara yazılmış yazıtların anlatım dili 
de asonans ve aliterasyon, karşıtlık ve 
koşutluk gibi unsurlar kullanılmak 
yolu ile anlatım diline, söze yüksek bir 
ahenk, müzikal bir söyleyiş kimliği ka-
zandırılmıştır. Sözden yazıya alınmış 
ilk Türk tarihleri bu yazıtlardır. Bu ya-
zıtlar, Bilge Kağan ve Bilge Tonyu Ak 
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Aka [=Bilge Tonyukuk] birer kamdır. 
Türklerde yazı kamlara özgü bir özellik 
olsa gerek. Dede Korkut anlatılarında, 
hanlar hanı yanı sıra tüm hanların ve 
beylerin kam özelliklerine sahip oldu-
ğu görülmektedir. Köktürk çağında da 
bu özelliğin varlığını koruduğu kanaa-
tindeyim. Yazıyı da bu kam, hanlar ve 
beyler biliyordu diyebilirim. Türklerin 
hayatında yazıyı kamların icat ettiği, 
kürek kemiği falı üzerine yazılan kimi 
kelimeler, bunların toplandığı Irk Bi-
tig [Fal kitabı] gibi eserler Türklerde 
yazının başlangıcı ve bunda kamların 
önemli işlevi olduğu ileri sürülebilir. 
Kolça kopuz götürüp hanların, beylerin 
önünde dinleyicilere Türk tarihinden 
kahramanların yaşadıklarını koşup 
düzen, anlatan türlü dize kalıpları ve 
onlara uygun türlü ezgileri beraberinde 
anlatımına koşan bir ozan, bir müzik 
yaratıcısı, tarih anlatıcısıdır. 

Bundan dolayı dokuz kat göklerde Türk 
Tanrı’sının türlü bağışlar ile yeniden 
yaratmış olduğu kişiye “Törük” <yara-
tılmış> unvanı verilmiştir. Kağan se-
çilen kişinin bu sıfatı, mensup olduğu 
bodunun adı olmuştur. Kağanı başla-
rında börk bilmişler, öyle saygı göster-
mişlerdir.

Kamların sahip olduğu bütün bu özel-
liklerini söyledikten sonra Kara Kam’ın 
Ahmet B. Ercilasun’u kendisine aracı ol-
maya zorladığı, kamlık esrimesi <cezbe, 
istiğrak> günlerine dönebiliriz. Kara 
Kam, Ercilasun’a Köktürk çağı dili ile 
konuşuyordu. Ercilasun o sıralar filo-
loji ile uğraşıyordu. Köktürk çağı dili 
henüz Kara Kam’ın anlattıklarını yazı-
ya dökecek ölçüde görünmüyor, ergin-
leşmeyi sağlaması için ara sıra uğruyor, 
ayrılıyordu. Ahmet Bican Ercilasun, 
kendisi o anlarda don değiştirip Kara 
Kam’a dönüşüyordu ve destan onun 
ağzından söze dökülüyordu.

Ahmet B. Ercilasun, Kara Kam ile ilk kez 
1971 yılının güz günlerinde karşılaş-
tığını belirtirken şunları söylemekte-
dir: “Kara Kam ile tanışıklığımız 1971 
yılına kadar gider. Güz aylarının sarı 
bir günündeydi. Tunalı Hilmi Cadde-
si’nde Dursun Yıldırım’ın evinde o gün 
Hunları, Köktürkleri, Atsız’ı, eski Türk-
lerin dinini ve şamanları <kamları> 
konuşmuştuk. Türk tarihinin ve eski 
Türk dininin bilinmedik noktalarını 
yakalamak istemiştik. İlk defa 1971 yı-
lının güzünün işte sarı kara gecesinde 
Kara Kam’ın beni zorladığını hissettim. 
Bir yerlerden yol bulmak, bir yerlerden 
ışık görmek istiyordu. Söz başında Er-
cilasun, Kara Kam ile ilk tanışmasını 
anlatır.

Bu durum Kara Kam için oldukça kolay-
dı, kendi zamanının diliyle konuşuyor, 
sözünü düzüp koşup söylüyordu. Erci-
lasun ise Türk destanları, kadim Türk 
dili metinleri ile uğraşmak zorunday-
dı. Ercilasun bu yükü yüksünmeden 
zorluğu aştı. Kara Kam’ın sözleri anla-
şılırlık kazandı. Kara Kam, Köktürk çağı 
Türk dilinde konuşurken, Ercilasun da 
hem düşünüyor hem dinliyor hem de 
Kara Kam’ın anlattıklarını iyice anlayıp 
yazıya alıyordu. 

Türk tarihi; Kara Kam’ın kopuzu 
eşliğinde söylediği dörtlükler, ba-
zen dörtlüğü aşarak ağzından bir 
ırmak coşkunluğu akmaya başlıyor, 
yorulunca, dinlenmeye çekilip 
duruyordu.

Kara Kam aralı duraklarla, Ercilasun 
aracılığında 2020 yılında Türk Bitig < 
Türk Destanı> adını taşıyan manzum 
Türk tarih anlatısını tamam eder, sö-
zünü bitirip bağlar ve ortadan çekilip 
Köktürk çağına geri döner.

Ercilasun’a Kara Kam’ın yazdırdığı Türk 
Bitig adlı manzum Türk tarih anlatısı, 
2020 yılında basıma hazır duruma gel-
miştir.
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Köktürk çağı Türk dilinde vücut bulan 
manzum Türk tarih anlatısı, sözlü or-
tam yaratıcılığına bağlı bir sözlü tarih 
anlatısının bütün özelliklerini anlatım 
yapısında dinleyici/okuyucuyla yan-
sıtacak erginlikte bir üsluba sahiptir. 
Türk Bitig Türk tarih anlatıcılığında, 
kendi türünün yirmi birinci yüzyıl-
da, üçüncü bin içinde yol aldığımız 
şu yıllarda Kara Kam’ın ağzından Er-
cilasun eliyle alınmış mükemmel bir 
örneğidir ve bu dil ile bu türün devam 
ettirilmesi, yeni yaratılar vücuda 
getirilmesi olanak dışı görünmektedir. 
Bu yüzden diyorum ki, Türk Bitig bir 
kâğıda dökülmüş kendi türünün son 
örneği bir yaratım olarak bana görün-
mektedir.

Türk Bitig’in yapısı üzerinde söz etme-
den önce bu tür üzerine, yaratıcıları, 
türlü biçimlerde manzum Türk tarih 
anlatısı yaratıcılarını anmak yerinde 
olacaktır. Büyük sosyolog, bilim ve te-
fekkür bilginimiz Ziya Gökalp, şiir ve 
nesirde, dilin gelişmesinde emeği olan 
Ömer Seyfettin, Atsız gibi ünlü kişiler 

“manzum” Türk tarihi yazmayı dene-
mişlerdir. Fakat hiçbiri ne Köktürk çağı 
Türk dilinde ne de zamanları ağzında 
başlangıçtan/yaratılıştan başlayarak 
Ergenekon’dan çıkışa kadar geçen olay-
ları Türk tarihi olarak 3631 sap <dize> 
tutarında bir hacme sahip bir bütünlük 
içinde kesintisiz bir yapıya sahip bir ta-
rih anlatısına dönüştürememiştir.

Burada, Atsız’ı bir istisna tutmak gere-
kir. İyi bir bilim adamı, şair, fikir adamı 
olan Atsız, Köktürk çağlarını anlatan 
Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Dirili-
yor, nesir ama büyüleyici anlatı diline 
ve üslubuna sahip destansı eserlerdir. 
Edebiyatımızın ünlü şairlerinden Niya-
zı Yıldırım Gençosmanoğlu tarafından 
her iki eser manzum olarak tanzim edil-
miş ama anlatımda eserin anlatım dili-

ne saygıdan dolayı günümüz dili haklı 
olarak şair tarafından korunmuştur.

Kara Kam’ın Ercilasun gibi Türk dili 
bilginini, şiirde ve nesirde yayımladığı 
eserler ile âleme kanıtlamış 3631 sap 
<dize> tutarında bir eseri Köktürk çağı 
Türk dili ile vücuda getirmek bilim ve 
sanat dünyamızda var mı, ben bilmiyo-
rum. Bilimde, şiirde, romanda manzum 
Türk anlatısı yazma bakımından bilim 
ve kültür hayatımızda müstesna bir 
yere sahiptir. Ben, bu çok yönlü yara-
tıcılığa sahip kişilere kelimenin kâmil 
anlamında “âlim” sıfatının yakışacağı 
ve bu tür insanlara en iyi sıfatın “âlim” 
olduğu kanısındayım. Bütün bu özel-
likleri ile Ercilasun da, “âlim” sıfatını 
hak eden bir yaratıcıdır.

Türk Bitig, manzum yapıda kurgulan-
mış bir anlatım yapısına sahiptir. Sap 
kalıpları bakımından sekizli, yedili, 
beşli hece kalıpları üzerine kuruludur. 
Anlatıma dörtlükler egemen görünse 
de, Kara Kam’ın cezbeye kapılıp istiğ-
rak hâline girdiği hâllerde söylediği 
dize sayısının dörtlükleri aştığı gö-
rülür. Anlatımda, kimi zaman Dede 
Korkut’un, kimi zaman Manas Comok-
çu’nun sesini, kimi zaman Köroğlu’nun 
Çamlıbel’de kükreyişini, Altaylarda 
yaylı kopuz çalan kayçıların ezgilerini 
destanın dizelerinin akışında duyabi-
lirsiniz. Saplarda baş uyak, dize sonu 
uyağı yanı sıra, asonans ve aliteras-
yon gibi ünlü ve ünsüz yinelemeleri 
yolu ile dizelerde, dizeler arası ahenk 
kurmada yararlanıldığı görülür. Kimi 
dörtlük ve dizelerde vurgu ahengin 
yaratıcı unsuru olarak kendini öne çı-
karır. Kimi zaman bir demircinin örs 
üzerinde demir dövdüğünü, inen çı-
kan çekiç darbesi seslerini duyar gibi 
olursunuz. Bozkurdun öncülük ettiği, 
yol gösterdiği seferlerde orduların at-
larının nal sesleri, ırmakların akışı gibi 
birçok sesin, seslerin üç kıta üzerinde 
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göklerde sadalandığı, birbirine karıştı-
ğı tarih anlatısında, destanda yerini al-
mış olduğu görülür. Destanın Türk tari-
hinin olaylar yumağının sapının İstemi 
Kağan’ın otağında açılması müthiş bir 
kurgudur. Kara Kam’ın gökyüzünden 
gelip şangıraktan otağa inişi müthiş bir 
sahne tasavvurudur. Kara Kam’ın anla-
tacaklarına bu şaşırtıcı sahne, beyler/
hanlar meclisinde sözlerine inandırıcı-
lık gücü kazandırır. 

Kara Kam’ın kimliği ile söz açılırsa da 
bu, aynı zamanda onun dinleyiciye ta-
nıtılması bakımından güzel bir başlan-
gıçtır. Tarih [=destan, name, bitig] bun-
dan sonra başlar. Tarih yumağının ipi 
müthiş bir sahne ile çözülmeye başlar. 
Kara Kam, bir gece Bumin Kağan’ın ota-
ğına şangıraktan süzülerek iner ve ta-
rihî yaratılıştan başlayarak kopuzu eş-
liğinde anlatmaya başlar. Tuman Han’ı 
oğlu Oğuz Han’ı, Köktürkleri, onların 

yeniden türeyişinin ve Erkine Kon’dan 
yeniden yeryüzüne çıkışları ile Türk ta-
rih anlatısı sona erer.

Mehmet Sağın tarafından kimi sah-
ne tasvirleri tablolar hâlinde de can-
landırılan eser, büyük boy kitap 3631 
dize hacmindedir. Dizelerin günümüz 
Türkçesindeki karşılıkları da verilmiş-
tir. Böylece eser Türk tarihi ile ilgile-
nenler için olduğu kadar filoloji öğren-
cileri için Köktürk çağı dil özelliklerini 
öğrenme, söz varlığını kavrama bakı-
mından önemli bir alıştırma kitabı ve 
sözlük işlevini de görmektedir.

Kara Kam’ın anlatıldığı manzum Türk 
tarihini ete kemiğe büründürerek 
kültür ve bilim hayatına kavuşturan 
arkadaşım Ahmet B. Ercilasun’a esenlik 
dolu uzun bir ömür ve başarılarının de-
vamını dilerim.

 

BİLGİN ŞEHZADE’Yİ 
ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN 

ANLAMAK
Beril Çakan

Hasan Kallimci’nin kaleminden çıkan 
Bilgin Şehzade: İlk Türkçe Sözlüğün Ro-
manı, ortaokul öğrencilerine bin yıl 
önceki Türkçemizi tanıtmak amaçlı ya-
zılmış ilk ve tek romandır. Kitap, ezelî 
eserimiz Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün hangi 
amaçla, nasıl yazıldığını öğretmek ve 
kavratmak açısından büyük bir ehem-
miyet taşımaktadır.

Mayıs 2022’de yayımlanan kitap, “Türk 
milleti aşığı Sayın Prof. Dr. Ahmet Bican 
Ercilasun’a hürmetle” ithafıyla başlar. 

Kısa bir biyografinin ardından ön söz-
le devam eder. Ön sözde beynine bir 
soru böceğinin yerleştiğini ifade eden 
yazar, kendisine “Bin yıl önce Türkler 
hangi kelimelerle, nasıl konuşuyor-
du?”, “Eşya, giysi, meyve, sebze adları 
bugünkü gibi miydi?”, “Çocuklar hangi 
oyunları oynuyorlardı?” gibi sorular 
yönelttiğini anlatır. Bu soruları cevap-
landırmak için ilgili kaynakları oku-
duğunu belirterek Türkçenin ilk sözlü-
ğünden bahseder ve Kâşgarlı Mahmut’a 

“Teşekkürler saygıdeğer büyüğüm Kaş-
garlı Mahmut!” diyerek teşekkür eder. 
Kitabın ismini veren kişinin ise yine 
Ahmet Bican Ercilasun olduğunu ekler. 

Romanda tarihsel gerçeklerden hare-
ketle Kaşgarlı Mahmut’un hayatı kur-
gu dünyasına taşınmıştır. Romandaki 


