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MANZUM KİTABELERi OKUMADA 
ARUZUN ÖNEMİ 

Bilindiği üzere tarih, sanat tarihi, yazı, dil ve ede
biyat gibi birçok saha için çok değerli vesikalar olan ki
tabeleri doğru bir şekilde okumak ve yorumlamak, elbet
te bu alanlarda ihtisas sahibi olan kimselerin uhdesinde
ki bir görevdir. Kİtabelerin doğru okunup yorumlanabil
mesi için hemen aklımıza gelen gerekli özellikler şunlar
dır: Öncelikle yazı çeşitlerini ve dili iyi bilmek, eski ede
bi ananeye ve özellikle vezne teorik ve pratik olarak va
kıf olmak, belli ölçüde tarih ve sanat tarihi sahalarında 
ma.J.umat sahibi bulunmak, değişik kitabe çeşitlerindeki 

. alışılmış ibareleri ve formül haline gelmiş cümleleri tanı
mak ve kitabelerde bulunabilecek hatalan bilmek. Bütün 

. - bunlarla birlikte kitabe okumanın büyük bir dikkat ve sa
bır işi olduğunu da ilave etmek gerekir. 

Günümüzde artık bu özelliklerin hepsinin bir ki
şide bulunabilmesi zor olduğundan kanaatimizCe en gü
venilir yol, diğer sahalardaki uzmanlarla işbirliği yap
maktır. Biz bu yazımızda yukanda ·zikrettiğimiz husus
lardan vezin üzerinde duracağız ve ülkemizde büyük ço
ğunluğu manzum olan kitabeleri doğru okumada aruzun 
taşıdığı önemi örneklerle belirtmeye çalışacağız. Okuyu
cuya karşılaştırma imkarn vermesi açısından dipnotlar
CÜ\, kendilerinden öinekler aldığımız kitap ve dergilerin 
sadece adlarını zikredeceğiz. 

Başlangıçta hemen üzülerek ifade edelim ki, za-
. man zaman neşredilen -özellikle marizum- kitabe metin
leri, çok kere büyük yanlışlarla doludur. Esasen bizi bu 
yazıyı yaZttıaya sevkeden amu de bu esef verici durum 
olmuştur. Bir mezartaşında "Bir fatiha üç ihlas oku" ına
nasındaki 

Bi-han yek fatiha se kul hüvallab 

mısraııiı, yukarıda zikrettiğimiz özellikleri taşımadığı 
halde kimselere danışma zahmetinde bulunmad~ 

Behvan Bey Fatiha ... kul huvve-1-Iak 

şeklinde okumaya cür'et eden bir şahıs ve benzerleri, el
bette bu yazının hitap alanı dışındadır lar. Klasik edebiyat

. la uğraşan bir araştıncı olarak biz, şüphesiz bu Çalışma
mızia iyi niyetli, ilmi zihniyete sahip ve belli bir seviyeye 
gelmiş araştırmacılara yardımcı olmayı gaye edindilc. 

Kanaatimizce neşredilen manzum kitabe metinle
rindeki hataların büyük çoğunluğu vezni bilmernek ya da 

Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak(*) 

onunazar-ı itibare almamaktan kaynaklanmaktadır. Eski 
şiirle meşgul olan bir araştırmacı ne kadar dikkatli, ne 
kadar titiz olursa olsun vezin bilmez veya onunazar-ı iti
bare almazsa günün birinde, mesela "bezm"i "bizim", 
"sihr"i "seher", "sırr"ı "ser", "mu'teber"i "makber" oku
ma yanlışlığına düşmekten kurtulamayacaktır. Gerçekte 
v~z4ı konusu klasik şiirle uğraşan herkesi ilgilendiren bir 
zorunluluktur ama, çoğu kez girift bir şekilde yazılmış 
yazılar söz konusu olunca meselenin önemi bir kat daha 
artmaktadır. Bilindiği üzere nesirde mantık zinciri de
vam eder, insan beyni fazla zorlanmaz. Oysa şiirde ekse
riya kelimelerin ve ögelerin yerleri değişir, mantığımızın 
alışageldiği sıra bozulur. İşte sıralanıştaki bu değişiklik
lerden doğabilecek zorlukları ve sakıncalan ortadan kal
dıracak unsurlardan biri, hiç şüphesiz, aynı zamanda ifa
deye ahenk ve ritm kazandıran vezin sistemidir. Dolayı

sıyla vezin, bir manzfimeyi sağlıklı bir şekilde okumak 
için asla ihmal edilemeyecek bir güç kaynağıdır. 

Bununla birlikte metnin yazıldığı dili bilen birisi, 
beyitleri vezne vurmadan da mantıklı ibareler elde ede
bilir (1); ancak kanaatimizce bunların doğruluğu da yine 
vezinle anlaşılır. Mesela İstanbul'da Topkapı civarındaki 
Takyeci İbrahim Çavuş Sebili kitabesinin bir mısraı şöy-
le okunmuştur (2): · 

Huda b3 hubb-i hayr-i visal-i efidan eyle müsteda m 

Buna göre rrusraın manası: "Allah! (O nu) ırmağa 
(herhalde cennet ırmağına) kayuşma hayrının sevgisi ile 
daim eyle." olmalıdır. Bu okuyuşta, gramer açısından iti
raz edilebil~cek yönler vardır ama daha önemlisi, onun 
vezinle hiçbir alakasının bulunmamasıdır. Hezec bahri
nin Mefatlün mefatlün mefatlün vezninde yazılmış olan 
bu mısraın doğru okunuşu şöyle olmalıdır: 

Hudaya sahib-i hayrun vücı1dın müstedam eyle 

Bugünkü dille ifadesi: "Ey Allahım! Hayır sahibin in var
lığını daim eyle."dir . 

Vezne vurulmadan, manası düşünülmeden yapı
lan okuyuşlar, şüphesiz zaman zaman fahiş hatalara ve 
yanlış yargılara sebep olur. Örneğin İstanbul'da Süfyan 
b. Uyeyne türbesi içindeki ikinci kitabenin ilk beyti, 

(*) Atatürk Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatlan Bölümü öğretim üyesi. 
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Sultan-ı beft-kişver a'ru ki Şah Süleyman 

Kim yücedir felekden kadr ile barigaru 

şeklinde okunmuş ve buna dayanılarak beyitte adı geçen 
hükümdarıo Kanuni Sultan Süleyman olduğu kanaati, 
hiçbir tereddüt ifadesine yer verilmeden serdedilmiştir 
(3). Oysa gerek vezne, gerekse kWibenin yayınlanan fo
toğrafına göre birine( mısraın son kısmının (tefilenin) 
Şah Sü)eyman olması mümkün değildir. Muzari bahrinin 
Mefulü tailatün mefUlü failatün vezniyle yazılmış bu 
kıt' anın ilk mısraının kısmen silik olan son tarafı failatün 
tefilesine uygun olmalıdır. Buna göre silik kısmın Şeh 
Süleyman olması gerekirdi. Halbuki fotoğrafta Şah keli
mesinin şın ve elif harfleri açıkça bellidir. Şah kelimesi 
aruzda bir buçuk hece değerinde olduğuna göre silik kıs
mın Ahmed, Mahmud gibi iki kapalı heceden oluşmuş 
bir sözcük olması lazımdır. Dol~yısıyla bizim akluruza 
hemen "Acaba sahabe türbelerini imar ve ihya eden Sul
tan Mahmud II olabilir mi?" sorusu gelmektedir. 

Bu hususta ikinci ömeğimiz, yine İstanbul'daki 
Topçubaşı İsmail Ağa Çeşmesinin ikinci kitabesidir. Söz 
konusu kitabe şöyle okunmuştur (4): 

Emri ceryan eyledi Han Mahmud'un 

Bu ka'betü'l-uşşakda ol~u ~u sebil 

Topcu-başı yapdı ~edi vehiye tarih 

Aynçe-i ;z;emzem eser-i İsmail 

Bu kıt'anın üçüncü mısraının okunuşundan ~~or-
. lamayla da olsa- anlaşılan, "Topçubaşı yaptırdı, o (ka
dın) tarihini söyledi"dir. Oysa yukarıdaki mısralarda iki 
şahıs adı geçmektedir ve ikisi de erkektir. o halde bu ta
rihi kim söylemiştir? Bu sorunun cevabı, ikinci beytin 
doğru okunuşundadır; zira yukarıdaki okuyuş hem vezne. 
hem de manaya aykırıdır. Doğrusu: 

Topcıbaşı yapdı dedi Vehbi tarih 

Ayn-i çelı-i zemzem eser-i İsmail 
olmalıdır. 

Kİtabelerde bazen hattat veya hakkaktan kaynak
lanan birtakım yanlışlıklar bulunduğu bilinmektedir. Ni
tekim konunun mütehassısları bunları, yeri geldikçe gös
terme).ctedirler. Kanaatimizce bu tür yanlışlıkların tashih 
edilmesinde ve metnin aslını bulmada en önemli unsur, 
yine vezindir. Bunu da bir örnekle göstermek yerinde 
olacaktır. 

Merhum İ. Hakkı Konyalı, Erzurum'daki Lala Pa
şa Camü'ne ait bir kitlek (asma kilit geçirilecek süslü de
mir parçası) üzerindeki dört beyitlik kıt' ayı naklederken 
birinci ve altıncı mısraları, 

Etdi Feyzullab efendi ilitirnam üzre itıniın 

ve 

Eyledi ramim iken ta'mirini muhkem metin 

şeklinde kendine göre düzelterek yazmış · ve bu düzelt
meyle ilgili olarak dipnotta "Bu kelime (yani itmam) . 
Enam ve beşinci mısradaki (?) rarnim kelimesi de ter
mim gibi yanlış yazılmıştır" kanaatini hiçbir tereddüt iz
har etmeden serdetmiŞtir (5). 

Bugün bu alet yerinde bulunmadığından metnin 
aslı hususunda kat'i bir fikir edinerniyoruz. Ancak şunu 
kesip olarak söyleyebiliriz ki yazar, bu tasanı.iflarıyla her 
iki mısraın da veznini bozmuştur. Onu bu müdahalelere 
sevkeden etken, şüphesiz söz konusu mısraların -kendi 
okuyuşuna göre- inanalarırun bozuk olmasıdır. Halbuki 
yazar, bu mısraların manalarıyla bir~e vezinlerini de 
nazar-ı itibare almış olsaydı, mesela altıncı mısradaki 
yanlışlığı "termim" kelimesinde değil "iken"'sözcüğünde 

arayacak, bu sözcüğün muhtemelen "ile" olduğunu far
kedecek ve 

Eyledi termim ile ta'mirini muhkem metin 

şeklindeki bir mısraın manasının yerli yerinde olduğunu 
görecekti (6). 

Hulasa bütün bu satırlarda aruzu bilmemenin, ona 
gereken önemi vermemenin acı sonuçları yatmaktadır. 
Dileriz ki klasik salıayla uğraşanlara bir ibret vesilesi 
olur ve asırlarca manzumelerimize coşku, ahenk ve 
güzellik katan bu vezin sistemi, ilgililer tarafından -hiç . 
değilse eski metinleri sağlıklı bir şekilde okuyup anlama 
uğruna- gerekli alakayı görür. 

NOTLAR 

(I) Bazen bunun tersi de olabilir; !41Cak beytin manasını ihmal 
etmek, zaten asla kabul edilemeyecek bir davranıştır. 

(2) Laıe Dergisi, Sayı 3, s·.s. 
(3) İstanbul'da Sahabe Kabirve Makamları, Ankara, tarih-
siz (1986'dan sonra), s.97. ·., 

(4) İstanbul Çeşm~leri (Beyoğlu Cibetindeki Meyva Tabağı 
Motifleriyle Bezenmiş Tek Cepbeli Anıt Çeşmeler), Ankara 
1991, s.32, 42: 

(5) Abideleri ve l{itabeleri ile Erzurum '(arihi, İstanbul 
1960, s.238-239. 

(6) Kitılbe metinlerini neşeetmede büyük gayretleri bulunan ve 
bu konuda başkalanru zaman zaman ağır biçimde eleştiren bu 
çok çalışkan ve aynı derecede· iddialı merhum araştırmacının 
eserleri ·maalesef bu tür vezin haialanyla doludur. 


