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TAKSÝM SULARI

– —
TAKSÝT
( Dא����� )

Bir borcun belli zamanlarda
ödenmesi gereken

parçalarýndan her biri.
˜ ™

Sözlükte “adalet” ve “paylaþtýrma” an-
lamlarýndaki kýst kökünden türeyen tak-
sît, belli zaman dilimlerinde ve belli par-
çalar halinde ödenmek üzere borcun kýsým-
lara ayrýlmasýný ifade eder. Bir akidle yük-
lenilen edimin en az iki farklý zaman dili-
minde ifa edilmesi halinde bu ifalarýn her
birine taksit, yapýlan iþleme de taksitli iþ-
lem denir. Bu yolla yapýlan satýþ iþlemi “el-
bey‘ bi’t-taksît” diye anýlýr. Ayrýca fýkýh li-
teratüründe necm kelimesi “taksit”, ten-
cîm “taksitlendirme” ve müneccem “tak-
sitlendirilmiþ” mânasýnda kullanýlmýþtýr.

Taksitli satýþ vadeli satýþýn alt türü olup
mutlak anlamýyla vadeli satýþtan ayrýldýðý
nokta satýþ bedelinin daha sonra bir defa-
da deðil belli aralýklarla ödenmesidir. Ma-
lýn akdin yapýlýþý esnasýnda teslim edildi-
ði, bedelin ise parçalara ayrýlýp her parça-
nýn taraflarýn kararlaþtýrdýðý zaman dilim-
lerinde satýcýya ödendiði ve en son taksi-
din ödenmesiyle deynin ifa edildiði satýþa
taksitli satýþ, hem malýn hem bedelin par-
çalara ayrýldýðý ve bedelin parçalarý öden-
dikçe malýn da parçalar halinde teslim edil-
diði satýþa ardarda teslimli satýþ sözleþ-
mesi denilmektedir. Yakýn dönemde tak-
sitli satýþ, önceleri ekonomik deðeri yük-
sek dayanýklý tüketim mallarýnýn satýmýn-
da uygulanan bir yöntem iken artýk hemen
her malýn satýmýnda kullanýlan bir yöntem
haline gelmiþtir. Taksitli iþlemlerde akdin
konusu mal, hizmet veya her ikisi birlikte
olabilir. Uygulama büyük oranda mal üze-
rinde gerçekleþmekle birlikte hizmet be-
delinin de takside baðlanmasý yaygýnlýk ka-
zanmaya baþlamýþtýr.

Hukukçu ve iktisatçýlar taksitli satýþýn alý-
cý ve satýcý yönünden fayda ve zararlarý üze-
rinde geniþ biçimde durmuþtur. Bunun alý-
cý yönünden faydalarý þöylece özetlenebi-
lir: 1. Taksitli satýþ, ekonomik gücü yüksek
olmayan veya ihtiyaç duyduðu malýn be-
delini karþýlayacak kadar birikimi bulun-
mayan kiþiler bakýmýndan bir tür kredi kay-
naðýdýr. Bu sebeple günümüzde finans ku-
rumlarý, tüketiciye ihtiyaç duyduðu ev ve
araba gibi temel ihtiyaç mallarýný taksit-
lendirme yoluyla satma niteliði taþýyan iþ-
lem türlerini geliþtirmeye çalýþmaktadýr.
2. Alýcý, ihtiyacý olan malý yeterli para bi-
riktirmeden alabildiði için toplumdaki ha-

yat standardý yükselmektedir. 3. Alýcý, tak-
sitleri genellikle aydan aya ödeyeceðinden
her ay bütçesinden belli meblað ayýrmak
zorunda kalýr ve düzenli tasarruf alýþkan-
lýðý edinmiþ olur. Taksitli satýþýn satýcý yö-
nünden baþlýca faydalarý da þöylece sýra-
lanabilir: 1. Mallarýn sürümü taksitli satýþ
sayesinde artar. Nitekim üretici ve pazar-
lamacýlar, çeþitli dönemlerde taksit mik-
tarlarý ve taksit sayýlarý konusunda cazip
fýrsatlar sunarak satýþlarýný arttýrma yolu-
na gitmektedir. 2. Taksitli satýþýn sürümü
arttýrmasý yeni sanayi kollarýnýn açýlma-
sýna, eskilerinin geliþmesine ve istihdam
alanlarýnýn geniþlemesine katký saðlar. 3.
Ekonominin durgun olduðu zamanlarda
taksitli satýþ tüketiciyi mal almaya yönlen-
dirir ve piyasanýn canlanmasýnda etkin rol
oynar.

Taksitli satýþýn hem alýcý hem satýcý baký-
mýndan -fakat çoðu zaman güçsüz taraf
olan alýcý yönünden- sakýncalarý ise þöyle-
ce sayýlabilir: 1. Alýcý peþin ödeyeceði meb-
laðýn ve taksit miktarlarýnýn düþük oldu-
ðuna aldanarak ileride ödeyemeyeceði bir
borç altýna girebilir. Kiþiler genellikle ileri
tarihte ödeyecekleri borcun hesabýný da-
ha az titizlikle yaparlar ve sonuçta sözleþ-
me anýnda öngöremedikleri ekonomik so-
runlarla karþýlaþabilirler. 2. Çoðunlukla tak-
sitli satýþ sözleþmeleri genel iþlem þartlarý
içeren tek tip sözleþmelerdir. Bu sözleþ-
melerde zayýf durumda olan alýcýnýn satýcý
karþýsýnda fazla pazarlýk gücü olmaz. Alý-
cý ya satýcýnýn þartlarýný kabul ederek söz-
leþmeyi imzalar ya da sözleþme yapmaz.
Her iki durumda da alýcýnýn sözleþmenin
içeriðine müdahale etmesi söz konusu de-
ðildir. 3. Bazý satýcýlar çok yoðun ve cazip
reklamlar yaparak alýcýnýn serbest iradesi-
ni bozarlar. Böylece alýcýnýn satýn almayý
düþünmediði mallarý vazgeçilmez ihtiyaç
gibi gösterip almasýný saðlarlar. Bu tür rek-
lamlarda genellikle sözleþmenin bütün þart-
larý deðil sadece alýcý bakýmýndan cazip ge-
lenler yer alýr. Alýcý da sözleþme yapacaðý
zaman diðer þartlara bakmadan sözleþ-
meyi imzalar. Akdin uygulanmasý aþama-
sýnda tüketici hiç düþünmediði durumlar-
la karþýlaþabilir. 4. Satýcýlar taksit miktar-
larýný ayarlarken satýþ bedeli üzerine vade
farký ilâve ederler. Ancak söz konusu va-
de farký fâhiþ miktarda olabilir ve alýcý ihti-
yaç duyduðu malý satýcýnýn belirlediði þart-
larda kabul etmek durumunda kalabilir. 5.
Satýcýlar, alýcýnýn taksitleri ödememe tehli-
kesine karþýlýk satýþ sözleþmesine alýcýnýn
aleyhine cezaî þart, muacceliyet, sözleþ-
meden dönme, yetkili mahkeme gibi bazý
kayýtlar koymakta ve alýcý buna raðmen rý-

sim Meydaný’na açýldýðý yerde Fransýz Kon-
solosluðu’nun karþýsýndaki köþededir. Pla-
na göre sekiz köþeli prizma þeklinde ya-
pýlmýþ olup çok süslü bir kubbesi vardýr.
Sekizgen planýn köþeden köþeye diyagonal
mesafesi 7 metredir. Yan tarafýndaki çeþ-
menin üstünde çok güzel bir istifle yazýl-
mýþ âyet-i kerîme vardýr. Maksemin üze-
rindeki kitâbe altý mýsralý olup 1145 (1732-
33) tarihini verir. Ancak debi ölçme sandý-
ðýnýn iki yanýnda Cezayirli Gazi Hasan Pa-
þa ve Sadrazam Yûsuf Paþa’ya ait iki kitâ-
benin tarihleri 1200’dür (1785). Ölçme san-
dýðýna gelen su 18 cm. çýkýntýsý olan bir çör-
tenden dökülmekte, saðda ve solda deði-
þik çapta 20 lüleden su daðýtýlmakta, sað-
daki 10 lüleden Fýndýklý-Tophane’ye top-
lam debisi 10 lüle (520 m3/ gün), soldaki
10 lüleden toplam debisi yine 10 lüle Be-
yoðlu-Galata’ya su verilmektedir. Tam sol-
daki 4 lüleden toplam debisi 5 lüle (260
m3/gün) olan su Kasýmpaþa cihetine ayrýl-
maktadýr (1 lüle ø 26 mm. çapýndaki bo-
rudan ekseni 96 mm. su yükü altýnda akan
52 m3/gün debi). Çörtenin üstünde yer alan
iki satýrlýk kitâbe 1145 (1732-33) tarihini
verir.

Taksim tesislerinden su alan önemli çeþ-
melerin bazýlarý þunlardýr. Topçubaþý Ýs-
mâil Aða Çeþmesi (1731), Kabataþ’ta He-
kimoðlu Ali Paþa Meydan Çeþmesi (1732),
Taksim Kazancý Yokuþu’nda Hâfýz Ahmed
Paþa Çeþmesi (1732), Tophane’de I. Mah-
mud Meydan Çeþmesi (1732), Azapkapý’-
da Sâliha Sultan (Azapkapý) Meydan Çeþme-
si (1732), Kabataþ’ta set üstünde Silâhdar
Yahyâ Efendi Çeþmesi (1788), Emirgân’da
Çýnaraltý’ndaki meydan çeþmesi (1789), Bo-
yacýköy Karakolu içerisinde II. Mahmud
Meydan Çeþmesi (1837), Maçka’da Bezmi-
âlem Vâlide Sultan Meydan Çeþmesi (1839).
Taksim sularýnýn en büyük deposu olan
2730 m³ hacmindeki Taksim su haznesin-
den baþka Kýlýçalipaþa haznesi gibi hazne-
ler ve büyük çeþmelerin depolarý da sula-
rýn ekonomik bir þekilde kullanýlmasýný sað-
lamaktadýr. Ayrýca Taksim tesislerinde çok
sayýda maslak, su terazisi gibi tesislerle þa-
dýrvanlar ve sebiller yapýlmýþtýr.
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de ise geri alýnýr; mal alýcýnýn elinde deðil-
se icraya baþvurulur. Günümüzde, malýn
mülkiyetinin alýcýya son taksitin ödenme-
sinin ardýndan devredildiði finansal kira-
lama (leasing) sözleþmesinde alýcýnýn asýl
niyeti malýn mülkiyetine sahip olmaktýr;
fakat satýcý, bu tür akidle taksitleri tahsil
edememe ihtimaline karþýlýk mülkiyeti dev-
retme iþini son taksite býrakmaktadýr. Eðer
alýcý belli bir taksitten sonra temerrüde
düþerse daha önce ödediði taksitler kira
sayýlmakta, temerrüde düþtüðü tarihten
sonra kira bedelini ödemediði için kira söz-
leþmesi feshedilmekte ve satýcý malý geri
almaktadýr. Günümüz hukuk düzenleme-
lerinde tüketici haklarý sebebiyle taksitli
satýþýn feshi kira akdinin feshine göre da-
ha aðýr þartlara baðlandýðýndan bazan bu
akidler taksitli satýþýn dolambaçlý bir þekli
olarak uygulanmaktadýr. Doktrinde bu akid-
lerin kira veya taksitli satýþ sayýlmasý ko-
nusunda iki yaklaþým bulunmaktaysa da
hukukçular arasýnda hâkim görüþ bunlarý
kira akdi sayma yönündedir.

Borç iliþkisinin vadeye baðlanabileceðine
dair âyeti (el-Bakara 2/282), Hz. Peygam-
ber’in bir yahudiden vadeli yiyecek satýn
aldýðý yönündeki rivayeti (Buhârî, “Büyû.”,
14) vb. delilleri dikkate alan fakihler, be-
deli sonradan ödenmek üzere yapýlan alým
satýmýn câiz olduðunda görüþ birliði et-
miþlerdir (bk. VADE). Ýslâm tarihinde tak-
sitli iþlemlerin uygulandýðý bilinmektedir.
Cizye, haraç ve diyetin, arazi kirasýnýn tak-
sitler þeklinde ödenmesi gibi uygulamalar
bunun örnekleridir. Müþterinin malý tak-
sitli almayý tercih ettiðinde ayný mal için
peþin fiyatýndan daha fazla fiyat ödeme
durumunda kalmasýnýn fýkhî izahýyla ilgi-
li tartýþmalar vadeli satýþlardaki vade far-
kýnýn hukukî durumuyla ilgilidir. Ýslâm hu-
kukçularýnýn çoðunluðu bu tür iþlemleri
genellikle câiz görmektedir (tartýþmalar ve
deðerlendirme için bk. VADE FARKI). Ge-
rek kuruluþ ve geçerlilik þartlarý gerekse
hükümleri bakýmýndan taksitli satýþ sa-
tým akdi gibidir. Ýlgili naslardan hareketle
fakihlerin ekserisi vadeli borç iliþkisinin ya-
zýya geçirilmesinin mendup, bazý fakihler
ise farz olduðu sonucuna ulaþmýþtýr. Tak-
sitli satýþlarýn yazýya geçirilmesini de bu
çerçevede deðerlendirmek gerekir. Taksit-
li satýþ bakýmýndan özel öneme sahip bir
husus taksitlerin miktarý ve ödeme zama-
nýnýn açýk þekilde belirlenmesi gereðidir;
bu konuda bilinmezlik söz konusu olursa
akid fâsid kabul edilir. Ýslâm hukukunda
akid tamamlandýktan sonra sebepsiz cay-
ma muhayyerliði tanýnmamakla birlikte
günümüzde taksitli satýþta tüketiciyi ko-

ruma gerekçesiyle tanýnan, belirli süre dü-
þünme ve bu süre içinde cayabilme hakký
maslahat ve kamu düzeni ilkeleriyle temel-
lendirilebilir; ancak bunun satýcý açýsýndan
hak ihlaline yol açacak biçimde kullanýlma-
sý meþru sayýlmaz.

Ýslâm hukukçularý, akid ve þart hürriye-
ti ilkesi gereðince taksitli satýþlarda tak-
sitlerden birinin ödenmemesi durumun-
da geri kalan taksitlerin muaccel hale ge-
leceðini þart koþmanýn câiz olduðunu ka-
bul etmiþtir (Ýbn Nüceym, VI, 133; Ýbn Âbi-
dîn, IV, 531). Ýslâm hukukuna göre taraf-
lar bedel üzerinde anlaþtýktan sonra satýcý
fiyat deðiþikliðine gidemez. Alýcýnýn borcu-
nu ödeyememesi durumunda temerrüt
sebebiyle ilâve bedel talep edilmesi faiz sa-
yýlacaðýndan câiz deðildir. Bununla birlik-
te alýcýnýn taksitlerini zamanýnda ödeye-
memesi halinde satýcýnýn enflasyon sebe-
biyle uðrayacaðý zararý tazmin ettirmesi
konusunda satýcýya haksýzlýk olacaðý ge-
rekçesiyle cevaz veren ve faiz gerekçesiy-
le cevaz vermeyen iki farklý yaklaþým var-
dýr. Günümüz Ýslâm hukukçularýnýn çoðun-
luðu ilk yaklaþýmý tercih etmektedir. Ýslâm
Konferansý Teþkilâtý’na baðlý Ýslâm Fýkýh
Akademisi’nin Cidde’de 14-20 Mart 1990
tarihinde yaptýðý altýncý toplantýsýnda al-
dýðý 51/2/6 sayýlý kararýnda, vadeli satýþta
peþin fiyatýndan daha fazla ücret isteme-
nin ve sürenin belirlenmesi þartýyla vade-
li satýþý taksitler halinde yapmanýn câiz ol-
duðu, taksitlerin ödenmemesi durumun-
da geciken her ay için ilâve ücret talep et-
menin faiz niteliði taþýdýðý için câiz sayýl-
madýðý, borçlunun vadesi gelen taksitini
ödemeyip borcunu geciktirmesi câiz gö-
rülmemekle birlikte kendisine cezaî bir
ödeme yaptýrmanýn câiz olmayacaðý, borç-
lunun taksiti ödememesi durumunda ge-
ri kalan taksitlerin peþin hale dönüþmesi
þartýyla anlaþma yapmanýn ise câiz olduðu
belirtilmiþtir.
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za göstermeye mecbur olmaktadýr. 6. Sa-
týcý, taksitle sattýðý ve bedelini almadan
alýcýya teslim ettiði malýn bedelini kendi-
si ödemek zorunda kaldýðý için daha çok
sermayeye ihtiyaç duymakta, bu da ser-
mayesi güçlü olanlarýn piyasada tekel ha-
line gelmesine yol açmaktadýr. 7. Satýcý alý-
cýnýn taksitleri ödeyememesi riskiyle karþý
karþýya bulunduðundan bu riski satýþ be-
deline yansýtmakta, bu durumda fiyatlar
artmakta ve mal sürümü azalabilmekte-
dir.

Günümüz hukukunda taksitli satýþ iþ-
lemleri tüketici hukuku kapsamýnda ele
alýnarak borçlar hukukuna hâkim olan akid
hürriyeti ilkesi tüketici lehine sýnýrlandýrýl-
makta ve alýcýnýn karþýlaþabileceði sakýn-
calar en aza indirilmeye çalýþýlmaktadýr. Öte
yandan taksitli satýþ uzun zamana yayýl-
dýðý için taraflarýn borç ve alacak miktarý
ve taksitlerin ödenip ödenmediðinin ispa-
týyla ilgili hukukî problemlerle karþýlaþýl-
makta, bu sorunu aþabilmek için taksit
sözleþmelerinin yazýlý yapýlmasý geçerlilik
þartý kabul edilmektedir. Bu durumda alý-
cý alýþveriþin içeriðini tam görebilmekte ve
sözleþmeden doðan hak ve sorumlulukla-
rýný mukayese imkâný bulmaktadýr. Günü-
müz düzenlemelerinde taksitli satýþlarda
alýcýyý korumaya yönelik tedbirler olmak
üzere sözleþmenin kurulmasý aþamasýn-
da satýcýnýn peþin ödenecek kýsým, taksit
sayýsý ve ödeme süresinin belirtilmesi gibi
hususlarý alýcýya bildirmesi hukuken zo-
runlu kýlýnmýþtýr. Tüketiciye, ayýp muhay-
yerliði yanýnda saðlanan kolaylýklarýn ca-
zibesi altýnda gereksiz yere, hatta ekono-
mik gücünün üzerinde yükümlülük altýna
girmesi, çeþitli yöntemlerle iradesinin etki
altýna alýnmasý riskine karþý belli süre dü-
þünme imkâný verilmiþ, bu süre zarfýnda
(Türk hukukunda yedi gün) hiçbir gerekçe
göstermeden sözleþmeden cayma hakký
tanýnmýþtýr.

Türk hukukunda, peþ peþe iki taksitin
vaktinde ödenmemesi halinde satýcýnýn di-
ðer taksitlerin peþin hale dönüþeceðini alý-
cýya bildirmesi gerektiði ve bu bildirimden
sonra belli bir süre geçmesine raðmen
taksitlerin ödenmemesi halinde borcun
geri kalan kýsmýnýn muaccel hale geleceði
kabul edilmektedir. Burada tüketiciyi ko-
ruma amacýyla muacceliyet þartýna sýnýr-
lama getirilmektedir. Taksitli satýþta alý-
cýnýn temerrüde düþmesi halinde vadeli
borçlarýn tahsilinde izlenen yol takip edi-
lir. Alacak rehin veya kefalet yoluyla temi-
nat altýna alýnmýþsa bedel bu yoldan tah-
sil edilir. Bu mümkün deðilse malýn alýcý-
nýn elinde olup olmamasýna bakýlýr ve elin-
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imlâsýnda yok kabul edilir: א����� א���� ^
א�������� ^����א����� ;(¬¦¬¦¬¦) ���������
(¦¬¦¬¬); א	��	 
א��
 ^ 	��� ��
 (¦¬¬¦¦)
gibi. 5. Yine imlâda yazýlýp telaffuz edil-
meyen harfler aruz ve taktî‘ imlâsýnda
yok sayýlýr: ����� ve ��	�� kelimelerindeki
vâv, �� ،����	 ve ���� kelimelerindeki elif
harfleri gibi.

Taktî‘ esnasýnda takip edilmesi gereken
kurallar Ýmruülkays’ýn, ٪�� ���� ���� ���� ����
	� �� �� א	�� � �À� �	� 

�
	� þeklindeki bey-
tinde þöylece uygulanabilir: Þiir beytinin te-
laffuz edildiði þekle göre yazýlmasýna aruz
imlâsý denir. Buna göre beytin yazýlýþý þöy-
le olur:

����������� ����� ����� ��� ���
��� �� ����� �ÀÀ���	���

�
	�

Bundan sonra yapýlmasý gereken þey
okunuþuna göre yazýlan metni uzun (ka-
palý) ve kýsa (açýk) hecelerden oluþan
tef‘ilelere ayýrmak ve bu tef‘ileleri aruz-
daki bahirler ve onun alt vezinlerine uy-
gun düþecek biçimde karþýlaþtýrmaktýr.
Bunu Ýmruülkays’ýn beytinde þu þekilde uy-
gulamak mümkündür:

42; Servet Bayýndýr, Ýslâm Hukuku Penceresin-
den Faizsiz Bankacýlýk, Ýstanbul 2005, s. 77-87,
136-138, 144-151; Abdülaziz Bayýndýr, Ticaret ve
Faiz, Ýstanbul 2007, s. 138-148; Recep Özdirek,
Ýslâm Hukukunda Akit Hürriyetini Sýnýrlayan
Durumlar, Ýstanbul 2009, s. 40-42; M. Abdüllatîf
Sâlih el-Ferfûr, “Bey.u’t-taksît”, Mecelletü Mec-
ma£i’l-fýšhi’l-Ýslâmî, VI/1, Cidde 1990, s. 195-
202; M. Atâ es-Seyyid, “Bey.u’t-taksît”, a.e., VI/1
(1990), s. 205-214; Ýbrâhim Fâzýl ed-Dîbû, “Bey.u’t-
taksît”, a.e., VI/1 (1990), s. 217-246; Ali Ahmed
es-Sâlûs, “Bey. bi’t-taksît: Nazarât fi’t-tatbîki’l-
.amelî”, a.e., VI/1 (1990), s. 249-273; M. Rýzâ Ab-
dülcebbâr el-Ânî, “Taksîtu’d-deyn fi’l-fýkhi’l-Ýs-
lâmî”, a.e., VI/1 (1990), s. 277-290; Nizâmeddin
Abdülhamîd, “Hükmü ziyâdeti’s-si.r fi’l-bey. bi’n-
nesî,e þer.an”, a.e., VI/1 (1990), s. 357-383; M.
Taký el-Osmânî, “Ahkâmü’l-bey. bi’t-taksît”, a.e.,
VII/2 (1992), s. 29-67; M. Ukle el-Ýbrâhim, “Hük-
mü bey.i’t-taksît fi’þ-þerî.a ve’l-kanûn”, Mecel-
letü’þ-þerî£a ve’d-dirâsâti’l-Ýslâmiyye, IV/7, Kü-
veyt 1987, s. 135-222; C. E. Bosworth, “Taksýt”,
EI 2 (Ýng.), X, 144.

ÿRecep Özdirek

– —
TAKTÎ‘
( ��À��א	 )

Þiiri
tef‘ile, hece ve harflere göre 

bölümleme anlamýnda
edebiyat terimi.

˜ ™

Sözlükte “kesmek” mânasýndaki kat‘ kö-
künden türeyen taktî‘ “kesmek, parçalara
ayýrmak” demektir. Terim olarak bir þiiri
yazýldýðý veznin tef‘ilelerine uygun biçim-
de bölümlere, uzun ve kýsa hecelere ayýr-
mayý ifade eder. Taktî‘ iþlemi, þiirin yazýl-
dýðý yahut söylendiði vezin ve bahri belir-
lemek ve þiirin bunlarla ne kadar uyum
içinde bulunduðunu kontrol etmek için ya-
pýlýr. Bu da lafzî yazýnýn (beytin telaffuz edi-
len harflerinin) aruz yazýsý denilen sembol
diline aktarýlarak gerçekleþtirilir. Aruz hat-
týnda kýsa heceler (u), “ve” (v) veya nok-
ta (.) iþareti, uzun heceler tire / keþîde ile
(–) gösterilir. Harekesiz harfler sükûn / sý-
fýr (o), harekeli harfler dikey veya eðik
keþîde iþaretiyle ( / ) belirtilir. Taktî‘ iþlemi
için þiirin bir beyti belirlenen üç þekilden
biriyle kýsýmlara ayrýlýr. 1. Hece taktîi. Be-
yit uzun ve kýsa hecelere bölünerek aruz
hattýyla gösterilir. 2. Aruz erkânýna (tef‘i-
leler) göre taktî‘. Beyit aruz tef‘ilelerine
göre parçalara ayrýlýr. 3. Harf taktîi. Bey-
tin her harfi aruz sembolleriyle gösteri-
lir. Bu taktî‘ler þu örnek üzerinde görüle-
bilir: � !" � #�$% &��'( )" �*$�+ �,-.
Taktî‘ türü �*	 *�!",�, )*�$�$*,% &�'( )" / �#+��-,.*
1. Hece taktîi ¬¦¬¦ ¬¬¦ ¬¬¬¦ ¬¬¦

2. Tef‘ile taktîi )����*��-,", �)�	
���0, �)����*��-,", �)�	
���0,
3. Harf taktîi o//o// o/o// o/o/o// o/o//

Arapça manzum metinlerin taktîinde
Arap yazý sisteminden doðan bazý husus-
lar kaynaklarda ayrýntýlý biçimde iþlenmiþ-
tir. Taktî‘de kelimelerin yazýlýþýna deðil te-
laffuzuna ve gerçek deðerdeki harflerine
itibar edilir. Ýmlâ gereði yazýlan, fakat te-
laffuz edilmeyen harfler deðerlendirilmez.
Buna göre taktî‘ esnasýnda bazan yazýl-
mayan harflerin imlâda varmýþ gibi göz
önüne alýnmasý gerekir. Bu durumu þöyle-
ce göstermek mümkündür: 1. Þeddeli harf-
ler birincisi sâkin, ikincisi harekeli iki harf
diye kabul edilir: � ���^ 1, ��� (¦¦¬) gibi.
2. Medli harfler birincisi harekeli, diðeri sâ-
kin iki harf olarak kabul edilir: ��2 ^ �א��3
(¬¦¬) gibi. 3. Tenvin sâkin bir nûn (� ) ka-
bul edilir ve aruz yazýsýnda açýk nun þek-
linde gösterilir. Tenvinli harf uzun hece-
ye tekabül eder: ��� ^ �
$�� (¬¬) gibi. 4.
Ýmlâda yazýlmayan, fakat telaffuz edilen
harfler taktî‘ esnasýnda deðerlendirilir:
45א ^ 6��5)�א (¬¬); �)�	 ^ ), ��7, (¦¬¬); א	�%�(
^ ������ (¦¬¬¬); ×89 ^ )�:�9 (¬¬) gibi. 5.
Hû “;” zamiri ötre (hû) veya esre (hî) ha-
rekesine göre vâv veya yâ med harfleriyle
uzatýldýðýndan uzun hece sayýlýr: <� +� ^ �����
(¬¦¬); ��^ ��� (¬¦) gibi. “= ” ve “=� ” za-
mirleri vezni tamamlamak veya iþbâ‘ için
vâv med harfiyle uzatýlabilir: 
�5, 
�' gibi.
6. Kafiye veya mýsra sonundaki hareke
iþbâ‘ için uzun heceye dönüþtürülebilir.
Bu durumda harekeye uygun med harfi
var olarak kabul edilir: ��
�^ 
��
� (¬¦¬);
 �
� ^ �!�
� (¬¦¬) gibi.

Bazan imlâda yazýlan harfler yokmuþ gi-
bi deðerlendirilir. Bu durumu da þöylece
göstermek mümkündür: 1. Cümle içinde
vasýl elifi ister isimlerde ister fiillerde ol-
sun taktî‘ esnasýnda yok sayýlýr: א
����א�
^ 
א�����(¬¦¬¦) gibi. 2. Kamerî harfler-
den biriyle baþlayan kelimenin baþýnda
bulunan “�א” takýsýndaki elif ( (א harfi
vasýl durumunda yok sayýlýr: ��א�	" #�$
^ ��"	�#�$ (¦¦¦¬¦¦) gibi. Þemsî harfler-
den biriyle baþlayan kelimenin baþýnda
bulunan “�א” takýsý tamamen yok sayýlýr,
ancak onu izleyen ilk harf mükerrer olur:
��א	% �&�'6>6^ ��%��&�'66 (¦¬¬¦¬) gibi.
Eðer þemsî harflerden biriyle baþlayan ke-
lime cümlenin ilk kelimesiyse bu durumda
baþýnda bulunan “�א” takýsýnýn sadece
lâm (�) harfi yok sayýlýr ve ilk harf mü-
kerrer olur: ���� ^���א	%�%�א (¦¬¬) gibi.
3. Ýllet harfiyle sona eren cer harflerinden
sonra sâkin bir harf gelirse, illet harfi yok
sayýlýr: ��?א �� = ��?� (¦¬¬) gibi. 4.
Kendisinden sonra sâkin harf gelen elif-i
maksûre, yâ-i menkûsa ve çoðul “vâv”ý ile
bu “vâv”dan sonraki elif harfi aruz

)�" @�A / B" )�A / C" @D�-" /  @D�E">>
��� )" � / ��: <F / G% @�HIJ /  
��K'
¬¦¬¦ / ¬¬¦ / ¬¬¬¦ /   ¬¬¦

)���-">>> / )	
�0 / )����-" /   )	
�0

��;��;

��;

��;

��;��;

-- --
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----�

----
�
------------

----

----

--

Tablodan da anlaþýlacaðý gibi beyit tavîl
bahrindendir. Bu hususun kolayca halle-
dilebilmesi için Halîl b. Ahmed tarafýndan
on beþ olarak belirlenen, daha sonra Ah-
feþ el-Evsat’ýn ilâvesiyle on altýya çýkarýlan
ve “bahr” adý verilen aruz vezinlerinin iyi bi-
linmesi þarttýr. Burada deðinilmesi gere-
ken hususlardan biri de içerdiði zihaf ve
illetler sebebiyle bazý tef‘ilelerin birbirine
çok benzemesi, bu sebeple taktî‘ yapan ki-
þinin bulduðu vezinden emin olmak için þii-
rin birkaç beytinin ayný anda taktîini yap-
masý gerektiðidir. Þiirde taktî‘ iþlemi es-
kiden genellikle kulak yoluyla, yani prati-
ðe dayalý olarak uygulanýrdý. Bu esasen ve-
zinle þiir okumanýn ilk merhalesidir. Þair,
þiir zevkine sahip bir kimse veya aruzda
belli baþlý kullanýmlarý öðrenen kiþi bun-
larý tabii bir seyir içinde yapar. Bazý bahir-
lerin ve bunlardaki bazý vezin þekillerinin
bir taraftan mûsiki, diðer taraftan nazým
þekli ve muhteva ile yakýndan iliþkili oldu-
ðu göz önüne alýnýrsa müziðe duyarlý bir
kulaða sahip olunmasý, þiirin aruz imlâsý-
na göre okunuþu sýrasýnda elle diz üstü-
ne ya da ayakla yere ritmik bir þekilde vu-
rulmasý, öte yandan Arap þiirinde daha çok


