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zikredêlim evvelâ” (¬¦¬¬/¬¦¬¬/¬¦¬) mýs-
raýnda ã ve ê ünlüleri gibi. Anadolu sa-
hasýnda baþlangýçta çok sýk rastlanan
imâle yakýn dönemlere geldikçe azalmýþ
ve terkedilmiþtir. Med, ünsüzle biten ve
kapalý olan bir hecedeki ünlünün uzun ol-
masý durumunda ünlüyü biraz daha
uzun okuyarak bir açýk hecenin ortaya
çýkmasýdýr; Abdülhak Hâmid’in, “Eyvâh ne
yer ne yâr kaldý” (¬¬¦/¦¬¦¬/¦¬¬) mýsra-
ýnda “vâh” ve “yâr” heceleri böyledir. Sonu
iki ünsüzle biten hecelerde de med yapýlýr.
Fuzûlî’nin, “Dôst bî-pervâ felek bîrahm
devran bîsükûn” mýsraýnda “dôst” ve
“rahm” hecelerinde med vardýr. Meddin
gerektirdiði yerde yapýlmamasý birçokla-
rýnca zihaf telakki edilmiþtir. Ancak med-
din makbul olaný, sadece vezin icabý deðil
bu mübalaðalý uzatmayý gerektirecek
vurgulu (feryat, acý, hitabet vb.) bir mâna ta-
þýmasýdýr. Uzun okunmasý gereken Arap-
ça yahut Farsça bir ünlünün yine vezin ge-
reði kýsa okunmasý olan zihaf ise ciddi bir
hatadýr ve pek az örneði bulunmaktadýr;
Nef‘î’nin, “Hâbgâh eyler gazâle pehlu-yý
þîr-i neri” (¬¦¬¬/¬¦¬¬/¬¦¬¬/¬¦¬) mýs-
raýnda “pehlû” okunmasý gerekirken ký-
salan hecede olduðu gibi. Vasl ise (ula-
ma) ünlü ile biten bir kelimeden sonra ün-
süzle baþlayan bir kelime geldiðinde önce-
ki hecenin ünsüzü ile sonraki hecenin ün-
lüsünü birleþtirerek kapalý hecenin açýk ha-
le getirilmesidir; Ahmed Hâþim’in, “Eðil-
miþ ↔ arza kanar muttasýl kanar güller”
(¦¬¦¬/¦¦¬¬/¦¬¦¬/¬¬) mýsraýnda ilk iki
kelimenin eðilmiþarza þeklinde okunmasý
gibi. Tef‘ileleri ayýrarak ve vezni hissettire-
rek okumada kelimeler bölünüp bazý hece-
leri bir tef‘ilede, bazý heceleri diðer tef‘ile-
de kalabilir. Böyle bir okumada Ýstiklâl Mar-
þý’nýn ilk mýsraý þöyle olur: “Kork-ma-sön-
mez / bu-þa-fak-lar / da-yü-zen-al / san-
cak” (¬¦¬¬/¦¦¬¬/¦¦¬¬/¬¬).

Bir þiiri taktî‘ ile okumak güzel okumak
demek deðildir. Bütün bu iþlemler þiiri gü-
zel okumak için vezni bulma, onun için de
taktî‘ yapma maksadýný taþýr. Ýnþâd etmek,
güzel okumak ise vezinle beraber þiirin an-
lamýný, içeriðini ve diðer diksiyon kurallarý-
ný dikkate alýp okumaktýr. Þiirde vezin ve
muhteva mûsikide tempo ve melodi gibi-
dir. Ýnþâd etmede vezni arka planda his-
settirerek onu muhtevanýn iskelesi gibi
kullanmak gerekir. Usta þairlerin þiirleri
okumada veznin hissedilmemesi için ke-
limeler, vurgular, duraklar tef‘ilelere tâbi
olmadan kaynaþýr. Bununla beraber daha
özel bir ses unsuru arayan þairlerde du-
raklarýn ve tef‘ilelerin bilinçli þekilde çakýþ-
týðý örnekler de vardýr. Özellikle Edebiyât-ý

Cedîde þairlerinin bu yolu denedikleri gö-
rülmektedir. Tevfik Fikret’in, “Sabah Eza-
nýnda” þiirinde, “Allahü ekber ... Allahü ek-
ber ... / Bir samt-ý ulvî: Gûyâ tabîat / Hâmûþ
hâmûþ eyler ibâdet” (¬¬¦/¬¬/¬¬¦/¬¬)
mýsralarý taktî‘ ile okunduðunda bir ezan
sesini ve temposunu verir. Ýsmail Habip
Sevük, taktî‘de usul olarak açýk heceyle bi-
ten tef‘ilelerde bölünmenin devamýndaki
kapalý hecede olmasý gerektiðini ifade
eder. Buna göre mef‘ûlü ile baþlayan ve-
zinlerin taktîi þu þekilde olacaktýr:
Mef‘ûlü mefâ / îlü mefâ / îlü feûlün;
Mef‘ûlü mefâ / ilün feûlün; Mef‘ûlü fâ /
ilâtü mefâ / îlü fâilün. Þiiri taktî‘ etmenin
diðer bir faydasý da özellikle divan nüs-
halarýnýn karþýlaþtýrýlmasýnda veya yanlýþ
yazýlmýþ, yýpranmýþ, eksik kalmýþ metin-
lerde doðru olanýn bulunmasýnda yardým-
cý olmasýdýr. Ali Nihad Tarlan’ýn Metin Ta-
miri adlý çalýþmasýnda bunun örnekleri yer
almaktadýr. Daha çok bir aruz terimi olan
taktîin hece vezniyle yazýlmýþ þiirlerde de
söz konusu edildiði görülmektedir. Bu
durumda aruz vezninde olduðu gibi keli-
melerin bölünmesi deðil duraklarýn vur-
gulanarak okunmasý þeklinde bir taktî‘
düþünülmelidir.
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Uzun bir hadisin
belli bir kýsmýný alýp rivayet etme 

anlamýnda bir terim.
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Sözlükte “bölmek, parçalamak” anlamý-
na gelen taktî‘ kelimesi, hadis terimi ola-
rak birkaç konuyu içeren bir hadisin sade-
ce ihtiyaç duyulan kýsmýný almayý veya bir
kýsmýný bir yerde, diðer kýsmýný ayný sened-
le baþka bir yerde nakletmeyi ifade eder.
Kaynaklarda genellikle taktîu’l-hadîs þek-
linde geçer; ayný anlamda kullanýlan ikti-
sâr ve harm ile birlikte “ihtisârü’l-hadîs”in
alt bölümü olarak ele alýnýr. Hadislerin pek
çoðu birden fazla alana veya ayný alanýn

hangi bahirlerin sýkça kullanýldýðýnýn bilin-
mesi gibi hususlar da taktî‘ yapan kiþiye
kolaylýk saðlar. Taktî‘ neticesinde çýkan so-
nucu iyi deðerlendirip bahri / vezni doðru
tesbit edebilmek için bazý tef‘ilelerin deði-
þime uðradýðýnýn bilinmesi gerekir. Bun-
lar þöylece özetlenebilir: Feûlün (¦¬¬) ^
feûlü (¦¬¦); mefâîlün (¦¬¬¬) ^ mefâi-
lün (¦¬¦¬); müfâaletün (¦¬¦¦¬) ^ mü-
fâaltün (¦¬¬¬); fâilâtün (¬¦¬¬) ^ fa‘lâ-
tün (¬¬¬) / fâilâ (¬¦¬) / fâlâtün (¬¬¬);
müstef‘ilün (¬¬¦¬) ^ mütef‘ilün (¦¬¦¬) /
müsteilün (¬¦¦¬); mütefâilün (¦¦¬¦¬) ^
mütfâilün (¬¬¦¬); mef‘ûlâtü (¬¬¬¦) ^
mef‘ulâtü (¬¦¬¦).
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ÿKenan Demirayak

™ TÜRK EDEBÝYATI. Taktî‘, aruzla ya-
zýlmýþ bir þiirin veznini bulmak için mýsra-
larý tef‘ilelere (cüz) göre bölmek veya þiiri
bu bölümleri esas alarak okumaktýr. Bu
okumaya taktî‘ etmek denir. Bu iþlem þi-
iri güzel okumak için öðretici birer usul-
dür. Vezni doðru bildikten sonra þiiri vez-
nin gereklerini ve diðer kurallarý dikkate
alarak güzel okumaya da inþâd etmek de-
nir. Taktîin en basit þekli bir mýsradaki açýk
ve kapalý heceleri tesbit etmektir. Taktî‘de
dikkat edilecek baþlýca hususlar þunlardýr:
Ünlüyle biten hece açýk, ünsüzle biten he-
ce kapalýdýr. Arapça ve Farsça’dan Türk-
çe’ye girmiþ kelimelerdeki uzun ünlüyle bi-
ten hecelerle mýsra sonlarýndaki açýk he-
celer de kapalý sayýlýr. Türk aruzunda tef-
‘ileleri etkileyen imâle, med, zihaf ve va-
sýl gibi ârýzalar çok defa tek mýsrada vez-
nin bulunmasýný güçleþtirebilir. Bu durum-
da þiirdeki diðer mýsralar üzerinde de ay-
ný iþlem yapýlarak ortak bir þema buluna-
bilir. Ýmâle, Türkçe bir kelimede açýk he-
cenin vezin gereði uzatýlarak okunmak su-
retiyle kapalý hece sayýlmasýdýr; “Allah ãdýn
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Dinin emir ve tavsiyelerine uyma,
haram ve günahlardan kaçýnma 

hususunda gösterilen titizlik 
anlamýnda bir kavram.

˜ ™

Sözlükte “korumak, korunmak, sakýn-
mak, saygý göstermek, dindar olmak, ita-
at etmek, korkmak, çekinmek” anlamla-
rýndaki vikaye masdarýndan türeyen tak-
vâ kelimesini Seyyid Þerîf el-Cürcânî, “Al-
lah’a itaat ederek azabýndan sakýnmaktýr,
bu da ceza almayý haklý kýlan davranýþlar-
dan nefsi korumak suretiyle gerçekleþir”
þeklinde tarif eder (et-Ta£rîfât, “vky” md.).
Takvâ ve kökün ittika, taký, etka, müttaký
gibi diðer türevleri ve fiil þekilleri Kur’ân-ý
Kerîm’de 285 yerde geçmektedir. Kur’an’-
da ve hadislerde takvâ bazan sözlük an-
lamýnda, bazan da “Allah’ýn emirlerine uyup
yasaklarýndan kaçýnarak azabýndan korun-
ma” anlamýnda kullanýlýr. Genellikle pey-
gamberler ümmetlerine, “Allah’tan saký-
nýn ve bana itaat edin” diye hitap etmiþ-
tir (eþ-Þuarâ 26/108, 179). Peygambere ita-
at eden Allah’a da itaat etmiþ olacaðýndan
(en-Nisâ 4/80) takvâ Allah’a ve resulüne
itaat etme anlamýný içerir. Kur’an’da tak-
vâ sahibi müminlerden bahsedilirken Al-
lah’ýn onlarý cehennem azabýndan korudu-
ðu anlatýlýr (ed-Duhân 44/56; et-Tûr 52/18;
el-Ýnsân 76/11); bundan dolayý mümin Al-
lah’ýn kendisini cehennem azabýndan ko-
rumasýný ister (el-Bakara 2/201; Âl-i Ýmrân
3/191). Allah’a “ehl-i takvâ” denmesi (el-
Müddessir 74/56) koruyan ve korunulan ol-
masýndandýr. “Ateþin azabýndan bizi koru”
duasýnda (el-Bakara 2/201; Âl-i Ýmrân 3/
16, 191) veya, “Kendinizi, ailenizi ateþten
koruyun” âyetinde geçen (et-Tahrîm 66/6)
“koru” ve “koruyun” ifadeleri ayný kökten
gelir.

Takvâ kelimesi Kur’an’da on yedi yerde
geçer (meselâ bk. el-Bakara 2/197; el-Mâ-
ide 5/2; el-A‘râf 7/26; et-Tevbe 9/108; Tâhâ
20/132). Klasik müfessirler takvâya ve ay-
ný kökten gelen emir kiplerine genellikle,
“Allah’tan korkun” anlamýný vermiþtir. Söz
konusu fiilin kökü korku anlamýný da içer-
mekle birlikte bu korkunç bir þeyden çe-
kinmeyi deðil seven birinin sevdiðinin gön-
lünü incitmekten çekinmesini, yarataný-
na karþý saygý ve sorumluluk duyma has-
sasiyetini ifade eder. Bu baðlamda takvâ
karþýlýðý olarak önerilen “Allah bilinci, Al-
lah’a karþý sorumluluk bilinci” ifadeleri kav-
ramýn içeriðine daha uygun görünmekte-
dir. Takvâ ve ittika kelimelerinin içerdiði

korku Allah’a duyulan saygýdan kaynakla-
nýr. Böyle bir duygu müminleri kötülük-
ten ve günahtan vazgeçirir, iyiliðe ve hay-
ra sevkeder. Kur’an’da ve hadislerde âfet,
kýyamet, haþir ve cehennemle ilgili korku-
lar anlatýlýrken “havf, haþyet, feza‘, reh-
bet, vecel, ru‘b, iþfâk” kökünden kelime-
lerin kullanýlmasý, “Onlardan korkmayýn,
benden korkun” meâlindeki âyetlerde (el-
Bakara 2/150; Âl-i Ýmrân 3/175) Allah kor-
kusunun havf ve haþyetle ifade edilmesi,
bir âyette (en-Nûr 24/52) haþyet kelime-
siyle ittikanýn ardarda gelmesi genel an-
lamda takvânýn korkudan farklý bir kavram
olduðunu gösterir. Hz. Peygamber, “Al-
lahým, senden sana sýðýnýrým!” (Müslim,
“Salât”, 222; Tirmizî, “Da.avât”, 112); “Al-
lah’ýn gazabýndan Allah’a sýðýnýrým” (Tir-
mizî, “Cihâd”, 26) diye dua ederdi. Takvâ
da Allah’ýn gazabýndan yine O’nun koru-
masýna sýðýnmaktýr. Kur’an’da müminle-
rin þeytandan, fitneden (el-Enfâl 8/25), ce-
hennemden (Âl-i Ýmrân 3/131), kýyamet-
ten (el-Ýnsân 76/11) kendilerini koruma-
larý istenir. Takvâ kötülük ve zarar gelen
her þeye karþý ilâhî korumayý talep etmek-
tir. Bu da günahlardan kaçýnmak ve iyiliðe
yönelmekle gerçekleþir. Kötülükten sakýn-
mak Kur’an’da “hazer” kelimesiyle de ifa-
de edilir (el-Münâfikun 63/4; et-Tegabün
64/14). “Takvâ sahibi” anlamýna gelen müt-
taki Kur’an’da kýrk sekiz yerde geçer (me-
selâ bk. el-Bakara 2/2; Âl-i Ýmrân 3/76; el-
Mâide 5/27; el-A‘râf 7/128; el-Enfâl 8/34).
Bu âyetlerde takvâ sahiplerinin özellikleri
anlatýlýr. Takvânýn karþýtý “fücûr”, mütta-
kinin karþýtý “fâcir”dir (eþ-Þems 91/8; Tir-
mizî, “Menâkýb”, 73; Ebû Dâvûd, “Edeb”,
111). Taký kelimesi de (Meryem 19/13, 18,
63) “müttaki” anlamýndadýr. “Himaye ve
muhafaza eden” mânasýna gelen “vâk / el-
vâký” de (er-Ra‘d 13/34, 37; el-Mü’min 40/
21) ayný kökten gelir.

Takvâ ve türevlerinin Kur’an’da çeþitli
vesilelerle ve farklý þekillerde sýk sýk zikre-
dilmiþ olmasý kavramýn Ýslâm’daki önemi-
ni açýkça gösterir. Takvânýn faziletiyle ilgi-
li Kur’an’da þu hususlara vurgu yapýlmýþ-
týr: Allah takvâ sahibi olanlarla beraber-
dir (el-Bakara 2/194; et-Tevbe 9/36, 123);
onlarý korur ve yardým eder; Allah takvâ
ehlini sever (Âl-i Ýmrân 3/76; et-Tevbe 9/4,
7); Allah takvâ ehlinin dostudur (el-Câsi-
ye 45/19). Takvâ ayný zamanda iman ve
kalple ilgili bir kavramdýr. Resûlullah’a kar-
þý saygýlý olanlar Allah’ýn kalplerini takvâ
için imtihan ettiði kimseler olarak nitelen-
dirilmiþtir (el-Hucurât 49/3). Allah’ýn hü-
kümlerine saygý göstermek þüphe yok ki
kalplerdeki takvâdandýr (el-Hac 22/37).

farklý konularýna dair bilgiler ihtiva et-
mektedir. Bu hadisleri ilgili olduklarý yer-
lerde tam metin halinde yazmanýn veya
sözlü olarak nakletmenin gereksiz zaman
kaybýna yol açacaðý düþünülerek ilk dö-
nemlerden itibaren hadisler konularýna gö-
re bölünüp aktarýlmýþtýr. Konulara göre dü-
zenlenen temel hadis kaynaklarýndan Kü-
tüb-i Sitte baþta olmak üzere sünen tü-
rü eserlerin hepsinde taktîin pek çok ör-
neðini görmek mümkündür. Özellikle fýkýh
alanýndaki çalýþmalarda hadisin sadece ko-
nuyla ilgili kýsmý alýnýr.

Genel anlamdaki ihtisar gibi sakýncalý ol-
mayan ve bölme iþinde dikkatli davranýl-
dýðýnda hadis rivayeti açýsýndan problem
teþkil etmeyen taktîi Ahmed b. Hanbel
câiz görmemiþ, Ýbnü’s-Salâh cevaza yakýn
bulmakla birlikte mekruh olduðunu söyle-
miþtir (£Ulûmü’l-¼adî¦, s. 217). Ancak Ne-
vevî taktîin ilk dönemlerden itibaren Dâri-
mî, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve Nesâî
gibi muhaddislerce uygulanmasýndan ha-
reketle câiz sayýldýðýný belirtmiþtir. Taktîin
hadis rivayetinde deðil kitap telifinde ya-
pýlabileceðini söyleyenler yanýnda Abdül-
ganî el-Ezdî ve Þemseddin es-Sehâvî gibi
uzun bir metnin içinde mevcut ince bir
mânayý çýkarmayý kolaylaþtýracaðý için bu-
nun müstehap kabul edildiðini ileri süren-
ler de vardýr. Taktî‘, Hz. Peygamber’e ait ol-
mayan bir sözün ona isnad edilerek nak-
ledilmesi gibi bir tehlike taþýmadýðýndan,
Arap dili ve Ýslâm’ýn genel prensipleri ko-
nusunda yeterli bilgiye sahip biri tarafýn-
dan yapýlmasý ve Resûl-i Ekrem’in maksa-
dýna uymayan bir anlamýn ortaya çýkarýl-
mamasý kaydýyla hadis âlimlerinin çoðu ta-
rafýndan uygulanmasýnda bir sakýnca gö-
rülmemiþ olan bir yöntemdir. Ayný þekilde
bir tür taktî‘ olan hadislerin alfabetik fih-
ristinin düzenlenmesi için sadece baþ ta-
raflarýnýn yazýlmasýnda da bir sakýnca gö-
rülmemiþtir (ayrýca bk. ÝHTÝSAR).
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