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TAKSÝT

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
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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
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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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TAKTÎ‘
( ��À��א	 )

Uzun bir hadisin
belli bir kýsmýný alýp rivayet etme 

anlamýnda bir terim.
˜ ™

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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