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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.
˜ ™

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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™ 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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