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Osmanlý diplomasisinde kullanýlan
bir belge türü.
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Arapça karâr kökünden türeyen takrîr
sözlükte “yerleþtirmek, kararlaþtýrmak” an-
lamýna gelir. Diplomasi terimi olarak bir
iþi veya konuyu yazýlý þekilde ilgili merci-
lere bildiren belge türünü ifade eder. Son
devir kitâbet kurallarýna dair bir eserde
takrir “bir memuriyet, bir rütbe ve maaþ
verilmesine, kalem ve daire teþkiline dair
resmî daire âmirlerince elkabsýz olarak tez-
kire gibi yazýlan ve mühürlenen belge” þek-
linde açýklanýr (Mehmed Tevfik, s. 424).
Takrirlerin ilk rüknü davet formülü olup
diðer belgelerde olduðu gibi çok defa “hü-

ve” ifadesidir ve belgenin en üst kýsmýna
yazýlýr. Bundan sonra elkab kullanýlmadan
doðrudan konuya girilir. Nâdiren, “Takrîr-i
kullarýdýr ki” þeklinde bir hitap ifadesiyle
baþladýðý olur. Nakil rüknü meselenin et-
raflýca ortaya konulduðu bölümdür. Bura-
da meselenin ne olduðu, sebepleri, eski-
den beri süregelen uygulamasý, bununla
ilgili bir ferman veya hatt-ý hümâyun var-
sa hangi padiþah zamanýnda verildiði vb.
belirtilir; sonunda takririn gönderildiði mer-
ciin konu hakkýndaki kararýnýn istendiði ký-
sým yer alýr. Takririn sunulduðu kiþiye gö-
re bitiþ cümlesi farklýlýk gösterir. Padiþa-
ha sunulan takrirlerde, “(Bâki) emr ü fer-
man ... padiþahým hazretlerinindir” diye
sona ererken sadrazama veya diðer yük-
sek seviyeli devlet erkânýna gönderilen
takrirler, “Emr ü ferman ... veliyyü’l-em-
rindir”; “men lehü’l-emrindir” ifadeleriyle
biter. Þifahî olarak verilip yazýlý hale geti-
rilen takrirlerle yabancý misyon temsilci-
lerince verilen takrirlerin tercümesinde ki-
min takriri olduðu baþýnda açýkça bildiril-
diði gibi ayný hizada tarihi de kaydedilir.
XIX. yüzyýla kadar takrirlerde imza, mü-
hür ve tarih bulunmaz; nâdir olarak alt
bölümde “bende” ifadesi yer alýr. XIX. yüz-
yýl baþlarýnda sadece takrir sahibinin müh-
rü basýlýrken daha sonra makam adý da ya-
zýlmaya baþlanmýþtýr.

Son devir münþeat mecmualarýnda tak-
rirler birkaç gruba ayrýlarak incelenmiþ,
bunlardan devlet dairelerinin âmirleri ta-
rafýndan Bâbýâli’ye sunulan takrirlere ilk
sýrada yer verilmiþtir. Bu takrirlerde el-
kab ve imza bulunmaz, sadece memuriyet
unvaný yazýlýr, altý þahsî mühürle mühür-
lenirdi. Merkez daireleri müdürlerince ya-
zýlan takrirlerde ise kendilerine ait mühür
kullanýlýrdý. Ayrýca Dîvân-ý Muhâsebât’ýn,
sefâretlerin, Meþrutiyet sonrasýnda me-
buslarýn herhangi bir mesele hakkýnda
meclise sunduklarý yazýlar, gayri müslim
cemaatlerce Osmanlý resmî makamlarý-
na verilen yazýlar da takrir türü içerisinde
deðerlendirilmiþtir. Takrirler için genellik-
le Ýstanbulî kâðýt kullanýlýr ve kâðýdýn yu-
karýdan dörtte birlik kýsmý boþ býrakýla-
rak yazýya baþlanýrdý. Takrirler her zaman
sunulduklarý makamlarca neticeye bað-
lanmaz, bazan bir üst makama gönderi-
lirdi. Meselâ sadrazama sunulmuþ bir tak-
rir hakkýnda padiþahýn görüþ ve emrinin
alýnmasý gerektiðinde ayrý bir telhise ihti-
yaç duyulmayýp takrir bir derkenar ilâve-
siyle padiþaha doðrudan doðruya takdim
edildiðine dair pek çok örnek bulunmak-
tadýr. Bu durumda bazan kimin takriri ol-
duðu, bazan da hangi konuyla ilgili bulun-

takrir söz konusu yasaðý neshetmiþ ol-
maktadýr (Gazzâlî, III, 327-328). Genellikle
haberlerin kabul veya reddiyle ilgili olarak
incelenen takririn muhtevasý dinî-dünyevî,
ahkâmla ilgili olan-olmayan, þer‘î olan-ol-
mayan gibi ayýrýmlar yapýlarak ele alýnmýþ,
Hz. Peygamber’in kendisine ulaþtýrýlan bir
haber karþýsýnda sükût etmesine bu ha-
berin dinî veya dünyevî muhtevaya sahip
oluþuna göre farklý anlamlar yüklenmiþ-
tir (Seyfeddin el-Âmidî, II, 39; Bedreddin
ez-Zerkeþî, IV, 206; M. Süleyman el-Eþkar,
II, 114-116).

Takrirî sünnet birçok usûl-i fýkýh eseri-
nin sünnet, haber, beyan gibi bahislerinde
yer almýþtýr. Özellikle Ýbn Kayyim el-Cevziy-
ye takrirî sünnete dair baþka eserlerde bu-
lunmayan çok sayýda örnek zikretmiþ, Alâî
ise sünnetin diðer kýsýmlarýyla takririn teâ-
ruzu konusunu müstakil bir baþlýkta ince-
lemesiyle dikkat çekmiþtir (Ý £lâmü’l-mu-
vaššý£în, II, 367-370; Taf½îlü’l-icmâl, s. 189-
204). Günümüzde konuyu ele alan eser-
ler arasýnda Muhammed Süleyman el-Eþ-
kar’ýn Ef£âlü’r-Resûl ve delâletühâ £ale’l-
a¼kâmi’þ-þer£iyye adlý doktora tezi (I-II,
Beyrut 1408/1988), Muhammed el-Arûsî
Abdülkadir’in Ef£âlü’r-Resûl ve delâletü-
hâ £ale’l-a¼kâm adlý eseri (Cidde 1984,
1991) ve Muhammed Ebû Umþe’nin Ef£â-
lü’r-Resûl ve tašrîrâtühû ve delâletü-
hâ £ale’l-a¼kâmi’þ-þer£iyye adlý çalýþma-
sý (Mekke 1977) sayýlabilir. Halit Özkan,
Takrîrî Sünnet ve Sahîh-i Buhârî’deki
Takrîrler baþlýklý bir yüksek lisans tezi ha-
zýrlamýþtýr (2000, MÜ Sosyal Bilimler Ens-
titüsü).
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yografi yazýmýnda bu bilgilerden faydala-
nýlmýþtýr.

Arap edebiyatýnda ilk takrizin kimin ta-
rafýndan kaleme alýndýðý bilinmemekte-
dir. Ancak kitaplara yazýlan þerh ve hâþi-
yelerin mukaddimelerinde eser ve müel-
lifi hakkýnda yer alan övücü ifadeler tak-
riz geleneðinin baþlangýcý sayýlabilir. Ke-
lîle ve Dimne’nin Sâsânî Hükümdarý I.
Enûþirvan zamanýnda (531-579) Sanskrit-
çe aslýndan yapýlan Farsça tercümesine
eklenen mukaddime, eserin güzelliklerini
ve yararlarýný anlatmasý bakýmýndan en es-
ki takriz örneði niteliðindedir. Ýbn Cinnî’ye
(ö. 392/1002) ait kitabýn adýnda “hayattaki
bir kimseyi övmek” anlamýnda takriz ke-
limesi kullanýlmýþtýr. Þair, Ebû Nüvâs’ýn ur-
cûzesini þerhettiði eserine Tefsîrü Urcû-
zeti Ebî Nüvâs fî tašrî¾i’l-Fa²l b. er-Re-
bî£ vezîri’r-Reþîd ve’l-Emîn adýný ver-
miþtir. Kalkaþendî edebî nesrin en güzel
örneklerinden olan takriz hakkýnda, “Bir
ilim dalýnda eser yazýldýðý veya sanat de-
ðeri yüksek bir kaside nazmedildiði zaman
o sanatýn ehli olanlar söz konusu kitap ve-
ya kasideye takriz yazýp belâgata dair hü-
nerlerini ortaya koymaya çalýþýrlar” demek-
tedir (Øub¼u’l-a£þâ, XIV, 335). Kalkaþendî
ayrýca bazý örnekler zikreder. Meselâ Tâ-
ceddin Ali b. Dirhem el-Mevsýlî’nin besme-
lenin Fâtiha’dan bir âyet olduðunu kanýt-
lamak amacýyla kaleme aldýðý eseri hak-
kýnda Selâhaddin es-Safedî takriz yazmýþ-
týr (a.g.e., XIV, 335-340). Buna Ýbn Nâsý-
rüddin’in telif ettiði er-Reddü’l-vâfir’e Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin yazdýðý takrizi de ek-
lemek mümkündür. Bu takriz Tašrî¾ li’bn
¥acer £ale’r-Reddi’l-vâfir li’bn Nâ½ýr
adýyla yayýmlanmýþtýr (Küveyt 1409/1988,
19 sayfa). Bedreddin eþ-Þiblî’nin Me¼âsi-
nü’l-vesâßil’i için Zehebî, Muhammed b.
Ali ed-Dimyâtî ve Safedî birer takriz kale-
me almýþýr.

Bilindiði kadarýyla þarkiyatçýlardan tak-
riz konusuna ilk defa W. Ahlwardt, Berlin
Kütüphanesi Arapça yazmalarýna dair ha-
zýrladýðý katalogun giriþinde dikkat çek-
miþ, ardýndan Franz Rosenthal bir maka-
lesinde 795’te (1393) Mýsýr’da telif edilen
bir esere Ýbn Haldûn ve Ýbn Hacer’in yaz-
dýðý takrizleri Ýngilizce’ye çevirerek neþret-
miþtir (bk. bibl.). C. Woodhead bir maka-
lesinde (bk. bibl.) takriz geleneði hakkýn-
da bilgi vermiþ; Mehmed b. Mehmed’in
Sultan II. Osman’a sunduðu Nuhbetü’t-
tevârîh ve’l-ahbâr adlý eserin baþýnda yer
alan Ahîzâde Hüseyin, Zekeriyyâzâde Yah-
yâ, Abdülmecid Sivâsî, Mehmed Bahþî, Ga-
nîzâde Nâdirî ve Taþköprizâde Kemâled-
din efendilerin takrizlerini Ýngilizce tercü-

meleriyle birlikte yayýmlamýþtýr. Rudolf Ve-
sely de “Das Taqriz in der arabischen litera-
tur” adýyla bir makale yazmýþtýr (Die Mam-
luken [Schenefeld 2003], s. 379-385). Tak-
rizler, Ahmed Ýlmî’nin ƒulâ½âtü’t-tašrî¾â-
ti’l-vâšý£a fi’r-Reddi’l-vâfir adlý eserinde
olduðu gibi bazý mecmualar içinde de bu-
lunmaktadýr (Süleymaniye Ktp., Pertevni-
yal Sultan, nr. 3747, vr. 52-55).

Bir kitapta birden fazla takriz buluna-
bilmektedir. Sadreddin el-Basrî’nin el-¥a-
mâsetü’l-Ba½riyye adlý kitabýna (nþr. Muh-
târüddin Ahmed, Beyrut 1403, II, “Pâtime-
tü’l-kitâb”, s. 1-24) devrin tanýnmýþ âlim,
edip ve devlet adamlarýndan on iki kiþi
manzum-mensur takrizler yazmýþtýr. Rû-
¼u’l-me£ânî’nin ilk baskýsýnda (Bulak 1301-
1310) Þehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî’nin
çaðdaþý on dokuz âlim ve edibin takrizi
yer almaktadýr. Takrizlerin çokluðu baký-
mýndan ilgi çekici örneklerden biri Muham-
med b. Alevî el-Mâlikî el-Hasenî’nin (ö.
2004) Mefâhîm yecibü en tü½a¼¼a¼ ad-
lý eserdir (trc. Hasan Ali Yaþar, Düzeltilme-
si Gereken Kavramlar, Ýstanbul 2007). Bu-
radaki elli sekiz takriz Vehhâbîler’in karþý
çýktýðý bazý dinî uygulama ve kanaatlerin
cerhedildiði kitaptaki görüþleri destekle-
mek ve ilgili konularda Ehl-i sünnet inan-
cýný öne çýkarmak amacýyla hareket edil-
diðini göstermektedir. Talebesinin eserini
beðenen hocalar tarafýndan yazýlan bazý
takrizlere örnek olarak Saîdüddin el-Fer-
ganî’nin Ýbnü’l-Fârýz’ýn el-Ka½îdetü’t-tâßiy-
ye’si için kaleme aldýðý Farsça þerhe hoca-
sý Sadreddin Konevî’nin takrizi gösterile-
bilir. Takrizler yazarlarýnýn düþünce ve inanç-
larýný ortaya koyan metinler olduðundan
onlar hakkýndaki kanaatlerin teþekkülün-
de dikkate alýnmýþtýr. Nitekim Ýbnü’l-Hav-
vâm, hâmisi Reþîdüddin Fazlullah-ý Heme-
dânî’nin Ýlhanlý Hükümdarý Ebû Said Baha-
dýr Han tarafýndan öldürülmesinden (718/
1318) sonra onun tefsirine yazdýðý bir tak-
rizden dolayý küfürle itham edilerek mah-
kemeye verilmiþ, ancak hâkim karþýsýnda
kelime-i þehâdet getirince serbest býrakýl-
mýþtýr.

Fars edebiyatýnda takriz baþlýðý altýnda
tanýtýcý ve övücü yazýlarýn yazýlmasý yeni
bir olgudur. Ancak “dîbâce” ismiyle takri-
ze benzeyen bir bölümün eserlere eklen-
mesi geleneði eski dönemlere kadar gider.
IX. (XV.) yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren
görülmeye baþlanan dîbâcelerde edebî bir
üslûpla kitap ve müellifi tanýtýlýp övülür,
eser zamanýn sultanýna veya ileri gelenle-
rinden birine ithaf edilir. Gerçekte dîbâce
yazanlar (dîbâce-nüvîs) saray ve hükümet
divanýndaki münþîler olup bu onlarýn bir

duðu kýsaca belirtilir, zaman zaman açýk-
lamalý uzun derkenarlar yazýlýrdý. Padiþah
takriri inceledikten sonra konuyla ilgili
hatt-ý hümâyunu kaleme alýrdý.
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Bir müellifin eserine
genellikle müellifin ricasý üzerine

dönemin önde gelen
âlim ve ediplerinin yazdýðý

övücü takdim yazýsý.
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Sözlükte “zelil iken þeref ve yücelik ka-
zanmak” anlamýndaki karaz kökünden tü-
reyen takrîz “hayatta olan bir kimseyi öv-
mek” demektir. Kelime, “Hýristiyanlarýn Îsâ’-
yý aþýrý derecede övdüðü gibi siz de beni öv-
meyin” meâlindeki hadiste (Ýbnü’l-Esîr, IV,
43) bu mânada geçmektedir. Karz (kes-
mek) kökünden takrîz de (�����) kiþiyi öv-
mek anlamýnda kullanýlmakla birlikte bu öv-
mek-yermek þeklinde karþýt anlam bildi-
ren kelimelerdendir (Lisânü’l-£Arab, “krz”,
“krç” md.leri; Kåmus Tercümesi, II, 1294;
III, 170 [Osmanlý Türkçesi’nde ikinci þekil
kullanýlmýþtýr]). Takriz, Þark kitap telif usu-
lünde eser ve müellifin okuyucuya takdi-
mini ifade eden yaygýn bir terimdir. Hazýr-
lanan eser nihaî þeklini aldýktan sonra hat-
tatlarca çoðaltýlmadan veya basýlmadan
önce müellifi tarafýndan devrin ilim ve sa-
nat adamlarýna sunulur, onlarýn kitap ve
yazarý hakkýndaki düþüncelerine dair bir
metin esere eklenirdi. Bundan amaç ki-
tap ve müellifin okuyuculara tanýtýlmasý,
ve öneminin duyurulmasýdýr. Bu tür yazý-
larda genellikle kitabýn telifinden duyulan
memnuniyet belirtilir, müellifin baþarýla-
rýnýn devamý temennisinde bulunulur, nâ-
diren bazý eksik ve yanlýþlardan söz edilir.
Takrizler ekseriyetle müellifin talebi üze-
rine kaleme alýnýr. Bununla beraber müel-
lifin vefatýndan sonra yazýlan takrizler de
vardýr. Takrizler çoðunlukla secili nesirle
kaleme alýnmakla birlikte manzum veya
nesir-nazým karýþýk þekilde olanlarý da mev-
cuttur. Takriz sahibi lugat bilgisini ve ede-
bî sanatlardaki maharetini ortaya koymak
için takrizine özen gösterir, söz sanatlarý-
ný yoðun biçimde uygular. Bu metinlerde
bazan müellifle ilgili bilgiler de yer alýr. Bi-


