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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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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-
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eser hakkýndaki tartýþmalarda olumlu ve
olumsuz deðerlendirmelere konu olmuþ-
tur. Eseri takdir edenler Cevdet Paþa’nýn
takrizini kitabýn kýymetine delil göstermiþ,
muhalifler ise onun, takrizini kitabý gör-
meden hatýr için kaleme aldýðýný ileri sür-
müþ ve bu takrizin Ta‘lîm-i Edebiyyât’ý
eleþtiriden kurtarmaya yetmediðini söy-
lemiþtir. Mehmed Zihni Efendi’nin el-Kav-
lü’l-ceyyid’ine Mustafa Sabri Efendi’nin
tenkit yazmasýnýn ardýndan ilk baskýda yer
alan sekiz takrizden ikinci baskýda sadece
Mehmed Said ve Muallim Nâci’ye ait olan-
larýn kalmasý dikkat çekicidir. Bu örnekler,
takrizin deðerlendirilebilecek bir yazý türü
olduðunu ortaya koymasý yanýnda takriz
yazanlarýn ilmî ve fikrî kanaatleriyle ala-
nýndaki birikimi, döneminde otorite sayýl-
masý ve ciddiyeti bakýmýndan önemli ipuç-
larý taþýdýðýný göstermektedir.

Takrizler, kitap tanýtýmýndan baþka XX.
yüzyýlýn baþlarýndan itibaren Türkçe mec-
mualarda “tenkit ve takriz” gibi baþlýklar
altýnda yer almaya baþlamýþtýr. Sebîlür-
reþâd ile Türk Yurdu’nun ve Rusya müs-
lümanlarýnýn Orenburg’da çýkardýðý Þûrâ’-
nýn konu baþlýklarý arasýnda tenkit ve tak-
rizin bulunmasý, bu konulara olan ilgiyi or-
taya koymasý yanýnda bunlarýn günümüz
yayýn organlarýnda görülen kitap tanýtýmý
ve bibliyografik yazýlar þeklinde düþünül-
düðünü akla getirmektedir. Sebîlürre-
þâd’da bu baþlýk altýnda yayýmlanan yazý-
lardan Mehmed Âkif’in Þemseddin Günal-
tay’ýn Zulmetten Nûra adlý kitabý için ka-
leme aldýðý tanýtým (X/245 [1329], s. 187-
188) ve Türk Yurdu dergisinde “Takriz
ve Ýntikad” baþlýklý yazýlardan “Finten” (XI
[13 Teþrînievvel 1332], sy. 4) ve “Hilâlin Göl-
gesinde” (XII [9 Haziran 1333], sy. 8) zikre-
dilebilir.

Çoðunlukla kitaplarýn baþýnda ve fihrist-
lerden önce yer alan takrizlerin bazan ese-
rin sonuna eklendiði görülmektedir. Os-
man Nevres’in divanýnda (Ýstanbul 1290)
Ziyâ Paþa ve Ezherîzâde Seyyid Muham-
med Said Efendi’nin takrizleri eserin so-
nuna konmuþtur. Tercümetü’r-Risâleti’l-
Hamîdiyye için yazýlan takrizler ise III. cil-
din sonunda bulunmaktadýr (Ýstanbul 1308,
s. 661-716). Mehmed Âkif’in Safahât’ýnýn
üçüncü kitabý olan “Hakkýn Sesleri”nin so-
nunda Ferit Kam’ýn “Enîs-i Rûhum Âkif’e’’
hitabýyla baþlayan takrizinde yazar sana-
ta ve þiire dair düþünceleri açýklamakta,
Âkif’i tuttuðu yolda desteklemekte ve ye-
ni eserler ortaya koymasý hususunda onu
teþvik etmektedir. Bu takriz ayrýca bir mek-
tup tarzýnda kaleme alýnmýþ olmasýyla dik-
kat çekmektedir. Tayyarzâde Atâ Bey’in

Târîh-i Atâ’sýndaki (I-V, Ýstanbul 1293)
takrizler ise ilk üç cildin baþýnda yer al-
maktadýr.

Osmanlýlar’da birden çok kiþinin takriz
yazdýðý eserlerden biri Safâyî’nin 1132’de
(1720) tamamladýðý tezkiresidir. Eserin ba-
þýnda Sâlim Mehmed, Süleyman Nahîfî,
Ahmed Neylî, Osmanzâde Tâib, Seyyid
Vehbî, Subhizâde Feyzî gibi âlim ve þairle-
re ait on sekiz takriz bulunmaktadýr (Mus-
tafa Safâyî Efendi, s. 39-61). Bu konuda bir
baþka örnek de Eyüp Sabri Paþa’nýn Mir’â-
tü’l-Haremeyn’idir. Ýki bölümden meyda-
na gelen eserin “Mir’ât-ý Mekke” bölümü-
nün baþýnda yer alan on iki takrizin için-
de Ahmed Midhat, Muallim Nâci, Yenika-
pý Mevlevîhânesi Þeyhi Osman Selâhaddin
Efendi, Trabzonlu þair Emin Hilmi; “Mir’ât-ý
Medîne” bölümünün baþýnda Kâzým Paþa
ve Muallim Feyzî Efendi gibi þahsiyetlerin
takrizleri mevcuttur. Bazý kitaplarýn basýl-
mýþ nüshalarýnýn piyasaya çýkarýlmadan
önce takriz yazacak kiþilere gönderildiði
ve gelen takrizlerin esere sonradan eklen-
diði anlaþýlmaktadýr. Bu uygulama, ayný
zamanda bazý takrizlerin neden kitabýn ba-
þýna veya sonuna ayrý sayfalar halinde ek-
lendiðinin, bazý kitaplarýn ayný tarihli bas-
kýlarýnýn bir kýsmýnda takriz bulunduðu
halde bir kýsmýnda bulunmadýðýnýn sebe-
bini açýklamaktadýr. Fazlý Necib’in Tebes-
süm adlý eserinde olduðu gibi (Ýstanbul
1305) bazan bir kitabýn yarýsý takrizlere ay-
rýlabilmektedir.

Mensur takrizler genellikle seciin çok
raðbet edildiði ve baþarýlý örneklerinin or-
taya konduðu bir yazý türü olmuþtur. Ýlmî
kitaplar için bilhassa Tanzimat’tan son-
ra kalemlerde Mustafa Reþid Paþa’nýn et-
kisiyle oluþan, Cevdet Paþa’nýn ifadesiyle
(Tezâkir, IV, 58) “mânayý ön plana alan bir
tarz-ý tersîl üslûbu”nun belirlendiði görül-
mektedir. Ziyâ Paþa’nýn Osman Nevres’in
divanýnýn sonundaki takrizinin baþlýðýnda
yer alan “... nesr-i murassa‘ yolunda kale-
me aldýðý takrizdir” ibaresi devrin mensur
örneklerinin üslûbu hakkýnda bir fikir ver-
mektedir. Takrizler mesnevi, kaside ve ký-
ta gibi manzum türler yanýnda mektup,
tezkire, makale, cevapnâme ve not þek-
linde de kaleme alýnmýþtýr. Bu türdeki ya-
zýlar bir iki cümle veya paragraftan sayfa-
larca hacme kadar ulaþmaktadýr. Bursalý
Ýsmâil Hakký, Ýsmâil Belîð’in Güldeste-i
Riyâz-ý Ýrfân’ýna iki beyitlik bir takriz yaz-
mýþtýr. Mehmed Âkif Ersoy’un Abbas Hâ-
verî’nin Fecr adlý küçük þiir kitabýna (Ýs-
tanbul 1313), “Bahâr-ý ma‘rifetin bir sa-
bâh-ý behcetidir / Ne þâirâne tulû eyliyor
þu fecr-i hazîn! // Nazar bu levha-i vecd-

göreviydi. Eserlerin baþýndaki “mukaddi-
me” ve “pîþ-güftâr” adlý yazýlarý da takriz
niteliðinde saymak gerekir. Burada ese-
rin yazýlýþ sebebi de açýklanýr veya ele alý-
nan meselenin tahlili yapýlýr. Takrizin ese-
rin tercüme edilmesinden sonra kaleme
alýndýðý da olmuþtur. Kelîle ve Dimne’yi
Farsça’ya çeviren Nasrullah-ý Þîrâzî kitaba
böyle bir takriz yazmýþtýr. Farsça’da da
takrizler bazan nesir, bazan nesir-nazým
karýþýk biçimde kaleme alýnmýþtýr.

Osmanlýlar’da takrizlerin “takrîz-i belîð,
takrîz-i rengîn, takrîz-i bedî‘, takrîz-i gî-
rân-bahâ, takrîz-i bî-nazîr, takrîz-i belâ-
gat-iþtimâl, takrîz-i bedâyi‘-iþtimâl” gibi
övücü sýfatlarla oluþturulan terkipler ya-
nýnda “tezkire, mütalaanâme, mektup, il-
tifatnâme, takdirnâme ve cevapnâme” gi-
bi baþlýklar taþýdýðý da görülmektedir. Yaz-
ma eserlerde mevcut takrizler bu uygu-
lamanýn XV. yüzyýla kadar gittiðini ortaya
koymaktadýr. Takrizler çok defa “besme-
le, hû, hüve’l-muîn” gibi kalýplaþmýþ ibare-
lerle veya içinde bu gibi ibarelerin yer al-
dýðý cümlelerle baþlamaktadýr. Ardýndan
özellikle dinî eserlerde hamdele ve salve-
le yer alýr. Bilhassa Tanzimat’tan sonra ya-
zýlan eserlerde genellikle doðrudan konu-
ya girilir. Osmanlýlar’da takrizleriyle öne çý-
kanlar arasýnda Süleyman Nahîfî, Ganîzâ-
de Nâdirî, Hâletî, Kâmî, Safâyî, Seyyid Veh-
bî, Ýsmetî, Hocazâde Mehmed Efendi, Eþ-
refzâde Ýzzeddin Efendi, Cevdet Paþa, Nâ-
mýk Kemal, Ahmed Midhat, Muallim Nâ-
ci, Recâizâde Mahmud Ekrem, Ahmed Râ-
sim, Abdülhak Hâmid ve Ýbnülemin Mah-
mud Kemal gibi isimler sayýlabilir.

Daha çok muahhar eserlerde takriz, tak-
dim ve takdir yanýnda bazan eleþtiri anla-
mý da içermektedir. Bazý takrizlerin “mü-
talaanâme” adýyla anýlmasý onlarýn bu özel-
liðine iþaret eder. Takriz yazarak bir kita-
bý öven kiþinin daha sonra bu kitabý ten-
kit ettiði, özellikle ayný türde kendisi bir
eser kaleme aldýðý takdirde daha aðýr eleþ-
tirilerde bulunduðu görülmektedir. Bunun
bir örneði, tezkire müellifi Sâlim’in Safâyî’-
nin tezkiresi için kaleme aldýðý takrizde ese-
ri abartýlý biçimde överken kendi tezkire-
sini yazdýktan sonra mukaddimesinde ve
metninde Sâlim’i eleþtirmesi, hatta aþaðý-
lamasýdýr (Mustafa Safâyî Efendi, s. 12-14).
Seyyid Vehbî de ayný esere yazdýðý uzun
takrizde tezkireyi övmüþ olmasýna raðmen
Vekâlet-nâme’sinde, “Safâyî tezkire tez-
yîl edermiþ havfým oldur kim / Eder þâir
Fasîhî gibi Mecnûn ile Vartan’ý” demiþtir.
Cevdet Paþa’nýn Recâizâde Mahmud Ek-
rem’in Ta‘lîm-i Edebiyyât’ýna takrizi bu

TAKRÝZ



474

TAKRÝZ

teþvik için büyükler tarafýndan küçüklere
mecburen yazýlmýþ birer övgüdür ki (ta-
basbus-ý âciz-firîbâne) onlardan ne takriz
sahibi ne takrize nâil olan müellif ne de
okuyanlar için hiçbir menfaat hâsýl olmaz.
Sizin gibi büyük bir üstattan kendim için
istediðim þey nasihat ve halkýn tarih ilmi
konusunda doðru bilgilendirilmesidir”. Cev-
det Paþa cevabýnda, “Kabûl-i takrîze tenez-
zülen raðbet buyrulsaydý …‘Te’lîf-i âlîleri
câmiu’l-bedâyi‘, celîlü’l-menâfi‘dir, tarz-ý
inþâsý da sehl-i mümtenidir’ demek gibi
çok fýkralar yazacak ve hayli ýstýlah para-
layacak idim” diyerek bazý kanaatlerini be-
lirttikten sonra, “Ýsterseniz bu ta‘rizi iste-
mediðiniz takrize bedel ittihaz buyurabilir-
siniz” demektedir (Tezâkir, IV, 237-240).

Takrizleri “risâle ve mecmûa-i takrîzât /
tekarîz” adýný taþýyan eserlerle münþeatlar-
da bir baþlýk altýnda bulmak mümkündür.
Koca Râgýb Paþa’nýn Münþeât’ýnda bazý
takrizleri yer aldýðý gibi (Dîvân, s. 86-88)
Akþehirli Kadý Abdülkerim Çelebi’nin ese-
rinde de bu tür örnekler mevcuttur. Mün-
þeat mecmualarýna takriz yazýlmasý çok
az görülmüþ bir uygulama olmakla birlikte
Nergisî’nin Esâlîbü’l-mekâtîb adlý mün-
þeatýna Þeyh Mehmed b. Mahmud Efendi’-
nin Arapça, Farsça, Türkçe mülemma‘ ve
manzum-mensur karýþýk, Azmîzâde Mus-
tafa Hâletî ve Ganîzâde Nâdirî’nin mensur
birer takriz yazmasý dikkat çekicidir (Türk
Edebiyatýnda Münþeâtlar, s. 304-308). Ye-
ni Türk edebiyatýnda Muallim Nâci’den son-
ra en çok takriz kaleme almýþ isimlerden
Recâizâde Mahmud Ekrem bu türdeki ya-
zýlarýný Takrîzât adlý eserinde toplamýþtýr
(Ýstanbul 1314). Türkçe takrizler hakkýn-
da yapýlmýþ kitap hacmindeki ilk çalýþma,
Turan Karataþ’ýn son dönem edebî eserle-
rine yazýlan takrizlerden hareketle konuyu
incelediði araþtýrmasýdýr (bk. bibl.).
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Bedî‘ ilminde mânaya güzellik katan
söz sanatlarýndan biri.

˜ ™

Sözlükte kasm ve taksîm “bölmek, bir
þeyi parçalarýna ayýrmak” demektir. Sek-
kâkî’nin bedî‘ ilminin mânaya güzellik ka-
tan söz sanatlarýndan saydýðý taksim çe-
þitli müellifler tarafýndan taksîm-i müfred,
sýhhat-i taksîm gibi adlarla da anýlmýþtýr.
Geliþim süreci boyunca üç temel anlayýþ
ve yorumun görüldüðü taksimin ilk þekli,
þairin veya söz sahibinin konu ettiði þeyin
veya anlamýn bütün kýsýmlarýný eksiksiz,
tekrarsýz ve tedâhülsüz zikretmesidir. Ku-
dâme b. Ca‘fer, Ebû Hilâl el-Askerî, Ýbn
Reþîk el-Kayrevânî, Ýbn Sinân el-Hafâcî, Ýbn
Münkýz, Abbas b. Ali es-San‘ânî, Ziyâed-
din Ýbnü’l-Esîr, Zerkeþî, Ýbn Kayyim el-Cev-
ziyye ve Süyûtî gibi âlimlerin çoðu bu gö-
rüþtedir. Tanýmdaki “tedâhülsüz” kaydýný
Kudâme b. Ca‘fer, “tekrarsýz” kaydýný Ýbn
Sinân el-Hafâcî koymuþtur. Arap belâga-
týnýn kadîm ve köklü sanatlarýndan olan
taksimin güzelliðinin farkediliþ süreci Hz.
Ömer’e kadar uzanýr. Câhiz’in naklettiðine
göre Ömer, övdüðü kimseleri yalnýz onlar-
da bulunan niteliklerle ve abartýya kaçma-
dan övmesi sebebiyle Câhiliye þairlerinin en
büyüðü diye kabul ettiði Züheyr b. Ebû Sül-
mâ’nýn “����� ��� �� !��� "�# $%À�& א�)' )*�”
(Þüphesiz ki hakkýn sübûtü üç yolladýr: Ya
açýk seçik sahibinin belli olmasý veya hâ-
kimin delilini güçlü bulup lehine hüküm
vermesi yahut yemin teklifidir) þeklindeki
beytini iþitince ifadedeki taksimin güzel-

âverin füyûzuyla / Gider gider de olur mün-
tehâ-yý þevka yakýn” kýtasýyla bir takrizi
vardýr. Özellikle II. Meþrutiyet’ten sonra
âdeta bir yayýn patlamasýna sahne olan
Ýstanbul ve Bulak / Kahire merkezli kitap
dünyasýnda tanýnmýþ müelliflerin kaleme
aldýðý ciddi eserler yanýnda heveskârlar ta-
rafýndan yazýlmýþ, çoðu þiir kitabý ve edebî
denemeler niteliðinde hemen her kitaba
tanýnmýþ isimlerden takriz istendiði görül-
mektedir. Turan Karataþ, 1882-1928 yýlla-
rý arasýnda neþredilen altmýþ altý edebî ki-
taba yetmiþ yedi farklý ismin yazdýðý 139
takriz tesbit etmiþtir (Takriz Edebiyatý, s.
104).

Osmanlý sahasýnda teliften tercümeye,
dinî-edebî kitaplardan ilmî ve fennî eser-
lere kadar geniþ bir yelpazede Türkçe,
Arapça ve Farsça pek çok takriz kaleme
alan Cevdet Paþa’nýn bu yazýlarý müstakil
bir incelemeye konu olabilecek niteliktedir.
Onun Rusçuklu Ali Fethi Efendi’nin Arap-
ça’dan çevirdiði Ýlmü tabakåti’l-arz’ýna
(Ýstanbul 1269), Fatîn’in Tezkire’sine (Ýs-
tanbul 1271), Kayserili Mehmed Rüþdü’-
nün Nuhbe-i Etfâl’ine (Ýstanbul 1274; bu
küçük kitapta dönemin önemli isimlerin-
den on bir kiþinin takrizi vardýr), Hoca Bo-
gos Tiryakioðlu’nun Risâle-i Kozmograf-
ya’sýna (Ýstanbul 1274), Çamiç Ohannes
Efendi’nin Gallupi’den çevirdiði Miftâhu’l-
fünûn’una (Ýstanbul 1277), Þirvanlý Ah-
med Hamdi Efendi’nin Makåmât-ý Ha-
rîrî tercümesiyle (Ýstanbul 1290) Türkçe
Muhtasar Usûl-i Fýkh’ýna (Ýstanbul 1301),
Tayyarzâde Atâ Bey’in Târih’ine (Ýstanbul
1293), Hacý Destanzâde Hacý Abdullah Efen-
di’nin er-Risâletü’s-Samsâmiyye fî red-
di’n-Nasârâ risâlesine (Ýstanbul 1295), Ký-
rýmlý Abdüssettâr Efendi’nin Mecelle Þer-
hi: Teþrîh’ine (Ýstanbul 1296), Recâizâde
Mahmud Ekrem’in Ta‘lîm-i Edebiyyât’ýna
(Ýstanbul 1299), Gazi Ahmed Muhtar Pa-
þa’nýn Riyâzü’l-Muhtâr’ýna (Bulak 1303)
ve Manastýrlý Fâik Bey’in Türkçe Aruz ad-
lý risâlesine (Ýstanbul 1314) yazdýðý takriz-
ler bunlarýn baþlýcalarýdýr.

Cevdet Paþa’nýn Ahmed Midhat Efen-
di’nin eseri dolayýsýyla aralarýnda geçen
mektup tarzýndaki yazýþmalardan takriz
konusunda bilgiler edinilmektedir. Mu-
fassal Târîh-i Kurûn-i Cedîde adýyla bir
eser kaleme alan Midhat Efendi (I-III, Ýs-
tanbul 1303-1305) “Usûl-i fenn-i târîhte
yol açtý kendi kendiye” cümlesiyle niteledi-
ði Cevdet Paþa’ya bir mektup göndererek
þöyle demiþtir: “Yazmaya baþladýðým tâ-
rîh-i umûmîden birkaç formayý size tak-
dimden maksadým tarafýnýzdan yazýlacak
bir takrize nâil olmak deðildir ... Takrizler


