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Osmanlý Devleti’nde
1821 Rum Ýsyaný’ndan sonra kurulan
ve devletin tercüme iþlerini
yürüten birim.

˜

™

Bâbýâli Tercüme Odasý, Osmanlý Devleti’nde bazý iç ve dýþ siyasî geliþmeler neticesinde ortaya çýktý. 1793 yýlýna kadar devletin dýþ ülkelerde dâimî elçileri yoktu. Cülûs, doðum, savaþ ilâný, barýþ ve dostluk
teklifleri gibi vesilelerle zaman zaman diðer ülkelere elçiler gönderilir ve görevlerini tamamlayýp geri dönen bu kiþilere “fevkalâde elçi” denilirdi. Milletlerarasý iliþkilerdeki geliþmelerle birlikte Osmanlý Devleti
de bu dýþa kapalý siyaseti deðiþtirmek zorunda kaldý. III. Selim 1793 yýlýndan itibaren Londra, Paris, Berlin, Viyana gibi önemli Avrupa baþþehirlerine dâimî elçiler gönderdi. Yabancý dil bilmeyen bu elçilerin yanýna birer tercüman verildi. Ancak bunlarýn görevlerinde baþarý gösterememesi
üzerine bir süre sonra yerlerine daha alt
seviyedeki maslahatgüzârlar tayin edildi.
Osmanlý hükümetine diðer devletlerden
gelen veya hükümetin yabancý devletlere
gönderdiði yazýlarý tercüme etmekle görevli Dîvân-ý Hümâyun tercümanlarý öte-

den beri Fenerli Rumlar arasýndan seçilirdi. 1821’de Mora’da Rum isyaný çýkýnca
Eflak ve Boðdan’daki isyancýlara yazdýðý
mektuplarý ele geçirilen Dîvân-ý Hümâyun tercümaný Constantine Mourouzi ve
ardýndan derya tercümaný Hançerlizâde
Mihayilaki ile Aleksandr Mavrokordato
idam edildi (16 Nisan 1821). Ayrýca Rum
maslahatgüzârlarýnýn Bâbýâli’yi yanlýþ bilgilendirdikleri anlaþýldý ve hepsi azledildi.
Bu durum hem Fenerli Rumlar’a hem diðer Rumlar’a devletin güvenini sarstý. Tercüme iþlerini yürütmek amacýyla Mühendishâne hocalarýndan Bulgarîzâde Yahyâ
Nâci Efendi ile oðlu Rûhuddin Mehmed
Efendi Bâbýâli’ye getirildi ve Divan Kalemi’nden alýnan kâtipler bunlarýn hazýrladýðý Rumca ve Fransýzca yazýlarý temize çekmekle görevlendirildi. Kýsa süren bu deneme de Yahyâ Efendi’nin Fransýzca’sýnýn
siyasî metinler için yeterli olmadýðý anlaþýlýnca divan ve sadâret kethüdâsý kalemlerinden seçilen kâtipler Yahyâ Efendi’den Rumca ve Fransýzca dersleri almaya
baþladý. Bu arada, dil sorunu yanýnda dýþ
politika deneyim ve geleneðine sahip müslüman bürokratlarýn yokluðu sebebiyle, tarafsýz görünen Rumlar’dan Stavraki Aristarchi tercüman vekâletine tayin edildi.
Yahyâ Efendi ile diðer kâtiplerden Aristarchi’nin yaptýðý çevirileri denetlemeleri
ve onun görevi dýþýnda bir þey öðrenmesini önlemeleri istendi (BA, HH, nr. 48823).
Bu güvensizlik ortamýnda görev yapmaya
çalýþan Aristarchi kýsa bir süre sonra azledilerek Bolu’ya sürüldü ve yolda kimliði
meçhul kiþilerce öldürüldü; yerine Yahyâ
Efendi getirildi. Böylece Rumlar’a iþten el
çektirilmesi ve tercüman yetiþtirmek için
ders verilmeye baþlanmasý ile Tercüme
Odasý kurulmuþ oldu.

Tercüme Odasý
Kütüphanesi’nin
ödünç kitap
defteri
(BA, Hariciye
Siyasî Evraký,
nr. 1895/52)

504

Yahyâ Efendi’nin ölümü üzerine 14 Temmuz 1824’te bazý Avrupa dillerinden baþka Grekçe ve Latince de bilen Baþhoca Ýshak Efendi, Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’daki hocalýðý yanýnda tercümanlýða ve Dîvân-ý Hümâyun Kalemi kâtiplerinden damadý Halil Esrar Efendi yardýmcýlýðýna getirildi. Tercüme Odasý bu dönemde biri dil öðrenecek memurlarýn devam
ettiði Lisan Odasý, diðeri buradan mezun
olan mütercimlerin çalýþtýðý Tercüman Odasý þeklinde iki kýsýmdan meydana geliyordu. Kâtiplerin birbirleriyle Fransýzca konuþup pratiklerini ilerletmeleri ve Tercüman Odasý’ndan ayrýlan bir memurun yerine Lisan Odasý’ndan birinin alýnmasý kararlaþtýrýldý (BA, MD, nr. 241, s. 392). Odanýn önceleri yýllýk tahsisatý vardý; ancak bu
kalemlerden olan Eflak ve Boðdan’da karýþýklýklarýn çýkmasý üzerine 1825’ten itibaren ödemeleri hazine karþýladý. Bu sýrada
Zenob adlý bir Ermeni’nin hocalýk ettiði
Lisan Odasý’na on kiþi devam etmekteydi.
Tercüme Odasý’nda ilk yýllarda pek baþarýlý çalýþmalarýn yapýlamadýðý ve Zenob’un
derslerine devam edenlerin istenilen derecede dil öðrenemedikleri anlaþýlmaktadýr. Sadrazam, bu sýrada yeni kurulan týbbiyede zaten Fransýzca öðretildiðini ileri
sürerek odadaki derslerin kaldýrýlmasýný
önerdiyse de II. Mahmud bunu kabul etmedi; ancak Bâbýâli’ye gelip gitmesi zararlý bulunan Zenob görevinden alýnarak
Ýstanbul’dan sürüldü (BA, HH, nr. 24621).
Öte yandan Baþhoca Ýshak Efendi’nin gayretleri de bu baþarýsýzlýða çare olamadý.
Reîsülküttâb Pertev Mehmed Said Paþa,
1830 yýlýnýn sonlarýna doðru kendine muhalif olan Ýshak Efendi’yi azledip yerine Halil Esrar Efendi’yi getirdi. Böylece Mühendishâne kökenli tercümanlar dönemi sona erdi ve Tercüme Odasý’nda bürokrasiden yetiþen memurlar iþ baþýna gelmeye
baþladý.
1833 yýlýna kadar Tercüme Odasý’nda
eðitim görüp ön plana çýkabilenler Mehmed Nâmýk ile (Paþa) Yûsuf Hâlis Efendi’dir. Bu tarihte odanýn mevcudu Dîvân-ý
Hümâyun tercümaný ile iki maiyetinden
ibaretti. Ancak Mýsýr’da devam eden Kavalalý Mehmed Ali Paþa isyaný yüzünden
Rusya ile Hünkâr Ýskelesi Antlaþmasý’nýn
imzalanmasý ve bu geliþmelere baðlý olarak dýþ iliþkilerin giderek artmasý odanýn
önemini arttýrdý. Kadroya yeni memurlar
alýndýðý gibi Tecellî Mehmed Efendi burada ders vermekle görevlendirildi. 1835’te
Esrar Efendi’nin vefatý üzerine yerine Tecellî Mehmed Efendi getirildi. Mýsýr meselesinin devletin varlýðýný tehdit edip ulus-
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lararasý siyasetin bir parçasý haline gelmesi diplomasiye daha çok önem kazandýrdý. II. Mahmud 1834’ten itibaren Paris, Londra, Viyana gibi Avrupa baþþehirlerine sefirler gönderdi ve bunlarýn maiyetine Tercüme Odasý’ndan memurlar verdi. Bu memurlar gittikleri ülkelerde dillerini geliþtirme ve tecrübelerini arttýrýp diplomatik çevrelerle iliþkiler kurma imkânýna kavuþtu. II. Mahmud, gittikçe karmaþýk bir durum alan dýþ iliþkilerin daha saðlýklý biçimde yürütülmesi amacýyla 11 Mart
1836 tarihinde reîsülküttâblýðý Hariciye
Nezâreti’ne dönüþtürdü. Tercüme Odasý
nezâret bünyesine nakledildi. Bütün bu
geliþmelerle dil bilen diplomatlara ihtiyaç
çoðalýnca personel sayýsý artmaya baþladý.
Âkif Paþa, 18 Kasým 1837’de Tecellî Mehmed Efendi’nin yerine Mehmed Emin Âlî
Efendi’yi (Paþa) Dîvân-ý Hümâyun tercümanlýðýna getirdi.
21 Mart 1838’de dahiliye ve hariciye memurlarýnýn ayrýlmasý esnasýnda Dîvân-ý Hümâyun tercümanýnýn maiyetindeki memurlar ûlâ, sânî ve sâlis þeklinde üç sýnýfa ayrýldý ve bunlara niþanlar verildi (Takvîm-i Vekåyi‘, nr. 163, 11 Muharrem 1254,
s. 2-3). Cevdet Paþa, II. Mahmud zamanýnda kendisinin de yetiþtiði Hariciye Nezâreti’ndeki memur ve halifelerin hepsinin müslüman olduðunu, Tercüme Odasý’nda Sarafin adlý bir hýristiyanýn ders verdiðini, ayrýca odada Mârûnî bir Arapça müterciminin bulunduðunu ve bu durumun
Reþid Paþa’nýn iktidarýnda devam ettiðini
belirtmektedir. 20 Þubat 1841 tarihli bir
belge odanýn kadro ve teþkilât bakýmýndan tam anlamýyla geliþimini tamamladýðýný göstermektedir; bu tarihte odanýn
mevcudu tercümanla birlikte otuz kiþidir
(BA, Cevdet-Hariciye, nr. 441). Fuad Efendi’nin (Paþa) göreve getirilmesiyle tercümanlýðýn rütbesi rütbe-i ûlâ sýnýf-ý evveli
seviyesine yükseltildi (Cerîde-i Havâdis, nr.
271, 9 Rebîülevvel 1262, s. 1). Kýrým savaþý
yýllarýnda Hariciye Nezâreti’nin, dolayýsýy-

la Tercüme Odasý’nýn iþleri arttý. 19 Ocak
1855’te odaya büyük devletlerin sefirleriyle ilgili yazýþmalarý yürütmekle görevli
bir mümeyyiz alýndý (BA, Ýrade-Dahiliye,
nr. 20079). Hariciye Nezâreti’nin çeþitli dillerde yaptýðý yazýþmalarýn çoðalmasý neticesinde evrak muamelelerinin kolaylaþtýrýlmasý ve evrakýn arandýðýnda bulunabilmesi için Tercüme Odasý’na baðlý Tahrîrât-ý Ecnebiyye Odasý kuruldu. Oda müdürlüðüne tayin edilen Rüstem Efendi’nin maiyetine Tercüme Odasý’ndan iki mübeyyiz, iki defterci, bir müstahfýz verildi
(25 Mart 1856). Cevdet Paþa, buradan yetiþecek müslümanlarýn kendisine rakip olacaðý endiþesiyle Âlî Paþa’nýn Tahrîrât-ý Ecnebiyye Odasý’na Ermeniler’i doldurduðunu belirtmektedir.
Tercüme Odasý, 26 Aðustos 1856’da Dîvân-ý Hümâyun tercümaný Mehmed Kabûlî Efendi’nin önerileri doðrultusunda esaslý bir düzenlemeye tâbi tutuldu. Öte yandan burada verilen dil dersleri bir iki yýldan beri terkedilmiþti. Oda tam bir dil okuluna dönüþtürüldü ve derslere katýlým kurallarý ayrýntýlý biçimde tesbit edildi. Odadaki memurlar dört sýnýfa ayrýldý ve Emin
Efendi ile Tiryaki Bogos bunlara hoca tayin edildi. Fransýzca okutulacak dört sýnýfýn yanýnda ilk defa bir Ýngilizce sýnýfý açýldý. Bu dönemde diplomasi ve uluslararasý
yazýþma dili genellikle Fransýzca idi. Fransýzca sýnýflarýnda gramer yanýnda coðrafya, tarih, hesap vb. derslerin, Ýngilizce sýnýfýnda ise gramer, tercüme ve konuþma
derslerinin okutulmasý kararlaþtýrýldý. Odadaki memurlarýn seviyelerine uygun dört
sýnýftan birine devam etmesi ve dersleri
tamamlayýp dil öðrenenlerin maaþlarýnýn
yükseltilmesi öngörüldü (BA, Ýrade-Hariciye, nr. 6900). Ýngilizce, Tercüme Odasý
müfredatýna Ýngiltere’nin bu dönemde
dünya siyasetindeki etkin konumu dolayýsýyla girdi. 8 Haziran 1857’de odaya iki Ýngilizce mütercimi alýndý. Memur adaylarý
ve memurlarýn odaya girebilmek için bü-

yük çaba göstermeleri üzerine Dîvân-ý Hümâyun tercümaný Ahmed Ârifî Efendi’nin
(Paþa) önerisiyle odaya memur alýnýrken
imtihan yapýlmasý kararlaþtýrýldý.
Zamanla dil bilen memurlara olan ihtiyaç çoðaldýðýndan Tercüme Odasý artan ihtiyacý karþýlayamadý. 1866’da Mekteb-i Aklâm’ýn bünyesinde bir lisan mektebi açýldý. Burada önceleri Fransýzca, daha sonra
Rumca ve Bulgarca öðretilmeye baþlandý;
ancak 1870’ten sonra bilinmeyen bir sebeple mektep kapatýldý. 20 Aðustos 1869’da Tercüme Odasý’nýn iç tüzüðü hazýrlandý.
Burada görev yapan aday memurlar güzel
yazý, kompozisyon ve dil dersleri almak
üzere üç sýnýfa ayrýldý. 11 Haziran 1878’de gelen evrakýn önemli ve önemsiz ayýrýmýný yapmak amacýyla Tercüme Odasý’na
baðlý bir mühimme müdürlüðü kuruldu.
Bu arada bazý memurlarýn deðiþik yerlerde görevlendirilmesi neticesinde hem odada hem Hariciye Nezâreti’nde nitelikli personel azaldý. Odada ve Hariciye Mektûbî
Kalemi’nde görev yapan genç memurlar
dil öðrenmek için Ekim 1883’te yeniden
açýlan Lisan Mektebi’ne gönderildi. Eðitim süresi beþ yýl olan ve Fransýzca öðretilen mektepteki bazý derslerin hocalýðýný
Tercüme Odasý’nýn kýdemli memurlarý yapýyordu. Mektep 1892 Aðustosuna kadar
faaliyetini sürdürdü.
16 Nisan 1883’te Tercüme Odasý ve Evrak Odasý’nýn iç tüzükleri yeniden düzenlendi. Buna göre Tercüme Odasý Dîvân-ý
Hümâyun tercümaný, mütercim-i evvel,
müdür, iki muavin, serhalife, mümeyyiz
ve mülâzimlerden oluþmaktaydý. 1885’te
mülâzimler dahil odadaki toplam memur
sayýsý yetmiþ beþe ulaþtý. Buradaki belgelerin kopyalanmasý, muhtevalarýnýn ifþa
edilmesi ve odaya misafir kabulü yasaktý.
Gelen-giden evrakýn takibiyle görevli Evrak Odasý’nda müdür, müdür yardýmcýsý
ve iki memur vardý. Yine bu tarihte Hariciye Nezâreti’ne alýnacak memurlarý seçecek bir komisyon teþkil edildi. Daha son-
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ÿAli Akyýldýz

ra Tercüme Odasý’na Fransýzca bilen mektep mezunlarýnýn alýnmasýna özen gösterildi. Bu arada mütercim sayýsý arttýrýldý;
odaya Arapça ve Almanca tercümanlarýnýn yaný sýra Rusça, Sýrpça ve Bulgarca
için birer mütercim alýndý. Dîvân-ý Hümâyun tercümanýnýn nezareti altýnda bulunan Tercüme Odasý’nda iþler mütercim-i
evvel tarafýndan yürütülmekteydi.
Tercüme Odasý varlýðýný devletin yýkýlýþýna kadar sürdürdü. Bunun yanýnda seraskerlikte 1837’de Avrupa’daki askerî literatürün tercümesi için bir oda açýldý.
Bu oda üstesinden gelemediði evraký Bâbýâli Tercüme Odasý’na gönderirdi. Odada
diplomatik evrak dýþýnda mahkemelerin
gönderdiði belgeler, yabancý gazete yazýlarý ve devleti ilgilendiren bazý kanun ve
tüzüklerle yabancý basýnda yayýmlanmasý
istenen haberler tercüme edilirdi. Takvîm-i Vekåyi‘in Fransýzca’sý olan Le moniteur ottoman’ý tercüme eden Alexandre
Blacque’ýn 1836’da ölümü üzerine gazetenin Fransýzca nüshasý uzun yýllar Tercüme Odasý’nda hazýrlandý. Bunun yanýnda
oda mensuplarý, ülkeye gelen yabancýlarla yapýlan diplomatik müzakerelerde tercüman olarak istihdam edilir, teftiþ, soruþturma vb. görevlerle taþraya gönderilir, gelen evrak ve kitaplarýn denetimi
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için gümrüklerde görevlendirilirdi. Tercüme Odasý mensuplarýnýn ön plana çýktýðý
bir alan da telgraftýr. Tercüme Odasý’ndan
Mustafa Efendi, Vuliç Efendi ve Remzi
Efendi 1855’te Fransa’dan getirtilen uzmanlardan telgraf konusunu öðrenmekle
görevlendirildi. Mustafa Efendi Fransýzca
olan telgraf yazýþma dilini Türkçeleþtirdi
ve buna “Mustafa tarzý muhabere” denildi. Tercüme Odasý’nda ne zaman kurulduðu tam olarak tesbit edilemeyen ciddi bir
kütüphane mevcuttu. Burada aðýrlýklý þekilde Fransýzca ve Türkçe, az sayýda Arapça, Ýngilizce, Almanca ve Ýtalyanca sözlükler, ansiklopediler, tarih, coðrafya, hukuk
vb. alanlara dair kitaplar vardý. Tercüme
Odasý ayný zamanda iç ve dýþ siyasette etkili olacak bürokratlarýn yetiþmesi için iyi
bir ocak vazifesi gördü. Bu yönüyle hem
ýslahatlarý yönlendiren bürokratlarýn yetiþtiði bir mektep hem de çeþitli dillerde Bâbýâli’ye gelen yazýþmalarýn tercüme edildiði bir memuriyetti. Mehmed Emin Âlî
Paþa, Keçecizâde Fuad Paþa, Sâdýk Rifat
Paþa, Mehmed Nâmýk Paþa, Saffet Mehmed Esad Paþa, Ahmed Vefik Paþa, Ahmed Ârifî Paþa gibi devrin önemli bürokratlarý ve Nâmýk Kemal, Âgâh Efendi, Ziyâ Paþa, Sâdullah Paþa, Münif Mehmed
Paþa, Musâhibzâde Celâl gibi aydýnlar hep
Tercüme Odasý’ndan yetiþmiþtir.

–
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TERDÎD
( ) ) א
Beyit veya söz içinde
bir kelime yahut ifadenin
iki farklý anlam ve baðlamda
tekrar edilmesi mânasýnda
bedî‘ terimi.

—
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Sözlükte “geri çevirmek, iade etmek”
anlamýndaki redd kökünden türeyen terdîd “sözü vb. þeyleri tekrarlamak” demektir. Bu terime ilk deðinenlerden biri olan
Ebû Ali el-Hâtimî onu “beyit içinde bir lafzýn iki farklý anlam ve baðlamda kullanýlmasý” þeklinde tanýmlamýþ (¥ilyetü’l-mu¼âŠara, I, 154), Ýbn Reþîk bu tanýma “bir
beyitte veya bir mýsrada” þeklinde ayrýntý
getirmiþtir (el-£Umde, I, 566). Tekrar edilen kelime ayný anlamda ise tekrar, farklý
anlamda ise terdîd diye anýlýr (Ýbn Ebü’lÝsba‘, s. 254-255). Ýbn Reþîk terdîdi bir cinas türü olarak görmüþ, kaydettiði örnekten anlaþýldýðýna göre bunu cinaslý iki öðenin ardarda geldiði “mükerrer (müzdevic)
cinas” adý verilen türle iliþkilendirmiþtir (el£Umde, I, 571). Hatîb et-Tebrîzî, Ebû Tâhir
el-Baðdâdî ve Yahyâ b. Hamza MüeyyedBillâh el-Alevî terime teattuf, Ýbn Münkýz
tasdîr adýný vermiþtir (el-Vâfî, s. 287; Æånûnü’l-belâ³a, s. 453; e¹-ªýrâz, III, 83; el-Bedî£,
s. 51). Ancak ediplerin hemen hepsi ayný

