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Arapça “trcm” kökünden türeyen tür-
cümân / tercemân bir dildeki ifadeleri baþ-
ka bir dile aktaran kimse için kullanýlýr. Ter-
cümanýn daha çok sözlü çeviri, müterci-
min ise yazýlý çeviri yapanlar için kullanýl-
dýðý belirtilir. Türkçe’de tercüman þeklin-
de kullanýmý yaygýndýr. Bugünkü Türkçe’-
de yeni kelime olarak çevirmen ile karþý-
lanmaktadýr. Kelime diðer Sâmî dillerin-
de de mevcuttur. Ârâmîce’de targmane /
targem, Ýbrânîce’de targum, Asur dilinde
targumanu biçimindedir. Batý dillerinde
Grekçe dragoumanus, Latince draguma-
nus tercümandan gelmiþtir. Benzeri keli-
meler baþka dillerde de mevcuttur (Okiç,
XIV [1966], s. 28-29; ÝA, XII/1, s. 175). Türk-
çe’nin çeþitli lehçelerinde dilmaç kelime-
si kullanýlmaktaydý. Ayný dilde de olsa bir
kimsenin sözlerini daha açýk biçimde baþ-
kalarýna aktarmaya da tercümanlýk denil-
miþtir. Bu bakýmdan Ýbn Abbas’a “terce-
mânü’l-Kur’ân” unvaný verilmiþtir (Ýbn Sa‘d,
II, 366). Øa¼î¼-i BuÅârî gibi konularýna
göre tasnif edilmiþ eserlerde bab baþlýk-
larýna altýndaki hadislerin ihtiva ettiði mâ-
nalarý özetlemesi dolayýsýyla “terceme” adý
verilmiþtir. “Tercemânü’z-zamân” bir övgü
ifadesidir.

Kur’ân-ý Kerîm’de Allah Teâlâ’nýn insan-
larýn dillerini ve renklerini ayrý yaratmasý
O’nun kudretinin delilleri arasýnda sayýlýr
ve bunda hikmetler bulunduðu belirtilir
(er-Rûm 30/22). Cenâb-ý Hak elçilerine teb-
liðini tercümansýz bildirmiþ, Hz. Mûsâ ile
tercümansýz konuþmuþtur. Kýyamet gü-
nü de insanlarla herhangi bir tercüman
olmadan konuþacaktýr (Buhârî, “Zekât”, 9;
“Rikak”, 49; “Tevhîd”, 24, 36). Farklý mil-
letlerden insanlarýn birbirlerini anlamala-
rý için birbirinin dilini öðrenmeye veya ter-
cümana ihtiyaç vardýr. Eskiden büyük dev-
letlerin egemenliðinde ayrý dilleri konuþan
topluluklar bulunmaktaydý. Bilhassa siya-
sî ve ticarî iliþkilerde, hukukî meselelerde,
vergi toplama gibi konularda tercüman-
lara tarihin her döneminde ihtiyaç duyul-
muþtur. Saraylarda genellikle kâtip diye
nitelendirilen tercümanlar bulundurmak
bir gelenekti. Ahd-i Atîk’te Ester’in hikâye-
sinde (III/12) Ýran sarayýnda deðiþik dilleri
bilen kâtiplerin varlýðýndan söz edilmek-
tedir. Rothstein’in eserinde iþaret ettiðine
göre ayný zamanda tercümanlýk yapan ve
maaþý Hîre hükümdarýnca ödenen bir gö-
revli Araplar’la ilgili iþlere bakmak üzere
Sâsânî imparatorunun sarayýnda bulunu-

yordu (Die Dynastie, s. 130). Muhammed
Hamîdullah bu görevlinin elçi olma ihtima-
linden söz etmektedir (Ýslâm Peygamberi,
I, 389). Resûl-i Ekrem döneminde Sâsânî
ve Bizans imparatorluklarý gibi komþu dev-
letlerin saraylarýnda Arapça bilen tercü-
manlar vardý. Resûlullah’ýn mektubu kis-
râya ulaþtýðýnda kisrâ onu bir tercümana
okutmuþ, baþ tarafýndaki hitabýn kendi im-
paratorluk þanýna uygun düþmediði ge-
rekçesiyle tercümaný durdurmuþ ve mek-
tubu yýrtmýþtýr. Bunun üzerine Resûl-i Ek-
rem Ýran Ýmparatorluðu’nun da bu mek-
tup gibi parçalanmasý için dua etmiþtir
(a.g.e., I, 390). Hz. Peygamber’in mektu-
bu Hâtýb b. Ebû Beltea tarafýndan Mukav-
kýs’a getirildiðinde hükümdar tercümaný
vasýtasýyla Resûl-i Ekrem hakkýnda bilgi
almýþtýr (Süyûtî, I, 47). Resûlullah’ýn elçisi
Bizans Ýmparatoru Herakleios’a mektubu
verdikten sonra Herakleios, o sýrada Ku-
düs’te bulunan ve içlerinde Ebû Süfyân’ýn
da yer aldýðý Kureyþ’ten bir heyetle görü-
þerek Hz. Peygamber’le ilgili bilgi edinmek
istemiþ ve onlarla tercüman vasýtasýyla
konuþmuþtur (Buhârî, “Bed,ü’l-vahy”, 7,
“Tevhîd”, 51; Taberî, II, 647). Büveyhî Hü-
kümdarý Adudüddevle’nin Bizans’a elçi
olarak gönderdiði Eþ‘arî kelâmcýsý ve Mâ-
likî fakihi Bâkýllânî saray tercümaný vasýta-
sýyla imparatorla görüþmüþtür (Kadî Ýyâz,
III, 595-596).

Ýslâm tarihinde Hz. Peygamber’in dini
teblið etmesi ve fütuhat döneminde yeni
fethedilen yerlerdeki insanlarla anlaþma-
nýn saðlanabilmesi için tercümana ihtiyaç
duyulmuþtur. Resûl-i Ekrem’in yabancý hü-
kümdarlara gönderdiði mektuplarý Zeyd
b. Sâbit’in yazdýðý ve gelen heyetlerin ko-
nuþmalarýný onun tercüme ettiði rivayet
edilir. Zeyd b. Sâbit’in Farsça, Rumca, Kýp-
tîce ve Habeþçe bildiði, Farsça’yý kisrânýn
elçisinden, Rumca’yý Resûlullah’ýn hâcibin-
den, Habeþçe’yi ve Kýptîce’yi yine Hz. Pey-
gamber’in hizmetçilerinden öðrendiði riva-
yet edilmektedir (Ýbn Abdürabbih, IV, 244).
Bu dilleri Medine’de bunlarý konuþanlardan
öðrendiði de aktarýlýr (Mes‘ûdî, IV, 161).
Resûl-i Ekrem kendisine yahudi dilinde ge-
len, baþkalarýnýn okuyup öðrenmesini is-
temediði bazý mektuplarý tercüme etme-
si için Zeyd b. Sâbit’in Ýbrânîce veya Sür-
yânîce öðrenmesini istemiþ, o da kýsmen
bildiði bu dili kýsa sürede öðrenmiþtir (Ýbn
Sa‘d, II, 358 vd.). Resûlullah, Medine’deki
yahudilerden kâtip veya tercüman edin-
memiþ, Zeyd b. Sâbit’e onlarýn dilini de
öðrenmesini söylemiþtir (Abdülhay el-Ket-
tânî, II, 278 vd.). Rivayete göre Hz. Pey-
gamber’in yahudilere göndereceði mek-

konularda yazýlan manzumelerde Rûhî,
Sâmi, Ziyâ Paþa, Muallim Nâci gibi þairle-
rin eserlerinde “mef‘ûlü mefâîlü mefâîlü
feûlün” kalýbý benimsenmiþ, mersiye tü-
ründeki örnekler ise çoðunlukla “mef‘ûlü
fâilâtü mefâîlü fâilün” vezniyle yazýlmýþtýr.
Terkibibendlerde þairler mahlaslarýný ge-
nellikle son hânede söyler. Bazý eserlerde
mahlas yer almadýðý gibi Rûþenî gibi bir-
kaç þairin mahlaslarýný ilk hânede, hatta
ilk beyitte yazdýklarý da görülmektedir.

Terkibibendlerde münâcât, na‘t, methi-
ye, hicviye gibi türler yanýnda içtimaî, di-
nî, tasavvufî ve felsefî konular da ele alýn-
maktadýr; ancak baþlýca konunun mersi-
ye olduðu söylenebilir. Bunun yanýnda ce-
miyet hayatýnýn aksaklýklarýna, türlü dert-
lerine temas eden þiirler de yazýlmýþtýr. Ter-
kibibend, bölümlerden ibaret kuruluþu ile
eski Türk edebiyatýndaki diðer nazým þe-
killerine göre þairin dünyaya, olaylara, ha-
yata bakýþýný aksettirmeye, onun zihniyeti-
ni ortaya koymaya en uygun þiir türüdür.
Bütün bu özellikleri Baðdatlý Rûhî’nin ter-
kibibendinde bulmak mümkündür.
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dam edilmekteydi. “Lisânü’l-mülûk ve’s-
selâtîn” diye nitelendirilen tercümanlarýn
tayinine dair bazý belgeler günümüze ulaþ-
mýþtýr (Uzunçarþýlý, s. 88, 89; Turan, s. 18-
20).

Tercümanlýk yalnýz diplomasiyle alâkalý
deðildi. Bazan tercümanlarýn eser tercü-
me faaliyetine katýldýklarý görülmektedir.
Özellikle Emevîler’in sonlarýna doðru baþ-
layýp Abbâsîler’in ilk döneminde Beytül-
hikme çevresinde geliþen tercüme hare-
ketleri sürecinde Grekçe, Süryânîce, Fars-
ça ve Sanskritçe eserleri Arapça’ya çevi-
ren ve önemli bir kýsmý gayri müslim olan
çok sayýda mütercim bulunmaktaydý. Bey-
tülhikme’yi bizzat gören ve kütüphane-
sinden faydalanan Ýbnü’n-Nedîm’e göre
Grekçe’den Süryânîce’ye, oradan Arapça’-
ya veya doðrudan Grekçe’den Arapça’ya
tercüme yapanlarýn sayýsý kýrk yediye ula-
þýrken Farsça’dan tercüme yapanlar on
altý, Sanskritçe’den üç kiþi idi. Ýbn Vahþiy-
ye birçok kitabý Nabatî dilinden Arapça’-
ya çevirmiþti (el-Fihrist, s. 304-305, 372).
Endülüs Emevî Hükümdarý III. Abdurrah-
man, Bizans Ýmparatoru VII. Konstanti-
nos’un hediye olarak gönderdiði Dioscuri-
des’in Grekçe týp kitabýný Arapça’ya ter-
cüme ettirmek üzere imparatordan ter-
cüman istemiþ, o da rahip Nicholas’ý Kur-
tuba’ya göndermiþtir (Ýbn Ebû Usaybia,
s. 493-494). Timur’la Ýbn Haldûn arasýnda
808’de (1405) tercümanlýk yapan Abdül-
cebbâr en-Nu‘mân sonradan Ýbn Haldûn’un
bazý eserlerini Moðolca’ya tercüme etmiþ-
tir. Câhiz þiir, felsefî görüþ gibi ifadelerin
tercümesinin zorluðundan söz eder ve ter-
cümanýn kendi dilinin ve tercüme yapaca-
ðý dilin inceliklerini çok iyi bilmesi gerekti-
ðini belirtir (Kitâbü’l-¥ayevân, I, 75, 76).
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Osmanlýlar’da. Osmanlý Devleti’nde ter-
cüman kullanýmýnýn resmen ne zaman
baþladýðý konusunda kesin bilgi yoktur.
Ancak daha kuruluþ yýllarýnda, yer aldýk-
larý coðrafya bakýmýndan iliþkide bulunu-
lan devletlerle diplomatik görüþmelerde
tercümanlarýn istihdam edildiði ileri sü-
rülür. Gerek yabancý elçilerle yapýlan ko-
nuþmalarda gerekse komþu devletlere yol-
lanan temsilcilerin diplomatik görevlerin-
de tercümanlarýn bulunmuþ olmasý müm-
kündür. Bununla birlikte resmî bir görev
þeklinde tercümanlýðýn XIV. yüzyýlýn son-
larýnda ortaya çýktýðý belirtilir. Diðer bir gö-
rüþe göre resmî tercümanlýk Fâtih Sultan
Mehmed döneminde gerçekleþmiþ, bu de-
virde daha çok Türkçe bilen Rum tercü-
manlar kullanýlmýþtýr. Fâtih’in devrinde dip-
lomatik iliþkilerde görülen yoðunluk ter-
cümanlarýn giderek önemini arttýrmýþ ol-
malýdýr. Taraflar arasýndaki diplomatik te-
maslar sýrasýnda elçilik heyetlerinde ya-
bancý dil bilen, diðer ülke heyetlerinde de
Türkçe bilen kiþiler vazife almýþtýr. Bu ta-
rihlerden önce Anadolu Selçuklularý’nýn Kýb-
rýs adasý yöneticileriyle temaslarýný düzen-
lemek için Kyr Alexius adýnda birini gön-
dermeleri, 1386’da I. Murad’ýn Cenova
Cumhuriyeti ile yaptýðý antlaþmanýn esas
metninin Türkçe oluþu ve Bartolomeo Lan-
gusco tarafýndan Latince’ye tercüme edil-
mesi, 26 Ekim 1389’da I. Bayezid’in elçi-
si Hasan Bey’in (asýl metinde Casam Bey)
Pera’da (Beyoðlu) antlaþma yapmasý ve
Orhan ile Murad beyler tarafýndan daha
önce gerçekleþen antlaþmalarýn onaylan-
masý dikkat çekicidir. 16 Temmuz 1414 ta-
rihinde bir Cenovalý noterin hazýrladýðý bel-
gede yer alan, “Sakýz halkýnýn Türkçe ter-
cümaný olan Cristoforo Picenino, adý ge-
çen sipahi Bayezid’in Türkçe emrini La-
tince’ye tercüme etti” kaydý, Ýstanbul’un
fethinden kýsa bir süre sonra Fâtih Sultan
Mehmed’i ziyaret edip Galata’nýn anahta-
rýný teslim eden Cenova heyetinde Nicolo
Pagliuzzi adýnda Türkçe bilen bir tercüma-
nýn bulunmasý da bunlara eklenebilir. Ni-
colo bu makamý 5 Haziran 1449’da selefi
S. Parrisola’dan devralmýþtý.

Ýstanbul’un fethinin ardýndan Osmanlý
hükümdarlarý iyi dil bilen Ortodoks teba-
aya diplomatik görevler vermeye baþladý.

tuplarý Zeyd yazmakta, gelen mektuplarý
da o okumaktaydý. Bunun yanýnda baþka
sahâbîlerin de Acemce, Rumca, Habeþçe
ve diðer dilleri öðrendikleri söylenir. Da-
valarda da tercümana ihtiyaç duyuluyor-
du. Buhârî, hâkimlerin tercüme yaptýrma-
sý ve tek tercüman bulundurmasýnýn ye-
tip yetmeyeceði hususunu baþlýk konusu
yapmýþtýr. Onun verdiði bilgiye göre bazý
âlimler davalarda bir tercümanýn yeterli
olmayacaðý, saðlýklý bir karar için iki ter-
cümana ihtiyaç duyulacaðý görüþündedir
(Buhârî, “Ahkâm”, 40). Ebû Hanîfe dava-
larda bir tercümanýn kâfi geleceðini söy-
lerken Þâfiî, Ahmed b. Hanbel ve Ýmam
Mâlik’le Ýmam Muhammed þahitlikte ol-
duðu gibi iki tercümanýn bulunmasý ge-
rektiðini belirtmiþlerdir. Nu‘mân b. Mu-
karrin, Ýran’da kisrânýn âmili ile karþýlaþ-
mýþ ve onunla tercüman vasýtasýyla anlaþ-
mýþtýr (Buhârî, “Cizye”, 1). Hz. Ömer’in or-
duda doktor, kadý, kâtip gibi görevliler ya-
nýnda tercüman da tayin ettiði rivayet edi-
lir (Taberî, II, 386). Diplomatik hata yap-
ma tehlikesine karþýlýk devlet adamlarý söz
konusu dili bilseler de tercüman aracýlý-
ðýyla konuþmayý tercih etmiþtir. Kalkaþen-
dî kâtibin bilmekle yükümlü olduðu þeyler
arasýnda yabancý dili de sayar (Øub¼u’l-
a£þâß, I, 202).

Emevî ve Abbâsî saraylarýnda deðiþik
dilleri konuþan tercümanlar vardý. Halife
Me’mûn’un sarayýnda Rumca, Kýptîce, Na-
batîce ve diðer bazý dilleri bilen tercüman-
lar mevcuttu. Bunlar “Tercümân” lakabýy-
la anýlmýþlardýr. Bizans Ýmparatoru VII.
Konstantinos’un Muktedir-Billâh’a 305’te
(917) esir mübadelesi ve barýþ için gön-
derdiði elçilere tercümanlýk yapan Ebû
Umeyr Adî b. Abdülbâký et-Tercümân bun-
lardandýr (Reþîd b. Zübeyr, s. 131). Bizans
elçisi ve beraberindeki heyet baþþehrin ih-
tiþamý karþýsýnda âdeta büyülenmiþ, sa-
raya geldiðinde tahta 100 zirâ (yaklaþýk 50
m.) mesafede durdurulmuþtu. Vezir Ýb-
nü’l-Furât el-Âkulî halifenin önünde, ter-
cüman vezirin biraz gerisinde duruyordu.
Vezir tercümana, tercüman da her iki ta-
rafa hitap ediyordu (Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr,
XI, 136-137). Anadolu Selçuklularý’nda di-
vanda sultan yahut vezirin yanýnda divan
kâtipleri (münþî) ve tercümanlar yer alýr-
dý. Tercümanlar divandan yabancý hüküm-
darlara gönderilecek mektuplarý da ya-
zarlardý. Alâeddin Keykubad zamanýnda
Selçuklu divanýnda dört münþî ve iki tercü-
man bulunuyordu. Alâeddin Keykubad ken-
disine deniz aþýrý yerlerden gelen tâcirle-
rin þikâyetlerini tercüman vasýtasýyla din-
lemiþti. Tercümanlar elçi olarak da istih-


