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TERCÜMAN

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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ÿNebi Bozkurt

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-
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kesindir. Dragoman Ali’nin 1525’teki bir
veba salgýnýnda öldüðünü Venedik’in Ýs-
tanbul’daki balyosu P. Bragadin bildirir.
Yunanca, Ýtalyanca ve Latince’yi iyi bilen,
diðer bazý Batý dillerine de âþina olan Ali
Bey’in halefi Yûnus Bey de tercüman sý-
fatýyla parlak bir kariyer yaptý. 1519-1542
yýllarý arasýnda devam eden görevi esna-
sýnda Avrupa siyasetini öðrendi, Osmanlý-
lar’ýn siyasî ve askerî kudretini öne çýkar-
mak için bir eser kaleme aldý. Divana bað-
lý tercümanlar kadrosu da muhtemelen
bu esnada geniþlemiþtir. Nitekim arþiv ka-
yýtlarýnda Hasan Bey, Mustafa Bey, Meh-
med Bey, Tercüman Ahmed (Heinz Tul-
man) ve Macar mühtedisi Murad Bey’in
adlarýna rastlanýr.

1522’de Rodos adasý fethedildiðinde
teslim görüþmelerini yürüten Türk heye-
tinde bir tercüman vardý, ancak faaliyeti
hakkýnda fazla bilgi yoktur. O dönemler-
de baþtercüman bulunduðuna dair kay-
da rastlanmamakla birlikte bazý tercü-
manlarýn adýnýn öne çýktýðý kayýtlardan an-
laþýlýr. XVI. yüzyýl ortalarýnda bir ara Mû-
sevî asýllý kiþilerin bu makama getirildiði
ileri sürülür ve Salomon Aþkenazi adlý bi-
rinin temsilciliði öne çýkarýlýrsa da bunun
doðru olmadýðý açýktýr. Salomon Aþkena-
zi, özellikle Ýnebahtý (Lepanto) Deniz Sava-
þý’nýn ardýndan patlak veren siyasî krizin
sonrasýnda diplomatik iliþkilerin düzelme-
sinde Sokullu Mehmed Paþa’nýn da rolüy-
le etkili olmuþtu, fakat resmen tercüman
deðildi. Yûnus Bey’den sonra siyasî mü-
nasebetlerde asýl adý geçen tercüman Leh
asýllý Ýbrâhim’dir (Joschim Strasz). 1555
ve 1567 yýllarýnda kendisine emanet edi-
len belgeleri götüren bu zat Venedik þeh-
rinde yaptýðý ziyaretler, kurtardýðý müslü-
man esirler, Michele Membre adlý Vene-
dik Cumhuriyeti’nin seçkin dragomanno-
su ile yaptýðý yazýþma ve Latin harfli Türk-
çe mektubu sayesinde öne çýktý, Padova
Üniversitesi’nde okuyup yetiþmiþ bir kiþi
olarak tanýndý. XVI. yüzyýlda bu makam-
da etkili olan Kubad Çavuþ da bildiði dil sa-
yesinde epey bilgi topladý. Kýbrýs adasýnýn
savaþ yapýlmadan Osmanlý Devleti’ne tes-
limini talep eden belgeyi Venedik Senato-
su’na götüren ve davranýþlarýyla etkili olan
bu zattan baþka 1570’te Fransa’ya git-
mek için Venedik þehrine uðrayan Mah-
mud Bey adýndaki Dîvân-ý Hümâyun ter-
cümaný tevkif edilip bir süre Verona þeh-
rinde mahpus kaldý. Mahmud Bey, Habs-
burglar nezdinde ciddi diplomatik faali-
yetler icra etmiþti; ayrýca bir Macar tari-
hi kaleme almýþtý. Bu dönemlerde Hür-
rem ve Mustafa Bey adlý iki tercümanýn

adýna rastlanmaktadýr. Ardýndan mühte-
dilerden olup baþtercümanlýða getirilen
son kiþi Zülfikar’dýr ve 1657’ye kadar gö-
rev yapmýþtýr.

Tercümanlar XVI. yüzyýlda en parlak de-
virlerini yaþadýlar, bu asrýn sonunda Ak-
deniz havzasýnda meydana gelen büyük
deðiþim iliþkileri yeni boyutlara doðru zor-
ladý. Osmanlý tercümanlarý yine ülkelerini
temsil ettilerse de Avrupalý meslektaþlarý
öne çýkmaya baþladý. Bunun baþlýca sebe-
bi 1551’de Venedik Cumhuriyeti’nin özel
bir teþkilât ve mektep kurarak Doðu dil-
lerini öðretmeye ve mesleðe göre kiþiler
yetiþtirmeye giriþmesidir. Giovani Della Lin-
gua diye adlandýrýlan bu gençleri bir süre
sonra Fransa taklit etti. Venedikliler pratik
eðitime önem verdi, burada “hoca” (coz-
za) denilen kimseler görev yaptý. Yetiþen
gençlerin büyük bir kýsmý, sonraki yýllar-
da Osmanlý devri Türk belgelerinin düzen-
li tutulmasý ve kendi dillerine tercümesi
iþini yürüttü. Mektep yapýsýný ileriki asýr-
larda ihtiyaca ve maddî duruma göre ye-
niden düzenlediler. Fransýzlar da yeni bir
sýnýf ve dragman yetiþtirdiler. Avrupa’da-
ki diðer devletler kendi adamlarýný yetiþ-
tiren eðitim merkezleri kurdular, bu iþ için
daha çok Venedik ve Fransýz menþeli olan-
lardan faydalandýlar.

Osmanlýlar’da XVII. yüzyýlda Dîvân-ý Hü-
mâyun’da dört tercümanýn görev yaptýðý
tesbit edilmiþtir. Yüzyýlýn ortalarýnda Os-
manlý tebaasý olup dil bilen Rumlar’dan is-
tifade edilmeye baþlandý. Köprülü Fâzýl Ah-
med Paþa 1657’de, Padova’da týp tahsil
etmiþ Sakýzlý bir Rum olan Panayoti Nico-
ussios’i baþtercüman unvanýyla tayin et-
ti. 1699’da imzalanan Karlofça Antlaþma-
sý esnasýnda Ýskerletoðlu diye tanýnan Ales-
sandro Mavrocordato, Zülfikar ve Meh-
med Paþa adlý temsilcilerin refakatinde
bulunuyordu. Yaklaþýk bir asýr süre ile Ýs-
tanbullu Ortodoks mezhebine mensup ki-
þiler âdeta bir imtiyaz gibi bu makama ta-
yin edildiler ve ikamet etmek için belirli
bir semt olarak Fener adlý mahalleyi ter-
cih ettikleri için “Fenerliler” diye anýldýlar.
Bu sýnýf, Osmanlý devri Türk toplumunda
olduðu kadar Ýstanbul’a gelip bunlarla gö-
rüþen elçilik mensuplarý tarafýndan hep
eleþtirildi. Baþtercümanlarýn maiyetinde
“dil oðlaný” adý verilen, lisan bilen sekiz
genç görevli ve on iki hizmetkâr bulunu-
yordu. Bunlar da Rum olup cizyeden mu-
af tutulmuþlardý. Baþtercümanýn görevi,
sadrazamýn yabancý devlet temsilcileriyle
yaptýðý görüþmelerde konuþulanlarý ter-
cüme etmek olduðundan dýþ iþleri büro-

Bu arada Avrupa hakkýnda bilgi almak is-
teyen Fâtih Sultan Mehmed yabancýlar-
dan faydalandý, ancak bunlarýn maaþ vb.
malî haklarýnýn nasýl verildiðine dair kayýt
yoktur. 6 Temmuz 1454’te ulûfecibaþý Ah-
med ile Demetrios Grisovergi adlý kâtibin
Venedik Cumhuriyeti idarecileri tarafýn-
dan kabul edildiði, 1463’te Uzun Hasan’ýn
Anadolu içlerine girip Venedik ile anlaþa-
caðýný haber alan Osmanlý yöneticilerinin
Milano Dukalýðý ile iþ birliði yapmak için
Nicolo Corner adýndaki bir tercümaný bir
elçi ile beraber bu þehre yolladýðý bilin-
mektedir. 1465 yýlýnda çok gizli bir vazife
ile Venedik þehrine giden Osmanlý elçisi-
nin barýþ müzakereleri sýrasýnda yanýnda
bir tercüman vardý. 1463-1479 yýllarý ara-
sýnda devam eden Osmanlý-Venedik har-
bi sonunda Venedik þehrinde Giovanni Da-
rio isimli, itibar sahibi bir kiþinin yetiþtiði
ve Türk elçileriyle yakýn temas kurduðu an-
laþýlmaktadýr. 1479 antlaþmasýnýn metni-
ni Venedik devlet baþkanýna arzeden Lutfi
adýndaki bu zatýn büyük merasimle kar-
þýlandýðý, maiyetinde bulunan kiþilerin iyi
aðýrlandýðý ve bu tarihten sonra temsilci-
nin “büyük Türk’ün elçisi” diye anýldýðý çað-
daþ kroniklerde zikredilir. Sinan Bey adýn-
daki bir elçi Venedik þehrine geldiðinde
hazýrlanan Otranto seferi için ittifak tek-
lifinde bulunmuþ, görüþmelere Giovanni
Dario ile birlikte olan tercüman da (turci-
manno) katýlmýþtý. 1481 Mayýs ayý sonun-
da Fâtih Sultan Mehmed’in vefat ettiði
haberini Emanuele adýndaki bir tercüman
Venedik’e ulaþtýrmýþtý. Böylece Türkçe’den
geçen bu kelimenin semantik deðiþiklik-
ler sonucunda “turcimanno, dragomanno,
drugment, drogman, truchement, drago-
man” þeklinde Batý’da yaygýnlýk kazandýðý,
Osmanlý bürokrasisinde de “dragoman” ke-
limesinin kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr.

Cem Sultan’ýn Avrupa’da rehin tutulma-
sýyla baþ gösteren diplomatik hareketlilik
sýrasýnda Osmanlý bürokrasisinde yaban-
cý dil bilen müslümanlarýn sayýsý giderek
arttý ve bunlar dýþ ülkelere gönderildi. Ali
adýnda bir kiþi, 1503’te yürürlüðe giren
ahidnâme metnini ve bu arada çýkan me-
selelerin halli için yazýlan belgeleri Vene-
dik’e götürmüþtü; nihaî metni alacaðý sý-
rada bu þehri gezmiþ, subaþýlýk diye gös-
terilen esas görevi yanýnda tercümanlýðý
da üstlenmiþti. 909 (1503) ve 910 (1504)
tarihli in‘âmat kayýtlarýnda, Ali (Alâeddin
Ali), Ýskender ve Ýbrâhim adlý üç tercüma-
nýn adý geçer. Bunlarýn resmî unvanlarýnýn
dragoman biçiminde belirtilmesi dikkat
çekicidir. Burada adý geçen Ali’nin Vene-
dik’e diplomatik görevle giden kiþi olduðu
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devletlerin konsoloslarý tercüman istih-
dam ediyordu. Bunlarýn toplam sayýsýnýn
194’ü bulduðu ve yirmi dört beratlý tercü-
manýn bunlara eklendiði tesbit edilmiþtir.
Elçiliklerdeki baþtercümanlar Osmanlý te-
baasýna mensuptu (ÝA, XII/1, s. 180-181).
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Gaspýralý Ýsmâil Bey tarafýndan
Kýrým’da yayýmlanan
Türkçe-Rusça gazete.
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Kýrým’ýn Bahçesaray þehrinde 22 Nisan
1883 – 23 Þubat 1918 (?) tarihleri arasýn-
da genellikle haftada bir gün dört sayfa
halinde yayýmlanmýþ (Rusça adý Perevod-
çik), 1904 yýlýndan sonra düzensiz biçim-
de haftada iki, üç veya beþ defa çýktýðý ol-
muþtur. Gaspýralý gazeteyi çýkarabilmek
için dört defa Petersburg’a gidip yetkili-
lerle görüþmüþ, nihayet Kýrým’ýn Rusya’ya
baðlanmasýnýn 100. yýl dönümü dolayýsýy-
la 5 (17) Aðustos 1882’de izin alabilmiþ-
tir. Adý 1905’te Tercümân-ý Ahvâl-i Za-
mân þeklinde deðiþtirilmiþ, 1909’da yine
Tercüman’a dönülmüþtür. Ýç ve dýþ ha-
berlerle, maarif ve edebiyata dair yazýla-
rýyla Rusya’daki müslüman Türkler’in mo-
dernleþmesinde büyük ölçüde etkili olan
gazete 1886’da amacýný, “Rusya ülkesin-
de sâkin ehl-i Ýslâm’ýn fevâid-i ma‘neviyye
ve maddiyyesine hizmet etmek” diye açýk-
lamýþtýr. Türkçe ve Rusça sayfalarýnýn birbi-
rinin ayný olduðu ileri sürülmüþse de her
iki dilde yayýmlanan metinler farklýlýk gös-
termektedir; bazý yazýlar birinde varken
diðerinde yer almamýþ, bazan da bir yazý
bir dilde daha hacimli, diðerinde daha ký-
sa tutulmuþtur. Gazeteye yayýn izni alýnýr-
ken þart koþulan Rusça bölümünün neþ-
redilmemesi için Gaspýralý on yýl kadar uð-
raþmýþ, nihayet istediði izni alarak 20 Ara-
lýk 1907’den sonra Rusça kýsmýný kaldýr-
mýþ, yine de gerekli görüldüðünde Rusça
yazýlara gazetede yer verilmiþtir. Tercü-
man’ý ölümüne kadar (24 Eylül 1914) Gas-
pýralý yönetmiþ, ölümünden sonra yayý-
mý, oðlu Rifat’ýn sahipliði ve Hasan Sabri
Ayvazof’un baþmuharrirliðinde Kýrým’da
kurultay hükümetinin yýkýlmasýna (tah.
23 Þubat 1918) kadar sürdürülmüþtür. Ni-
san 1918’de Almanlar Kýrým’ý iþgal edince
Gaspýralý’nýn kýzý Þefika Haným matbaayý
tekrar açmýþsa da baþka yayýnlar basýldý-
ðý halde Tercüman çýkmamýþtýr. Aðustos
1918’de beyaz Ruslar’ýn lideri Denikin’in
Kýrým’ý ele geçirmesiyle Tercüman’ýn mat-
baasýna el konulmuþtur.

Gaspýralý bir matbaa kurup Tercüman’ý
yayýmlamaya baþlarken annesinden ve
eþinden maddî-mânevî yardým görmüþ-
tür. Ayrýca daha önce Kýrým, Ýdil-Ural ve
Kafkasya bölgelerinde aboneler bulmaya
çalýþmýþ, gazete yayýmlandýktan sonra za-
man zaman bu bölgelere giderek ileri ge-

su özelliði gösterecek bir donanýmý mev-
cuttu. Bunlar dýþarýdan gelen evraký da
tercüme ederler ve elçilerle yaptýklarý ko-
nuþmalarý birer takrir halinde sadrazama
sunarlardý. XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
itibaren artan Fransýz, Ýngiliz ve Rus nüfu-
zu bunlar üzerinde etkili olmaya baþladý.
Bu sebeple tercümanlardan daima þüp-
he ediliyordu. III. Selim ve II. Mahmud dev-
rinde þüphelerin artmasý ve özellikle Rum
Ýsyaný (1821) Fenerli Rum tercümanlarý-
nýn sonunu getirdi. Daha önce olduðu gi-
bi bu göreve yeniden Türk asýllýlar tayin
edilmeye baþlandý. Mühendishâne hocasý
Bulgarîzâde Yahyâ Nâci Efendi baþtercü-
man oldu, divan kâtiplerinden bir iki kiþi
onun maiyetine verilerek Tercüme Odasý
adýyla yeni bir büro oluþturuldu. Ancak bu
teþebbüsten istenen sonuç alýnamayýnca
baþtercümanlýða geçici olarak Rumlar ara-
sýndan birinin tayini kararlaþtýrýldý.

Stavraki Aristarchi adlý bir kiþi vekâleten
baþtercümanlýkla görevlendirildi, Yahyâ
Efendi yanýndaki kâtiplerle yapýlan iþlere
nezaret edecekti. Ancak bu uygulama da
olumlu sonuç vermedi ve Yahyâ Efendi
tercüman tayin edildi. Böylece bu vazife
Türk ve müslüman görevlilere verilmeye
baþlandý. Yahyâ Efendi’nin vekâleten yü-
rüttüðü görev onun vefatýndan sonra Baþ-
hoca Ýshak Efendi’ye asaleten tevcih edildi.
Tanzimat devrinden sonra Tercüme Oda-
sý’na yeni bir canlýlýk getirildi. Avrupa’da
dâimî elçilik teþkilâtýnýn kurulmasýnýn ar-
týk kaçýnýlmaz olduðu anlaþýldý ve burada
yabancý dil eðitimi verildi. Fakat bu oda-
da devlet memuru mu yoksa diplomat mý
yetiþtirileceði hususu açýklýk kazanmadý.
XX. yüzyýla girildiði zaman çaðdaþ mek-
teplerin tesisi, Mekteb-i Mülkiyye’nin ku-
rulmasý ve meslek adamý yetiþtirilmesi dýþ
siyasete yeni bir yön verdi.

Merkezdeki tercümanlar yanýnda taþra-
da eyalet divanlarýnda tercümanlarýn mev-
cut olduðu bilinmektedir. Özellikle Arap
topraklarýndaki eyaletlerde divan tercü-
manlarý Arap tercümaný adýyla anýlmak-
taydý. XVII. yüzyýlda Budin, Týmýþvar gibi
eyaletlerde Macarca bilen tercümanlar gö-
rev yaptý. Yine mahkemelerde tercüman
kullanýldýðý, bazý müesseselerin tercüman
istihdam ettiði görülmektedir. XVIII. yüz-
yýl sonlarýnda oluþturulan askerî kurum-
larda çalýþmak üzere getirilen yabancý uz-
manlarýn yanýna birer tercüman verildi.
XVI. yüzyýlda Ýstanbul’daki yabancý elçile-
rin Türk ve müslüman tercümanlar kul-
landýðý dikkati çeker. XVIII. yüzyýl sonla-
rýnda Osmanlý topraklarýnda çeþitli Batýlý


