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TERCÜME ODASI

için gümrüklerde görevlendirilirdi. Tercü-
me Odasý mensuplarýnýn ön plana çýktýðý
bir alan da telgraftýr. Tercüme Odasý’ndan
Mustafa Efendi, Vuliç Efendi ve Remzi
Efendi 1855’te Fransa’dan getirtilen uz-
manlardan telgraf konusunu öðrenmekle
görevlendirildi. Mustafa Efendi Fransýzca
olan telgraf yazýþma dilini Türkçeleþtirdi
ve buna “Mustafa tarzý muhabere” denil-
di. Tercüme Odasý’nda ne zaman kuruldu-
ðu tam olarak tesbit edilemeyen ciddi bir
kütüphane mevcuttu. Burada aðýrlýklý þe-
kilde Fransýzca ve Türkçe, az sayýda Arap-
ça, Ýngilizce, Almanca ve Ýtalyanca sözlük-
ler, ansiklopediler, tarih, coðrafya, hukuk
vb. alanlara dair kitaplar vardý. Tercüme
Odasý ayný zamanda iç ve dýþ siyasette et-
kili olacak bürokratlarýn yetiþmesi için iyi
bir ocak vazifesi gördü. Bu yönüyle hem
ýslahatlarý yönlendiren bürokratlarýn yetiþ-
tiði bir mektep hem de çeþitli dillerde Bâ-
býâli’ye gelen yazýþmalarýn tercüme edil-
diði bir memuriyetti. Mehmed Emin Âlî
Paþa, Keçecizâde Fuad Paþa, Sâdýk Rifat
Paþa, Mehmed Nâmýk Paþa, Saffet Meh-
med Esad Paþa, Ahmed Vefik Paþa, Ah-
med Ârifî Paþa gibi devrin önemli bürok-
ratlarý ve Nâmýk Kemal, Âgâh Efendi, Zi-
yâ Paþa, Sâdullah Paþa, Münif Mehmed
Paþa, Musâhibzâde Celâl gibi aydýnlar hep
Tercüme Odasý’ndan yetiþmiþtir.
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Beyit veya söz içinde
bir kelime yahut ifadenin

iki farklý anlam ve baðlamda
tekrar edilmesi mânasýnda

bedî‘ terimi.
˜ ™

Sözlükte “geri çevirmek, iade etmek”
anlamýndaki redd kökünden türeyen ter-
dîd “sözü vb. þeyleri tekrarlamak” demek-
tir. Bu terime ilk deðinenlerden biri olan
Ebû Ali el-Hâtimî onu “beyit içinde bir laf-
zýn iki farklý anlam ve baðlamda kullanýl-
masý” þeklinde tanýmlamýþ (¥ilyetü’l-mu-
¼âŠara, I, 154), Ýbn Reþîk bu tanýma “bir
beyitte veya bir mýsrada” þeklinde ayrýntý
getirmiþtir (el-£Umde, I, 566). Tekrar edi-
len kelime ayný anlamda ise tekrar, farklý
anlamda ise terdîd diye anýlýr (Ýbn Ebü’l-
Ýsba‘, s. 254-255). Ýbn Reþîk terdîdi bir ci-
nas türü olarak görmüþ, kaydettiði örnek-
ten anlaþýldýðýna göre bunu cinaslý iki öðe-
nin ardarda geldiði “mükerrer (müzdevic)
cinas” adý verilen türle iliþkilendirmiþtir (el-
£Umde, I, 571). Hatîb et-Tebrîzî, Ebû Tâhir
el-Baðdâdî ve Yahyâ b. Hamza Müeyyed-
Billâh el-Alevî terime teattuf, Ýbn Münkýz
tasdîr adýný vermiþtir (el-Vâfî, s. 287; Æånû-
nü’l-belâ³a, s. 453; e¹-ªýrâz, III, 83; el-Bedî£,
s. 51). Ancak ediplerin hemen hepsi ayný

ra Tercüme Odasý’na Fransýzca bilen mek-
tep mezunlarýnýn alýnmasýna özen göste-
rildi. Bu arada mütercim sayýsý arttýrýldý;
odaya Arapça ve Almanca tercümanla-
rýnýn yaný sýra Rusça, Sýrpça ve Bulgarca
için birer mütercim alýndý. Dîvân-ý Hümâ-
yun tercümanýnýn nezareti altýnda bulu-
nan Tercüme Odasý’nda iþler mütercim-i
evvel tarafýndan yürütülmekteydi.

Tercüme Odasý varlýðýný devletin yýkýlý-
þýna kadar sürdürdü. Bunun yanýnda se-
raskerlikte 1837’de Avrupa’daki askerî li-
teratürün tercümesi için bir oda açýldý.
Bu oda üstesinden gelemediði evraký Bâ-
býâli Tercüme Odasý’na gönderirdi. Odada
diplomatik evrak dýþýnda mahkemelerin
gönderdiði belgeler, yabancý gazete yazý-
larý ve devleti ilgilendiren bazý kanun ve
tüzüklerle yabancý basýnda yayýmlanmasý
istenen haberler tercüme edilirdi. Tak-
vîm-i Vekåyi‘in Fransýzca’sý olan Le moni-
teur ottoman’ý tercüme eden Alexandre
Blacque’ýn 1836’da ölümü üzerine gaze-
tenin Fransýzca nüshasý uzun yýllar Tercü-
me Odasý’nda hazýrlandý. Bunun yanýnda
oda mensuplarý, ülkeye gelen yabancýlar-
la yapýlan diplomatik müzakerelerde ter-
cüman olarak istihdam edilir, teftiþ, so-
ruþturma vb. görevlerle taþraya gönde-
rilir, gelen evrak ve kitaplarýn denetimi

II. Mahmud’un Zenob’un derslerine devam eden memurlarýn Fransýzca konuþamadýklarýna ve Zenob’un Ýstanbul’dan sürül-

mesine dair hatt-ý hümâyunu (BA, HH, nr. 24621) ile Stavraki Aristarchi’nin tercüman vekâletine tayinine ve Yahyâ Nâci Efen-

di’nin memurlara dil dersi vermesine dair hatt-ý hümâyunu (BA, HH, nr. 48823)
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mak üzere farklý baðlamda tekrar edilmiþ-
tir. �� !)��fz \=�>%� ،\=�>%�i _�f� �
א )c"/ ��4
�”
“ ��A ��
א
F��Xא (er-Rûm 30/6-7). Burada “\=�>%�”
fiili tezat ilgisiyle tekerrür etmiþtir. �59�f �”
-�( ،-�( #=+� א\ �Q:f א #=� G��/ �� P=+�
א O>8 g��
“ ��1À(�א \/ \=X� G� � (et-Tevbe 9/108) Bu-
rada iki “-��(”den birincisi mef‘ûl fîh, ikinci-
si haber olarak farklý kullaným içinde geç-
miþtir. Ayný þekilde Rahmân sûresinde çe-
þitli nimetlerin ardýndan otuzdan fazla yer-
de geçen, “Öyleyken ey insanlar ve cinler,
rabbinizin hangi nimetini yalan sayabilirsi-
niz!” âyetiyle Mürselât sûresinde farklý ger-
çeklerin ardýndan tekerrür eden, “O gün
yalanlayanlarýn vay haline!” âyeti terdîd için
güzel örneklerdir (ayrýca bk. ITNÂB).
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ÿHalil Ýbrahim Kaçar

™ TÜRK EDEBÝYATI. Türk belâgatýn-
da terdîd, biri Arap ve Fars belâgatýndaki
taným ve örneklerden hareketle klasik an-
layýþa uygun olarak, diðeri ise Recâizâde
Mahmud Ekrem’in Ta‘lîm-i Edebiyyât’ýn-
dan itibaren daha çok kelime mânasýyla ir-
tibatlý ve ilkinden farklý þekilde Fransýzca
“suspension” ve “dubitasyon” karþýlýðýnda
ele alýnmýþtýr. Kaya Bilgegil terdîdin Batý
dillerindeki karþýlýðýný “disfonction” diye
vermiþtir (Edebiyat Bilgi ve Teorileri, s.
236). Mutavvel (II, 216), Belâgat-ý Lisân-ý
Osmânî (s. 115) ve Mebâni’l-inþâ (I, 192)
gibi belâgat kitaplarýnda terdîdin sanâyi-i
lafzýyyeden ve tecnisin mülhakatýndan bi-
ri olarak yer almasý klasik belâgat çizgisin-
deki anlayýþý ortaya koymaktadýr. Ancak,
“Mýsra yahut fýkrada yer alan bir kelime-
yi bir mânaya ta‘lik edip ba‘dehû o keli-
meyi bi-aynihâ ma‘nâ-yý âhare ta‘lik et-

mektir” cümlesiyle tarif edilip bir âyetle
Arapça bir beytin örnek gösterilerek ge-
çilmesine bakýlýrsa üzerinde önemle du-
rulan bir konu sayýlmamýþtýr. “Sözün tah-
sinine kat‘â eser ü medhali bulunmadýðý”
kaydý da bu düþünceyi güçlendirmekte-
dir. Klasik anlayýþta tekrîr ile terdîd ara-
sýnda yakýnlýk vardýr. Aralarýndaki fark tek-
rîrde tekrarlanan kelimenin anlam baký-
mýndan ayný, terdîdde ise deðiþik olma-
sýndan ibarettir. Menderes Coþkun, “tek-
rar kullaným” adýný verdiði bu sanatla mü-
þâkele arasýndaki benzerliðe dikkat çekip
klasik tariflerden bir kýsmýný (Sözün Bü-
yüsü, s. 265, dipnot) ve bol örnek naklet-
miþtir.

Recâizâde’nin terdîd hakkýnda verdiði
“ifadesine baþlanýlan bir sözün neticesi
hakkýnda okuyucuyu tereddüt ve meraka
düþürmek için kullanýlan hususi bir tavýr-
dýr” þeklindeki taným yeni bir anlayýþý ak-
settirir. Eski anlayýþla aralarýnda isim ben-
zerliðinden baþka ortak nokta bulunmadý-
ðýný söylemek mümkündür. Buradaki ilk
farklýlýk, Recâizâde’nin konunun düþünce
ile alâkalý (sanâyi-i ma‘neviyye) bir sanat
olduðunu belirtmesidir. Nitekim Kaya Bil-
gegil bunu, “sözün deðil dinleyici veya oku-
yucu zihnindeki tecessüsün kuvvetlenme-
si maksadýyla baþvurulan bir sanat” ifade-
siyle açmýþtýr. Ayrýca Bilgegil Recâizâde’-
nin bu tarifini “anlatýlmakta olan bir mev-
zu kesilip dinleyici veya okuyucunun me-
raký arttýrýldýktan sonra birden bire bek-
lenmedik bir neticeyi ifade etmek” diye
açýkladýktan sonra örneklerden hareketle
þunu ekler: “Umumiyetle uzun bir tavsif
umulmadýk bir mevsufla sona erer, böy-
lece ifade büyük bir tesir gücü kazanýr.”

Tâhirülmevlevî ve Ali Nihad Tarlan da
bu sanatý Recâizâde ile ayný anlayýþla ele
almýþtýr. Tâhirülmevlevî’nin tarifi daha ký-
sa ve açýktýr: “Bir sözü muhatabýn bekle-
mediði surette bitirmek.” Verdiði örnek de,
“Erbâb-ý teþâur çoðalýp þâir azaldý” mýs-
raýyla baþlayan meþhur beyittir. Bunu du-
yan kiþi ikinci mýsrada birkaç þair adýndan
bahsedileceðini beklerken, “Yok öyle de-
ðil þâirin ancak adý kaldý” mýsraýyla karþý-
laþýnca söz onu þaþýrtmýþ ve mýsra muha-
tap üzerinde daha kuvvetli bir etki býrak-
mýþ olur. Ali Nihad Tarlan’ýn üç kýsma ayýr-
dýðý “fikre merbut sanatlar”dan üçüncü-
sü olan, “dimaðda bir zekâ darbesiyle in-
tibah husule getiren sanatlar” arasýnda yer
verdiði terdîdin hayrete düþürücü özelli-
ðine iþaret ettikten sonra þöyle der: “Bu
sanat ciddi ve mizahî mevzularda muvaf-
fakýyetle kullanýlabilir. Tesiri çok kuvvet-

tarifi yapmýþ ve yaklaþýk ayný muhtevayý
dile getirmiþtir. Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ terdîd ile
teattufun birbirine benzemekle birlikte
farklý bedîî türler olduðunu söylemiþ, ter-
dîdde tekrar edilen iki öðe beytin içinde
birbirine yakýn konumda bulunur, bazan
beytin her iki mýsraý içinde ayrý ayrý terdîd
öðeleri yer alýrken teattufta iki öðeden bi-
ri ilk, diðeri ikinci mýsrada yer alýr. Ayrýca
terdîd müfred isim, cümle ve edatlarda
gerçekleþir, teattuf ise çoðunlukla cüm-
lelerde bulunur. Yine terdîdde tekrarlan-
ma imkâný vardýr, diðerinde böyle bir þey
söz konusu deðildir (Ta¼rîrü’t-Ta¼bîr, s.
254). Terdîdin tasdîrden farký ise “reddü’l-
acüz ale’s-sadr”ýn diðer bir adý olan tas-
dîrde kafiye kelimesinin ilk mýsraýn baþýn-
da veya içinde tekrar edilmesi gerekirken
terdîdde böyle bir þart yoktur. Reddü’l-
acüzde anýlan iki kelime olumlu-olumsuz
biçimde tezat ilgisiyle tekrar edilmiþse
“terdîd týbâký” (tezat) adýný alýr (Ýbn Reþîk,
I, 572-573). Terdîdin müþâkeleden farký,
müþâkelenin muhatabýn kullandýðý sözün
baþka anlam ve baðlama çekilerek biçim
yönünden tekrar edilmesi suretiyle ger-
çekleþmesidir. Bu sebeple hitap ve diya-
loglarda görülür.

Ebû Nüvâs’ýn Mûsâ b. Fazl’ýn methine
dair þu beytinde her mýsrada birer adet ol-
mak üzere iki terdîd yer alýr: �^ ��� ��
 30”
“S��� 	
n 30 �^ ،-�0 / S=�/ ��� (Söyle seyyid
olan o kimseye ve babasý da seyyid olan, ondan
önce, hatta daha önce de dedesi). Züheyr b.
Ebû Sülmâ’nýn, yýllarca savaþ halinde yaþa-
yan Abs ve Zübyân kabilelerini ödediði çok
miktarda diyet bedeliyle barýþtýran Herim
b. Sinân’ý övdüðü þu beytinde (Dîvân, s.
43) terdîd beytin iki mýsraýnda gerçekleþ-
miþtir: 'f:��f �9
א Q>� / � w��' -�� ���O>8 � w�=� Q>� ��f�”
“ �w+>m�P���
f �א -��� (Ýster yoksul ister zengin olsun,
kim bir gün Herim ile karþýlaþýrsa onda yaratý-
lýþtan gelen cömertlik ve ihsan ahlâkýyla karþýla-
þýr). Beytin her mýsraýnda tekrar edilen “)��”
(karþýlaþýr) fiili Herim ve cömertlikle ilgili
olarak farklý baðlamda geçmiþtir. Müte-
nebbî þu beytinde (Dîvân, III, 175) “���& ”
(hareket ettirdi) fiiliyle “3��& ” (hareketler, se-
ri develer) ismini farklý baðlamlarda kulla-
nýp iki terdîd örneði vermiþtir: � �1
�� ����+f�”
“���f0 ��1m� >m" g��8 ���f0 / ORf�
א 3f��& �h
D&(Ýçimiא
depreten hüzün ve keder sebebiyle harekete ge-
çirdim hepsi de seri ve hýzlý olan develeri). Þu
âyetlerde de terdîd örnekleri vardýr: �
 �0
=א”
��: �>8/ ->
א ،->
���3m�m�2א �� 3c� O�{A O��f: ��{A
“-�
��� 3%5� (Ýnançsýzlar, ‘Allah’ýn elçilerine veri-
len vahyin benzeri bize de verilmedikçe asla inan-
mayýz’ dediler. Allah peygamberlik görevini kime
vereceðini daha iyi bilir) (el-En‘âm 6/124). “� ”
lafzý ilki muzafun ileyh, ikincisi mübtedâ ol-
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