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gönderilen, çivi yazı
kilden tabietler üzerine yazılmış ve
yine kilden zarflar içine konularak metni
ve zarfı mühürlenmiş mektuplardır. Kitab-ı Mukaddes'te de birtakım mektuplardan söz edilmektedir. Bunların en eskileri Hz. Davüd ve Süleyman'ın yazdıkla
rı olup çoğunlukla Mescid-i Aksa'nın ve
Süleyman Sarayı'nın inşasıyla ilgilidir. Yeni Ahid'in büyük bir bölümü ise Pavlus,
Petrus ve Yuhanna'nın çeşitli milletiere
gönderdikleri dine davet mektuplarından
oluşmaktadır ( Concordance to the Good
News Bible, s. 668). Kitab-ı Mukaddes gibi Kur'an'da da Hz. Süleyman'ın yazdığı
bir mektuptan (kitab) bahsedilir. Bu mektup, Sebe melikesine (Belkıs) gönderilen
ve onunla kavmini güneşe tapmaktan
vazgeçip Allah'a ve Süleyman'a itaate çağıran bir mektuptur. Kur'an'da Belkıs'ın
ağzından nakledilen ifadelerden mektubun besınele ile başladığı anlaşılmakta
dır (en-Nemi 27/28-3 I). Araplar' da, mektuba Allah'ın adıyla başlama geleneğini
ilk başlatanın Hz. Peygamber'in çağdaşı
Hanlfler'den Ümeyye b. Ebü's-Salt olduğu
rivayet edilir. Ümeyye mektubuna "bismikellahümme" ifadesiyle başiardı (Kalkaşendl, ı. 480) Resul-i Ekrem de ilk dönemlerde mektuplarının başına tevhid
akldesine uygun düşen bu ibareyi koydurm uştur. Daha sonra sırasıyla Hud sOresinin 41 . ayetinden ilhamıa "bismillah". isra süresinin 11 o. ayetinden ilhamla "bismillahirrahman" ve Nemi süresinin 30.
ayetinden ilhamla "bismillahirrahmanirrahim" ifadelerini kullanmıştır (İbn Sa'd,
ı. 263-264).
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Sözlükte "yazmak" anlamındaki ketb
kökünden türetilmiş olup "yazılan şey"
demektir. Ancak Araplar bunun yerine
daha çok kitab, risale, ahd , vasıyye ve
sahife kelimelerini kullanmaktadır. Türkçe'de bunun yanında Farsça'dan geçen
name kelimesiyle "ihbarname, temlikname, vasiyetname" gibi yazılı evrak adları
yapılmıştır. Mektubu yazan kişi muhatabından birtakım isteklerde bulunuyarsa
bu tür mektuplara vasıyye adı verilir. Bir
kimsenin ölümü halinde yakınlarına bı
raktığı , mallarının paylaşımı ve tasarrufu hususundaki isteklerini içeren mektubuna da bu bakımdan "vasiyet" veya "vasiyetname" denilmiştir. Ayrıca mektup
bir edebiyat türüdür (mektObat, münşeat.
resail). Çeşitli ayetlere dayanılarak (mesela b k. el-A'raf 7/62, 68, 93; ei-Ahzab 33/
39; el-Cin 72/28; Abese 80/1 ı- 16) Kur'an-ı
Kerim de Allah 1eala'nın kullarına gönderdiği emir ve uyarılarını içeren bir mektuplar mecmuası kabul edilebilir.
Günümüze ulaşan en eski mektuplar,
milattan önce ll. binyılın başlarında Kayseri yakınlarındaki Kültepe ile (Kaniş
Karum) Mezopotamya'daki Asur şehri

Nemi süresinin 30. ayetinde Belkıs'a
mektubun vasfını belirleyen "kerim" sıfatını "güzel, değerli, önemli" gibi
zahiri manasıyla anlayanlar bulunduğu
gibi mektubun mühürlü olduğu şeklinde
yorumlayanlar da vardır (Ta beri, Cami'u 'l·
beyan,XIX. 153;İbnAbdürabbih, IV, 241).
Mektubun mühürlenınesi işi mektubun
ilk ortaya çıktığı günden beri devam eden
bir gelenekti. TabJet mektuplar ve zarfları gibi parşömene yazılan mektupların
altı ve rulo halinde içine konuldukları
mahfazaların ağızları da mühürlenirdi.
Hz. Peygamber, İran kisrasına mektup
göndermek istediğinde kendisine Acemler'in rnühürsüz mektupları okumadıkla
rı hatırlatılmış, o da üzerinde "Muhammed Resülullah" yazan akik bir mühür
edinmiştir. Abdullah b. Abbas mühürsüz
mektubu işareti olmayan, yani işe yaramayan fal-kumar okuna (gufl) benzetir

yazılan

Zarf içinde bir Kültepe tablet mektubu

(İbnAbdürabbih ,

IV, 281). Dahasonrakibirbirine yazdıkları mektuplara imza atmaları adet olmuştur. Resmi mektupların ise yetkili kişi tarafından imzalanmış olsa dahi mühürlenınesi -veya özel
bir alametle işaretlenmesi- işi devam etmiştir. Hz. Süleyman - Belkıs kıssasında
dikkat çeken diğer bir husus da söz konusu mektubun bir kuş tarafından götürülmüş olmasıdır. Mektup göndermede
eskiden beri güvercinlerden yararlanıl
maktadır. Müslümanlar da bu geleneğe
uymuşlar ve mektubu hızla yerine ulaş
tırmada posta güvercinlerinden (el-hammamü'z-zail, el-hammamü'l-hevadl) faydalanmışlardır. Mektuplar güvereine ağır
lık verip yormasın diye küçük boyutlu ince parşömen üzerine gubari hatla (kalemü'l-cenah "kanat yazısı") iki su ret halinde yazılır ve bunlar iki saat arayla gönderilirdi (bk BERID ).
şilerin

Müslüman geleneğinde kişiye yazılmış
özel mektupların mahremiyeti vardır. Hz.
Peygamber, sahibinin izni olmadan bir
kimsenin mürnin kardeşinin mektubuna
bakmasının günah olduğuna işaret eder
(EbO DavOd, "Vitir", 23; Taberanl, el·Mu'cemü'l-kebir,X, 320; Hakim, N, 300-301).
Ancak askeri sırların haber verilme ihtimali ve casusluk faaliyeti gibi durumlarda bu mahremiyet kalkar. Nitekim
müslümanların Mekke'nin fethi için yaptığı sefer hazırlıklarını Mekke'deki yakınlarına bildirmek isteyen Hatıb b. Ebu
Beltea'nın mektubu onu götüren kadın yolda yakalanarak ele geçirilmiş (Buhar!, "İsti,zan", 23) ve bu olay üzerine
Allah'a ve inananlara düşman olanları
dost edinmeyi ve onlara sır vermeyi yasaklayan ayet (el-Mümtehine 60/1) inmiş
tir. Gizlilik gerektiren işlerde mektuplar
sır katipleri tarafından yazılır, bunların
açılmamasına ve başkalarının eline geçmemesine dikkat edilirdi. Özellikle siyasi mektupların ve muahedenamelerin
mahremiyetini korumak veya tahrifini
önlemek için bazı tedbirler a lınmıştır (b k.
KOZAK ).

Hz. Peygamber arkadaşlarına , ordu kuve yabancı devlet adamlarına birçok mektup göndermiştir. Onun
vahiy katiplerinin yanında resmi yazış
malarını kaleme alan katipleri ve mütercimleri vardı. Gönderilen mektupların büyük bir bölümü İslam'a davet amacıyl a
yazılmıştır. Bunlardan Bizans imparatoru Herakleios'a yolladığı mektubu Buharl. Ehl-i kitaba mektup yazmanın usulüne dair açtığı babda verir ("İsti,zan", 24).
mandanlarına
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Resul-i Ekrem mektubuna besmele ile
başlamış . adını açıkladıktan ve Allah'ın
kulu ve elçisi olma vasfını belirttikten sonra Herakleios'un adını zikretmiştir. Bu
arada ona "melik" yerine "Rum lar'ın büyüğü" şeklinde hitap ederek mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu vurgulamayı amaçlaması dikkat çekicidir. Ardından
selam faslı gelmektedir; ancak muhatabı
müslüman olmadığı için dua anlamı taşı
yan selamı "hidayete erenlere" şeklinde
genel ifadeyle vermiştir. Mektubun sonunda, yazılmasındaki asıl amacı teşkil
eden İslam 'a davet gelir. Buraya mu hatabın hıristiyan oluşu sebebiyle müslümanlarla ortak bir söze yani Allah'ın birliğine
davet eden Al-i im ran süresinin 64. ayeti
konulmuştur. Hz. Peygamber'in mektubu gereksiz ifadelere yer verilmediğin
den dolayı kısa ve özdür. Onun mektuplarından bir kısmı günümüze kadar ulaş
mıştır; bunlardan Mukavkıs ile yalancı
peygamber Müseylime'ye yazdıkları Topkapı Sarayı Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.
Resül-i Ekrem ve Hulefa-yi Raşidln resml yazışmalarda yazının güzelliğine ve
üslübuna büyük bir önem vermiştir. Hz.
Peygamber mektup yazan kişinin kendi
adıyla başlamasını ve yazdığı mektubu
topraklamasını istemiş. bunun işi daha
kolay kılacağını belirtmiştir (Taberanl.
Müsnedü'ş-Şamiyyin, I, 38). Hadiste geçen "topraklama" ifadesini muhataba tevazu ile hitap etme şeklinde mecaz olarak yorumlayanlar varsa da onu yazıdaki
fazla mürekkebin toprağa emdirilerek
dağılmasının önlenmesi şeklinde anlayanlar da vardır (MübarekfQrl, VII, 410). Hadisin farklı rivayetlerinden bu ikinci yorumun daha doğru olduğu anlaşılmaktadır.
Nitekim kurutma kağıdının kullanılması
na kadar yazı üzerine te beşir tozu serpildiği bilinmektedir. idareciler tarafından
mektupların imiasma özen gösterilmesi
istenirdi. Nitekim Hz. ömer, Ebu Musa
el-Eş' ari'den aldığı bir mektupta "min Ebi
Musa" yerine "min Ebu Musa" yazıldığını
görünce ona katibini cezalandırmasını
emretmiştir (Belazürl, s. 497; Beyhakl. ll,
258). Arap yazısının yeni geliştiği, henüz
nokta ve harekenin olmadığı dönemlerde yazışmalar sebebiyle bazı sıkıntılar yaşandığında şüphe yoktur. İslam tarihi boyunca büyük kargaşalara ve iç savaşlara
sebep olan ve etkileri günümüze kadar
uzanan ilk fitne olayına Hz. Osman'ın,
katibi Mervan b. Hakem'e yazdırdığı bir
mektubun nokta ve harekesi olmadığı için
yanlış anlaşılması veya Mervan'ın kasten
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halifenin ağzından farklı anlama gelen bir
mektup yazması sebep gösterilir (Ta beri,
TMl]., ll, 662 vd). Herhalde bu gibi sebeplerden dolayı resail ve inşa divanlarıyla
berld teşkilatı erken bir dönemde kurulmuştur.
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Arap Edebiyatı. Arap edebiyatında
mektup karşı lığında kullanılan en yaygın
kelime risi:Hedir. Bunun yanında kitab,
hıtab, sahife, kelime, makale.lisan, me'lüke. el ük. meyamir gibi kelimeler de aynı konumda görülmüştür. Özellikle mektup formundaki resmi risalelerle uzun risalelere kitap adının verilmesi daha yaygındır. "Mektup. kitapçık" anlamındaki
risalenin çoğulu resail, "bilgi ve haberlerin bir kimseden diğerimi iletilmesi işi"
(elçilik. mesaj) manasındaki risalenin çoğu
lu ise risalattır (Lisanü 'l-'Arab, "rsl" md).
Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ait bilgi, haber.
emir ve yasakların ku ll ara ulaştırılmasını
ifade eden ri sa le ve risalat kelimeleri yer
almıştır. Bu görevi yerine getirmek üzere Allah tarafından seçilmiş kimseye de
resul denmiştir (M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "rsl" md.). ·

"Bilgilerin yazı ile aktarılması. bilgileri
içeren yazılı belge" anlamında risale teriminin kullanılmasının Emevl Halifesi Hişam b. Abdülmelik zamanında (724-74 3 )
başladığı kaydedilir. Em eviler'in ilk katiplerinden olan Salim Ebü'I-Aia. Aristo'nun.
öğrencisi Büyük İskender' e gönderdiği.

onun fethettiği şehirleri nasıl yönetecedair bilgiler içeren yazılı belgenin Yunanca aslından yaptığı tercümesinde risale kelimesini kullanmış ve buna "risaletü Aristatalis ile'I-İskender fi siyaseti'lmüdün" adını vermiştir. Şair Ebu Dülame ilk Abbas! halifesi Ebü'I-Abbas es-Seffah'a yazdığı methiyede. bir katibe tarafından yazılmış olan , Beni Esed reisine ait
bir risaleden söz etmektedir (Ebü'I-Ferec el-isfahanl, X. 266). Daha sonra risalenin "bilgi ve haberlerin yazılı iletme aracı" şeklindeki anlamı yaygınlaşmıştır; ilk
manada kullanılmasına ise nadir olarak
rastlanmaktadır (a.g.e., XX. 56; Yakut, ll.
4-5;Vl, 106, 166). İlmlveedeb'ikonularda
makale tarzında yazılmış monografi kitapçıklarına risale adının verilmesi. bunların ilk örneklerinin formel olarak mektup üslübunda kaleme alınmış olması ve
talep üzerine hazırlanıp ilgiliye gönderilmesi sebebiyledir. Bu türün ilk örneklerinden olan Cahiz'in risalelerinde bu özellik açıkça görülmektedir (ilmi risaleler
için bk. RİSALE).
ğine

Arap edebiyatında mektup. kompozisyon türlerinin başında yer aldığı için edebi bir mektubun hitap edilen kişinin anlayışı ile sosyal mevkiine uygun, gereksiz
uzatmalardan, yapmacık ifadelerden
uzak, tabii. yalın, akıcı fakat edebi bir anlatıml a kaleme alınmış olması temel özellikleridir (Ahmed e l-H aş im! , I, 44-45) . Edebi bir mektubun sanat değeri, başta iç
kafiyeler (seci) olmak üzere anlatıma derinlik ve tasvir gücü kazand ıran mecaz.
teşbih. istiare, kinaye, tevriye gibi sanatlara dayanır. Bu bakımdan edebi mektupla kaside arasında ilgi kuran İbn Tabataba edebi mektubu serbest vezinli , nesre
dönüştürülmüş (mahlOI) kaside, kasideyi
de şiire dönüştürülmüş (ma 'kOd) risale
olarak görür ve her ikisinin bölümleri, belagat incelikleri ve yöntemlerinin birbirine
benzediğini söyler ('Jyarü_'ş~şl'r, S. 6-7J
Ebu Hilal el-Askeri bu noktalarda hutbe
ile edebi mektup arasında benzerlik görür (Kitabü'ş-$ına'ateyn, s. 136).
Çağdaş alimler mektupları özel- resmi,
edebi- gayri edebi. didaktik ve klişe rnek~
tuplar, ilmi. ehll ve mütedavel mektupc
lar. siyasi, içtimal, hukuki, ticari, dini, zat! mektuplar. mensur ve manzum rnek~
tuplar. kısa, orta ve uzun mektuplar gibi
sınıflamalara tabi tutmuşlardır. Klasik
tasnifte Arapça mektuplar için "ihvaniy::
yat" ve "d'ivaniyyat" olmak üzere iki temel kategori b~lirlenmiştir. Bunlara ilmi
risaleleri de ekl'e mek gerekir.

