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dan iktibas edilen veya yeni üretilen özel
unvan ve sıfatlar kullanıldı; bunlar üst
makamlara yazılan mektuplarda daha
çok yer almaya başladı. Safeviler devrinde özellikle resmi mektuplarda aşırı derecede sanatlı ve süslü anlatım yaygın
laştı. Bu mektu pların okunınası son derece güçleşti. Kaçarlar döneminde ise üslüpta sadeleşme oldu.

İSMAİL DURMUŞ

Mektuplarda yer alan unvan, lakap ve
dualar bunların yazıldığı siyasi ve içtimal
makam ve mevkiye göre değişiklik gösterir. Çoğunluğu Arapça olan bu sıfatia
rın padişahlar için "melikü a'zam el-müeyyed bi-te'yldi'r-rahman hallede'llahu
eyyame saltanatih'i". alimler için "üstazü'l-efdal ve'l-ekabir allametü'z-zaman".
dostlar veya aile fertleri için "mahdüm-ı
muazzam ya hudavendigar a l e'l-ıtlak ebkahu'llahu teala" gibi ifadeler kullanıl
mıştır. Mektuplar çoğunlukla Arapça veya Farsça manzum bir ifade, selamiaş
ma ve buluşma isteğiyl e başlar, şairane
ifadelerin yer aldığı dua bölümüyle son
bulurdu.

!il

Fars Edebiyatı. Fars edebiyatında sultaniyyat ve ihvaniyyat şeklinde iki mektup (name) türü bulunmaktadır. Sultanların . devlet adamlarının birbirine ya da
emirleri altında bulunanlara gönderdikleri resmi mektuplara sultaniyyat. halktan olan kişilerin yazdığı özel mektuplara da ihvaniyyat adı verilir. İran'da mektup yazmanın kuralları Samanller döneminden itibaren oluşmaya başlamış . IX
ve X. yüzyıllarda İ ran'ın doğusunda mahalli hanedanlıkların kurulmasıyla birlikte Farsça'nın saray ve edebiyat dili olarak
kullanı l ması yaygınlaşınca emirler arasında mektuplaşmada Farsça ağırlık kazanmıştır. Resmi yazışmalarının çoğunun
Farsça olduğu Gazneliler. Selçuklular ve
Harizmşahlar devrinde Divan- ı Risalat
müessesesinin oluşmasıyla sultaniyyat
türü mektup yazımı edebi bir gelişme
kaydetmişti r. Bunun sonucunda mektup
yazma işinin bir sanat olduğu kabul edilerek inşa ilminin alanına dahil edilmiş .
Kabi'ısname, Siyerü 'l-müli'ıkve Çehar
Ma]fale gibi edebi eserlerde katiplik ve
mektup yazma kurallarını anlatan bölümlere yer verilmeye başlanmıştır. DestUr-i
De biri ve Desti'ırü '1-katib ii ta'yini'lmeratib gibi eserler mektup yazmanın
edebi bir nitelik kazandığı bu dönemde
kaleme alınmıştır.
Mahmüd-ı Gaznevi devrinde Vezir Ebü'IAbbas Fazi b. Ahmed ei-İsferaylnl'nin teşebbüsüyle resmi ve idari mektuplaşma
larda Arapça terkedilip Farsça kullanılma
ya başlandı . İranlı münşl. edip ve alimierin mektup yazmaya özel bir ilgi duymaları sonucunda her iki mektup türü geliş
ti, yeni üslüplar ortaya çıktı. Bilhassa resml mektuplaşmalarda sıfat. unvan, lakap
ve özel isteklere yer verilmesi bu mektup
türünün kendine has bir üslüp ve şekil
almasını sağladı. VI (XII) ve VII. (XIII.) yüzyıllarda Arapça mektupların örnek alın
masıyla V. (Xl.) yüzyıl mektuplarında kullanılan unvan ve sıfatlar yerini uzun ve
seeili iziifet terkipierine bıraktı. Divandaki her iş ve görev için Arapça mektuplar-

Eski Farsça'da mektuplar menşur. tevki'. fetihname. şikestname. ahidname ve
sevgendname unvanlarıyla da görülür.
Farsça edebi mektuplar "mekatlb" .
"münşeat" veya "rukaat" adı verilen mecmualarda derlenmiştir. Beyhaki'nin Tari{.ı'inde naklettiği. Sult an Mahmüd-ı Gaznevi'nin mektupları olan Münşe'at-ı Ebu
Naşr Müşkan, İmam Gazzall'nin Fe:Uı'i
lü'l-enam min resa'ili lfücceti'l-İsldm
adlı kitapta (Tahran 1353 hş.) toplanan
ve zamanın şahsiyetleri hakkındaki görüşlerini içeren mektupları V. (Xl.) yüzyılın örnekleri içinde sayılabilir. VI. (XII.)
yüzyılda özel mektup türü örnekleri olarak dönemin alim şeyhleri arasındaki yazışmaların şeklini yansıtan Nameha-yi
If üccetü '1- İslam AJ:ımed Gazzali (Tahran I 356 hş. ). tasawufi i ncelikli özel mektupları içeren Nameha-yi 'Aynü'l-Kuçlat-ı Hemedani(Tahran 1348 hş . ). hem
özel hem resmi mektupları ihtiva eden
Münşe'at-ı Ija]fani (Tahran I 349 h ş. )
gösterilebilir. Reşldüddin Vatvat'ın Ebkdrü'I-efkar fi'r-resa'il ve'I-eş'ar adlı eserinde yer alan mektupları (Nameha-yi Reşidüddin Vatvat, Tahran 1338 hş.) bu yüzyılın özel mektuplarına örnek teşkil eder.
Bahiieddin Muhammed b. Müeyyed eiBağdadl'nin et-Tevessül ile't-teressül'de yer alan mektupları da (Tahran 131 5
hş.) bu döneme aittir. VII. (XIII.) yüzyıla
ait örnekler arasında yer alan Mevlana Celaleddin-i Rüml'nin mektupları (Mektübfit-ı Mevlana Celaleddin, istanbul 1356 1
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1937 ) tasawufi öğütleri ihtiva eder. VIII
(XIV) ve IX. (XV.) yüzyıllarda Reşldüddin
Fazlullah ( Nameha-yi ljace Reşldüddln
Fatlullah, La hor ı 940) . Mahmud-ı Gavan
(Riyazü 'i-inşa', Haydarabad ı 948) ve Abdurrahman-ı Cami'nin (Risale-i Münşe'at,
N uruosmaniye Ktp., nr. 4 ı 7 ı) mektupları
yüksek edebi değeri olan mektuplar içinde
zikredilebilir. Münşe'at-ı Perhad Mirza
Mu'temedüddevle ( Bombay I 3 I 8) ve
Emir-i Nizarn Fazı! Han-ı Gerrusl'nin
Münşe'at'ı (Tahran ı 32 7 h ş.) Kaçarlar döneminin edebi mektuplarına örnek olarak gösterilebilir. Muhammed Şah Kaçar ' ın veziri Kaimmakam-ı Perahani'nin
Münşe'at'ı da (Tahran ı 337 hş.) özel ve
resmi mektupları içerir. Hint alt kıtasın
da da Farsça mektuplar derlenerek Mekdtib-i 'Allami (Kalküta 1810). Mektıl
bdt-ı Şey]] Şeretüddin YaJ:ıya Müniri
(KanpGr 19 10) ve Ruka'at-ı 'Azizi (KanpOr ı 895) adlı kitaplar oluşturulmuştur.
NameM-yi Siyasi-yi 'Allame 'Ali Ekber Dihl].uda (Tahran ı 358 h ş.). Name ha-yi 'Allame MuJ:ıammed Kazvini beSeyyid Hasan Takizade (Tahran ı 353
h ş ). Nameha-yi Taril].i ve Siyasi-yi
Seyyid Cemalüddin Esedabddi (Tahran ı 350 hş ) İran'da Meşrutiyet'ten sonra yapılan başlıca mektup derlemeleridir
(ayrıca bk. İNŞA )

lerle (Nurullah Ataç, Okuruma Mektuplar, istanb ul 195 8) manzum mektuplar
(Necip Fazı! Kısakürek , "Zindandan Mehmed'e Mektup"), klasik mesneviler (Şeyh
Ga lib'in , Hüsnü Aşk ' ınd a Hü sn' ün ve
Aşk' ın birbirine mektupl arı ) ve romanlardaki mektuplar. hatta tamamen mektuplardan ibaret romanlar (Halide Edip
Ad ı va r, Handan) hakkında bir edebi türden veya edebi anlatım tekniğinden bahsedilebilir. Edebiyatçılar arasında belli bir
konu üzerinde ve yayımlanması niyetiyle
yazılmış mektuplar da ayrı bir kategori
teşkil eder (Muallim Na ci- Beşir Fuad, İn
tikad, istanbul 1304) . Bu örneklerin dı
şında itinalı bir üslupla yazılan özel mektuplar da edebi bir değer atfedilerek
muhafaza edilmiş ve yayımlanmıştı r. Bir
edebiyatçının kaleme aldığı mektupların
bir gün neşredilebileceğini düşünmesi .
hatta sağlığında kendisi tarafından yayımlanması gibi durumlar özel mektupları edebi bir tür olmaya yaklaştırır. Bugün mektubu edebi tür olarak benimseyenler yanında makale. tenkit, deneme,
roman veya şii r türlerinde kullanılan ifade tekniklerinden biri olarak kabul edenler de vardır (Türk roman ve hikayes inde
mektubun anlatım tekni ğ i olarak incelendi ği bir araşt ırm a için bk. bi bl. Emel Kefeli) .

Bütün bu nitelikleri dikkate alınarak
özel mektupların bir edebi tür olmanın
dışında netice itibariyle birer belge değeri taşımalarının daha ön planda geldiği görülmektedir. Mektuplar tarihi. içtimal, askeri. siyasi, dinl-tasawufi, fikrifelsefi ve edebi konularda dönemlerine,
kişilere. kişiler arasındaki ilişkilere, sanat eserlerinin arka planındaki çok defa
bilinmeyen oluşum safhalarına ışık tutan. dolayısıyla monografik 1 biyografik
araştırmalarda önemli kaynaklardan birini teşkil etmektedir.
Batı'da XVI. yüzyıldan itibaren özel
mektuplar derlenip yayımlanmakla beraber bunların edebi bir tür olarak benimsenmesi XVIII. yüzyıldan sonradır. Bu
dönemden sonra gittikçe artan bir ilgiyle siyaset adamlarının, sanatkarların ve
özellikle edebiyatçtiarın mektupları külliyat halinde neşredilmiştir .
Türk divan edebiyatı geleneğinde resml ve özel mektuplar inşa sanatı içinde
kabul edilmiş. itinalı bir dil ve üslupla yazılan mektuplar münşeat mecmuaların
da derlenmiş. hatta bu gibi mektupların
kimlere nasıl bir tarz ve protokol üslubuyla yazılması gerektiği hakkında didaktik
mahiyette eserler kaleme alınmıştır. Bu
tarzın mektup örnekleri Tanzimat'tan
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KURTULUŞ

Türk Edebiyatı. Günlük ve hatırat gibi
mektup da insanların özel hayatını veya
sadece yazıldığı kişilerle i lişkilerini ilgilendirdiği için doğrudan doğruya bir edebi tür sayılmaz. Bu metinlerin edebi bir
tür olarak kabul edilmesi için dil. üslup,
kompozisyon ve belli bir nisbette kurmaca özellikleri taşıması gerekir. Ancak
mektup şeklinde yazılan. bir çeşit deneme 1 eleştiri yazısı sayılabilecek metin-
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