
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 Ab
durrahman-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 327 h ş.) Kaçarlar dö
neminin edebi mektuplarına örnek ola
rak gösterilebilir. Muhammed Şah Ka
çar' 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 Me
kdtib-i 'Allami (Kalküta 1810). Mektıl
bdt-ı Şey]] Şeretüddin YaJ:ıya Müniri 
(KanpGr 1910) ve Ruka'at-ı 'Azizi (Kan
pOr ı 895) adlı kitaplar oluşturulmuştur. 

NameM-yi Siyasi-yi 'Allame 'Ali Ek
ber Dihl].uda (Tahran ı 358 h ş.). Name
ha-yi 'Allame MuJ:ıammed Kazvini be
Seyyid Hasan Takizade (Tahran ı 353 
h ş ). Nameha-yi Taril].i ve Siyasi-yi 
Seyyid Cemalüddin Esedabddi (Tah
ran ı 350 hş ) İran'da Meşrutiyet'ten son
ra yapılan başlıca mektup derlemeleridir 
(ayrıca bk. İNŞA ) 
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~ RlZA KURTULUŞ 

Türk Edebiyatı. Günlük ve hatırat gibi 
mektup da insanların özel hayatını veya 
sadece yazıldığı kişilerle ilişkilerini ilgi
lendirdiği için doğrudan doğruya bir ede
bi tür sayılmaz. Bu metinlerin edebi bir 
tür olarak kabul edilmesi için dil. üslup, 
kompozisyon ve belli bir nisbette kur
maca özellikleri taşıması gerekir. Ancak 
mektup şeklinde yazılan. bir çeşit dene
me 1 eleştiri yazısı sayılabilecek metin-

lerle (Nurullah Ataç, Okuruma Mektup
lar, istanbul 1958) manzum mektuplar 
(Necip Fazı! Kısakürek, "Zindandan Meh
med'e Mektup"), klasik mesneviler (Şeyh 
Ga lib'in , Hüsnü Aşk ' ında Hüsn'ün ve 
Aşk' ın birbirine mektupl arı ) ve romanlar
daki mektuplar. hatta tamamen mek
tuplardan ibaret romanlar (Halide Edip 
Ad ıva r, Handan) hakkında bir edebi tür
den veya edebi anlatım tekniğinden bah
sedilebilir. 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 mek
tuplar da edebi bir değer atfedilerek 
muhafaza edilmiş ve yayımlanmıştı r. Bir 
edebiyatçının kaleme aldığı mektupların 
bir gün neşredilebileceğini düşünmesi . 

hatta sağlığında kendisi tarafından ya
yımlanması gibi durumlar özel mektup
ları edebi bir tür olmaya yaklaştırır. Bu
gün mektubu edebi tür olarak benimse
yenler yanında makale. tenkit, deneme, 
roman veya şiir türlerinde kullanılan ifa
de tekniklerinden biri olarak kabul eden
ler de vardır (Türk roman ve hikayes inde 
mektubun anlatım tekni ğ i olarak incelen
di ği bir araşt ırm a için bk. bi bl. Emel Ke
feli) . 

· Yahya 
Kemal'in 

Münir 
Ertegün'e 

bir mektubu 
(Yahya Kemal, 

Mektup lar 
ue Maka leler. 
istanbul 1977, 

s. 3 19) 
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MEKTUP 

Bütün bu nitelikleri dikkate alınarak 
özel mektupların bir edebi tür olmanın 
dışında netice itibariyle birer belge de
ğeri taşımalarının daha ön planda geldi
ği görülmektedir. Mektuplar tarihi. içti
mal, askeri. siyasi, dinl-tasawufi, fikri
felsefi ve edebi konularda dönemlerine, 
kişilere. kişiler arasındaki ilişkilere, sa
nat eserlerinin arka planındaki çok defa 
bilinmeyen oluşum safhalarına ışık tu
tan. dolayısıyla monografik 1 biyografik 
araştırmalarda önemli kaynaklardan bi
rini teşkil etmektedir. 

Batı'da XVI. yüzyıldan itibaren özel 
mektuplar derlenip yayımlanmakla be
raber bunların edebi bir tür olarak be
nimsenmesi XVIII. yüzyıldan sonradır. Bu 
dönemden sonra gittikçe artan bir ilgiy
le siyaset adamlarının, sanatkarların ve 
özellikle edebiyatçtiarın mektupları külli
yat halinde neşredilmiştir. 

Türk divan edebiyatı geleneğinde res
ml ve özel mektuplar inşa sanatı içinde 
kabul edilmiş. itinalı bir dil ve üslupla ya
zılan mektuplar münşeat mecmuaların
da derlenmiş. hatta bu gibi mektupların 
kimlere nasıl bir tarz ve protokol üslubuy
la yazılması gerektiği hakkında didaktik 
mahiyette eserler kaleme alınmıştır. Bu 
tarzın mektup örnekleri Tanzimat'tan 
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MEKTUP 

t'ıtrkislıEm!Jassy 

Abdülhak Hamid Tarhan 'ın Sam ipaşazade Sezai'ye bir mek
tubu (Abdülhak Hamid 'in Mektupları - 2Ihaz. İnci Engi

niln] , Istanbul 1995, s. 830-831) 

sonra da bir süre devam etmiştir (bk. 
İNŞA). 

Türk edebiyatında özel mektupların 
herhangi bir yazı veya kitap içinde yahut 
bir kişiye ait toplu olarak yayımlanması 
Batılılaşma süreciyle başlamıştır. Bunlar 
arasında, Ebüzziya Mehmed Tevfik'in Nu
m(ıne-i Edebiyyat(-ı Osmaniyye)'ında 

(istanbul 1296) bulunan Akif Paşa'nın 
Şeyh Müştak'a, Şinasi'nin Paris'ten an
nesine ve Namık Kemal'in değişik kişile
re yazdıkları, edebi bir değer atfedilerek 
veya belge kabul edilerek yayımlanan ilk 
özel mektuplardır. Daha sonra edebiyat
çıların özel mektupları zaman zaman dö
nemin dergilerinde ve özellikle antoloji 
mahiyetindeki kitaplarda neşredilmiştir. 
Cumhuriyet'ten önce bir kitapta derlen
miş pek az örneği bulunan mektup külli
yatı yayınları arasında Beşir Fuad - Fazlı 
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Necib arasında Mektı1bfıt(istanbul1 305), 
Ahmed Midhat - Muallim Naci arasında 
Muhaberat ve Muhaverat ile (istanbul 
ı 30 ı) Abdülhak Hamid'in Mektuplar'ı 

(l-ll , istanbul ı 334- ı 335) sayılabilir. Cum
huriyet döneminde özellikle 1960 ' 1ı yıl

lardan sonra okuyucu ve araştırmacılar
dan gördüğü ilgi üzerine hatırat türü ki
taplarla beraber mektup külliyatlarının 
yayımında da büyük artış olmuştur. Bun
lardan önemli sayılanları şunlardır: ibra
him Alaeddin Gövsa. Süleyman Nazif 
(istanbul 1933, s. 160-228); Cahit Sıtkı Ta
rancı, Ziya'ya Mektuplar(istanbul I 957); 
Ziya Gökalp, Limni ve Malta Mektupla
rı (Ankara I 965); Namık Kemal'in Hu
susi Mektupları(l-lV, Ankara I 967- I 986); 
Nazım Hikmet, Kemal Tahir'e Mahpu
saneden Mektuplar (Ankara I 968); Na
zım Hikmet, Bursa Cezaevinden Va
Nu'lara Mektuplar (i stanbul ı 970); Ah
met Ham di Tan pınar. Mektuplar (Anka
ra 1974) ; Yahya Kemal. Mektuplar-Ma
kaleler (istanbull977, s. 67-1 08); Ahmed 
Haşim. Bütün Eserleri JV(istanbull991, 
s. 39- ı 04); Mehmet Kaplan, Ali'ye Mek
tuplar (istanbul I 992); Ab dülhak Hfı
mid'in Mektupları (1-11, istanbul 1995); 
Bedrettin Tuncel'e Mektuplar(istanbul 
ı 995); Tahir Olgun, Edebi Mektuplar 
(Ankara I 995); Cevdet Kudret' eMek
tuplar ( 1995) ; Hüseyin Rahmi Gürpı
nar'ın Mektupları ve Tiyatro Eleştiri
l eri ( 1998, s. 25- I 42); M ektuplarla Tev
fik Fikret ve Çevresi (istanbul I 999); 
Behçet Necatigil. Serin Mavi (istanbul 
ı 999); Bedri Rahmi- Eren Eyüboğlu , 

Aşk Mektupları (i stanbul 2000); Mem
duh Şevket Esen dal. Kızıma Mektuplar 
(Ankara 200 I); Arif Nihat Asya'nın Sev
gi Mektupları (istanbul 200 1 ); ismet Bi
nark, Samiha Ayverdi'nin Mektupları 
(i st anbul 2002); M. Orhan Okay, Meh
met Kaplan'dan Hatıralar, Mektuplar 
(istanbul2003). 

Tercüme dergisinin mektup özel sayı

sı olarak yayımlanan sayıları (nr. 77-80, 
1964), çeşitli milletiere ait mektup örnek
lerinin yanında mektup türü ve bu türü n 
tarihi gelişimiyle ilgili yazıları ihtiva et
mesi bakımından önemli bir kaynaktır. 
Ayrıca Türk Dili'nin antoloji ağırlıklı bir 
sayısıyla ( nr. 2 7 4 11 9 7 41 ) aynı mahiyette 
olarak Türk Dil Kurumu'nun "Güzel Yazı
lar" dizisinde Mektuplar (Ankara 1997), 
Batı dillerindeki mektuplar için de inci 
Asena'nın Mektuplar'ı ile (istanbull994) 
1983 yılından itibaren Düşün Yayınevi ta
rafından çıkarılan yirmiden fazla mektup 
külliyatı zikredilebilir. 
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Iii M. ÜRHAN ÜKAY 

Osmanlı Bürokrasisinde Mektup. Mek
tubun Osmanlı diplomatiğinde bir tür ya
zışma evrakı olarak özel bir yeri bulun
makta olup yazılış şartları ve şekillerine 
münşeat mecmualarında bolca rastlanır. 
Mektuplar diğer belgeler gibi belli rükün
lerden meydana gelmiştir. Mesela hitabi 
mektupların rükünleri "ibtida olunur" 
sözünün kullanılması. sena, dua, gönde
rilenin isminin yazılması. katibin adı. se
lam ve hayır duada bulunma, selam ulaş
tırılması. özlem belirtme (iştiyak) ; görüş

me isteğinde bulunma. tarih, halini bil
dirme, iltimas talebi, hatimenin başlan
gıcı, uygun bir dua ile bitirme şeklinde 
sıralanır. Bunlardan dua. sena, selam. 
halin bildirilmesi ve dua ile bitirme rükün
lerinin yazılması mecburi olup diğerleri
nin bir kısmı ihmal edilebilir. Cevabi mek
tuplarda ise bunlara ilave olarak mektu
bun sıfatı. mektubun varmış olduğu ve 
mektubun cevabi rükünleri de bulunur. 

Mektubun on şartı ise şöyledir: 1. Gön
deren ve gönderilenin rütbeleri dikkate 

Serçavuşan - ı dergah-ı ali pençeli mektup (BA, A.DVN, dos· 
ya nr. 5/31) 


