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En eski zamanlardan beri insan ve topluin yagaminda onemli bir yer tutan mekhp, edebiyatta da
bir tiir olarak varligini ortaya koymugtur. Onceleri
insanlar arasinda sadece haberlegmeyi saglayan
mektup, dii ve duguncenin geligmesine bag11 olarak sanat ve edebiyatm geligip olgunlagmasiyla da
belirli bir b i ~ i mkazanmigtir. Boylece mektup, insanin duygu ve duguncelerini yaziyla guzel ve etkili
bir bi~imdeanlatan bir edebi tiir olmugtur. Mektubun tarihi aslinda insanlik kadar eskidir. Magara
duvarlanna &den ilk resider, bir bakima eskiden
giinumuze gelebilen mektuplardir. Uygarlik tarihinde yer alan toplumlann ge~miglerindemektuplam,
gerek barig gerekse savag zamanlarinda ne denli
onemli rol oynadiklari bugun belgelerle gofilebilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Terciime dergisinin mektup ozel sayisinda yer alan Prof. Bedrettin
Tuncel'in "Mektup Turii uzerine"1 baglikli yazisina
bakilabilir. Tuncel, bu yazisinda "~omelmigkiitip"
heykelinden de soz ederek eski Misir'dan bagliyor,
Hititlerle Babil ve Asur arasindaki mektuplagmalari
anarak, eski Yunan ve Latin edebiyatlannda mektup konusuna deginiyor, daha sonra bagta Fransa
olmak uzere Avrupa ulkelerinde mektubun geliginesi hakkinda ana hatlariyla bilgi veriyor.
Gursel Aytag da Mektup Se~kisiad11 kitabinin
baginda "Mektup, bir edebiyat formu olarak, 16.,
17., 18. yiizyillarda retorik-stilistik kati, kesin kurallara bagliydi. Mektup, edebiyat gibi, hitabet gibi
kendi bagina bir sanatti. Epistolografie'nin mektup
yazma ogretisi anlaminda, egitimde yeri vardl."* diyerek, Bati'da inektubun 16. ve 17. yiizyillarda kesin olarak bir b i ~ i mkazandigini ve egitimde onemli bir yeri bulundugunu bildiriyor.
Mektup, giinumuzde ise iletigim araglarinin son
derece hizli bir bigimde geliginesiyle eski oneinini
yitirmig gibi goriinuyor. Fakat mektubun, insanin
duygu ve duguncelerini yaziyla anlatan bir tur olmas1 nedeniyle, diger sanat uriinlerinde oldugu gibi onemini her zaman koruyacagini dii$inuyonlz.
Burada mektubun Dogu'da ve Bati'da geligimi
hakkinda bilgiler aktarmaktan cok Ahmed Dii'i'nin
Teressiil ad11 eserinin bag kisminda verdigi mektup
yazarken uyulmasi gereken kuraliari incelemeye ve
tanitmaya qahgacagiz.
Teressiil, eski Tiirk edebiyati sahasinda mektup

yazma kurallan hakkinda bilgi ve ornekler veren
en eski eserdir. Bu nedenle edebiyat tarihimiz acisindan ayri bir onem tagimaktadir. Gerci Sinasi Tekin, tam ve eksiksiz bir eser olarak en eski in$ orneginin Mendhicii'l-fq6 oldugunu bildiriyori Fakat kisa ve eksik bir nusha olmasina ragmen, mektup yazmada uyulmasi gereken bazi kurallan madde madde vermesi riedeniyle Teressiil'un de eski
Turk edebiyatl ve edebiyat tarihimiz a~isindanayri
bir degeri ve onemi vardir.
TeressiilTin bilinen tek yazma nushasi, Manisa I1
Halk Kutiiphanesi Muradiye kisminda bulunmaktadir.4 fsmail Hikmet Ertaylan, Ahmed-i Dd'f Hayatz
ve Eserleris ad11 eserinde bu niishanln bir tanitimim
yapmig ve kurallarin yer aldigi lusmn fotograflarini
yayinlamigtlr. Fakat Teressiil'de yer alan kurallarla
ilgili ayrintdi bilgi vermemigtir. Biz de bu kurallan
incelemek ve tanitmak amaciyla, Ertaylan'in y a p lamig oldugu fotograflardan6 ve ad1 geeen nushanin Milli Kuttiphane vasitasiyla elde ettigimiz mikrofilminden yararlanarak metnin bir transkripsiyonunu y'apmaya ~ a l i g t ~ Ayrica
k.
metnin gunumuz
Turkcesine gevirisini de vermeye gayret ettik. Daha
sonra "fnceleme" bagligi altlnda guniiinuz kompozisyon bilgileriyle de kargilagtirarak Teressiil'deki
kurallari, daha agk, daha anlagilir bir bigiinde tanitinaya galigtik.
Mektup orneklerinin yer aldigi, ser-nhelerin
bulundugu kisim, bu incelen~eyedahil edilmemigtir. Bu nedenle ser-niinelerin transkripsiyonu ve
Turkgeye gevirileri de bu yazida yer almamaktadir.
Tet-essiil metninin bag lusminda yer alan kurallar kismnin transkripsiyonu:
(1) Bi'smi'll8hi'r-rahinani'r-rahimve bihi nesta'in.7
(2) El-hamdii li'lliihi'l-e'azzi'l-keren1.8Ellezi 'alleme bi'l-kalemi9 'allame'l-insine m i lem ya'lemlo
ve'g-galiitii 'a15 halifeti (3) fi-halikati Muhammedini'l- hull2 (?) ilii tarikatihi ve 'ali iilihi ve gahbili
ve l~ulefii'ihi.~
Ammi ba'dehu bu teressuliin mu'ellifi (4) ve bu risiilenun muganifi bende-i sii'i Ahmed Di'i eglaha'llihu ginehu ve giinehu 'a&
giinehul2 (5) eydiir. Bu teressuli TUrkge terkib eyle*C. U. Fen-Edebiyat Fakiiltesi Tiirk Dili ve Edebiyatl Bdumu
ijgretim gorevlisi.

duk. 'Arabi ve Piirsi teressullerden ihtiyiir idup (6)
goyle kirn mubtedi kigilere Asiin ola ve 01 ser-niimeleri ki muhtasar ve musta'mel (7) ve muhayyerdur,
kaleme geturduk, me'iilinden fiiyide dutmaklik her
kigiye edebi nazarda muyesser ola. (8) Ciin bu mikdiir ile hiicet kifiyet olur. Pes her kim bu ser-niimeleriin 'ibiiretlerini ezberlese (9) ve dahi her kbinun
mertebesine liiyik niime yazsa dukeli yirde makbfil
ve mergClb (10) ola, lngii' Alliihu te'iilii.
Mukaddime bilmek gerek kirn biti yazmakda
birkag durlu edeb var. (11) An1 ri'iiyet eylemek gerek t2 01 biti kanda kirn varsa an1 yazan kigiye (12)
ta'yib itmeyeler ve 01 bitinun dukeli yirde kitiibeti
ve 'ibiireti makbQl duge.
(13) Ewe1 edeb oldur kirn kagan ednii kigi ulu
piidigiihlara ve ulu beglere biti yazsa (1) gerek kirn
gok soz uzatrnaya. Belki maksfidl neyise an1 yaza
ve anlada dahi du'ii ile (2) iihir eyleye ve 'unvanin
ya'ni tahiyyetin agaga yaza, ammP tahiyyet diyu
yazmaya. Belki kemine-i (3) kemter fiiliin diye yii
h6d du'Acinuz fbliin diye ve dahi bitinun yaninda
ayruk (4) kigilere seliim ve keliim yazmaya.
kinci edeb oldur kirn ulu hiittinlara biti yazicak
(5) gok ta'rif ve uzun ser-niime yazmaya. Belki
du'ii ve alkq yaza. Andan maksfid (6) neyise am
yaza ve dahi miigtiiklik ve iirzfi-mendlik kelecini
yazmaya kirn 'ayb olur. (7) Meger 'avrat iidem dahi
bir 'avrata biti yazsa anda igtiyiik kelecini yazmak
(8) duriist olur.
~ g i n c edeb
i
oldur kim er "avrauna yii 'avrat erine yii ogul (9) atasina biti yazlcak gok ta'rif idup
ogmeye. Belki igtiyiik ve Srzfi-mendlik (10) gostere. Dahl garaz neyise am yaza.
Dordinci edeb oldur kirn dostlara biti (11) yazicak gok ta'rifler yaza ve oge ve igtiyiik ve iirzfimendlik sozlerin beyiin (12) eyide ve eger beyt ve
gi'r dahl yazarsa duriist olur ve eger bitisinde sozi
dahi (13) uzatsa kayurmaz.
Biginci edeb oldur kirn biti her kime kim veribser 01 bitide (1) ewe1 anun adini yaza. Ana seliim
ve keliim vaza. andan sonra avruk ki- -

Tokuzinci edeb oldur kirn g o k ~ e k(11) kiigid
uzerine ve dahl gokgek hatt ile yaza. Zirii yaramaz
yazuyi degme (12) kigi oluyumaz ve dahi imliisml
duriist yaza ve bellu bildure ve iglemeduk (13)
'ibiiret ve meghQr olmaduk lugat yazmaya. ZirS
maksfid tizcek (1) ma'lQm olmaz ve dahi kangik ve
uvacuk yazmaya. Zirii okimaga g i i ~olur.
(2) Oninci edeb oldur kim kagan biti yazup temtm eyleye, gerek kirn ewelinden iihirine degin (3)
okiya gore. Nesne unitmaya ve yii h6d yanlig yazrlmig olmaya ve soz kalmaya ve noktada (4) ve i'riibda sehv var ise isliih ide ve dahi bitinun agaga
bagindan bir piire (5) cuk tiriz biriga nite kirn bitinun
kiigidi dart bucaklu olmaya. Zirii 01 (6) miineccimler
kavlince terbi'e deliilet ider. Terbi' dimek iki yilduz
birbiri ile dugmenlik (7) nazarin eylemek olur.13
Pes bu denli edebleri saklamak ve bu gartlari
ri'iiyet (8) eylemek biti yazan kigilere viicibdur.
Simdi ta'rifleri ve ser-niimeleri beyiin (9) idelum.

METNIN GUNUMUZ TURKCESINE
C E ~ ~ S I
Kendisinden yardim umulan, esirgeyen baglglayan Tann'np adyla. hsana bilmedigi geyleri kalemle ogreten kerem sahibi yiice Alliih'a hamd 01sun. Yaratdmqlar igerisinde halife olan gonullerin
sevinci Muharnmed'e, onun yolunda olanlara, ummetine, sahabelerine ve halifelerine seliim olsun.
Fakat ondan sonra bu teressulu yazan ve bu yaziyl
tasnif eden (AIlPh, onun ganinl islah etsin ve onu
korusun, giinini gene1 krlsm.) caligkan kulunuz Ahmed DA'i der ki:
Bu Teressul'ii Turkge olarak duzenledik. Mektup
yazma igine yeni baglayan kigilere kolayhk olsun diye, Arap ve Fars dilinde yazilmig mektuplardan en
iyi bilinen, en ~ o kullanilan
k
ve en segkin hitaplari
segerek yazdlk. Umarlz, edebi agidan herkes bu teressiilun anlatrnak istedikierinden yararlanir; ihtiyaglarini giderir. Yuce Alliih'in izniyle bir kimse bu
mektup hitaplarindaki ibareleri zihninde tutsa ve
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Yidinci edeb oldur kim mermfiz * @ $ ; * * ; ~ ~ ~ . * < ~ k ~ ~ ~ ~ ~ .
kim (5) yaza gerek kim ani bellu ve
i kirn biti vardugi yir'ayiin eyleye. T
de maksfid (6) neyidugi anlanmayip
girii gondermege ve yii h8d aynik kigiden sormaga hiicet olmaya. (7) bitiden garaz neyise gokgek ma'lfim ola.
Sekizinci edeb oldur kirn bir kez
(8) yazdugi sozi donup bir dahi yazmaya, 'ayb olur. Meger becidd ismarlayicak (9) ig ve giiyet gereklii maslahat
ola. An1 zinhir namak icun vazalar. 01
(10) vakt diiriist olur. k a te'kid dirler.
.
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gonderilecek mevki ve nlakama uygun olarak yazsa, bu mektup her yerde makbul olur ve ilgi goriir.
o n c e mektup yazmak igin birka~turlu kural oldugunu bilmek gerek. Yazilan mektubun sozlerinin ve ibarelerinin makbul olmasi, yazilan kigiye
saglikli bilgi vermesi igin bu kurallara uyulmalr.
Birinci kural: Riitbece daha kiiguk bir kimse,
buyiik padigahlara ve beylere mektup yazdigi zaman sozu gok uzatmamali; amaci neyse onu lusaca
yazip anlatmah; sonra dua ederek bitirmeli. Tahiyyeti (selam ve hay~rdualan) mektubun alt~nayazmali. Ayrica tahiyyet diye belirtilmemeli. Belki duaclniz, aciz, hakir kulunuz filan diye yazilabilir.
Bundan bagka mektubun iginde bir bagkasina seIim ve soz yazilmamali.
Ikinci kural: Saygi deger buyiik han~mlaramektup yazildigi zaman uzun uzun ovgu ve saygl sozleri, hitaplar yazmamali. Belki dua, ovgu ve saygi
sozleri yazilabilir. Sonra amag neyse o yazilmali.
Sevgi ve ilgi sozleri yazmamal~yoksa ayip olur.
Eger bir hanim bagka bir hanima sevgi sozleri yazarsa uygundur.
~ g u n c ukural: Adam karisina, kadin kocasina
veya gocuk buyiiklerine mektup yazdigi zaman
uzun uzun ovgii ve saygi sozleri yazmamali. Belki
sevgi ve sayglsinl belirtebilir; sonra amaci neyse
onu yazmali.
Dorduncu kural: Yakm arkadaglara mektup yazillgi zaman uzun uzun ovgu ve saygi sozleri yazdmali; sevgi ve ilgi sozleri apk bir bigimde belirtilmeli; eger beyit ve giir yazil~rsauygun o h ; hatta
sozun uzatdmasmda bir mahzur yoktur.
Beginci kural: Mektup, kime gonderilecekse
mektuba once onun a d yazilmali; sonra selim ve
saygl sozleri yazilmali. Daha sonra bagka bir kigiye
seliim yazilacaksa mektubun kenarinda bir yere yazilmali.
Altinc~kural: Bir konu yaz~lirkenbagka bir konu kartgt~rtlmamali.Belki bir konu bittikten sonra
bagka bir konuya baglanabilir.
Yedinci kural: Rumuzlu yazan kigi, o mektubu
alanin anlayacagi bigimde apk ve segik yazmali.
Mektubu alan kigi, bagkasma sormak veya mektubu geri gondermek-durumunda b~rakilmamali.
Mektupta ne anlatilmak isteniyorsa, o guzel bir bi~ i m d eanlag~lmali.
Sekizinci kural: Yazilan bir soz tekrar yaz~lmamali, yoksa aylp olur. Ciddi olarak, yapilmasi istenilen ig veya ugrag onemli bir ig veya ugrag olmali.
Kesin olarak dogru yaz~lmali.Buna (tekit) pekigtirme denir.
Dokuzuncu kural: Mektup, guzel bir kiigida ve
guzel bir yaziyla yazilmali, yoksa en bilgili kigiler
bile okuyamaz. Ayrica mekh~bunimlasi dogru yazilmali; sozler agik ve belirgin olmali; iglenmernig
ibareler ve bilinmeyen sozler yazilmamali; yoksa
anlatilmak istenilen anlatilamaz. Okunmasi gug
olacag~i ~ i nharfler kiiqucuk ve karigik yaz~lmamali.
Onuncu kural: Mektup, yazilip tamamlandiginda, unutulan, yanlig yazilan bir soz veya eksik varsa gidermek &in bagtan sona okunmali. Sonra

mektup kPgidinin alt ucu dort kogeli olmamah, i i ~
kogeli olarak birakdmah. Qinkii muneccimlere gore kiigidln alt~nindort kogeli olmasi, iki yildizm
dugmanl~giniuzerine gekmeye bir igarettir.14
Bundan sonra bu kurallari korumak ve bu. kurallara uymak mektup yazan kigilerin boynunun
borcudur. Simdi ovgu ve saygi sozleri ile mekhipta
kullanilan hitaplari yazahm.

INCE~EME
Simdi gunumuzdeki yazili anlat~mbilgileriyle
benzerlikler gosteren Ahmed Di'i'nin TwessuZ'unde verilen kurallarin incelenmesine gal~gilacaktlr.
TeressuZ'un hemen baginda, Di'i, kurallara gegmeden once TeressuZ'u Arapqa ve Fars~a'danseqerek Turkge duzenledigini apkliyor. Di'i'nin verdigi
bu bilgiden eski Turk edebiyatinda gorulen ve
mungeat ad1 altmda yazilm~gmektup tiiriinun as11
kaynagin~nIran ve Arap edebiyatlan oldugunu tahmin etmek pek gug degildir.
Di'i, daha sonra mektup yazmaya yeni baglayanlara kolaylik saglamas1 igin eserinde yer alan
ornek hitaplarm istenildigi gibi alinip kullanilabilecegini bildiriyor. Hatta mektuplann deger ve ilgi
gorebilmesi igin gonderilecek mevki ve makama
uygun hitaplarm segilmesine dikkat edilmesi gerektigini belirtiyor ve bunu diliyor.
Bir maddeye bazen birden sok kural sigdmig
olan Ahmed Dg'i, bu kurallan on maddede toplam~gtir.Belki bu kurallar daha bagka gruplara da
aynlabilirdi, fakat biz bu kurallari bigim ve i ~ e r i k
ile ilgili kurallar olrnak uzere iki gene1 bagl~ka h da toplamaya gahgtik. Kurallann daha agik ve anlagihr olmasi igin de metinde anlam bakim~ndanbirbirine benzeyen kurallann tekrar tekrar yazilmamasina ozen gosterdik. Simdi bu kurallan goyle gniplandirip siralayabiliriz:
A) Bi$imle ilgili kurallar
1. Mekhip, dua ve saygl sozleriyle bitirilmeli.
2. Mektuplarda belki riitbece yuksek kigilere

(padigah, bey gibi) duacin~z,hakir, kemter gibi
sozler yazilabilir.
3. Ayni mekhip igerisinde bir bagkasina hitap
edilmemeli.
4. Mektuba once mektubu alacak olan kiginin
adi, sonra selam ve diger sozler yazilmal~dir.
5. Mektupta bagka birilerine selsm yazilacaksa,
mektubun luyismda kogesinde bir yere yazilabilir.
6. Mektup, guzel bir kiga uzerine guzel bir yaz~ylayazilmali.
7. Yaz~ninimlgst dogni olmali.
8. Sozler agik olmali. Kullanilmayan, taninlp bilinmeyen sozler yazilmamali.
9. Mektup, kiigucuk harflerle ve kariglk bigimde
yazilmamali.
10. Mektup kiigidin~nen alti uq kogeli olarak biralulmali. cunku mektup k2gidmin a h dort kogeli
kalirsa bu, muneccimlere gore iki y~l&zmdugmanligini uzerine gekmeye dair bir igaret oldugu i ~ i n
ugurlu degildir.15

B) ig&e
ilgili kurallar
1. Soz gereksiz yere uzatdmamali; amag, kisa ve
ozlu bir bigimde anlatdmali.
2. Resmi kigiligi bulunan hanunlara uzun uzun
ovgu ve saygi sozleri yazmak gereksizdir. Belki hayir dua ve dilekler yazilabilir.
3. Resmi kigiligi bulunan han~mlarasevgi ve ilgi
sozleri yazilmamali; aksi takdirde hata yapilmig
olur. Bir hanimin bagka bir hanima sevgi ve dostluk sozleri yazmasi ise uygundur.
4. Eglerin birbirine, anne ve babanin gocuklarlna, gocuklayin anne ve babaya yazdiklari ozel
mektuplarda uzun uzun ovgii ve ululama sozlerine
gerek yoktur. Onun yerine sevgi ve ilgiyi belirtmek
yeterlidir. Sonra amag neyse o yazihr.
5. Dostlar, arkadaglar birbirlerine mektup yazdtklari zaman uzun uzun ovgu ve ululama sozleri yazabilir, sevgi ve dostluklannl birbirlerine a q k p belirtebilirler. Yani arkadaglarm birbirlerine yazdlklari
mektuplarda sozu uzatmantn bir sakincasi yoktur.
6. Mektupta bir konu anlatlhrken bagka bir konu karigtmlmamalidir. Bir konu bittikten sonra bagka bir konuya gegilebilir.
7. Mektup, eger gifreli yazdacaksa alanin anlayacagi bigimde yazilmahdlr.
8. Anlatdan konu tekrar anlatdmamahdlr.
9. Mektupta yapilmasi istenilen ig, onemli ve
gerekli bir ig olmali.
Aynca Teressul'un onuncu maddesinde yer alan
ve bu gruplara dahil edemedigirniz bir kural daha
vardir. 0 da "Mektup yazihp tamamlandi$jinda bir
eksik veya yanlig varsa duzeltmek i ~ i nbagtan sona
bir kez okunmasi." kuralidir. Dii'i, Teressiitde yer
alan onuncu kuralda mektup kiigidinin alt tarafinin
ug kogeli olarak birakllmasi gerektigini de belirtiyor. Hatta bu durumla ilgili bir inanql da dile getiriyor.16 Bugun amk mektup kiigidlnin alt tarafinln
ug kogeli birakilmasi soz konusu degildir.
Yine Dii'i, mektup yazma kurallanni saymadan
once, aslinda bu kurallara dahil etmedigi bir kural
daha belirtiyor. 0 da "Mektup gonderilecek mevki
ve makama uygun hitaplann se~i1mesi"dir.Eger bu
kurali bigim ve igerik ile ilgili kurallardan birine
dahil etmek gerekirse, igerik ile ilgili kurallara dahi1 etmek mumkundur.
Teressul'de yer alan bu kurallann buyiik bir klsmi bugiin de gegerligini kon~maktadir.Hatta ortaogretiin ve yiiksekogretimde okutulan kompozisyon derslerinin en onemli konulari i~erisindeyer
almaktaddar. Bu konu ile ilgili olarak Begir Gogug'un hazirlamig oldugu "Orta Dereceli Okullarimizda Turkge ve Yazin Egitimi" ad11 kitabm The
Language Arts in the Secondary SchooP7 ad11 eserden yararlanilarak hazlrlanan "Yazlh anlatim (Yazma)" bolumune bakilabilir. Burada birgok kuralin
Teresszil'deki kurallarla ayni oldugunu gormek
mumkundur. 0rnegin Begir Gogug'iin kitabmdan
madde numaralariyla birlikte aynen alinan gu birkag kural, Teressul'de yer alan bazi kurallarla hemen hemen aynidir:
"1. Sozle belirtebildigi bilgisini, dugiincesini,

duygusunu yaziyla da dogru ve agik bildirebilmek;
9. Yaztsinda ana dugiincesini, aynntilar arasinda
yitirmeyip belirtebilmek;
25. Yazisinda kaba sozler, argo deyimleri, yazi
diline gegmemig yerel a& sozciik ve deyimleri
yerine, kiiltur agzindaki kargiliklarini kullanmaya
aligmak;
26. Kigisel ilgi ve ig yazilarinda, yazinin yoneltildigi kigiye, makama ve duruma uygun nazik ve
saygili dil kullanabilmek;
30. Kendisinin ya &a bagkasinln yazisini okuyup
yazim, anlatim ve anlam yonlerinden duzeltme
aligkanligi kazanmak;"ls
Burada Teressutle ilgili olarak kmca gunlari soyleyebiliriz: Teressul, eski Turk edebiyati alanmda
ozellikle mektup ve yazt yazma konusunda bilgiler
veren bir eserdir. Bu konuda bilgi veren en eski
eser olmasi nedeniyle de eski Turk edebiyatinda ayri bir yeri vardlr. Ayrica devrinin dil ozelliklerini
yansitmasl da eserin bir bagka ilgi gekici ozelligidir.
Kompozisyon bilgisi apsindan da ozellikle nletinde
yer alan kurallar, yazili ve sozlu anlatunda uyulmasi
gereken onemli kurallardir. Bu nedenle giiniimiizle
dogrudan ilgilidir. Btitun bunlar Teressiil'iin gerek
mektup, gerek duzyazi gelenegimiz, gerekse
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