
MEKTUP 
 

BaĢka yerde bulunan bir kimseye haber ulaĢtırmak, hal hatır sormak, istek 
bildirmek vb. bir maksatla elden yahut posta aracılığı ile gönderilen yazılı kâğıda 
„mektup‟ denildiği herkesce malûmdur. Arabca „ketb‟ yani „yazmak‟tan türeyen 
„mektub‟, dilimizde „mektup‟ olarak telaffuz edilmektedir. „Nâme‟ kelimesi de „mektup‟ 
yerine kullandığımız bir baĢka kelime olup Türkçemize ayrı bir güzellik katmaktadır. 

Mektup, telefonların ve elektronik iletiĢim ağlarının yaygın olarak kullanıldığı 
günümüzde eski önemini kaybetmiĢ olsa da hâlâ hayatiyetini devam ettirme gayreti 
içerisinde olduğu da bir gerçektir. Yazının icadıyla, insanların birbirleriyle olan 
bağlantılarını sağlama vasıtası olarak daha düne kadar tahtını korumuĢtu. 

Tarih içerisinde, hususi surette yetiĢtirilmiĢ güvercin veya baĢka kuĢlardan 
istifadeyle gönderilen mektuplar, ayrıca atlı ulaklar veya kervanlar ile, daha 
sonrasında ise kurulan posta teĢkilâtlarıyla iletilmeye çalıĢılmıĢ, motorlu kara 
araçlarının ve uçakların devreye girmesiyle de daha kolay ve hızlı ulaĢımı 
sağlanmıĢtır.  

Gerek ucu yanık sevdâ mektupları, gerek ana – baba – hısım – akraba – 
dostun gönlünü ve duasını almak için kaleme alınan mektuplar, gerekse de öfke – 
kahır mektupları insanlar arasında gelmiĢ gitmiĢ, daha sonraları icâd olan telgraf için 
her ne kadar “Telgrafın tellerine kuĢlar mı konar” diye türküler yakıldıysa da her 
kelimesi para karĢılığı olmasından dolayı tercih edilmemiĢ, ancak âcil durumlarda bir 
iletiĢim vasıtası olmuĢtur. 

Artık bu gün çocukların bile elinde bulunan akıllı telefon ve bilgisayarlarla 
yukarıda temas ettiğimiz gibi mektubun eski heyecanı ve önemi kalmadı ise de 
üzerinde posta pulu yapıĢmıĢ zarflar içerisinde mektuplar hâlâ gelmeye devam 
ediyor, postacılar hâlâ görevlerini sürdürüyorlar. 

Mektup konusuna niye girdiğim merak edilebilir, arz edeyim efendim: 
Bizimle ünsiyeti olan dostlarımız, bende biraz arĢivcilik hastalığının olduğunu 

bilirler. Bu cümleden olmak üzere; bazı kimselere gönderdiğim mektupların 
müsveddeleri ile bazı kimselerden gelen mektuplar arĢivimde bulunmaktadır. 
Geçenlerde onları önüme döküp tekrar Ģöyle bir göz gezdirdim ve bazılarını sizlerle 
paylaĢmaya karar verdim. 

Bu satırları okuyanlar arasında „Sana gelen giden mektuplardan bize ne?‟ diye 
düĢünenler olabilir. Bu düĢüncelerinde haklılık payı da vardır. Ancak benden sonra 
belki de bir ateĢin dumanları arasında göğe yükselip yok olacak olan bu mektuplara 
bir kayıt düĢmek herhalde benim de hakkımdır. Hele bu yazıĢmalar edebiyat, kültür 
ve San‟atla ilgisi olan kimselerle yapılmıĢ ise daha da bir önem arzeder. Onun da 
ötesi, yazılarım arasında bu da bir çeĢni olarak bulunsun istiyorum.  

Merak edenler satırlarımızı okumaya devam edebilirler. 
 

*** 
 

1992‟de “GÖLGE MĠSÂLĠ”, 1994 yılında da “MÂZÎ EFSÂNESĠ” andın taĢıyan, 
kendi imkânlarımla çıkardığım iki Ģiir kitapçığımı edebiyat, kültür ve san‟at 
çevrelerinden bazı kimselere gönderip onlardan gelecek olan yorumlarla kendime bir 
yön vermek istemiĢtim. 

Bunlardan birisi Mehmet ÇINARLI idi. 
27.05.1994 yılında, kitaplarla birlikte gönderdiğim kısa mektupta Ģunları 

yazmıĢım: 
 
Sayın Mehmet Çınarlı 
Adresinizi, “TÜRK DĠLĠ” dergisinin Ģubat 1994 sayısında “Mektuplar XVIII” 

baĢlığı altında yayınlanan yazınızdan tesbit ettim. 
Edebiyat ve san‟at çevrelerine takdiminden mutluluk duyduğum “GÖLGE 

MĠSÂLĠ” ve MÂZÎ EFSÂNESĠ” isimli kitaplarımı size de gönderiyorum. Kabul etmenizi 
istirham eder, saygılarımı sunarım. (Tarih – Ġsim – Ġmza) 

 



Kendileri de bana; sol üst köĢesinde “MEHMET ÇINARLI, Anayasa 
Mahkemesi Emekli Üyesi”, altında da telefon ve ikâmetgah adresi bulunan, matbû 
olarak basılmıĢ kartına Ģunları yazarak mukabelede bulunmuĢtu: 

 

 
 
Benim “TÜRK DĠLĠ” dergisinden tesbit ederek gönderdiğim adres; P.K. 501 

ULUS/ANKARA idi. Kendilerinin bana gönderdiği karttaki ve zarfın üzerinde yazılı 
olan adres ise ikâmetgâh adresleri idi. 

Gelen mektupta tarih yoktu, ancak zarfın üzerindeki damgadan 16.6.94 
tarihinde Bakanlıklar‟dan postaya verildiğini öğreniyoruz. 

ġiirlerim hakkında yorum getirilmeyip sadece teĢekkür mahiyetinde de olsa 
Mehmet ÇINARLI üstadımızdan gelen bu mektup benim için kıymetliydi, arĢivimde 
yerini aldı. 

 
*** 

 
Yine o tarihlerde “TÜRK EDEBĠYATI” dergisinde neĢredilen Midhat 

SERTOĞLU imzalı Ģiirler dikkatimi çekiyordu. Aynı düĢüncelerle kendilerine bu iki 
kitapçığımı göndermeyi uygun gördüm. Büyüğümüz olan bu kültür adamından 
öğreneceğimiz çok Ģeyler olabilirdi. 

PTT bilinmeyen numaralardan telefon numarasını öğrendim. Bir cesaret 
gösterip kendilerini telefonla aradım. Telefon açılınca,  bir isim benzerliği olup 
olmadığını öğrenmek için; „Üstad Midhat Sertoğlu beyefendiyle mi görüĢüyorum?‟ 
diye bir suâl yönelttim. Gayet nâzik ve nahif bir sesle; „Estağfurullah, buyurun benim‟ 
dedi.  

Beni tanımadıklarını, kendilerine kitaplarımı göndermek istediğimi, bunun için 
bana adreslerini verip veremeyeceklerini sordum. Memnuniyetle verebileceğini 
söyleyip adresini yazdırdı.  

Bunun üzerine kitaplarla beraber Ģu kısa mektubu da gönderdim. 
 
Saygıdeğer Üstadım, 
Lûtfedip, kitaplarımı size takdîm etme fırsatını bana verdiğiniz içün 

müteĢekkirim.  
Kütüphanenizin bir kenarında durması bizim mutluluğumuz olacaktır. 
Sağlık ve afiyet dileklerimle saygılarımı sunarım efendim. (Elimde bulunan bu 

mektubun müsveddesine nedense tarih atmayı ihmâl etmiĢim.) 



 
Üstadtan „6/5/1994 Ġstanbul‟ tarihli bana gelen mektubu ise Ģöyleydi: 
 

 
 
ġiirlerime yorum da getiren bu mektup beni çok heyecanlandırmıĢ, 

mektubunun sonunda kullandığı “Hürmetkârınız” ifadesi ise Ģok etmiĢti. Kendi yaĢı ve 
kültürüne göre daha „dünkü çocuk‟ kabul edilebilecek durumda olan bir insana bu 
ifadeyi kullanması beni çok fazla ezmiĢti.  

Gelen bu mektubun ardından kendilerine altta okuyacağınız 20/06/1994 tarihli 
mektubumla mukabelede bulunmuĢtum: 

 
Saygıdeğer Üstâdım. 
Gönderme zahmetinde bulunduğunuz ve beni ziyadesiyle mütahassis eden 

mektubunuzu büyük bir heyecanla okudum. Zât-ı âlînizin, Ģahsıma ve nâçizâne 
manzumelerime göstermiĢ olduğunuz teveccüh bizim içün bir mutluluk vesilesi 
olmuĢtur. 

Üstadım, lûtfedip üç eserinizi göndermiĢsiniz. Onlar içün de ayrıca 
Ģükranlarımı arzederim. Ġkisini (Hasret – Bir Rüzgâr eser) daha önce Türk Edebiyatı 
Dergisi‟nde büyük bir zevkle okumuĢtum. Onların dıĢındaki diğer güzîde eserlerinizi 



de yine aynı dergide uzunca bir zamandan beri zevkle takip etmekte idim. Mükemmel 
bir Ģiiriyet hususiyeti arzeden bu eserleriniz, Zât-ı âlinize karĢı kalbî muhabbetlerimin 
husule gelmesine vesile olmuĢ ve telefonla sizi rahatsız edip adresinizi öğrenme 
cüretini göstermiĢtim. 

Saygıdeğer üstadım, sağlık ve afiyet içerisinde bulunmanız Cenab-ı Hakk‟dan 
niyazımdır. 

Ve hürmet daima bizden sizedir efendim. (Mustafa Akbaba/imza) 
 

*** 
 
Söz konusu Ģiir olur da Ahmet KABAKLI Hoca hiç unutulur mu? 
1992 yılında yayınlanan “GÖLGE MĠSÂLĠ” nin verdiği ilk heyecanla hocamıza 

da bir adet göndermiĢtim. 
Sol üst köĢesinde; “AHMET KABAKLI / TÜRK EDEBĠYATI VAKFI BAġKANI – 

YAZAR” yazan antetli A dört kâğıdına, kendi el yazısıyla yazılıp imzalanmıĢ ve 
fotokopi yoluyla çoğaltılmıĢ olan bir bayram tebriğini bize de gönderme zahmetine 
katlanmıĢ ve yine kendi el yazısıyla altına düĢtüğü notta Ģunları yazmıĢ: 

 

 
 



Bu gelen mektupta tarih bulunmuyor fakat zarfın üstündeki damgadan 5.7.92 
tarihinde Sirkeci‟den postaya verilmiĢ olduğunu öğreniyoruz. 

Bunun üzerine ben de kendilerine 9.7.1992 tarihinde Ģu kısacık mektupla 
mukabelede bulundum: 

 
Saygıdeğer Hocam, 
Mektubunuz beni ziyadesiyle memnun etmiĢtir. 
Yakın ilginize teĢekkür eder, sağlık ve afiyetler dilerim. (Mustafa Akbaba / 

imza) 
 

*** 
 
Yine bizimle ünsiyeti olan dostlarımız bilirler ki Türk San‟at Mûsıkîsine olan 

sevgim yüzünden 1972 yılında Üsküdar Musıkî Cemiyeti‟ne girmiĢ, bir yıl kadar o 
güzîde ortamda bulunmuĢtum. Ġstanbul‟daki tahsil hayatımın sonunda memleketim 
olan Antalya‟ya avdetim sebebiyle üzülerek de olsa Ġstanbul ve cemiyetten ayrılmak 
zorunda kalmıĢtım. 

Emin Ongan Hoca‟mızın ahirete irtihalinden sonra, o teessürle “Üskûdar 
Mûsıkî ve Emin Ongan” baĢlığını taĢıyan bir dörtlüğü kaleme almıĢ, onu da “Mâzî 
Efsânesi” nin sayfaları arasına taĢımıĢtım. 

Bu sebepten Hocamızın değerli eĢlerine bu kitabı ulaĢtırmayı kendime bir 
görev addettim. Hocamızın bende bulunan bir kartvizitinde ikâmetgâh adresi 
bulunduğu için kitabı rahatlıkla ulaĢtırabildim. Kitapla birlikte kendilerine 9.3.1995 
tarihli Ģu mektubu da yolladım: 

 
Muhterem Hanımefendi 
Siz beni tanımıyorsunuz. 
Türk San‟at Mûsıkîsine olan ilgim dolayısıyle 1972 yılında Üsküdar Mûsıki 

Cemiyeti‟ne girmiĢ, bir yıl kadar da amatör bir amaçla merhûm hocamızın derslerine 
devam etmiĢtim. 

Gerek, Emin Ongan gibi kıymetli bir Ģahsiyeti yakından tanımıĢ olmam, 
gerekse yine hocamızın sevgi ve disipliniyle sağlamıĢ olduğu cemiyetin o unutulmaz 
atmosferini teneffüs etmenin mutluluğunu her zaman içimde taĢıdım. Bu güne kadar 
unutmadığım ve bundan sonra da unutacağımı sanmadığım o ince zaman dilimini her 
zaman güzelliklerle yâdedeceğim. 

Bu yoğun duyguların tesiriyle yazmıĢ olduğum bir Ģiirime “Mâzî Efsânesi” adı 
altında yayımlanan kitabımda gururla yer verdim. 

SatıĢı yapılmayan, ancak edebiyat, san‟at ve dost çevrelerine hediye olarak 
verilen bu kitabımı size de takdîm etmeyi bir borç telâkki ettim. Kabul buyurup 
kütüphanenizin bir kenarında yer verebilirseniz kendimi  mutlu addedeceğim. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
Hürmetkârınız  
Mustafa Akbaba (imza) 
 
Gönderdiğim kitap ve bu mektubun üzerine Perihan Hanımefendi tarafından 

„5.5.1995 Üsküdar‟ tarihiyle yazılan ve 9.5.95 te Üsküdar‟dan postaya verilen 
mektupta Ģunlar yazıyor: 

 



 
 

*** 
 
Bir gün Ġlkan SAN‟dan 31.3.95 tarihli bir kart geldi. Arkasında Ģöyle yazıyordu: 
 



 

 
 



Muhtemelen bu kitaptan Güneysu Dergisi vasıtasıyla haberdar olmuĢtu. Ancak 
Zarfın üzerine yazdığı adreste „Antalya‟ yerine „Antakya‟ yazılmıĢ. Nasıl oldu 
bilemiyorum, posta idaresi Antakya‟nın üzerini çizip altına Antalya yazmıĢ, mektup 
bana o Ģekilde ulaĢtı. 

Kendilerine Ģu mektupla cevap verdim:  
 
Sn. Ġlkan San, 
Mektubunuz Antakya üzerinden geldiği için elime biraz geç ulaĢtı. 
Okumayı arzu ettiğiniz “Mâzî Efsânesi” adlı kitabımı gönderiyorum.  
Saygılar sunarım. 
                 15.4.95 
           (M. Akbaba / imza) 
 
Bunun üzerine bana yine bir karta yazdığı Ģu satırlarla dönüĢ yaptı: 
 

 
 

 
*** 



 
Her ne kadar siyasi bir kimliğe sahip olsa da fotoğraf san‟atıyla yakından 

ilgilendiğini bildiğim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı Rauf R. 
DENKTAġ‟a da bu ilk iki kitabımı gönderdim. „ġiir ile fotoğrafın ne alâkası var?‟ 
demeyin. Sonuçta her ikisi de san‟at. Yeri gelir bir fotoğraf bir Ģaire ilham kaynağı 
olur, yeri gelir bir fotoğraf sanatçısı bir Ģiirden etkilenip farklı arayıĢlar içerisine girer, 
farklı kareler yakalamaya çalıĢır. 

31.03.1994 tarihli ve 33/94 sayılı mektupla tarafıma gönderilen mektupta Ģöyle 
yazıyor: 

 

 
 



*** 
 
Bana gelen mektuplar ve cevaplar elbette bunlarla sınırlı değil. Biz Ģimdilik bu 

kadarını kayıt altına almıĢ olduk. 
ġunu da belirtmeliyiz ki yazıĢmıĢ olduğum bu isimlerin hepsi rahmet-i rahmâna 

kavuĢtular. Mekânları Cennet olsun. 
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