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MEKTUP TÜRLERİ, ÖZELLİKLERİ, ÖRNEKLERİ 

 
 Mektup, kişi ve kurumların birbiriyle çeşitli amaçlarla haberleşmek için yazdıkları yazılardır. 

 Bir haber vermek, haber almak, bir şey sormak, istemek, bir duyguyu ya da düşünceyi 

paylaşmak, bir konuyu tartışmak gibi amaçlarla yazılır. 

 Mektup türünün ortaya çıkmasındaki temel düşünce ‘paylaşma isteği” dir. 

 Siyasi, edebî ve İlmî konularda yazılmış olanları, belge niteliği gösterir. 

 Dünyada mektup türünün ilk örneklerine Mısır’da rastlanmıştır. Eldeki ilk mektuplar, Mısır 

Firavunlarının resmî mektupları ile Hitit Krallarının Hattuşaş arşivinde bulunan mektuplarıdır. 

 Hz. Muhammed, İslamiyet’i yaymak için Bizans ve Mısır hükümdarlarına mektuplar 

göndermiştir. 

 Rönesanstan sonra Avrupa’da mektup türü büyük gelişme 

göstermiştir. Rausseua ve Voltaire gibi sanatçılar bu türde eserler vermişlerdir. 17. yüzyıldan 

itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Türk Edebiyatında Mektup 

Mektup türünün Türk edebiyatında ne zaman kullanıldığı kesin olarak belli olmamakla birlikte Uygur 

prenslerinin yazdıkları mektuplar bilinen en eski örneklerimizdendir. 

Divan edebiyatında mektup kelimesi için “inşa (düz yazı)” ifadesi kullanılmış, mektupların toplandığı 

eserlere de “münşeat” adı verilmiştir. 16. yüzyılda yaşayan Fuzuli’nin yazdığı Şikâyetname ilk mektup 

örneğidir. 

Tanzimat Dönemi’nden itibaren posta pulu da kullanılarak ayrı bir kurum oluşturulmuş ve mektup türü 

yaygınlık kazanmıştır. Şinasi’nin Paris’ten annesine yazdığı mektup bu dönemin ilk örneklerindendir. 

Milli Edebiyat Dönemi’nden itibaren edebi mektup türü yaygınlık kazanmaya başlamıştır. 

 
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖZEL MEKTUP ÖRNEĞİ 

 
Oğuz Atay (Yayımlanmamış mektubudur.) 

20 Aralık 1920 

Sevgili Özgeciğim, 

Mektubunu bu sabah aldım. Bana böyle uzun ve güzel bir mektup yazdığın için teşekkür ederim; Ahmet 

Mithat Efendi-Hüseyin Rahmi hikâyesini de çok beğendim. 

Yalnız bazı yerlerinde – “helecan”dan olacak- kelimeleri eksik ya da fazla yazmışsın 

(‘göndelirmi‘mektubunuzu alınınca’ gibi) Bunlar önemli değil; asıl dilbilgisi -yazın kurallarında bazı 

hatalar yapıyorsun; benim kızımın yazılarında böyle şeyler olmamalı. 

Meselâ ‘Efendi’ye’ derken arada apostrof gerekli değil. Ayrıca “şık’ı” (roman adı) derken tek tırnak (‘ 

apostrof gibi) yazılırsa daha iyi olur ve asıl önemlisi tırnak içinde sadece özel isim bulunur -şık da büyük 

harfle başlar; yani şöyle olur: ‘Şık’ı, ya da senin gibi yazarsak: “Şık”ı. Sonra ‘İnglizce’ değil “İngilizce”. 

Ayrıca bazı Osmanlıca kelimeler kullanmışsın, olabilir; ama ‘cerzebe’ değil ‘cerbeze’ yazılır. Yazılışta 

kuşkun olursa hemen Yazım Kılavuzu’na ya da sözlüğe bakacaksın. (Ben bile cerbeze için hemen 

sözlüğe baktım şimdi.)  

Bir önemli nokta da, ‘dahi’ anlamına gelen ‘de’ ve ‘da’ların ayrı yazılması. Sen bazı yerlerde, özellikle 

özel isimlerden sonra bu kelimeleri apostrofla ayırmışsın-yanlış. Sadece ayrı yazılır. (“Ahmet Efendi’de 

romanın sonunu da başı kadar beğenmiş.” apostrafla olmayacak. “O zevat’ta” derken apostrof 



olmayacak ve ayrı yazılacak ve “ta” değil “da”.) “Müziğimde kırık değilmiş.” değil “Müziğim de kırık 

değilmiş. ” olacak. 

Sonra, başkalarının konuşmaları tırnak içinde verilirken, tırnak kapanmadan bir virgül konulur: Meselâ, 

“Bunu tamamla, sonra neşredelim,” demiş. (Ayrıca el yazısında [«] değil, [“] kullanılır.) Bu kadar 

eleştiriyorum diye bana kızmıyorsun, değil mi? Çünkü kazık kadar adamlar daha beter yazın hataları 

yapıyorlar: benim kızım zamanında öğrensin de onlar gibi olmasın istiyorum. Bir iki nokta daha var: Bir 

kere “ayın 23’de” değil, “ayın 23’ünde” olacak: en iyisi üşenmemek: “ayın yirmi üçünde” yazmak. Bir 

de -son olarak- çok uzun cümle yazmaya özeniyorsun: cümlenin başı sonunu tutmuyor. Bütün bunları 

senin daha doğru ve güzel yazman için söyledim. Yetenekli ve akıllı bir kızsın; böyle yanlışlar yüzünden 

yazdıklarının değeri azalsın istemiyorum. 

Okulda derslerinin iyi gitmesine çok sevindim. Aferin benim çalışkan ve akıllı kızım! Benim burada bir 

yıl kalma işim olmuş diyorlar, fakat formaliteler bir türlü bitmiyor ve bana resmî bir yazı 

göndermiyorlar. İngiltere’de altı ay kalma iznim de bir ay sonra bitiyor. İngiltere hükümetinden tekrar 

izin alabilmem için de böyle bir yazıya ihtiyacım var. Geçen ay buradaki doktorum Mr. Morgan 

(Morgın) beni tekrar gördü, iyi buldu. 

Gelecek hafta gene görecek ve film çektirerek kontrol edecek. Ben de daha iyi hissediyorum kendimi; 

ama daha -arada- baş ağrıları ve yorgunluklar oluyor. Doktor bunları da normal buldu. İlaçlarımı da 

azalttı. Televizyon seyrediyorum, sinemaya ve parklara gidiyorum. Biraz da okuyorum. İşte böyle canım 

kızım! Seni de çok özlüyorum. Bu mektubun bana çok iyi geldi. Söz verdiğin gibi sık sık ve uzun uzun 

yaz bana, olur mu? Seni hasret ve sevgiyle çok çok öperim. 

Cumhuriyet Dönemi romancılarımızdan Oğuz Atay’ın kızı Özge’ye yazdığı yayınlanmamış 

mektuplarından bir tanesini okudunuz. Bu mektubu İngiltere’de tedavi gördüğü sırada kızına yazmıştır. 

Mektupta bir babadan çok bir yazar, dil ve anlatım konusunda titiz bir öğreticiyle karşı karşıyayız. 

Kızının edebiyat üzerine yaptığı incelemeleri hem heyecanla karşılamış ve övmüş; hem de onun dil ve 

yazım hatalarını tek tek belirterek dikkat etmesi konusunda onu uyarmıştır. Mektupta kendi sağlığından 

ve günlük yaşamından kısaca söz etmiştir. Mektupta oldukça sade, basit ve açık bir kullanmıştır. 

 

Mektup Türleri 

Mektuplar konu ve üslubuna göre farklı türlere ayrılır: 

A. Özel Mektuplar 

 Akraba ve dost gibi yakın çevredeki insanlara yazılan mektup çeşididir. 

 Akla gelebilecek her konuda yazıldığı ve ileride yayımlanması söz konusu olmadığı için gizlilik 

özelliği taşır. 

 Açık, yalın ve içten bir anlatımla yazılır. 

 Genellikle çizgisiz beyaz kâğıda ve kâğıdın bir yüzüne yazılır. 

 Tarih, hitap, mektup metni, nezaket ifadesi, imza ve adres bölümlerinden oluşur. 

 Teşekkür, özür, davet, tebrik mektupları; tebrik ve başsağlığı dilekleri özel mektuplar içerisinde 

değerlendirilir. 

 Sanatçı ve edebiyatçıların, daha çok genel konular üzerinde yazdıkları özel mektuplara “edebî 

mektup” da denmektedir. 

 
 
 
 
 

 



Özel Mektup Örneği 

(Atatürk’ün Zübeyde Hanım’a mektubu) (1 Ağustos 1920) 

 

Muhterem Valideciğim, 

İstanbul’dan ayrılışımdan beri sizlere ancak birkaç telgraftan başka bir şey yazamadım. Bu sebeple 

büyük merak içinde kaldığınızı tahmin ediyorum. Bilhassa, hakkımda ötekinden berikinden ve gerek 

gazetelerden işittiğiniz tamam olmayan haberler, şüphesiz merakınızı artırmıştır. Şimdi vereceğim 

bilgilerle tatmin olacağınız için endişe duyacak hiçbir şey yoktur. 

Biliyorsunuz ki İstanbul’da iken yabancı devletler, devleti ve ulusu fevkalade sıkıştırmakta ve millete 

hizmet edebilecek ne kadar adamımız varsa hepsini hapis ve tevkifle, bir kısmını da Malta’ya sürerek 

herkesi sıkıntıya sokmakta pek ileri gidiyorlardı. Bana nasılsa ilişmemişlerdi. Fakat 3. Ordu Müfettişi 

olarak Samsun’a ayak basar basmaz ingilizler benden şüphelendiler, hükümete benim gidiş nedenimi 

sordular. 

Nihayet İstanbul’a çağırılmamı istediler, bunda ısrar ettiler. Hükümet de beni kandırarak İstanbul’a 

gelmemi ve ingilizlere teslim olmamı sağlamak istedi. Bunun derhal farkına vardım. Tabiatıyla kendi 

ayağımla gidip esir olmam doğru değildi. Padişahımıza gerçek durumu yazdım ve gelemeyeceğimi 

bildirdim. Zatı şahane de önce uygun buldu. Fakat daha sonra ingilizlerin baskısı artmıştı. Sonunda o da 

İstanbul’a dönmemi emretti. 

Bu suretle artık resmî görevimde kalmaya imkân görmediğim gibi askerliğimi sürdürdükçe de 

İngilizlerin ve hükümetin hakkımdaki ısrarına karşı durulamayacaktı. Bir taraftan da bütün Anadolu 

halkı, tüm ulus, hakkımda büyük bir sevgi ve güven gösterdi, “Seni bırakmayız.” dediler. Gerçekte vatan 

ve milletimizi kurtarabilmek için tek çare, askerliği bırakıp serbest olarak milletin başına geçmek ve 

milleti tek vücut bir hale getirmekle doğacak kudret ve ulusal gücü kullanmaktan başka çare yoktu. Ben 

de öyle yaptım. Elhamdülillah başarılı oluyorum. Pek yakında elle tutulur sonucu bütün dünya 

görecektir. Ben bu suretle hareket edince İngilizler derhal yalvarmaya başladı. Ve beni kazanmaya 

çalıştı. Ve bütün suçu bizim hükümete attılar. Gerçekten hükümet de benimle uğraşmak istedi. Fakat 

gücü buna yetmedi ve yetemez. 

1. Daha bir zaman bu şekilde Anadolu içinde çalışmakla her şey hallolacaktır. Yakında Millet Meclisi 

toplanacak ve meşru bir hükümet iktidara gelecektir. Ben de ihtimal o zaman İstanbul’a geleceğim. 

Sıhhat ve afiyetteyim, katiyen hiç merak etmeyiniz. 

2. Salih Bey (Salih Fansa) Fuat Bey’den alacağını aldı mı? Bunu bilgi almak bakımından soruyorum. 

Yoksa her ne olursa olsun, elhamdülillah hiç önemi yoktur. Siz müsterih olunuz ve bir sıkıntınız olursa 

derhal bana bildiriniz. 

3. Bu mektubu getirecek olan size benim hakkımda istediğiniz kadar bilgi verecektir. Kendisiyle bana 

bazı elbiselerimi gönderiniz. 



4. Hemşiremin sıhhati nasıldır? Eve herhangi bir taraftan saldırıda bulunuldu mu? Hala orada mısınız? 

Çocuklar ne yapıyor, büyüdüler mi? 

5. Salih (Fansa) Beyle Madam Salih Bey inşallah sıhhat ve afiyettedirler. Ben kendilerini daima yâd 

ediyorum. Madamın benim hakkımda bir rüyası vardı. Galiba o çıkacaktır, inşallah yakında sevinç 

içinde görüşeceğiz. 

6. Ben, birkaç güne kadar bir kongre için Sivas’a gideceğim. Tekrar Erzurum’a döneceğim. Tekrar 

ediyorum: Her işittiğinize önem vermeyiniz. Pekâlâ, bilirsiniz ki ben, yaptığımı bilirim. Netice 

görmeseydim başlamazdım. 

Saygı ile ellerinizden, hemşiremin gözlerinden öperim. 

 
B. Edebî Mektuplar 

Sanatçıların birbirlerine edebiyat, sanat veya kültür gibi konularda görüşlerini bildirdikleri edebî değer 

taşıyan mektuplarıdır. 

Edebî mektuplar da bir tür özel mektuptur ancak yazarları, içerikleri ve ifade şekilleri, özelden çok genel 

konulan ele almaları yönüyle özel mektuplardan ayrılır. 

Edebî mektuplarda yazarlar söz ustalığını göstermek amacıyla süslü ve sanatlı cümleler kullanır. Sanatlı 

üslupla bizde yazılan ilk mektup Fuzûlî’nin ‘Şikâyetname’ sidir. 

Genellikle edebiyatçıların edebî konulardaki görüşlerini, mektubun yazıldığı dönemin edebiyat ve 

düşünce olaylarını ele aldığı için edebiyat tarihi ve eleştiri türü için önemli bir kaynaktır. 

Eski dönemlerde, bu tür kişisel edebî mektuplar, “Mektûbât (Mektuplar)” adı altında toplanır ve geniş 

kitlelerin de okuyabilmesi için yayımlanırdı. 

 
Mektup türünde yazılmış hikâye, roman, şiir ve denemeler de vardır. Bunlardan bazıları 

şunlardır: 

 Handan (roman) ⇒ Halide Edip Adıvar 

 Bahar ve Kelebekler, Sivrisinek, Lokantanın Esrarı (hikâye) ⇒ Ömer Seyfettin 

 Mutallaka (roman) ⇒ Hüseyin Rahmi Gürpınar 

 Bir Serencam, Milli Savaş Hikâyeleri (hikâye) ⇒ Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

 Bir Kadın Düşmanı, Sönmüş Yıldızlar, Bir Damla Gözyaşı, Yalan, Bir Hayal Kırıklığı (hikâye) 

⇒ R. Nuri Güntekin 

 Genç Werther’ in Acıları (roman) ⇒ Goethe 

 

C. İş Mektupları 

 Özel kişilerle iş kurumlan ve iş kurumlarının kendi arasında, işle ilgili yazdıkları mektuplardır. 

 Bu mektuplarda konusu ne olursa olsun bir iş ya da hizmet söz konusudur. Bu bir sipariş, satış, 

şikâyet, borç alıp verme isteği, tavsiye ya da bilgi isteme olabilir. 

 İş mektuplarında istek açık ve anlaşılır bir dille yazılmalı, söz gereksiz yere uzatılmamalıdır. 

 Bu tür mektuplar şekil bakımından özel bir titizlik gerektirir. Çizgisiz kâğıt kullanılmalı, yazıya 

kâğıdın dörtte bir oranında aşağıdan başlanmalıdır; dosyalanacağı düşünülerek kâğıdın sağında 

ve solunda yeteri kadar boşluk bırakılmalıdır. 

 Kurumlar arasındaki iş mektupları kurumların ad ve adreslerini belirten özel başlıklı (antetli) 

kağıtlara yazılır. 



 Kendisine mektup yazılan kişi veya kurumun ad ve adresi ile başlanır. Kâğıdın sağ üst tarafına 

tarih yazılır. Adres ve tarihten sonra birkaç satır aralık bırakılır, istek yazılır ve saygı ifade eden 

bir sözle mektup bitirilir. 

 Metnin sağ altında ise yazanın imzası, adı ve soyadı yer alır. 

 İş mektuplarının temelinde kişilerin ve işletmelerin ekonomik faaliyetleri vardır. 

 
İş mektupları göndericinin niteliğine göre ikiye ayrılır: 

1. Kişilerin işletmelere gönderdikleri mektuplar: 

Dilekçelerle aynı biçimsel özelliği gösterir. Aralarındaki fark, metinlerin içeriğindedir, metinlerin 

içeriğine paralel olarak gönderici ve alıcının birbirlerine karşı özel durumlarıdır. 

Bu tür mektuplarda gönderici o iş yerinden bir istekte bulunur veya o iş yerinin ürün ve hizmetleriyle 

ilgili şikâyetlerini dile getirir. 

2. İşletmelerin kişilere veya başka işletmelere gönderdikleri mektuplar: 

Bu tür mektuplar, daha çok üzerinde işletmenin ad, adres ve logosunun bulunduğu antetli beyaz kağıtlara 

yazılır. 

Sipariş mektupları, reklam mektupları, teklif-satış mektupları bunlara örnek gösterilebilir. 

 
D. Resmî Mektuplar 

 Resmî dairelerin ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmî yazılarla; 

bunların, vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara denir. 

 Birçok yönüyle iş mektuplarına benzer. 

 Resmî mektupların hitap başlığı, yazılan resmî kurumun “kanun ve tüzüklerdeki tam adı” 

olmalıdır. 

 Bu mektuplarda tarihin yanı sıra, mektubun sıra numarası ve konusu da belirtilir. Mektup bir 

cevap niteliğindeyse “ilgi” bölümüne cevabı olduğu mektubun sıra ve tarihi; “konu” bölümüne 

de “mektubun yazılış amacı” yazılır. Birkaç satır boşluk bırakılarak mektup yazılır. 

 Mektup üst makama yazılıyorsa “… arz ederim”, “alt makama yazılıyorsa “… rica ederim.” 

şeklinde bitirilir. 

 Bu tür mektuplarda açık, kesin ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. 

 
DİLEKÇE 

 Dilek, şikayet veya ihbar bildirmek için ya da herhangi bir konuda bilgi istemek amacıyla resmî 

kurumlara veya özel kuruluşlara sunulan imzalı ve adresli mektuplardır. 

 Dilekçe, vatandaşlar tarafından yazılan bir çeşit resmî mektup niteliğindedir. 

 Eskilerin “arzuhal” dedikleri dilekçeyi her vatandaşın verme hakkı vardır ve bu hak anayasa 

teminatı altındadır. 

 Dilekçede yalın, anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılmalıdır. 

 İstek veya şikâyetler açık bir şekilde dile getirilmeli, yanlış anlamalara neden olabilecek kapalı 

ifadelerden kaçınılmalıdır. 

 Aşırı saygı, sevgi bildiren ifadelere, kişilerin onurunu zedeleyici sözlere yer verilmemelidir. 

 Dilekçelerdeki şikâyet ve istekler yasalara uygun ve kanıtlanabilir olmalıdır. 

 Dilekçeler ilgili makama bizzat verileceği gibi posta, kargo, faks veya internet yoluyla da 

gönderilebilir. 

 
 



Dilekçe Örneği: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel ve Edebî Mektup Farkı 

 

 Özel mektuplar, birbiriyle arkadaş, akraba, dost olan kişilerin birbirine yazdıkları mektuplardır. 

 Bu mektup türünde yapmacıksız, içten geldiği gibi yazılan bir anlatım vardır. 

 Yazınsal mektuplar ise sanat insanlarının birbirine yazdıkları mektuplardır. 

 Bu mektuplarda özel mektuplardaki gibi dertleşme, içini dökme yerine birtakım düşünceler 

açıklanır ve tartışılır. 

 Dönemin edebiyat ortamı değerlendirilir, sanat ve edebiyattaki gelişmelerin iyi ya da kötü 

yanlarına değinilir, o dönemin yayımlanan yapıtlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunulur. 

 Özel mektuplardaki günlük konuşma dili yerine edebi mektuplarda genel olarak sanat değeri 

taşıyan bir anlatım vardır. 

 Özel ve Edebî Mektupların Benzerlikleri 

 Her ikisi de yazılı birer iletişim aracıdır. 

 Bu mektupların her ikisi de bir hitapla başlar, hitap şeklini gönderici ile alıcı arasındaki yakınlık 

belirler. 

 Her ikisi de giriş-gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. 

 Her ikisinde de sağ üst köşeye tarih, sağ alt köşeye de isim yazılıp imza atılır. 

 
MEKTUP YAZMA TEKNİĞİ 

Bir mektup ya da e-posta yazma aşamaları aşağıda gösterilmiştir: 

1. Amaç ve Muhatap Belirleme 

Önce mektup ya da e-postanın kime gönderileceği belirlenir (Kişi ya da kurum). 

Mektup ya da e-postanın yazılma amacı ortaya konur (Bir dileği, isteği iletmek, bir ricada bulunmak 

gibi). 

Muhatabın durumuna göre bir dil ve üslup düşünmek gerekir (Yakın bir kişiye daha doğal ve içten, 

kuruma daha resmi bir dil kullanma gibi). 



2. İçeriği Belirleme 

Mektup ve e-postada neler anlatılacağı belirli bir düzen içinde sıralanır (Konu açık seçik olarak 

belirlenmelidir). 

3. Hitap İfadesini Yazma 

Mektuba bir hitap ile başlanır (Yazıldığı kişi ya da kuruma uygun hitap şekli seçilmelidir). 

4. Kendini Tanıtma 

Resmi kurumlara yazılan mektup ve e-postalarda yazan kişi kendini tanıtır (Adı soyadı, mesleği gibi). 

5. İçeriği Yazma 

Ardından içerik bütün ayrıntısı ile belirli bir mantık sırası içinde verilir (Kişiye ya da kuruma yazılması, 

yazılan kişinin yakınlığı da içeriği belirler). 

6. Selam / Sevgi / Saygı İfadesi Kullanma 

Yine kişiye veya kuruma yazılma şekline göre “sevgi, saygı ve selam” gibi ifadelerle mektup ya da e-

posta sonlandırılır. 

7. Ad – Soyad – Tarih – Adres Yazma / İmza Atma 

Mektupların sağ üst köşesine yazıldığı günün tarihi atılır. Sol alt köşeye adres bilgileri, sağ alt köşeye 

ad-soyad yazılır ve imza atılır (Bu bölüm e-postada yer almaz). 

8. Dil – yazım ve Noktalama Hatalarını Düzeltme 

Mektup ya da e-posta yeniden okunur, varsa dil ve anlatım yanlışları; yazım ve noktalama hataları 

düzeltilir. 

Mektubun yazım şekli ve biçimsel özellikleri 

 

Mektubun yazım şekli ve biçimsel özellikleri 


