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Kitapta 1500- 750 y~llar~~aras~ nda Iran ile Müslüman Hindistan hükümdarlar~~aras~nda
yap~lan yaz~~malar incelenmi~tir. Diplomasi tarihi için yararl~~ olabilecek mektuplar dizinini
haz~rlarken, Prof. Riazul Islam Türkiye, Iran, Ingiltere, Fransa, Pakistan ve Hindistan'da
bulunan kütüphanelerin ar~ivlerinden yararland~~~n~~ belirtmektedir. Ayr~ca bu mektuplar
dizininden o dönem Iran ve Müslüman Hint hükümdarlar~ n~n hangi konularda yaz~~t~ klann~~
ö~renmek isteyenler için yararl~~ olur, kan~s~nday~z.
Kitab~ n bölümleri ~öyle s~ralanmaktad~r:
Ba~lang~çta Iran Kültür Vakf~~ Genel Sekreterli~inin Iran ile Hint-Pakistan yar~madas~ n~n
kültürel ve politik yönden birbirlerine s~ k~~ ba~lant~lar~~oldu~u ve Fars dilinin bütün bu bölgeye
yay~ld~~~na de~inilerek bu tür çal~~malar~ n bilginler taraf~ ndan yap~lmas~ n~n yararl~~olaca~~na
i~aret edilmektedir.
Transkripsiyon bölümünde yazar, çal~~malar~n~~ üç do~u dili Türkçe, Farsça ve Arapça
dillerinde yapt~~~n~~ belirterek her üç dili bir arada kullanmak zor oldu~u için kelimeleri
kullan~rken Hint-Pakistan ~ekillerini korudu~unu aç~klamaktad~ r.
Bibliyografya ~eklindeki k~saltmalardan sonra yazar, tarih de~i~ikliklerinde hicri ve milâdi
tarihleri kulland~~~n~~aç~klamaktad~r.
Onsöz ve Te~ekkür bölümünde yazar, Hindistan'da hüküm süren Müslüman Hint
hükümdarlar~~ile Iran'da hüküm süren Safavi ~ahlan aras~ndaki diplomatik ba~lant~lar~~ konu
alan doktora tezini haz~rlarken bu mektuplar~n ilgisini çekti~inden ve bu mektuplar~~sistematik
bir düzenleme içinde incelemek istedi~inden bahseder. Çal~~malar~~ s~ras~nda kendisinden
yard~mlar~n~~ esirgemeyen ki~i ve kurulu~lara bütün içtenli~i ile te~ekkür etmektedir.
I. ciltteki mektuplar~ n indeksini verdikten sonra yazar, Giri~~k~sm~ n~~ dört bölümde
toplamaktad~r:
Birinci bölümde edebi yaz~~ sanat~~ in~â'y~~kutab ve tarassul diye ikiye ay~nyor. Bu
mektuplar~n da tarassul, mektupla ilgili edebi yaz~lara ait olduklar~n~~ aç~klamaktad~r.
Hükümdar mektuplar~~ için kitâb, kitâb nâma, maktüb ve ruqa gibi terimlerin kullan~ld~~~n~~
belirtmi~tir. Bir hükümdar~n bir di~er hükümdara yazd~~~~mektuplar yirmi kadar konuyu
içermektedir. Örne~in, tahta ç~ k~~, bir erkek çocu~un do~umu, ba~~sa~l~~~~gibi konular...
Mektuplar yaz~l~rken nas~l bir s~ra izlendi~ini de aç~ klamaktad~r. Bundan ba~ka =sür
(hizmet ferman~), fath nâma (dü~man~n yenilgisini bildirmek için yaz~lan mektup), ahd nâma
(andla~ma ~artlar~ n~~ aç~klayan ve iki tarafin imzas~~ bulunan mektup), ~ukka (hükümdar~n
imzas~m ta~~yan bir asil ki~iye yaz~lm~~~k~sa mektup), ramz (anlat~lmak istenenleri üstü kapal~~
olarak bildiren mektup) gibi türlerin aç~klamalar~ ndan sonra, en çok tutulan iür riiqâ (dilekçe
~eklindeki mektup) dan bahseder.
Hindistan'da Delhi Sultanl~~~~döneminde bir de Ula~t~rma Bakanl~~~~(Divan~~ InW
kurulmu~tur. Ayr~ca devletin önemli ve gizli belgelerinin korundu~u bir bakanl~k da vard~.
Devlete ait bir mektup yaz~laca~~~zaman hükümdar uygun gördü~ü birine bu görevi verirdi.
Ekber'in bir çok devlet mektuplar~~ Abul Fadl taraf~ndan yaz~lm~~t~r. Yazar bir devlet
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mektubunun nas~ l yaz~ld~~~n~~ da kitab~n 37.ci sayfas~nda örnek olarak vermektedir. ~ifreli
mektuplar ise Prens Evrengezb ile karde~i Murad Bak~~aras~nda taht kavgalar~n~ n ba~lang~ç
döneminde resmi yaz~~malarda kullan~lm~~t~r: örnek mektup sayfa 427-429. Baz~~ önemli
durumlarda ayn~~ konulu mektuplar birkaç ki~iye birden gönderilirdi. ~ah Saf~'nin Erivan'da
kazand~~~~sava~~~ ~ah Cihan ile Adil ~ah'a bildirmesi, örnek mektup sayfa 256. Ayr~ca
yaz~~malarda görev alan kâtiplerin durumu ve kullan~lacak malzemenin nas~l olaca~~~hakk~nda
bilgiler bulunmaktad~r.
Ikinci bölümde her mektubun bir düzen içinde incelendi~i aç~ klanmaktad~r: yazar~ n her
mektuba verdi~i numara, kodu, s~n~f~ , kimden geldi~i, kime yaz~ld~~~, kimin yazd~~~, mektubu
kar~~~tarafa götüren ki~inin ad~ , mektubun gönderilme tarihi, nereden yaz~ ld~~~ , dili, ba~l~ k,
ba~lang~ ç ve sonuç, verilen metinler, transkripsiyon, özetler ve yorumlar~~ aç~klamaktad~ r.
Üçüncü bölümde yazar kitab~~ haz~rlarken yararland~~~~malzeme ve kaynaklar~~ yeniden
aç~ klamaktad~r.
Dördüncü bölümde diplomatik haberle~me ile ilgili çal~~malar~ n önemi üzerinde
durmaktad~r. Mektuplar~n gerçekten yazan ki~ilere ait olduklar~n~~ kan~ tlamak için, mektuplar~n pek ço~unun kroniklerde bulundu~una i~aret etmektedir. Hümayun'un ~ah Tahmasp'a
gönderdi~i mektup, kaçak hükümdar~n Iran'a girdi~inin arefesinde gönderilmi~tir. Bu
mektubun kopyalar~~kroniklerde Iran ve Hindistan'da toplanan mektup kolleksiyonlar~ nda
bulunmaktad~r. XVIII ve XIX. yüzy~ llarda Delhi ve Iran'da meydana gelen çe~itli
karga~al~klar sonucu kolleksiyonlar~n büyük bir k~sm~n~n kayboldu~u zannediliyor. Baz~~
dökümanlar ise özel kolleksiyonlarda korunmaktad~ r. Müslüman Hint ve Safavi hükümdarlar~n Osmanl~~ Saray~na gönderdikleri mektuplar ise Türkiye'de bulunan ar~ivlerde korunmaktad~n Yazar 650 den fazla orijinal mektubun kendisi taraf~ ndan topland~~~n~, bunlar~n 4.50
tanesinden burada yararland~~~~belirtmektedir. Bu mektuplar~n XVI. yüzy~ldan Nadir ~ah~n
ölümüne kadar Hint-Iran ili~kilerine ~~~k tuttu~unu kabul etmektedir. Bunlar~n baz~lar~~da Türk
Tarih Kurumu Belleten Dergisinde yay~nlanm~~t~r. I. ~ah Abbas'~n iki ve ~ah Hüseyin'in
zaman~n~n Papas~na gönderdi~i bir mektup Roma'da Vatikan kütüphanesinde bulunmaktad~r.
Yazar, bu dönem ile ilgili mektuplar~~ a~a~~daki düzenlemeye göre gruplara ay~rm~~t~r:
Hint-Iran yaz~~malar~:
Müslüman Hint hükümdarlar~~ile Iran ~ahlar~~aras~ndaki yaz~~malar, bir hükümdar ile
prensler, devlet memurlar~, tebas~~ile olan yaz~~malar (bu kategoride ~ah Cihan dönemine ait
çok önemli mektuplar bulunmaktad~r),
Müslüman Hint ve Safavilerin Dekkan hükümdarlar~~ile yapt~klar~~ yaz~~malar,
Müslüman Hint hükümdarlar~~ ve Iran ~ahlar~n~n Asya'da bulunan di~er
hükümdarlar ile yapt~klar~~ yaz~~malar,
Müslüman Hint hükümdarlar~n~n ve Iran ~ahlar~n~n Osmanl~~hükümdarlar~~ ile
yapt~ klar~~yaz~~malar,
Baz~~Osmanl~~ Iran yaz~~malar~~ Hint Iran ili~kileri üzerinedir.
Hiçbir gruba girmeyen çe~itli yaz~~malar.
Giri~ten sonra yazar~n alt~~bölümde toplad~~~~mektuplar yer almaktad~r:
I, bölüm: Babür ile Hümayun dönemine ait yaz~~malar (mektup say~s~~ 1-15)
bölüm: Ekber dönemi yaz~~malar~~(mektup say~s~~ 16-45)
bölüm:Cihangir dönemi yaz~~malar~~(mektup say~s~~46-99)
bölüm: ~ah Cihan dönemi yaz~~malar~~(mektup say~s~~ ~ oo-236)
bölüm: Evrengizb dönemine ait yaz~~malar~~ele almaktad~ r (mektup say~s~~ 237-259).
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Addenda k~sm~ nda yazar Kandhar seferinden sonra Cihangir ile I. ~ah Abbas aras~ nda
yaz~ lm~~~iki mektubun bulundu~unu belirtir. Fakat bu mektuplar~ n gerçek olmad~ klar~ n~~ da
ekler. Bunlar~ n J. 54 ile J. 55 numaral~~ mektuplarla ayn~~ kategoride olduklar~ n~~ ileri sürer.
Kitap yazar~ n çal~~ malar~~ ile ilgili çe~itli ki~ilerin görü~lerini aç~ klayan bir bölüm ve ~ ndeksle
sona ermektedir.
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