
DiNI MOSiKi 

mm kıraati, selamdan sonra müezzinler 
tarafından okunan tesbihat ve dualar 
şeklinde sıralanabilir. Bunların dışında 

değişik zaman ve yerlerde okunınakla 
birlikte cami mOsikisi türleri içine giren 
temcfd, sala (saıat), münacat, tekbir, sa
lat-ı ümmiyye, mevlid, mi'raciye, Muham
mediye, tevşfh, cami na'tı ve ramazan 
ilahileri de önemli birer form olarak or
taya çıkmaktadır (bk. CAMi MÜSİKİSİ). 

Tekke mOsikisi ise cehrf tarikatların 
zikirleri esnasında daha çok ritme da
yalı, bazan bir veya birkaç enstrümanın 
da iştirakiyle ortaya çıkan musikidir. 
Tekke mCısikisi formları şu şekilde sıra
lanabilir: Mevlevf ayini, mersiye, kaside, 
ism-i celal, durak, şugul, savt ve nefes. 
Na't ve ilahi formları ortak özellikleri ge
reği hem cami hem de tekkede okun
maktadır; bu ise her iki mOsikide de 
müşterek taraflar olduğunu gösterir. An
cak tekke ilahileri bazan mCısiki aletleri 
refakatinde okunabildiği halde cami ila
hilerinde bu mümkün değildir (bk. TEK

KE MÜSİKİSİ). 
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liJ NuRi ÖzcAN 

DiNSiZLİK 

(bk. iLHAD). 

DiPLOMATiK 

Belgelerin özelliğini inceleyen 
bilim dalı. 

_j 

_j 

Grekçe asıllı bir kelime olan diplama 
"ikiye katlanmış şey, katlanmış kağıt" 
anlamına gelir. Kelime eski Yunan· da 
"iki levha arasına yazılmış hukuk akdi" 
için de kullanılmıştır. Latince'deki karşı
lığı ise "tavsiyename veya salahiyet ka
ğıdı"dır. Roma'da imparator veya sena
to tarafından posta vasıtalarında kulla
nılmak üzere verilen pasaporta ve as
kerlik yapanlara bazı iml{anlar sağlayan 
imtiyaznameye de diplama denmiştir. 

Ortaçağ'da resmi devlet daireleri tara
fından diplama kelimesi yerine "berat, 
mektup, belge" manalarma gelen charta, 

· epistola, littera, pagina, briet ve urkun
de kelimeleri kullanılmıştır. Fransızca'da 
diplôme "şehadetname, berat, imtiyaz" 
anlamlarını taşımakta; aynı kökten ge-
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len diplomatik ise "şehadetname. imti
yazname ve eski ahid ve kanunlarla be
rat vb. şeyleri halletme fenni" , daha ge
niş anlamda "hukuki ve idari önem taşı
yan belge ve resmi kayıtları malzeme ve 
muhteva yönünden inceleyen bilim dalı" 
şeklinde tarif edilmektedir. Diplomatika 
olarak da kullanılan diplomatik, çeşitli 

belgelerin yazılış tarz ve şartları, kulla
nı lma yerleri, ihtiva ettiği unsurları ve 
zaman içinde belgelerin özelliklerinde 
meydana gelen değişiklikleri inceler. 

Diplomatiğin bir ilim olarak ortaya çık

ması pratik bir ihtiyaçtan doğmuştur. 
Ortaçağ Avrupası'nda savaşlar sonucu 
kaybolan belgelerin yenilenmesi sırasın
da sahtelerinin de düzenlenmiş olması 
hakiki ve sahte belgelerin t esbiti işini 

gündeme getirmiş ve bunların özellikle
rinin belirlenmesi konusundaki çalışma
lar neticesinde de diplomatik ilmi orta
ya çıkmıştır. XVII. yüzyıl sonlarında Mi
lanolu piskoposluk üyelerinin, hakikili
ğinden şüphelenerek incelenmek üzere 
papalığa gönderdikleri, Papa lll. Innocent 
(ıı98-ı2ı6) tarafından yazıldığı iddia edi
len mektubun sahte olduğu anlaşılınca 
gerçekle sahte bir belgenin farkları pa
palıkça ortaya konmaya çalışıldı. Bun
dan sonra diplomatikle ilgili bazı çalış
malar yapıldı; hatta Cizvit Dan i el van 
Papebroeck, 167S'te yayımlanan Acta 
santrum 'daki yazısında Saint Den is Ma- · 
nastırı' ndaki krallık belgelerinin hepsini 
ayırım yapmaksızın sahte olarak vasıf
landıracak kadar ileri gitti. Diplomatik 
hakiki manada ilim olma hüviyetini, an
cak Fransız Benedietin tarikatı mensu
bu olan Dam Jean Mabillon'un 1681'de 
Latince olarak kaleme aldığı De re dip
lamatica li b ri sex adlı eseriyle kazandı. 
Bu eserle arşiv belgelerinin özellikleri 
tesbit edilerek araştırma ve inceleme 
usullerinin temelleri atıldığı gibi hakiki 
ve sahte belgelerin ayırt edilmesi husu
sunda kaideler de kondu. 

Jean Mabillon'un eserini, XVIII. yüzyıl
da diğer Avrupa devletlerinde diploma
tik üzerine yayımlanan kitaplar takip et
ti. İngiltere'de Madox Famulare Angli
canum (ı 702), İtalya'da Maffei Istaria 
Diplamatica (1727), Fransa'da Rene Pros
per Tassin ve Charles François Taustain 
Nauveau traite de diplamatique (1-XV, 
Paris ı 750- ı 765); D. de Vaines, Dictian
naire de Diplamatique Gatterer, Ele
menta Artis Diplamaticae (Göttingen 
ı 765), Schoneman, Essai de systeme ge
neral de diplamatique (I-Il, Hamburg 
180 ı) adlı eserleriyle diplomatik ilmine 

yenilikler getirdiler. İlk diplomatik öğ
retimi yapan müessese olan Ecoles des 
Chartes ise 1821'de Fransa'da açıldı; bu
nu XIX. yüzyılın ortalarında Viyana ve 
diğer Avrupa ülkelerinde açılanlar takip 
etti. !il MÜBAHAT S. KüTÜKOGLU 

İslam Devletlerinde Diplomatik. Diplo
matiğin tarihi İslam'da Hz. Peygamber 
zamanına kadar gider. Bu konuda yapı
lacak araştırmalara ışık tutacak malze
me, bugüne ulaşabilmiş az sayıdaki bel
gederi ziyade kiltipler ve diğer görev
liler için kaleme alınmış çeşitli türden 
eserlerdir. Hicrf ilk asırlardan itibaren 
düzenlenmiş olan evrak ve defterlerin 
nasıl tutulması gerektiği konusunda ol
dukça iyi ve sistemli şekilde hazırlan

mış el kitapları metodik olarak ele alın
dığında bunların birer diplomatik kita
bı olduğu görülür. Çünl{Ü modern dip
lomatiğin ele a ldığı bütün konular, bu 
erken dönem inşa ve küttab kitapların
da bulunmaktadır. Nitekim Kalkaşendf 
(ö. 821 / 14ı8). kendi zamanına kadar bu 
alanda yapılan belli başlı çalışmaları gö
rüp Sub}ıu'l-acşd fi şındcati'l-inşd adıy
la on dört ciltlik bir İslam diplomatik an
siklopedisi meydana getirmiştir. 

Cahiliye dönemi Arap toplumunda ol
dukça zengin şifahf kültür ve edebiya
tın bulunmasına karşılık yazılı evrak ge
leneğinin çok zayıf olduğu bilinmekte
dir. 61 O yılında İslamiyet'in ortaya çıkı
şı hemen her konuda yeni bir dönemin 
başlangıcı olmuş, 622'de hicretle birlik
te Medine şehir devletinin kurulması ise 
devlet geleneğinde yeni bir devir baş
latmıştır. Hz. Peygamber'in dinf bir li
der, devlet başkanı ve orduların kuman
danı olması onun dini. siyası ve askeri 
alanlarda kararlar almasını, civarındaki 
kabileler ve devletlerle, hatta Bizans ve 
Sasanf gibi o dönemin en büyük iki im
paratorluğu ile temasa geçmesini, yazış
malar yapmasını zaruri kılmıştır. İbn Sa' d 
Hz. Peygamber'in İslam'a davet mek
tuplarını eserinde bir araya getirmiştir 
(et·Tabakat I, 258-291) Oldukça yoğun 
sayılabilecek bu yazılı muhaberat Arap 
dünyası için tamamen yeni olan yazış
ma ilmini ortaya çıkarmıştır. Hz. Pey
gamber kalem ve mürekkebin kullanılış 

biçimi, yazının tertibi, kimlere nasıl hi
tap edileceği, besmele, selam, dua ifa
deleri, mühür ve tarih koyma gibi mo
dern diplomatik ilminin temel konula
rı ve problemleriyle bizzat ilgilenmiş, 

mektup ve yazılar yazdırırken · istihdam 


