DiNI MOSiKi
mm

kıraati,

tarafından

selamdan sonra müezzinler
okunan tesbihat ve dualar

şeklinde sıralanabilir. Bunların dışında
değişik

zaman ve yerlerde okunınakla
birlikte cami mOsikisi türleri içine giren
temcfd, sala (saıat), münacat, tekbir, salat-ı ümmiyye, mevlid, mi'raciye, Muhammediye, tevşfh, cami na'tı ve ramazan
ilahileri de önemli birer form olarak ortaya çıkmaktadır (bk. CAMi MÜSİKİSİ).
Tekke mOsikisi ise cehrf tarikatların
zikirleri esnasında daha çok ritme dayalı, 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 gereği hem cami hem de tekkede okunmaktadır; bu ise her iki mOsikide de
müşterek taraflar olduğunu gösterir. Ancak tekke ilahileri bazan mCısiki aletleri
refakatinde okunabildiği halde cami ilahilerinde bu mümkün değildir (bk. TEKKE MÜSİKİSİ).
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Ezgi, Türk M us ikisi, lll, 54; Ergun, Antoloji,
1, ll, 13; Nuri Özcan. Onsekizinci Asırda Os·
manlllarda Dinf MQsikf (doktora tezi, 1982),
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DiPLOMATiK

L

Belgelerin özelliğini inceleyen
bilim dalı.

_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 kağıdı"dır. Roma'da imparator veya senato tarafından posta vasıtalarında kullanılmak üzere verilen pasaporta ve askerlik yapanlara bazı iml{anlar sağlayan
imtiyaznameye de diplama denmiştir.
Ortaçağ'da resmi devlet daireleri tarafından diplama kelimesi yerine "berat,
mektup, belge" manalarma gelen charta,
· epistola, littera, pagina, briet ve urkunde kelimeleri kullanılmıştır. Fransızca 'd a
diplôme "şehadetname, berat, imtiyaz"
anlamlarını taşımakta; aynı kökten ge360

len diplomatik ise "şehadetname. imtiyazname ve eski ahid ve kanunlarla berat vb. şeyleri halletme fenni" , daha geniş 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, kullanı l ma yerleri, ihtiva ettiği unsurları ve
zaman içinde belgelerin özelliklerinde
meydana gelen değişiklikleri inceler.
Diplomatiğin

bir ilim olarak ortaya çık
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 özelliklerinin belirlenmesi konusundaki çalışma
lar neticesinde de diplomatik ilmi ortaya çıkmıştır. XVII. yüzyıl sonlarında Milanolu piskoposluk üyelerinin, hakikiliğinden şüphelenerek incelenmek üzere
papalığa gönderdikleri, Papa lll. Innocent
(ıı98-ı2ı6) tarafından yazıldığı iddia edilen mektubun sahte olduğu anlaşılınca
gerçekle sahte bir belgenin farkları papalıkça ortaya konmaya çalışıldı. Bundan sonra diplomatikle ilgili bazı çalış
malar yapıldı; hatta Cizvit Dan iel 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, ancak Fransız Benedietin tarikatı mensubu olan Dam Jean Mabillon'un 1681'de
Latince olarak kaleme aldığı De re diplamatica li bri sex adlı eseriyle kazandı.
Bu eserle arşiv belgelerinin özellikleri
tesbit edilerek araştırma ve inceleme
usullerinin temelleri atıldığı gibi hakiki
ve sahte belgelerin ayırt edilmesi hususunda kaideler de kondu.
Jean Mabillon'un eserini, XVIII. yüzyıl
da diğer Avrupa devletlerinde diplomatik üzerine yayımlanan kitaplar takip etti. İngiltere'de Madox Famulare Anglicanum (ı 702), İtalya'da Maffei Istaria
Diplamatica (1727), Fransa'da Rene Prosper Tassin ve Charles François Taustain
Nauveau traite de diplamatique (1-XV,
Paris ı 750- ı 765); D. de Vaines, Dictiannaire de Diplamatique Gatterer, Elementa Artis Diplamaticae (Göttingen
ı 765), Schoneman, Essai de systeme general de diplamatique (I-Il, Hamburg
180 ı) adlı eserleriyle diplomatik ilmine
ması

yenilikler getirdiler. İlk diplomatik öğ
retimi yapan müessese olan Ecoles des
Chartes ise 1821'de Fransa'da açıldı; bunu XIX. yüzyılın ortalarında Viyana ve
diğer Avrupa ülkelerinde açılanlar takip
etti.
MÜBAHAT S. KüTÜKOGLU
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İslam Devletlerinde Diplomatik. Diplomatiğin tarihi İslam'da Hz. Peygamber
zamanına kadar gider. Bu konuda yapı
lacak araştırmalara ışık tutacak malzeme, bugüne ulaşabilmiş az sayıdaki belgederi ziyade kiltipler ve diğer görevliler için kaleme alınmış çeşitli türden
eserlerdir. Hicrf ilk asırlardan itibaren
düzenlenmiş olan evrak ve defterlerin
nasıl tutulması gerektiği konusunda oldukça iyi ve sistemli şekilde hazırlan
mış el kitapları metodik olarak ele alın
dığında bunların birer diplomatik kitabı olduğu görülür. Çünl{Ü modern diplomatiğin ele a l dığı 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 görüp Sub}ıu'l-acşd fi şındcati'l-inşd adıy
la on dört ciltlik bir İslam diplomatik ansiklopedisi meydana getirm i ştir.

Cahiliye dönemi Arap toplumunda oldukça zengin şifahf kültür ve edebiyatın bulunmasına karşılık yazılı evrak geleneğinin çok zayıf olduğu bilinmektedir. 61 O yılında İslamiyet'in ortaya çıkı
şı hemen her konuda yeni bir dönemin
başlangıcı olmuş, 622'de hicretle birlikte Medine şehir devletinin kurulması ise
devlet geleneğinde yeni bir devir baş
latmıştır. Hz. Peygamber'in dinf bir lider, devlet başkanı ve orduların kumandanı olması onun dini. siyası ve askeri
alanlarda kararlar almasını, civarındaki
kabileler ve devletlerle, hatta Bizans ve
Sasanf gibi o dönemin en büyük iki imparatorluğu ile temasa geçmesini, yazış
malar yapmasını zaruri kılmıştır. İbn Sa' d
Hz. Peygamber'in İslam'a davet mektuplarını 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. Peygamber kalem ve mürekkebin kull anılış
biçimi, yazının tertibi, kimlere nasıl hitap edileceği, besmele, selam, dua ifadeleri, mühür ve tarih koyma gibi modern diplomatik ilminin temel konuları ve problemleriyle bizzat ilgilenmiş,
mektup ve yazılar yazdırırken · istihdam

DiPLOMATiK
ettiği kırktan

da

fazla katibe açıklamalar
(Kettanl, 1, 199 vd.). .

bulunmuştur

Hz. Peygamber devrinde divan usulünün henüz benimsenmediği, Halife Ömer
dönemindeki tartışmalardan anlaşılmak
tadır. Ancak Asr-ı saadet'te münferit
belgelerin dışında bazı defterlerin tutulduğu konusunda kaynaklarda bilgi bulunmaktadır. Hz. Peygamber'in, "Bana
müslüman olanları yazınız " (Buharf, "Cihad", 181) emriyle ilk nüfus sayımının
yapılması; hanımı hacca gitmek isteyen
bir sahablnin, "Ben orduya yazıldım" ifadesinin hadiste yer alması (Buharf, "CiMd", 140, 18 1; Müslim, "J:Iac", 424); Hayber'in fethi sırasında ResOl-i Ekrem'in
Zeyd b. Sabit'i müslümanların sayısının
tesbitiyle görevlendirmesi ; Tebük seferi
hazırlıklarından bahseden Ka'b b. Malik'in, "Mücahidlerin künyelerini divan
defterleri almıyordu" demesi bu dönemde mali, askeri maksatlarla defter tutulduğunu göstermektedir (Fayda, ll, 160161 ). Hulefa -yi Raşidln zamanında bu
uygulama artarak devam etmiş, özellikle Halife Ömer devrinde divan teşkilatı
nın kurulması ve divan adıyla çeşitli defterlerin tutulması önemli bir gelişme olmuştur. Muhammed Hamidullah başta
Hz. Peygamber'in davet mektupları olmak üzere Hulefa -yi Raşidln dönemini
de içine alan resmi yazışmalara ait vesikaların metinlerini doktora tezi olarak
Fransızca'ya çevirmiş (Paris 1935), daha
sonra da Arapça asıllarını yayımiarnıştır ·
(Kah i re 1941)
Divanın, yapılan fütuhatta elde edilen
ve "fey" adı altında toplanan cizye, harac ve ticaret malları gibi vergilerin adil
bir sistemle idaresi için yapılan istişare
toplantıları sırasında İranlı olan ve İran'ı
tanıyan bazı sahabilerin tavsiyesi üzerine ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Divan
defter tutma sistemidir. "Levha" adıyla
da anıla n bu defterlerin Medine d ı şın d a
Medain, Küfe, Basra, Dımaşk, Humus,
Ürdün, Filistin ve Mısır'da da tutulduğu
bilinmektedir. Hz. Ömer'in kurduğu bu
divanın dili merkezde ve taşrada Arapça· dır. Buna ka rşılık mesela Basra ve KOfe'de biri orduya, diğeri vergilere ait olan
iki divandan birincisinin dili Arapça, ikincisinin Farsça idi. Suriye'de de biri Arapça, diğeri Rumca iki divan tutuluyordu
(Fayda, ll, 150-151 ).

Emeviler döneminde hem sayı hem
de mahiyet açısından divan teşkilatında
önemli gelişmeler olmuştur. Şüphesiz
bu durum, defter ve evrak olarak divan
kayıtlarının çoğalmasına da zemin ha-

zırlamıştır. Bu dönemde katiplerin, halifelerin bütün kararlarını yazmaları bir
gelenek haline gelmişti. Yazışma tekniği gerek biçim gerekse üsiOp bakımın
dan büyük bir gelişme kaydetmişti. Erneviler'de resmi dil Arapça idi ve divanda
kaleme alınan belgeler Arapça yazılıyor
du. Ancak 701 'de Deyrülcemacim Savaşı ' nda bütün divanların yanması , Ernevfler zamanında divanın nasıl işlediği konusunda bilgi edinilmesini engellemiş 
tir. Ancak Muaviye döneminde belgelerde tahrifata yeltenilmiş olmasından dolayı bunu önlemek için mvanü'l- hatem
denilen bir büronun kurulduğu bilinmektedir.

Abbasller devrinde divan teşkilatı mükemmel halini almış, Divanü'r-resail ve' linşa, önemli evrak ve defterlerin yer aldığı devlet divanı olmuştur. Çok geliş
miş bir bürokrasi ve divan geleneğine
sahip olan İran'ın tesiriyle Bağdat ilim,
sanat ve edebiyatın yanında inşa ve kitabetin de merkezi olmuştur. Bu dönemde inşa ve kitabette geliştirilen usul ve
kaideler, Ortaçağ boyunca meydana çı 
kan irili ufaklı pek çok İslam- Türk hanedanın ca model alınmıştır.
Abbas! divan ve inşa usulü, diğer İs
lam devletlerinde de gelenek halinde geliştirilerek devam ettirilmiştir. Ayrıca bu
devletler zamanında inşa ve kitabette
kaydedilen gelişmeler bu konuda yazı
lan eserlerle sonraki nesillere aktarı l mış
tır. Fatımfler zamanında inşa ve kitabette önemli gelişmeler o l muştur. Ebü'l -Kasım İbnü's - Sayraft (ö 542 / 1147). bu konuyla ilgili ~iimJ.nü divani'r -resa,il adlı eserinde geniş bilgi verir. Memlükler
döneminde divanın işleyişine dair Şeha
beddin İbn Fazlullah'ın (ö . 749 / 1349) etTa crff bi'l - muştalahi'ş- şerif' i, Halil b.
Şahin ez-Zahiri'nin (ö . 873/ 1468) Zübdetü Keşfi'l-memalik' i ve özellikle Kalkaşend l'ni n Ş ubJ:ıu 'l- a cşa adlı eseri
önemlidir. Kalkaşendl eserinde mvanü'l inşa'nın çalışması ve burada görevli kişiler hakkında etraflıca bilgi vermiştir.
Kullanılan belge çeşitleriyle ilgili genel tabirler kitap, vesika, sak. senet, hüccet, zahfr ve sicildir. Ülkelere göre bazan bunlardan biri daha çok tercih edilirdi. önceleri devlet belgeleri genelde
"kütüb" şeklinde adlandırıldı; daha sonra kütübü'l-hassa ve kütübü'I-amme olarak ikiye ayrıldı. Bunlar da konularına göre kitabü'l-evkaf, kitabü's-sicil. kitabü'leyman gibi alt bölümlere ayrılırdı. Resml yazışmalara mükatebat, bununla ilgili büroya da dlvanü'l-mükatebat deni-

!irdi. Ayrıca müraselat, resail ve dlvanü'rresail, inşa ve divanü'l-inşa gibi tabirler
de kullanılmıştır.
Kalkaşendi, tayin mektuplarını "vilayet" başlığı altında değerlendirir. İlgili
olduğu konuya göre de "vilayetü'l-ahd,
vilayetü'd-dlvan, vilayetü'l-hisbe, vilayetü'l-Kahire" gibi ifadelere yer verir. Muhtelif derecelerdeki t ayinler için yaygın
olarak kullanılan t abirler ise ahid, taklid, tefviz, mersOm, tevkf' ve menşurdur.
Antlaşmalar için ahid, akid ve misak gibi genel tabirler kullanılmıştır. Ahid özellikle siyasi antlaşmalarda, akid özel sözleşmelerde yaygındır. Misak kelimesine
ise seyrek rastlanır. Ayrıca ikta tahsisi,
vergi anlaşmaları , iş ve ticaretle ilgili belgeler de vardır. Müsahemat, daha çok
vergi konusunda muafiyeti ve gösterilen kolaylıkları ifade ederdi. Tarhaniyyat
ise yaşlı memurları vergiden muaf tutma veya onlara belli bir maaş tahsisiyle
ilgili olan belgelerdir.

Hukuki konulara gelince, bunlardan
gayri müslimlerin memleket içinde serbest dolaşım izinlerini ihtiva eden
belgelere "eman" denir. Kalkaşendf bunun tarihini Hz. Peygamber zamanına
kadar götürür ve Emevl, Abbas!, Fatı
ml ve Memlükler devrinden örnekler
verir. Ortaçağ boyunca hukuki sahadaki gelişmeleri ayrıntılı olarak ele alan
Kalkaşendi, bu konuda başlıca şu belgelerden bahsetmiş ve bunlara ait yüzlerce örneği metinler halinde eserine
dercetmiştir: Biatlar, akidler, icazetler,
mülattıfat, taklidler, tevfizler, tevki' ler,
vasiyetler, yeminler, vakfiyeler ve fetvalar.
yabancı

Belgeleri muhtevalarına ve ait oldukmeslek ve kalemiere göre tasnif etmek de mümkündür. Belge türlerinin
devletlere ve deviriere göre farklı ına
nalar kazandığı dikkat e alını rsa bunların her birinin tarihi seyir içinde ayrı ayrı incelenmesinin zarureti ortaya çıkar.
Mesela "menşur " terimi, Mısır'da önceleri köylülerin mürur tezkiresi anlamın
da kullanılıyordu . Abbasller'de tirnar sahiplerine verilen belgelere menşur denilirken Fatımfler' de belirli tayinler. EyyObiler'de ve hatta Selçuklular'da genel olarak tayinler menşurla yapılmıştır.
Memlükler'de ise dirlik imtiyazları menşurlarla verilmiştir. Belgelerde kullanı
lan yazı türleri ha kkında yeterince ilmi
ları

araştırma yapılmamıştır. Kalkaşendfde,

Arapça belgelerde bulunan bazı işaret
Ierin ne manaya geldiğine dair listeler
vardır.
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Mağrib'de belge yazımında takip edilen yol daha basittir. Mağrib belgelerinin kayda değer özelliklerinden biri. Muvahhidler döneminde geliştirilen belgenin sıhhatini gösteren özel işaretlerdir.
"Aiamet" adı verilen bu işaretler daha
sonra kağıdın baş kısmına, besmete ve
salvelenin altına yazılmaya başlanmış
tır. Muvahhidler'den Ya'küb ei-Mansür
zamanında (ı ı 84- ı ı 99) bu işaretler dinar üzerine işlenmiş, Hafsfler döneminde (ı228-1574) bunlara "ve ' ş-şükrü Iiilah" ibaresi eklenmiştir. Endülüs'te Nasriler "ve la galibe illallah" tabirini kullandılar. önceleri hükümdarların bizzat
yazdığı bu özel işaretler daha sonra "sahibü'l- atame" unvanlı bir görevli tarafından kaleme alındı . Bu görevli çok defa meşhur alimlerden biri olurdu. Mesela İbn Haldün Tunus 'ta bu görevde
bulundu.
Fas'ta Muvahhidler'in Sa'dfler'in sonuna kadar kullanıldığı alametin sadece yazı stili değişti ve alarnet oldukça
zor okunan stillerde yazıldı. Bunda Osmanlı tu ğrasının rolü olduğu söylenebilir. Filaliler döneminde Muvahhidler' in
icat etti ği alarnet tamamen terkedildL
Onun yerine hamdele ve salvele arasın
daki boş yere yuvarlak mühür işareti konuldu. Kuzey Afrika diptomatiğinin önemli bir özelliği de belgenin sona erdiğini
belirtmek için kullanılan, kuyruğu sağa
doğru uzatılmış "inteha" (sona erdi) anlamında bir " ha " nın bulunmasıdır.

İslami devirde İran · da diptomatiği n
tarihi, bu yörede Türk devletlerinin kuruluşuna kadar gider. Samanfler. İ ran
kültüründen çok yönlü etkitenm i ş olmalarına rağmen yazı dili olarak Arapça'yı kullanmışlardı r. Gazneli Mahmud'un
(999-1 030) Farsça'yı resmi dil kabul etmesiyle Farsça diplomatik dili olmuştur.
Benzeri bir gelişme Selçuklular döneminde de görülür. Gazneliler'le hilafet
merkezinin yazışmaları Arapça belgelerin Farsça'ya, Farsça olanların da Arapça'ya çevrilmesini zorunlu kıldı. Bunun
yanı sıra özellikle İlhanlılar devrinde belirgin olan Türkçe'nin etkisini de zikretmek gerekir.
Farsça belgeler genelde daha önce anı
lan Arapça belge çeşitleriyle aynıdır. En
önemli ayırım, tasdik edici ve emredici
belgeler arasında yapılabilir. Birincisi hukuki işleri ve şahitli, kayıtlı belgeleri ihtiva eder. Bu belgeleri düzenleme, İslam
hukukuyla ilgili görevlilerin yetkisi dahilinde bulunurdu. Kabale, temessük, akid-
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name, nikahname, vasiyetname, vekaletnamçe gibi. Bunlardan ayrı olarak emir
ihtiva eden belgeler idari mekanizmanın
üst kademesine aittir. Hükümdar veya
onun temsilcisi tarafından uygulanır ve
divanda kayıtlı bulunur. Kural olarak hükümdarın isteği fermanla ifade edilir.
Fermana ilaveten çok çeşitli belgeler için
menşur terimi kullanılır. Diğer belge türleri taklid, tefvid, teslim ve misaldir. Nişan ve mektup tabirleri Timur döneminde ortaya çıkmış ve XVII. yüzyıla kadar
kullanılmıştır. Hükümdarın emirlerine
hüküm de denirdi. Kaçarlar döneminde
adiandırma belgenin çıktığı makama göre yapılır ve sadece şahın emirlerine ferman adı verilirdi. Hanedana mensup valilerin emirlerine rakam, diğer yöneticilerin emirlerine hüküm denirdi. Hükümdarla rın elinden çıkan mektuplar (dest-i
hatt-ı hümayun) belge ile diğer yazışma
lar arasında bir durumdadır; bunların
muhtevası da bir işi n bizzat yönetici tarafından yapılmasından gizli mesajiara
kadar değişir.
Belgelerde dış şekil muhtevadan daha çok değişikliğe uğramış olup tuğra
Selçuklular tarafından kullanılmıştır. Selçuklular döneminde tuğrada hükümdarm ismi ve unvanı bulunurken Moğollar
buna "bahadır" ve "üge manu " (benden
bir erriirdir) ifadesini eklediler. Tuğra XVII.
yüzyıla kadar belli belgelerde kullanıldı
ve Buhara hanları ile Altın Orda sultanlarınca da benimsendi. Akkoyunlu belgelerinde tuğranın yanı sıra damga da
yer alırdı. Moğollar bu uygulamaya bir
yenilik getirdiler. Uygurlar'dan alınan
uygulamada ilk satır içeriden başlıyor
ve burada h ükümdarın ismi vurgulanı
yor, yeni satırın başına "yarlık " kelimesi
ekleniyordu. Önemli değişikliklerle birlikte bu uygulama XVII. yüzyıla kadar
sürmüştür. Şah İsmail döneminde bazı
belgelerden tuğra çıkarılmış, fakat ilk
iki satırın içeriden başlama uygulaması
devam ettirilmiştir. önceleri belgenin altında yer alan mühür belgenin başına
konulmaya başlandı.
Orjjinal doküman

yokluğu

sebebiyle
stili hakkında yeterli bilgi yoktur. Tuğranın kalın uçtu kalemle yazıldığı bu dönemde
Abbasfler zamanında geliştirilen yazı çeşitlerinin kullanıldığı tahmin edilebilir.
Bu arada eski bir Farsça satış akdine
bakarak ta'lik kullanıldığı söylenebilir.
İlhanlılar'dan kalma Moğol belgeleri Uygur alfabesiyle kaleme alınmış , satır araSelçuklular' ın kullandı ğı yazı

!arına

da bunların Arap harfleriyle yazılı
yer verilmiştir. Moğol sonrası divanlarda genellikle ta'lik, bazan da sülüs, XVI. yüzyılda ise nesta'likle birlikte
şekline

şikeste kullanılmıştır.

iran'da ilk zamanlarda belgeler ve yaveya Dlvanü'r-resail denilen yerde hazırlanırken XVII. yüzyıldan itibaren tuğralı belgeler vak'anüvislerin dairelerinde hazırlanmaya baş
landı. Kimin hangi tür belgeleri hazır
layacağı tesbit edilmişti. Ferman ihtiva
eden belgeler münşiü'l-memalik, bunun
dışındakiler ise vak'anüvisler tarafından
hazırlanırdı. Ayrıca defterhane denilen
bürolar da bir kısım belgeleri hazırla
maya yetkiliydiler. Bunların hazırladığı
belgeler tuğra taşımazdı.
zışmalar Darü'l-inşa

Divanlarda Farsça bölümterin yanında
Gazneliler'den itibaren yabancı dillerle
ilgili bölümler de yer almıştır. Mesela
İlhanlılar'da bu durum açıkça görülür.
Babürlüler, Osmanlılar'la bazan Arapça bazan da Doğu Türkçesi'yle yazıştı
lar. Safeviler ise Osmanlıca yazışıyorlar
dı. Kaçar hanedam döneminde yabancı ülkelerle yapılan yazışma dili Fransız
ca idi.
Belgenin Rükünleri. Belgenin ihtiva etunsurlar diplomatik biliminin temel
konusudur. İlk dönemden itibaren belgelerin temel unsur ve rükünleri besmete, unvan ve elkab, hamdele, teşeh
hüd, salvele, selam. ba'diye (amma ba'd).
metin, selam, tarih, imza ve mühürdür.
Besmele, Hz. Peygamber'in mektuplarında devamlı yer verilen ve nadiren terkedilen temel unsur olup Kur'an'da zikredildiği ve bugün kullanıldığı şekilde
uzun olabildiği gibi daha kısa şekilde de
yazılırdı. Nitekim 6 (628) yılında Mekkeliler'le yapılan Hudeybiye Antiaşması'nın
besmete ile başlamasına Mekke müşrik
leri karşı çıkarak "bismikellahümme"
yazılmasını istemişler ve Hz. Peygamber'in tasvibiyle bu şekil yazılmıştır. Baş
langıçta bütün belgelerde besmele, hamdele, salvele unsurları bu l unduğu halde
bunların hangi dönemlerde nasıl bir değişikliğe uğraya rak terkedildiği hususu
-mesela Osmanlı belgelerinde bu rükünlere hiç yer verilmemiştir- araştınimaya
değer bir konudur.
tiği

Unvan ve elkab, mektupların giriş kı
temel unsuru olup daima muhafaza edilmiştir. Metnin kimden kime
gönderildiğini belirten bu bölüm, "min
fütan ila fülan " tabirinde en genel ifasımlarının
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desini bulur. Kalkaşendi bu tabirin on
beş çeşidi ni tesbit etmiştir. Ayrıca hitap
edilen kimseye dua da önemli bir unsur
olup her makam ve lakabın kendine has
duası vardı. islam diplomatiğinde belgelerde şahıslar isimleri. künyeleri, nisbeleri, takapiarı ve sıfatlarından (na'tnuOt) biri veya birkaçı ile birlikte zikredilmiştir. Emeviler zamanında isim ve
künye yeterli görülürken Abbasiler'de
lakap ve sıfat da kullanılmaya başlan
mıştır. Memlükler döneminde ise künye
kullanımının çok yaygın olduğu görülmektedir. Devrin en önemli kaynağı Şub
hu'l- a cşa'da 1SO'nin üzerinde el kab,
300'ün üzerinde sıfat zikredilir.
Metin belgenin esasını teşkil eden, belgenin başlangıcı ile bitişini ayıran unsur durumundadır. Metnin üstü belgenin iftitah, altı hatime kısmıdır. Diplomatik dilinde metin "ma-beyne's-selameyn" şeklinde de ifade edilmektedir.
Hatime kısmında yer alan tarih, mühür
ve imza ise metne sıhhat ve geçerlilik
kazandıran ve belgenin güvenilirliğini
arttıran üç teknik unsurdur. Hicret esas
alınarak tarih konulması genellikle Hz.
ömer'le başlamış kabul edilirse de bizzat Hz. Peygamber tarafından hicret esasına göre tarih yazıldığı kaynaklarda zikredilmekte, ilk tarih koyanın Hz. Peygamber olduğu, Halife Ömer' in ona uyduğu belirtilmektedir (Kettani, ı. 257-258).
islam dünyasında esas olarak hicri takvim kullanılmakla birlikte nadiren on iki
hayvan takvimi, Yezdicerd takvimi gibi
farklı takvimlere de rastlanmaktadır.
Kalkaşendi on dokuz eski takvimi eserinde değerlendirmiştir (Şubhu'l-a cşa,
Vl, 234 vd )

Mührün bizzat Hz. Peygamber taragüvenilir pek çok kaynakta belirtilmiştir. Bu ha ri' de Enes b.
Malik'ten rivayet edilen bir hadiste, Resülullah Bizanslılar'a mektup yazdırmak
istediğinde kendisine, "Mektup mühürlü olmazsa okumazlar" denilmiş, o da
gümüşten, üzerinde yukarıdan aşağıya
doğru "Allah - Resul - Muhammed" kelimelerinin sıralandığı "Muhammed Allah'ın elçisidir" ibaresini ihtiva eden bir
mühür kazdırmıştır (Buhari, "Liba.s", 52,
55; Kettani, ı. 253-254). Bu mührü daima hazır bulunduran bir de mühürdar
seçmiştir. Mühür kullanmak sünnet olduğu için islam ülkelerinde gerek resmi gerekse hususi mahiyetieki belgelerde mühür temel bir unsur olarak yer
almış, muhteva ve şekil bakımından çok

fından kullanıldığı

ilgi çekici mühürler kazdırılmıştır. iran'da fermanlar ve mektuplar önceleri
sultanın tevkli veya imzasını taşırken
daha sonra mühür kullanılmaya baş
landı (XVlL yüzy ıl) . Kaçarlar döneminde ise mührün yanı sıra bir de tuğra
konuldu. Mühür başlangıçta belgenin
en altında idi. Safeviler'in ilk dönemlerinde dokümanın en üstüne konulurdu; fakat valilerin belgelerinde yine en
altta yer alırdı. Kare mührün yanı sı
ra Timurlular bazan yuvarlak mühür
de kullanırlardı. Farklı konular için değişik mühürlerin kullanılması Safeviler
zamanında da yaygındı. Bazı hallerde ise
imzalı yüzükler basılırdı. Büyük mühürlerde bazan on iki imarnın isimleri de
bulunurdu, fakat küçüklerde sadece sultanın adı yer alırdı. Büyük mühürler genelde yuvarlak iken küçükler dikdörtgen
şeklinde olurdu.
Belge süretleri de diplomatiğin önemli
bir konusudur. Çeşitli maksatlarla belgelerin mükerrer nüshaları hazırlanıyor
veya çoğaltılıyordu. Tarafların ellerinde
birer tasdikli nüshanın bulunması gerektiğinde belgeden iki veya daha çok
süret hazırlanıyordu. Nitekim daha hicri
2. yılda müslümanlarla yahudiler ve diğer unsurlar arasında yapılan Medine
sözleşmesi, biri Hz. Peygamber'de diğe
ri yahudilerde kalmak üzere iki nüsha
hazırlanmıştı. Resmi evrakın süretlerinin defterlere işlenmesi de muamelat
için esastı . Resmf dairelerde hazırlanan
esas nüsha ilgili kişiye verilir, bunun aynısı veya özet halinde süreti defterlere
iş lenirdi.
Yazı Malzemesi. Kağıt, kalem. mürekkep, hokka vb. bürokraside katiplerce
ihtiyaç duyulan temel malzemenin temini, kalitesi, mahiyeti üzerinde islam
tarihi boyunca titizlikle durulmuştur.
Asr-ı saadet'te Kur'an ayetleri nazil oldukça derhal kayda geçirilmesi esas olduğundan Hz. Peygamber'in tarifleri ve
tavsiyeleri doğrultusunda ayetler kemik,
taş, tuğla, kağıt, deri vb. üzerine yazıl
mıştır. Çinliler kağıda, Hintliler beyaz ipeğe, iranlılar ve onlara komşu olması dolayısıyla Araplar da manda. sığır, koyun
ve vahşi hayvan derilerine, beyaz taş
lara, bakır ve demire, koyun ve develerin kürek kemiklerine yazı yazmışlar
dır. Ancak derinin islam tarihinde özel
bir yeri vardır. Hz. Peygamber yazılarını
deriye yazdırınayı tercih etmiştir (Kettani, ı. 206). Abbasiler döneminde özellikle Harünürreşfd devrinden (786-809)

itibaren kağıdın yaygınlaşmaya başla
bilinmektedir. Kağıtların muayyen
ebatlara göre kesilmesine "kat" denirdi. Ortaçağ boyunca islam devletlerinde
yaygın olarak sülüsan. nısf, sülüs, rub'
ve südüs şeklinde beş muhtelif boy kuldığı

lanılmıştır.
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