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yönelik olduğundan bazı islam hukuk
çuları, islami döneme ait olduğu bilin
mekle birlikte üzerinden asırlar geçtiği 
için sahibinin bulunmasına imkan olma
yan definelerin, toplumun ortak yarar
ları için harcanmak üzere beytülmale 
devredilmesi gerektiğini ileri sürerler. 
Hatta İslam öncesi döneme ait define
lerin arazinin ilk sahibine ve onun miras
çılarına ait olduğu şeklindeki görüşler 
de islam hukukunun teşekkül devri iti
bariyle islami fetihterin üzerinden fazla 
zamanın geçmemiş olması ve arazinin 
ilk sahibinin bilinmesinin mümkün gö
rülmesiyle izah edilebilir. 
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DEFNÜ'z-ZÜNÜB 
( y_,;.:ıliJ~ ) 

Araplar arasında 
suç işleyen kimsenin 

suçunun bağışlanması için 
yapılan bir merasim. 
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"Günahların gömülmesi" manasma ge
len defnü'z-zünüb konusunda bilinen tek 
kaynak, İbn Fazlullah ei-Ömerfnin (ö. 749/ 
1349) et-Tacrif bi'l-muştalaJ:ıi'ş-şerif 
adlı eseridir. Burada verilen bilgiye gö
re Araplar'dan bir kimse büyük bir cü
rüm işlediği zaman onun güvendiği ba
zı kişiler, haksızlığa uğrayanın kabilesi
ne gider, içlerinden biri kabile büyükle
rinin huzurunda mazluma hitaben, "Sen
den falancanın günahını defnetıneni is
tiyoruz. Zaten o da sana karşı işlediği 
suçları itiraf etmektedir" diye söze baş
lar ve suçlunun bütün kusurlarını sayıp 
dökerdi. Bunun üzerine haksızlığa uğ
rayan kişi. haksızlık yapan kimsenin bü
tün suçlarının bunlardan ibaret olduğu
nu belirterek yerde kendi eliyle bir çu-
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kur açar ve, "Kendisini suçladığım falan
canın günahlarını bu çukura attım ve 
buraya elimle gömdüm" derdi. Sonra da 
çukuru toprakla kapatır ve eliyle düzel
tirdi. Araplar arasında çok yaygın olan 
bu tören sayesinde suç işleyen kişi an
cak bu şekilde kendisini temize çıkara
rak gönül huzuruna kavuşabilirdi. 

Her iki tarafın seçkinler meclisi huzu
runda sözlü olarak yapılan bu törende 
yazılı bir belge kullanılmazdı. Defnü'z
zünOb için meliklerin besmeteyle başla
yan yazılı belge verdiğini söyleyen Örne
ri bu belgelere bir de örnek zikretmek
tedir. Bu gelenek günümüzde tamamen 
ortadan kalkmıştır. 
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DEFREMERY, Charles François 

(1822 -1883) 

L 
Fransız şarkiyatçısı. 
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8 Aralık 1822' de Cambrai' de doğdu. 

1840'ta Paris'e giderek Reinaud, Caussin 
de Perceval ve Quatremere gibi ünlü şar
kiyatçılardan Arapça ve Farsça dersleri 
aldı. Caussin de Perceval'den sonra Col
lege de France'da öğretim üyesi olarak 
çalıştı (1868). Bir müddet sonra rahat
sızlığı yüzünden bu görevden ayrılıp İran 
tarihi ve edebiyatıyla ilgilenmeye başla
dı. 18 Ağustos 1883'te Saint-Valery-en
Caux'ta öldü. 

Eserleri. Daha çok neşre hazırladığı 

eserlerle tanınan Defremery'nin Memo
ires d'histoire orientale adlı kitabı, Jour
nal Asiaüque'te yayımlanan Doğu ta
rihiyle ilgili makalelerini ihtiva etmek
te olup iki cilt halinde basılmıştır (Paris 
1854- 1862). Neşre hazırladığı ve Fran
sızca'ya çevirdiği eserler de şunlardır : 1. 
İbn Battüta, RiJ:ıle (Tuf:tfetü'n · nil??tir tr 
gara' ibi'l·emşar ve caca' ibi'l-esfar). İtal
yan şarkiyatçısı Sanguinetti ile beraber 
neşre hazırladığı bu eser Fransızca ter
cümesiyle birlikte (Voyages d'Jbn Batoutah 

texte arabe, accompagne d'une traduction) 

dört cilt halinde yayımlanmıştır (Paris 
1853-1858). 2. İbnü'I-Esir, el-Kamil. Ese
rin Haçlı seferleriyle ilgili bölümlerini J. 
T. Reinaud ile beraber Fransızca tercü
mesiyle birlikte (Recueil des Histoirens 

des Croisades, histoirens orientaux) iki 
cilthalinde neşretmiştir (Paris 1872-1887). 
3. Mirhand, Raviatü'ş-saia. Eserin Gur
lular'la ilgili kısmını Fransızca'ya çevir
miş ve notlar ilave ederek yayımiarnıştır 
("Histoire des sultans Ghourides, extra
ite de l'histoire universelle de Mirk
hond", JA, IV. seri, II 118431. s. 167-200, lJl 
118441. s. 258-29 1). 4. Hamdullah Müs
tevfi-i Kazvini, Taril]-i Güzide. Bu ese
rin Selçuklular'la ilgili kısmını Fransızca'
ya çevirerek neşretmiştir ("Histoire des 
Seldjoukides, extrait du Tarikh·i Guzi· 

deh", JA, IV. seri, Xl 118481. s. 417-462; 
XII 118481. s. 259-279. 334 -370; XIII 118491. 
s. 15-55). s. Handmir, lfabibü's-siyer. 
Eserin. Türkistan ve Maveraünnehir' e 
hakim olan Moğol hanlarından bahse
den kısmını notlar ilavesiyle Fransızca'
ya çevirmiştir ("Histoire des Khans Mon
go1s du Turkestan et de la Transoxianei 
extraite du Habib Essiier de Khondemir", 
JA, IV. seri, XIX 118521, s. 58-94, 216-288) . 
6. Ata Melik Cüveyni. Taril]-i Cihiingü
şa. Bu eserin Mahmud Tarabi'nin isya
nı, Çağatay Han, oğlu ve torunuyla ilgili 
kısımlarını Fransızca tercümesiyle birlik
te yayımiarnıştır (JA, IV. seri, XX 118521. 
s. 370-406). 

Defremery'nin önemli çalışmalarından 
biri de Selçuklu Sultanı Berkyaruk hak
kındadır ("Recherches sur le regne du 
sultan seldjoukide Barkiarok 1 I 092- I I 04 
de L'ere chretiennel", JA, V. seri, I (!853), 
s. 425-458; II 118531. s. 21 7-232). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Storey, Persian Uterature, 1, 263 · 264; Zi
rikli, el·A'lam, lll, 221-222 ; J. Fück, Die ara· 
bischen studien in Europa, Leipzig 1955, s. 
202; Necib el-Akiki. el · Müsteşrikiin, Kahire 
1980, 1, 190·191; Bedevi, Mevsü '~tü'l-müsteş· 
ri~fn, s. 162; Ebü'I-Kasım Sehiib, Ferheng·i 
ljaverşinasan, Tahran, ts., s. ll 0·111; W. H. 
Behn, Index lslamicus 1665·1905, Millersville 
1989, bk. İndeks; Cl. Huart, "ed-Düriısü'l- 'Ara
biyye fl Fransa", MMİADm., V 14 (1925), s. 
163; TA, XII, 401; ML, lll, 441. 

L 

li.J ABDÜLKEKİM ÖzAYDIN 

D EFI'ER 

İslam ve Türk devlet bürokrasisinde 
çeşitli kayıtların tutulması için 

kullanılan evrakın 

bir araya getirilmiş şekli. 
_j 

Yazı yazmak üzere bir kenarı dikile
rek veya ciltlenerek birçok kağıdın bir
birine bağlanmasından meydana gelir. 
Çağulu defatirdir. Defter çok yapraklı 


