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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. 

_j 

"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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1 ı 
DEFREMERY, Charles François 

(1822 -1883) 

L 
Fransız şarkiyatçısı. 

_j 

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). 
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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 



olabileceği gibi ikiye katlanmış, iç kısmın
daki bir yüzü yazılmış kağıt şeklinde de 
olmaktadır. Aslı Grekçe olup "post, hay
van derisi " anlamına gelir. Kelime eski 
Yunan'da parşömen, genel olarak da ya
zı malzemesi için kullanılmıştır. Herodo
tos, milattan önce V. yüzyılda iyonyalı
lar ' ın ve kendi çağdaşı birçok kavmin 
yazı yazmak için deri kullandığım ve pa
pirüs tomariarına diphthera denildiğini 
belirtir. Kelime. islam öncesinde İran yo
lu ile Arapça'ya, daha sonra da Türkçe'
ye geçmiştir. 

islam'ın ilk devirlerinde üzerine Kur'an 
ayetlerinin, hadislerin ve hatıraların ya
zıldığı deri, kemik, ağaç yaprağı gibi mal
zemeler kullanıldığı , çok daha sonra da 
yazma eserlerin ortaya çıktığı görülür. 
Halife Hz. Ömer devrinde Medine'de ilk 
maliye dairesi kurulunca burada muha
rip askerlerin yoklama ve maaş kayıtla
rının tutulmasına başlandı. Ancak bu ka
yıtların hangi malzemeler kullanılarak 

tesbit edildiği kesin olarak bilinmemek
te, bunların Mısır'ın fethinden sonra pa
pirüs üzerine yazıldığı tahmin edilmek
tedir. Doğuda eski Sasani vilayetlerinde 
ise kayıtların ewelce olduğu gibi deri 
üzerine yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu tür 
belgelere başlangıçta "divan" denilmiş, 
sonradan bu tabir kayıtların tutulduğu 
dairenin adı olmuştur. Abbasi Devleti'
nin başlangıcında Horasan'da askerle
rin maaş listelerini ihtiva eden belgele
re defter denilmeye başlanmış, Halife 
Ebü'l-Abbas es-Seffah zamanındaVezir 
Halid b. Bermek, merkezi idarede mün
ferit sayfalar yerine defter kullanılma
sını benimsemiştir. Harünürreşid dev
rinde ise Vezir Ca'fer b. Yahya ei-Ber
meki kağıt kullanımını kabul etmiş ve 
yaygınlaştırmıştır. Buna rağmen Mısır'
da X. yüzyıla kadar yazı malzemesi ola
rak papirüs rağbet bulmuştur. 

islam aleminde merkezi idarede kul
lanılan defter türleri hakkında bilgi ve
ren ilk eser, Muhammed b. Ahmed el
Harizmi'nin X. yüzyılda kaleme alınan 
MefatiJ:ıu 'J- culı1m adlı ansiklopedik ki
tabıdır. Müellifin Nişabur'da Samaniler 
sarayında idari bir görevi olduğundan 
verdiği bilgiler de bu devlete ait olma
lıdır. 

Harizmi'nin sözünü ettiği defterler ma
li ve askeri olmak üzere iki grupta top
lanabilir. Bunlardan maliyeye ait olanla
rı, bütün devlet gelirlerinin kaydedildiği 
"kanünü'l-harac", şahsi borçların yazıl
dığı "avarec", günlük gelir gider kayıtla-

rının aktanldığı "rQznamec", aylık gelir 
gider hesaplarının gösterildiği "hatme", 
yıllık gelir gideri ihtiva eden "el-hatme
tü'l-camia", ödemelere ait belgelerin kay
dedildiği "te'ric", esas meblağ (asi) ile 
işlem göreni (istihrac) ve aralarındaki far
kı, altlarında toplamları ile birlikte sü
tunlar halinde gösteren "ariza", cebhaz 
veya hazin tarafından vergi mükellefle
rine verilen belgelerin kaydedildiği "be
rae", arnilin düzenlediği umumi hesap 
defteri "el- muvafaka ve'l - cemaa" dır. 

Askeriyeye ait defterler ise askerin so
yunu, etnik menşeini, fiziki durumunu, 
ücretini belirten "el -ceridetü's-sevda' ", 
mu'ti denilen maaş katibi tarafından 
düzenlenen ve bir nüshası divana veri
len taşradaki askerlere ait hesap defte
ri "rec'a", ordu defterdarının hazırladığı 
genel hesap defteri "er-rec'atü'l-camia" 
vb. defterlerdir. Harizmi, Irak'ta katip
ler tarafından kullanılan diğer üç def
terden de söz eder ki bunlardan biri "dü
rOzen" adını taşıyan arazi ölçümlerine 
ait kayıtların yer aldığı defterdir. 

Mısır'da Fatımfler zamanında Divanü'r
resail'de katiplik yapan Ebü'l - Kasım ib
nü's-Sayrafi idari muamelelerde kulla
nılan defterlerden bahseqer. Bunların 

içinde, çok önemli yazışmaların kayde
dildiği "tezakir" adı verilen defterlerle 
mühim emirleri ihtiva eden yazışmalar
da elkab, dua gibi ibarelerin nasıl yazı
lacağını anlatan ve teşrifat kurallarını 

gösteren defterler vardı. Harizmi'nin ve 
İbnü's-Sayrafi'nin sözünü ettikleri def
terlerden bazılarının Abbasiler zamanın
da devletin doğu bölgelerinde kullanıl
dığı ve bütün Ortaçağ boyunca diğer is
lam devletlerine de örnek teşkil ettiği 

belirtilmektedir. Nitekim kaynaklarda adı 
zikıredilmemekle birlikte Anadolu Selçuk
luları'nda Divan-ı Saltanat (Divan-ı A'la) 
adlı büyük divanda ve askeri işlere ba
kan Divan-ı Arz'da defter tutulduğun-

. dan, fethedilen yerlerde arazi tahriri ya
pılarak bunlara ait defterler düzenlen
diğinden ve ayrıca hazine mevcudu ile 
sarfiyatların, vilayetterin gelir gider du
rumunun kaydedildiği defterlerin mev
cudiyetinden söz edilir. 

iıhanlılar devrine ait defterlerle ilgili 
bilgiler, divan katipierine resmi yazış
ma, muhasebe ve defter tutma usulle
rini öğretmek üzere kaleme alınan ve el 
kitabı niteliği taşıyan eserlerden öğre
nilmektedir. Özellikle XIV. yüzyıldan kal
ma bu eseriere göre mali idarede kulla
nılan defterler şunlardır : 1. Rılznamçe 

DEFTER 

Defteri. Divanda kararlaştırılan hüküm
ler ve verilen diğer resmi belgeler (ahkam 
ve temessükat). muhtevalarındaki fark
Iara bakılmaksızın geliş sırasına göre 
günü gününe bu deftere kaydedilirdi. 
Buna "defter-i ta'lik" adı da verilmiştir 
(Felek Ala-yı Tebrizi, Sa cadetname, vr. 62b -

63•; Risale·i Sahibiyye, s. ı 92- ı 94). z. Ava
rece Defteri. ROznamçe defterindeki ka
yıtların vilayetlere ve gelir gider cinsle
rine göre ayrılarak yazıldığı defterdir. 3. 
Tevcihat Defteri. ROznamçe defterindeki 
kayıtların kalemiere ve şahıslara ait olan
larının bir araya getirilmesinden mey
dana gelirdi. Buna "defter-i vücOb" da 
denmiştir (Göyünç. Das sogenannte Öa· 
me'o'l-Hesab des 'Emad as-Saravf, s. 151). 

4. Kanun Defteri. Her türlü vilayet gelir
leriyle damga ve benzeri gümrük resim
leri bu deftere kaydedilirdi. "Defter-i ka
nOn-ı memleket" adı da verilen bu def
terlerin (Abdullah b. Muhammed el-Ma
zendarani, s. ı 72) iki ayrı adla tutulduğu 
görülmektedir. Defter-i mal vilayet gelir
lerinin, defter-i me'hOz veya defter-i dar
biyye yalnız damga ve benzerinin kay
dedildiği defterierdi (Felek Ala-yı Tebri
zi, f:(anQnü's-sacade, vr. ııb ; a.mlf., Saca
det-name, vr. 62b). 5. Mukarrer Defteri. Yıl
başından itibaren kesinleşmiş gelir ve 
giderlerin kaydedildiği, yıl sonunda ba
kiye kalırsa onun da sarfı cihetine git
mek için düzenlenen defterdir. Bu ka
yıtlar defter yerine tomara yazılırsa "mu
amere" adını alırdı . Risaie-i ŞaJ:ıibiyye'
de geçen "defter-i mukarrer-i divan" ta
rife göre buna benzemektedir. Sa cadet

name'de bahsedilen, içerisine sadece 
giderlerin yazıldığı "defter-i harc-ı mu
karrer" ise (a.g.e., vr. 63•) mahiyet itiba
riyle ayrıdır. 6. Müfred Defter. Mukarrer 
defterdeki gelir giderin vilayet ve şehir
lere göre yalnız yekünlarının yazıldığı def
terdir. 7. Cami' Defteri (Camiu'ı-hesab Def
teri). Yıl sonunda hazırlanan, devletin her 
türlü gelirleriyle bunların sarf mahalle
rinin kaydedildiği defterdir. Buna "def
ter-i tarih" de denilmektedir (Göyünç. Das 
sogenannte Öame 'o'l-Hesab des 'Emad 
as-Saravf, s. ı 55) . Avarece defteri bunun 
için temel kaynak vazifesi görür. Bu def
terin özetinin hükümdara takdim edileni
ne Moğolca'da "cankgi", Herana 1441'
de "mecma·· adı verilirdi. 8. Tahvilat Def
teri. Hazine girdilerinin kimler tarafından 
gönderildiğini gösteren defterdir (Abdul
lah b. Muhammed el-Mazenderani, s. ı 22). 

Söz konusu el kitaplarından bu defter
lerden büyük kısmının kullanıldığı anla-
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DEFTER 

şılmaktadır. Bunların hepsinde rQznam
çe ve avarece adını taşıyan defterlerin 
tanımı örnekleriyle yapılmakta, kanun, 
tevcihat ve camiu'I-hesab adlı defterle
rin tavsifine ise bazı el kitaplarında rast
lanmaktadır. 

Mali teşkilatı başlangıçta ilhanlı tesi
rinde gelişen Osmanlı Devleti'nde de sis
temli bir şekilde defter tutma usulü 
mevcuttu. Nitekim daha ilk dönemler
den beri defter tutulduğu ve bunların 
muhafaza edildiği anlaşılmaktadır (Ka

nunname, Atıf Efendi Ktp., nr. I 734, vr. 
I2a). Buna bağlı olarak Osmanlı Arşivi'n
de XIV. yüzyıl başlarından itibaren def
terlere rastlanmaktadır. Mesela arazi 
tahrirlerine ait bugüne ulaşabilen en es
ki defter 835 (1432) tarihini taşır ve XVI. 
yüzyılda "mufassal", "icmal" ve "timar 
rüznamçe" olmak üzere sayıları binleri 
geçer. Ayrıca XVI. yüzyılda Divan-ı Hü
mayun kalemlerine ait mühimme. ruüs, 
tahvil; defterdarlığa ait muhasebe, mu
kataa. rüznamçe, tamirat. keşif ve ah
kam; askeri teşkilata ait m eva ci b; va
kıflara ait vakıf rüznamçe defterleri ve 
benzerleriyle XVII. yüzyıldan sonra gö
rülen şikayet defterleri, devletin sınırla
rının ve teşkilatının zamanla büyüme
si sonucu, bazıları ewelden mevcut, bir 
kısmı ihtiyaçtan doğan ve sayıları sade
ce Osmanlı Arşivi'nde yaklaşık 300.000'e 
ulaşan defter türlerini oluştururlar. Bun
ların dışında kazalarda kadılarca tutu
lan mahkeme kayıtları, merkezden gön
derilen emirler ve mahallf kararların ya
zıldığı kadı sicilieri de önemli miktarla
ra ulaşmaktadır. 

islam dünyasında muhtelif tarihlerde 
kurulan devletlerde, başka birçok mü
essesede de görüldüğü gibi defter tür
leri veya bunlara ilişkin tabirler arasın
da büyük benzerlikler vardır. Defterlerin 
bazan ismi -rüznamçe gibi- aynen mu
hafaza edilir, kanun ve tahrir defteri ör
neklerinde olduğu üzere bazan da ismi 
değiştirilirdi. Tahrir defterlerinin başın

da vilayet veya liva kanunnamelerinin 
bulunması da dikkat çekicidir. Ayrıca bu 
defterlerde ilk defterlere atıf yapılırken 
"defter- i köhne", daha sonrakiler için 
"defter-i atfk", son defter için de "def
ter-i cedfd" tabirleri kullanılmıştır. Bu 
benzerlikler aynı kültür temeline dayan
manın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
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DEFfER-i DERVİŞAN 
( .:ı~,.)~.?~ ) 

XIX. yüzyılın başlarından 
son şeyhine kadar 

Yenikapı Mevlevihanesi şeyhleri 
tarafından tutulan tarihi ve biyografik 

notları ihtiva eden eser. 
_j 

Yenikapı Mevlevfhanesi merkez olmak 
üzere dönemin tarihi. tasawuff. siyasi 
ve içtimal olayiarına dair çeşitli kayıtları 
ihtiva eder. Adı geçen mevlevfhanenin 
şeyhlerinden Ali Nutkf Dede (ö. I804l ta
rafından yazılmaya başlanmış, onun ölü
münden sonra kardeşi Abdülbaki Nasır 
Dede (ö. I 82 ı) tarafından devam ettiril
miştir. Defter-i Dervfşan 'ın, 67-83. va
rakları eksik, bazı varakları boş bırakıl
mış doksan dört varaktan meydana ge
len birinci bölümü Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır (Nafiz Paşa, 

nr. I I 94). ilk varağındaki Ali Nutkf Dede'
nin notundan, 21 Zilhicce 1213 (26 Mayıs 
1799) tarihinde yazılmaya başlandığı an
laşılan eserin aynı varağında Abdülbaki 
Nasır Dede'nin 16 Cemaziyelahir 1219 
(22 Eylül 1804) tarihli vakıf kaydı mev
cuttur. 

Birinci bölümün ilk yirmi iki varağı , 

Ali Nutkf Dede'nin meşihatından (I 775) 

vefatma kadar geçen süre içinde tuttu
ğu notları ihtiva eder. Bu kısımda ken
disine intisap eden dervişlerin adları. 

meslekleri, dergaha geliş ve çile çıkar

dıktan sonra hücreye çıkış tarihleri, ara
larında kardeşleri Abdülbaki Nasır ve 
Abdürrahim Künhf Dede ile Harnmamf
zade ismail dede'nin de bulunduğu der-

Defter-i Derufşan adlı eserin ı. cildindeki Ali Nutki Dede 
hattıyla yazılan kısmından bir sayfa (Süleymaniye Ktp .. Naliz 

Paşa,nr.1194,vr.l7b) 


