
olan ikinci bölüm ise ortasında kayadan 
oyulmuş iki adet kolonumsu destek bı 

rakılarak tamamen kaya içine oyulmuş 
bir mekandır. Halen dört açıklığından 
üçünün önü kısmen örülmüş olup bir 
açıklıkla ikinci kısmın girişine demir par
maklıklı bir kapı takılarak belediye de
posu halinde kullanılmaktadır. Bugün 
kervansarayın önünde bulunan boş ala
nın bir bölümünde, muhtemelen İbrahim 
Paşa· nın inşaat sırasında yolladığı hü
kümlerden birinde yapılmasını istediği 

"İstanbul haniarına benzer yirmi otuz 
adalı bir han" inşa edilmiş olmalıdır. 

Külliyede tezyinata en çok camide ve 
medrese baş odasında rastlanmakta
dır. Süsleme unsuru olarak kalem işi ve 
taş başta olmak üzere ahşap, vitray. al
çı ve çok az sayıda çini kullanılmıştır. Mo
tifler Lale Devri'ne has natüralist üslüp
ta çiçek. kıvrık sap ve yaprak düzenle
melerinden oluşur. En yoğun bezerne 
türü olan kalem işine caminin harem ve 
son cemaat yeriyle şadırvan ve medre
se baş odasında rastlanmaktadır. Cami
nin ve medrese baş odasının kapı ve pen
cere kapakları ile şadırvan örtüsü saça
ğında fazla dekoratif olmayan ahşap be
zeme. caminin alt sıra pencereleri dı

şında bütün pencerelerinde ve baş oda
nın tepe pencerelerinde ise vitray kulla
nılmıştır. 

Nevşehirli Damad İbrahim Paşa Külli
yesi, genel hatlarıyla klasik Osmanlı mi
marisinin bir devamı olarak görülmekle 
birlikte külliyenin camii barak mimari 
özellikleri hatırlatan bazı yenilikler ser
gilemektedir. Bu yeni yaklaşımlar. Os
manlı mimarisinde Batılılaşma yolunda
ki değişimierin Lale Devri'nde başladığı

nı göstermektedir. 
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DAMAD İBRAHiM PAŞA 
KÜTÜPHANESi 

Damad İbrahim Paşa'nın 
İstanbul Şehzadebaşı'nda 
inşa ettirdiği külliyenin 

darülhadis kısmında kurduğu 
kütüphane. 

_j 

Tarihçi Raşid Mehmed Efendi, darül
hadis ve kütüphanenin 15 Receb 1132'
de (23 Mayıs 1720) devrin ileri gelen dev
let adamlarının. ulemanın ve meşayihin 
katıldığı büyük bir merasimle açıldığını 
nakleder (Tarih, V, 207-209) Kütüphane
nin ve darülhadisin vakfiyesinin hazır

lanması. muhtemelen İbrahim Paşa'nın 
Nevşehir'de yaptırmakta olduğu hay
ratının tamamlanmasını beklemesinden 
dolayı, dokuz yıl sonra Şewal 1141 ·de 
(Mayıs 1729) mümkün olabilmiştir. Vak
fiyeden öğrenildiğine göre kütüphane
de. biri bu kütüphaneye bağışlanan Ka
zasker Sünbül Ali Efendi· nin kitapları 

için olmak üzere beş hafız-ı kütüb gö
revlendirilmiştir. Haftanın üç günü oku
yucuya açık olan kütüphanede hafız-ı 

kütübler nöbetieşe bulunmakta ve yap
tıkları iş karşılığı günde 15 ·er akçe üc
ret almaktaydılar. Buradaki kitapları ka
taloglamakla görevli bir katib-i kütü
bün günlük ücreti ise 1 O akçe idi. Kü
tüphanede ayrıca bir mücellit, bir bev
vab, bir de ferraş görev yapmaktaydı. Ki
tapların ödünç olarak kütüphane dışı 

na verilmeyeceği de vakfiyede belirtil
miştir. 

Devrin padişahı lll . Ahmed gibi kitap 
meraklısı olan İbrahim Paşa, kütüpha
nesine kayacağı kitapları büyük bir dik
katle seçmiştir. Koleksiyanda tezhip. hat 
ve cilt bakımından sanat eseri sayılabile
cek kitaplarla müellif hattı ve istinsah 
tarihleri oldukça eski eserler de bulun
maktadır. Kütüphanenin 1820 yılında 

yapılan sayım sonucu hazırlanan kata
logunda mevcut kitapların iki gruba ay
rılarak tasnif edildiği , birinci bölümde 
değerli kitaplara yer verildiği, ikinci bö
lümde ise "Tullab Defterinin Kitapları

dır" başlığı altında ders kitaplarının sı

ralandığı görülmektedir. 

Damad İbrahim Paşa'nın darülhadi
sindeki kütüphane 1914'te Sultan Se
lim'de tesis edilen kütüphaneye nakle
dilmiş, 1918 yılında ise bugün bulundu
ğu Süleymaniye Kütüphanesi'ne getiril
miştir. Kütüphane koleksiyonunda 1171 
yazma ve 4 basma eser mevcuttur. 

DAMADZADE AHMED EFENDi 
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Osmanlı şeyhülislamı. 

_j 

1076'da (1665-66) doğdu. Anadolu 
kazaskeri Çankırılı Mustafa Rasih Efen
di'nin oğludur. Babası Şeyhülislam Min
karlzade Yahya Efendi'nin damadı ol
duğundan Damadzade" lakabıyla tanınır. 
Babasından ve devrinin tanınmış alim
lerinden tahsilini tamamladı. Çeşitli med
reselerde müderrislik yaptıktan sonra 
kadılık mesleğine geçti. Birçok şehirde 
kadı olarak bulundu. Selanik kadılığın
dan mazul iken 1700'de Bursa kadısı, 

1706'da İstanbul kadısı, 1710'da on beş 
ay süreyle Anadolu kazaskeri, 1714'te 
Rumeli kazaskeri oldu. Ancak hem ken
disini hem de Anadolu kazaskeri Hamid
zade Abdullah Efendi'yi rakip olarak gö
ren Şeyhülislam Mirza Mustafa Efendi'
nin teşvikiyle yazılan ve llL Ahmed' e su
nulan imzasız manzum bir arzuhalin te
siriyle görevden alındı. Bu arzuhalin ka
leme alınmasında Mirza Efendi'nin rolü 
olduğu anlaşılınca 1715'te o da aziedil
dL Damadzade ancak 1718 yılında yeni
den Rumeli kazaskeri olabildi. 1724'te 
üçüncü defa Rumeli kazaskerliğine ge
tirildikten sonra 1725 yılında aziedildi; 
kendisine Maraş, Menemen ve Bayındır 
kazaları arpalık olarak verildi. Kazasker
likleri sırasında olduğu kadar uzun ma
zuliyet dönemlerinde de önemli mera
simlerde yer aldığı gibi Patrona İsyanı 
ve onu takip eden günlerde de çeşitli di
ni. ilmi ve siyasi toplantılara katılarak 
nüfuzunu arttırdı. Nihayet ı. Mahmud'un 
huzurunda yapılan meşveret meclisle
rinde sert bir tavır takınan ve Sadra
zam Osman Paşa ile birlikte padişahın 
İran siyasetine karşı çıkan Paşmakçıza-
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de Abdullah Efendi'nin azli üzerine 27 
Şaban 1144'te (24 Şubat 1732) şeyhülis
lam oldu (Subhı. vr. 39b_ 40 ' ) Şeyhülis

lamlığı iran'a karşı savaş ilanı ve Nadir 
Şah idaresindeki İran ordusu ile yapılan 
mücadele dönemine rastladığı için bu 
konu ile ilgili olarak istanbul'da I. Mah
mud'un başkanlığında toplanan meşve
ret meclislerine sürekli katıldı (Subhi, 
vr. 40b, 4 ı a-b, 42 ', 43b, 45b; Şem'danizade, 

1, 28) 

Damadzade Ahmed Efendi, yaşlı ol
ması ve sağlığının da bozulması sebe
biyle görevini Iayıkıyla yapamıyordu. Hat
ta elinin aşırı titremesinden dolayı fet
vaianna imza atamadığı için bir ferman
la fetvalarında mühür kullanmasına izin 
verildi. Rahatsızlığının uzun sürmesi ya
nında ilmiye ricali ile ilgili bazı icraatı gi
derek gözden düşmesine yol açtı. Bu 
arada istanbul kadılığı sırasında düzen
Iediği hüccet ve i'lamlardan harç alma
yan. narh tesbitinden ücret istemeyen. 
bu sebeple halk arasında çok takdir edi
len ve şeyhülislamlığa en kuwetli aday 
olan Ebüishakzade İshak Efendi'yi ı. 
Mahmud'dan aldığı fermanla. Rumeli ka
zaskerliği beklediği bir sırada arpalığı 

olan Kütahya'ya gönderdi. Ancak İshak 
Efendi'nin bir suçu olmadığı anlaşılınca 
bir hatt -ı hümayunla önce İzmit'e nak
ledildL ardından Rumeli kazaskerliğine 
getirildi : kısa bir süre sonra da Damad
zade yaşlılığı ve rahatsızlığı sebebiyle 
aziedilerek yerine İshak Efendi tayin edil
di (13 Cemaziyelevvel 1146/ 22 Ekim 1733 ). 
Aziini takiben bir süre Büyükdere Ke
feliköy'deki yalısında oturduktan sonra 
Sütlüce'deki yalısına taşınan Damadza
de burada vefat etti. Eyüp'te babasının 
yaptırdığı , kendisinin de intisap ettiği 

Nakşibendi Şeyhi Murad Efendi'ye veri 
len tekkede gömüldü. 

Büyükdere Kefeliköy'de yalısının kar
şısındaki mescidi minber koydurarak 
cuma namazı kılınır hale getiren, Sütlü-
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Istanbul 

ce iskelesi karşısında bir çeşmesi bulu
nan, ayrıca Sütlüce Bademlik mevkiinde 
Sünbüliyye tarikatından Derviş Ahmed 
için dergah yaptırdığı bilinen Damadza
de, ilmin yayılması ve gelişmesi için mat
baa çalışmalarını teşvik etmiştir. Nite
kim özel kütüphanesinde bulunan Ka
tib Çelebi'nin Cihannüma adlı eserinin 
müellif hattı müsveddelerini İbrahim Mü
teferrika'ya vererek bu eserin basılma
sının ilme büyük hizmet olacağını söyle
miştir. İbrahim Müteferrika ilaveler ya
parak bastığı bu eserin önsözünde Da
madzade'nin tutumundan sitayişle bah
seder. Kaynaklarda herhangi bir eserine 
rastlanmamakla birlikte İstanbul Şer'iy
ye Siciiieri Arşivi'nde Damadıade'nin Ru
meli kazaskerliği döneminde tutulmuş 
bir rüznamçe bulunmaktadır. Oğlu Fey
zullah Efendi 17SS -1756 yıllarında şey
hülislamlık yapmıştır. 
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Ödeme sorumluluğunu 
ifade eden bir fıkıh terimi. _j 

Sözlükte "bir şeyi üstlenme, taahhüt 
ve garanti etme" anlamına gelen darnan 
kelimesi İslam hukukunda dar anlamda 
kefalet akdini, geniş anlamda ise kişi

nin ödeme sorumluluğunu, hatta genel 
malf yüküm"Iülüklerini ifade eder. 

Kur 'an'da akidlerin ve sözlerin yerine 
getirilmesi (el -Bakara 2/ 177; el-Maide 5/ 
ı; en- Nahl 16 / 91). başkalarının malına 
zarar verilmemesi (el- Bakara 2/ 188; eş 

Şuara 26/ 183), yapılan haksızlıkların ve 
tecavüzlerin denk bir ceza ile karşılan
ması (el-Bakara 2/ 194; en-Nahl 16/ 126 ; 
eş -Şüra 42 / 40 ) üzerinde önemle duru
lur. Kişilerin hak. yetki, kazanç ve dav
ranış bilinçlerine denk bir sorumluluk 
içinde olmaları, haksızlığa uğrayanın ko
runması, verilen zararın izalesi. işlenen 
suçun karşılıksız bırakılmaması İslam ' ın 

adalet anlayışının tabii sonucudur. Hz. 
Peygamber de borç ve yükümlülüklerin 
ifası, hakların korunması, şahıs ve mal
lara verilen zararın misliyle veya değe
riyle karşılanması üzerinde titizlikle dur
muş olup hadislerde bu konuda zengin 
uygulama örnekleri vardır (bk İbn Mace, 
"Ahkam", 14; Ebü Davüd, "Büyü'", 90-92; 
Şevkani, V, 355-366). Yine Hz. Peygam
ber'in koyduğu, "Zarar verme ve zarara 
zararla karşılık verme yoktur" (İbn Ma
ce, "AJ:ıkam", 17) ; "Kazanç sorumluluğa 
göredir" (İbn Ma ce, "Ticarat", 43); "Kişi 

aldığını geri verinceye kadar ondan so
rumludur" (Ebü Davüd, "Büyü'", 90) gibi 
ilkeler de darnan anlayışının ve medeni 
sorumluluk hukukunun gelişmesinde 

sağlam bir zemin oluşturmuştur. 

İslam hukukunun tedvini sürecinde 
daman, sözlük anlamıyla da bağlantılı 

olarak " şahsi ve malf kefalet, borcun 
nakli, bir borç ve ifayı üstlenme, bede
ne veya mala verilen zararın karşılanma
sı, zilyedlik veya akidden doğan mali so
rumluluk" gibi anlamlarda kullanılmış

tır. Hanefiler hariç fakihlerin çoğunluğu 
damanı, fıkhın müstakil bir bÖlümünü 
teşkil eden kefalet akdiyle eş anlamlı 
olarak kullanır . Bununla birlikte bu te
r imin, hukuk doktrininde giderek "kişi 

nin mali sorumluluğu " şeklinde geniş bir 
anlam kazandığı görülür. Bundan dola
yı daman, modern hukukta daha çok 
"hukuka aykırı bir eylem ve işlemin yol 
açtığı zarar ve ziyanın ödenmesi " anla
mında kullanılan tazmin kavramından 
daha kapsamlıdır. Ancak hukukun di
ğer nazari ve genel konuları gibi darnan 
da klasik fıkıh kitaplarında ayrı bir baş

Iık altında işlenmeyip ibadet de dahil 
fıkhın hemen hemen her bölümünde. ko
nuyla ilgisi ölçüsünde ve meseleler ara
sına serpiştirilmiş olarak yer alır. Dama
nın hukukçulara ve hukuk ekallerine gö
re farklı tanımlarının olması , mesela bir
çok kaynakta kefalet (b k. Şi razi, ı , 339; 
İbn Kudame, IV. 399), telef veya gasp se
bebiyle verilen maddi zararın tazmini 
(Mecelle, rnd . 41 6) şeklinde sınırlı bir muh
teva ile tanımlanması da bu yüzdendir. 
Bununla birlikte daman, bu farklılıkla

rı da içine alacak şekilde "kişinin zim
metinin ödenmesi gereken bir borçla 
yüklü olması" diye tanımlanabilir. Bu 
sebepledir ki hakların Allah hakkı- kul 
hakkı şeklinde ikili ayırımında daman, 
kul hakkı ihlallerinde en başta gelen 
müeyyide nevi olarak görülür. Sorumlu
luğun cezai-medeni şeklindeki yaygın 

ikili ayırımı açısından ise darnan mede-


