
DAMADZADE AHMED EFENDi 

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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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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Şeyhi, Vekayiu 'l-fuzala, ll , bk. indeks ; Katib 
Çelebi, Cihannüma, bk. Önsöz; Raşid , Tarih, 
IV, 67, 75, 76; V, 103, 207; Küçük Çelebizade 
Asım. Tarih, İstanbul 1282, s. 159, 260; Subhi. 
Tarih, vr. 39'·40b, 41 •·b, 42 ', 43", 45b, 46": 
Şem'danizade. Müri 't ·teuarfh IAktepe). 1, 2, 8, 
1 ı , 27, 28, 32, 35 ; İsmet. Tekmiletü 'ş -Şekaik, 
s . 27, 85, 336-337; Deuhatü"l-meşayih, s. 89· 
90; Sicill·i Osmanf, 1, 168 ; ilmiyye Sa/name· 
si, s. 51 3; Adıvar. Osmanlı Türklerinde ilim, s. 
153; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV /2, s. 460, 
468, 469·470, 516; Danişmend, Kronoloji, V, 
138, 141 ; Kamüsü 'l· a' lam, lll , 2098. 

L 

Iii MEHMET İPŞ İRLİ 

D AMAN 
( .;,UI) 

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-



nf sorumluluğun önemli bir bölümünü 
teşkil eder. 

Darnan sebepleri, diğer bir ifadeyle ki 
şinin malf ödeme yükümlülüğünün kay
nakları konusunda islam hukukçuları
nın birçok farklı tasnif ve adlandırması 

na rastlanır. Mesela İbn Rüşd ve Gazza
lf damanı bilfiil ve doğrudan zarar ver
me (mübaşeret). zarara yol açma (teseb
büb) ve zilyedlik (vad"u"l -yed) şeklinde üç 
sebebe bağlar. Şehabeddin ei-Karaff de 
buna yakın bir tasnif yapar. Kasanı sa
dece gasp ve itlaf üzerinde dururken iz
zeddin İbn Abdüsselam yed, mübaşeret, 
tesebbüb ve şart ; Süyütf ise akid, yed, 
itlaf ve haylüle şeklinde dört sebep sa
yar (aş. bk.). İbn Receb başlangıçta akid, 
yed ve itlafı damanın üç temel sebebi 
olarak göstermekle birlikte buna son
radan başka sebepleri de ilave eder. Bu 
farklı tasniflerin en başta gelen sebebi, 
damanın hukukçulara ve hukuk ekalle
rine göre farklı anlam ve kapsamlarının 
olmasıdır. "Kişinin malf ödeme sorum
luluğu" şeklindeki en geniş anlamıyla 

alındığında darnan sebepleri şariin yü
kümlü tutması (ilzam). kişinin kendi üst
Ienmesi (iltizam), zilyedlik ve zararlı fiil 
olarak dört ana başlık altında toplana
bilir. Bu tasnif, darnan sebeplerini akid, 
yed ve itlaf şeklinde üçlü ayınma tabi 
tutan klasik anlayışa göre daha kapsam
lı görünmektedir. 

a) Şariin (nass ı n) özel hükmünün yük
Iediği mali yükümlülüklerin arasında ke
faretler. ihraıniının avlanması, Harem 
bölgesinde avianma veya haccın ifası sı
rasında yapılan ihlaller için öngörülen 
malf cezalar. nafaka, diyet ve erş yüküm
lülükleri sayılabilir . Diyet ve erş, uğranı
Ian zararın tazminini de çok defa içer
mek ve zararlı fiilden doğan darnan gru
bunda ele alınmakla birlikte cezaf mü
eyyide özelliği de gösterir. Zararı tazmin 
amacı hükumet-i adl*de daha açıktır. 
Zekat, fitre, infak, cizye, haraç gibi sos
yal amaçlı malf mükellefiyetierin dama
nın kapsamına girip girmeyeceği ise tar
tışmalıdır (bk Ali el-Hafif. I, 9-15; Muham
med Fevzi Feyzullah. s. 23) 

b) Damanın ikinci sebebi olan iltizam, 
hem nezir ve bazı malf taahhüt nevileri 
gibi tek taraflı irade ile kurulan işlem
leri, hem de iki taraflı irade ile kurulan 
akdi ifade eder. Akid!er darnan açısın

dan üçlü tasnife tabi tutulur: Darnan 
akidleri. emanet akidleri. çift vasıflı akid
Ier. Sırf damanı arnaçiayıp konu alması 
bakımından kefalet akdi bu tasnifin dı

şında kalıp dördüncü grubu teşkil eder. 

Darnan akidleri esasında darnan amaçlı 
olmayıp kazanç ve mülkiyeti gaye edi
nir. Ancak bu nevi akidlerde akid konu
sunu elinde bulunduran taraf. herhangi 
bir telef veya zararın vukuu halinde kas
tı ve kusuru bulunmasa da zararı taz
min etme veya zarara katianma sorum
lu luğunu taşır. Satım, mal karşılığ ı sulh, 
karz, nikah gibi akidler bu gruptandır. 
Mesela satılan malın kabz öncesi satıcı

nın, kabz sonrası ise alıcının damanında 
olması, mal satıcının elinde telef olmuş
sa satıcının onu tazminle, alıcının elinde 
telef olmuşsa alıcının buna katlanmak
la yükümlü olması anlamındadır. Satıcı
nın veya üçüncü şahsın, satılan malda 
satış sonrası hukuki bir eksikliğin orta
ya çıkması halinde ödenen bedelle ilgili 
olarak alıcıya verdiği garanti de (dama
nü' d -derek) bir nevi kefalet olarak geçer
lidir. islam hukukçuları, akid sebebiyle 
söz konusu olan bu darnan nevi ile (da
manü' J-akd), kısmi farklılıkla birl ikte mo
dern hukuktaki akdf mesuliyeti, özellik
le de telef olan malla ilgili ödeme veya 
zarara katianma sorumluluğunu kaste
derler. Akdin sahih veya fasid olması, 

kefalet akdi hariç damanı etkilemez (Ali 
el-Hafif, ı. 20-2 ı). Vekalet, vedfa. ortak
lık, velayet, vesayet. Hanefi ve Malikfler'e 
göre ariyet gibi tabiatı icabı güven, ko
ruma ve emanet esasına dayalı ilişkiler
de (uküdü"l-emanat) elde bulundurulan 
mal emanet hükmünde olup ancak ku
sur ve kasıtlı davranış sonucu telef ol
duğunda ödenir. Kira, rehin, iş akdi ise 
çift vasıflı akidlerdir. Mesela kira akdin
de kiralanan malın çıplak mülkiyeti (ra
kabe) akid süresince kiracının elinde ema
net hükmünde, menfaati ise damanın
dadır. Kiralananı kullansın veya kullan
masın kira bedelini öder. Akidlerdeki 
darnan ve emanet vasfı, bu akidlerin ta
biatının gereği görüldüğünden İslam hu
kukçularının genel temayülü, bu vasfın 
tarafların aksine anlaşmasıyla bile de
ğişmeyeceği yönündedir (Zerka, el-Fıl).

hü ' l-islamf, ı . 485) 

c) Zilyedlikten kaynaklanan darnan 
( damanü' 1-yed). malı elinde bulunduran 
kimsenin hukuken emin veya darnin sa
yılması ile bağlantılıdır. Burada söz ko
nusu edilen "emin" sıfatı. mala gelecek 
zarardan kasıt ve kusur (teaddf ve taksir) 
durumu hariç, kural olarak sorumlu ol
mamayı, "damin" sıfatı ise kural olarak 
sorumlu olmayı ifade eder. Ancak bu 
sıfatlar şahıslardan ziyade ele (yed) iza
fe edilir. Burada "el" ile de malın fiilen 
el altında bulundurulması (zilyed lik) du-
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rumu kastedil ir. Zilyedliğin yed-i daman. 
yed-i emanet şeklindeki klasik ikili ayı
rımı , akidlerin daman-emanet akidleri 
şeklindeki ikili ayırımının değişik açıdan 
ifadesidir. Hukuki yetkiye dayanan ve 
ayrıca hukuken emin s;:ıyılan zilyedlik
Ier. zilyede isnadı mümkün bir haksız 
fiil bulunmadıkça darnan sebebi olmaz
lar. Vedfa, mudarebe, müsakat, iş ve ki
ra akdi gereği elde bulundurulan malın, 
veli ve vasinin elinde bulunan küçüğe 
veya yetime ait malın. iyi niyetli kimse
nin elindeki buluntu malın durumu böy
ledir. Zilyedin iyi niyetini kaybetmesi, 
doğrudan haksız bir fiilde bulunması ve
ya muhafazada kusurlu davranması, ak
din tabiatından, örf ve teamülden, akdi 
şartlardan doğan kayıt ve sorumluluk
ları ihlal etmesi halinde artık zilyedliği
nin hukuki vasfı emanetten damana dö
nüşür. Mesela emanet bırakılan kimse
nin emanet malı başkasına vermesi, ema
net malı kullanması. malı ariyet alanın 
veya kiracının bu malı mal sahibinin şar
tına aykırı tarzda kullanması böyledir. 
Hırsızlık ve gaspta olduğu gibi haksız zil
yedliklerin ise darnan vasfı taşıdığ ı açık

tır. Ayrıca hukuki yetkiye ve mal sahibi
nin iznine dayandığı halde bazı zilyed
likler de yine belli gayelerle bu grupta 
sayılmıştır. Mesela sattığı malı teslim 
etmeyip elinde tutan satıcının. Şafii ve 
HanbeiTier'e göre ariyet olarak aldığı ma
lı kullanan kimsenin. ellerindeki müşte
r i malları itibariyle esnaf ve sanatkarın 
zilyedlikleri böyledir. Bu grup zilyedler, 
mal ellerinin altında iken telef olduğun
da kendilerine isnadı mümkün bir haksız 
fiilieri bulunmasa da kural oiarak öde
me sorumluluğunu taşırlar. 

d) Damanın en yaygın ve bilinen kay
nağı zararlı fiildir. Zararlı fiilden doğan 
ödeme sorumlu l uğu "damanü'l-itlaf" di
ye de anılır. Daha dar kapsamlı olan ve 
zararı sadece itlaf şeklinde maddi bir 
çerçevede ele alan bu son adlandırma, 
islam hukukunun gelişme süreciyle, ma
n sorumluluk hukukunda ilk dönemler
de sadece maddi zarar ve itlafın söz ko
nusu edilmesiyle açıklanabilir. Bundan 
dolayı, "zararlı fiilden doğan ödeme so
rumluluğu" tabiri, modern hukuktaki 
tazmin nevilerini karşılaması sebebiyle 
daha kapsamlı ve isabetli görünmekte
dir (bk. TAZMiN). Damanın damanü'I-akd, 
damanü"I-yed ve damanü' I -itlat şeklin
deki klasik üçlü ayırımında damanü'l
akd tamamen, damanü'I-yed ise kısmen 
modern hukuktaki akdf sorumluluğun 
alanına girmekte iken damanü' ı - itlaf 
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haksız fiil sorumluluğunu. kısmen de ce
zal sorumluluğu ilgilendirir. Zararlı fiil
den doğan daman, şahıslara ve mallara 
karşı işlenen cürümlerin sonucu oldu
ğundan . öncelikle "damanü'n-nefs" ve
"damanü'l- mal" şeklinde ikiye ayrılır. 

İnsan hayatına ve vücut bütünlüğüne 
zarar vermekten doğan daman. klasik 
fıkıh kitaplarında ceza hukukunun diyet, 
erş. hükümet-i adi gibi alt bölüm ve baş
lıkları altında, mala zarar vermekten do
ğan darnan ise gasp, itlaf. darnan gibi 
bağımsız başlıklar altında ele alınır. An
cak her iki grupta da darnan meseleci 
tarzda, konular ve örnekler üzerinde iş
lenmiştir. 

Suçlar karşısında aslolan cezal sorum
luluk ve müeyyide ise de işlenen suçun 
kul hakkını ihlal etmesi veya maddi bir 
zarara yol açması halinde medeni sorum
luluk ve darnan da söz konusu olur. Bu 
sebeple Allah hakkını ve kamu düzenini 
ihlal mahiyetindeki sarhoşluk, irtidad 
gibi suçlarda damandan söz edilemez
ken hırsızlık. zina. zina iftirası gibi kul 
hakkı ihlallerinin ·de bulunduğu suçlar
da verilen zararın damanı gerekebilir. 
Öncelikle kul hakkı ihlali sayı lan adam 
öldürme ve müessir fiil suçları ise hem 
cezal hem de medeni sorumluluğun ko
nusudur. İnsan hayatına ve vücut bütün
lüğüne karşı kasıtlı olarak i ş lenen suç
larda kural. suçluya mağdura verdiği za
rara denk bir cezanın uygulanmasıdır. 

Ancak adam öldürme ve müessir fiil su
çunun tam teşekkül etmemesi. kısasın 
tatbikine imkan bulunamaması gibi hal
lerde mağdur olan tarafa diyet, erş ve
ya hükümet-i adi terimleriyle ifade edi
len mali bir bedel ödenir. Bu ödemeler 
bir yönüyle cezal müeyyide sayılabilirse 
de ödemenin esasen failin kasıt ve kö
tü niyetinden çok mağdurun hukuken 
suçsuz ve dokunulmaz oluşuna dayan
ması göz önünde bulundurulursa uğra
nılan zararın tazmini olarak da nitelen
dirilebilir. Belli durumlarda diyet bor
cunun failin yakınlarına veya hazineye 
ödettirilmesi, cezal sorumluluğu ve eda 
ehliyeti bulunmayan kimselerin işlediği 
cinayetlerde de bu bedelleri ödemenin 
söz konusu olması bu yüzdendir. 

Bir malın kısmen veya tamamen za
rar görmesi halinde damandan söz ede
bilmek için fiil , zarar ve bu ikisi arası bağ 
şeklinde üç temel unsurun bulunması 
aranır. Bu unsurlara ilişkin şartlar ve 
şartların örnek olaylara uygulanması ko
nusunda klasik kaynaklarda çok zengin 
doktriner görüş ve tartışmalar vardır. 
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Özetle ifade etmek gerekirse zararın iza
lesi hukukun genel ilkelerinden olup (Me

celle, md. 2oı zarara haksız bir fiilin yol 
açması. zarar gören malın da hukuken 
muteber ve koruma altında olması za
rarın izalesi için yeterlidir. Bu anlamda 
daman, kişilerin eda ehliyetini değil vü
cüb ehliyet ini ilgilendirir. Zarara yol açan 
fiilin işlenmesinde failin kasıt ve kusu
runun bulunup bulunmaması cezal so
rumluluğunu etkilese de ödeme sorum
luluğunu etkilemez. Çünkü doğrudan 

haksız fiilierde kusur sorumluluğu değil 
sebep sorumluluğu esastır. Mesela ço
cuk veya delinin, uyuyan veya bayılan 

kimsenin başkasının malına zarar vere
cek bir fiil işlemesi halinde ya kendileri 
ya da velileri bunların malından bu za
rarı öder. Zararlı fiilin zaruret, meşrü 
müdafaa gibi haklı bir sebepten dolayı 
işlenmesi de üçüncü şahıslarla ilgili öde
me sorumluluğunu etkilemez. Nitekim 
Mecelle'de bu husus, "lzdırar gayrın hak
kını iptal etmez" (md. 33ı kaidesiyle ifa
de edilmiştir. Buna karşılık bir hakkın 
kullanımı, görevin ifası , mal sahibinin 
veya yetkili merciin izni gibi hukuki bir 
müsaade sonucu işlenen fiilin yol açtığı 
zarar kural olarak damanı gerektirmez. 
Mecelle 'deki, "Cevaz-ı şer'i damana mü
nan olur" (md. 2 ı ı kaidesiyle de anlatıl
mak istenen budur. Bundan dolayı dok
torluk, ebelik, baytarlık. sünnetçilik gibi 
mesleklerin icrası esnasında can ve mal 
kaybı meydana gelmişse ilgili şahıslar an
cak kasıtlı ve kusurlu olmaları halinde 
ödeme sorumluluğu taşırlar. Kişinin ken
di hakkını sırf başkasına zarar verecek 
tarzda kullanması halinde meydana gele
cek zarardan sorumlu olup olmayacağı 
ise hukukçular arasında tartışmalıdır. 

İşlenen fiille zarar arasında doğrudan 
bir bağ bulunması ile (mübaşeret) fiilin 
dalaylı olarak zarara yol açması (teseb
büb) ayırımı da ödeme sorumluluğu açı
sından önemlidir. Öldürme. yaralama, 
kırma. bozma gibi doğrudan zarar do
ğuran fiilierin işlenmesi halinde kasıt, 

kusur ve bilgisinin bulunup bulunmadı
ğına bakılmaksızın fiili işleyen zarardan 
sorumlu tutulur. Mecelle 'nin ifadesiy
le, "Mübaşir müteammid olmasa da da
min olur" (md. 92ı . Ancak doğrudan de
ğil de dolayısıyla ve sonuç bakımından 
zarara yol açan bir fiil işlenmişse failin 
sorumluluğu için fiiliyle zarar arasında 
makul bir sebep -sonuç bağının bulun
ması, araya başka şahsın bir fiilinin gir
memesi (Mecelle, md . 925ı. failin kasıtlı 
(Mecelle, md. 93, 923ı veya kusurlu (Me· 

eel/e, md. 924ı olması gibi ilave şartlar 
aranır. Zarara sebebiyet vermenin da
manı gerektireceği nazariyede ilke ola
rak benimsenmekle birlikte (Karafi. IL 
207ı fakihler. hangi olay ve bağın etkin 
sebep sayılacağında ve tesebbübün olu
şum şartlarında farklı düşündüklerin

den yolda, bahçede kuyu kazma, kapıyı 

açık bırakma. bir belgeyi yok etme gi
bi fiilierin yol açtığı zararları tazminde 
farklı görüşlere sahip olmuşlardır. 

Bir zararın vukuunda hem buna se
bebiyet veren (mütesebbib), hem de doğ
rudan zararlı fiili işleyen (mübaşir) birlik
te bulunsa darnan mübaşire ait olur (Me
celle, md. 90ı. Ancak damanda aslolan, 
zararın gerçek sorumluya ödettirilmesi 
olduğundan zararın vukuunda müteseb
bibin daha etkin olması durumunda da
manın ona yüklenmesi, belli durumlar
da da birlikte sorumlu olmaları müm
kündür. Zarara yol açan fiilin aynı grup
ta birden fazla olması halinde, mübaşe

rette zararı birlikte ve payları oranında 

tazmin etmeleri, tesebbübde ise en uy- _ 
gun ve zararın vukuuna en yakın fiili iş
leyenin sorumlu tutulması görüşü ha
kimdir. 

Bir zarar ve tehlikeyi önlemede pasif 
davranma halinde, yani zararın terk ve 
ihmal (selbl fiil ) sonucu meydana gelmiş 
olması durumunda da yine belli ölçüde 
tesebbübden söz edilebilir. Ancak İslam 
hukukçularının çoğunluğu , bu selbl dav
ranışla zarar arasında kuwetli bir bağın 
bulunduğu ve ilgili şahsın bu zararı ön
lemekle görevli sayılabildiği durumlar
da damandan söz ederler. 

Bazı İslam hukukçularının ve müellif
lerin ayrı bir darnan sebebi olarak gös
terdiği (bk İbn Receb, s. 223-233; Süyü
tf, s. 578-579; Ali el-Hafif, I, 195, 20 1; Sü
leyman Muhammed Ahmed, s. 44 , 72-91 ı 
aldatmanın (gurur) ve hak sahibiyle mal 
ve menfaatin arasına girerek hak sahi
binin tasarruf ve yararına engel olma
nın (hay\0\e), tesebbüben zarar verme 
kapsamında değerlendirilmesi daha isa
betli görünmektedir. Hayvanların kendi
liğinden verdiği zararlar için darnan ge
rekmeyeceği genel ilke ise de (Mecelle, 

md. 94ı hayvanların yol açtığı zararlarda 
sahiplerinin tutum ve davranışları teseb
büb yoluyla zarar verme çerçevesinde 
ele alınıp doğrudan haksız bir fiilinin ve
ya kusurunun bulunması halinde sorum
lu tutulmaları benimsenmişti r (Mecelle, 
md. 929-94oı Eşya, makine, araç ve teç
hizatı kullanmanın yol açtığı zararlarda, 
bunların bakım ve kullanım sorumlulu-



ğu kime aitse damanın da ona ait ol
ması görüşü hakimdir. 

Zararlı fiilden doğan damanda zararın 
maddi ve fiili olarak vuku bulmuş olma
sı da aranır. Manevi zararın tazmini kla
sik kaynaklarda pek işlenmemiş bir ko
nu olmakla birlikte sorumluluk hukuku
nun prensiplerine ve genel amaçlarına 
uygunluk gösterir. Zarara uğrayan ma
lın hukuken muteber ve dokunulmaz ol
ması da damanın şartlarındandır. Bu se
beple mülkiyet altında olmayan mubah 
malları, müslümanlar açısından müte
kawim (hukuken muteber) sayılmayan do
muz ve şarabı, haram işlerde kullanılan 
alet ve malzeme veya harbinin malı gibi 
hukukun koruması altında olmayan mal
ları , İslam hukukçularının çoğunluğu da
man konusu (madmGn) saymazlar. Öte 
yandan Hanefiler'e göre menfaatler mal 
statüsünde olmayıp ancak akidle huku
ki değer kazandığından menfaatlerin 
akid dışı kullanımı, gasp ve itlafı halin
de darnan gerekmez. Bununla birlikte 
Hanefıler, bu yaklaşımın dağuracağı sa
kıncaları kurala bazı istisnalar getirerek 
önlemeye çalışmışlardır. 

Zararlı fiilden doğan ödeme sorumlu
luğu kural olarak o fiili işleyene aittir 
ve bu konuda şahsi sorumluluk esastır. 
Ancak zararlı fiil ciddi tehdit ve zor (ik
rah-ı mülci) altında işlenmişse Hanefi ve 
Şafiller'e göre darnan zorlayana aittir 
(Mecelle, md. 1007). Diğer hukuk ekalle
ri ise hem zorlayanı hem de zorlananı 
belli oranda damana iştirak ettirirler. 
Zararlı fiilin başkasının emir ve talima
tıyla yapılması, kural olarak faili sorum
luluktan kurtarmaz (Mecelle, md. 89, 95). 
Ancak zararlı fiilin devlet başkanının emir 
ve talimatı veya çocuk tarafından baba
sının emriyle işlenmesi durumları bir yö
nüyle ikrah olarak değerlendirildiğinden 
damanın faile değil de emri verene ait 
olacağı görüşü ağırlık kazanmıştır. İşçi 
ve memurların görev ve iş esnasında yol 
açtıkları zararlarda aslolan şahsen so
rumlu olmaları ise de bunların iş veren 
adına ve onun doğrudan veya dolaylı iz
ni dahilinde hareket ettiği durumlarda 
iş verenin sorumlu tutulması mümkün 
görülmüştür. Kadıların yargılama sıra

sında, kasıt ve kusurları bulunmaksızın 
yol açtıkları zararların hazine tarafından 
tazmin edilmesi uygulaması da bu an
layışın sonucudur. 

Meydana gelen mali zararın makul bir 
şekilde izalesi esastır. Bu da misli mal
larda zayi edilen malın mislinin, kıyemf 
mallarda ise kıymetinin ödenmesiyle ger-

çekleşir (Mecelle, md. 416) Bütünüyle 
tazmin edilen malın mülkiyeti tazmin 
edene ait olur. Bunun için de özellikle 
Hanefıler, bir konuda aynı sebepten do
layı hem darnan hem de ücretin aynı 
şahsa yüklenmemesine özen gösterirler 
(Mecelle, md. 86). Bir malın ciddi oranda 
zarar görmesi halinde Hanefi ve Şafiiler 
mal sahibine seçim hakkı verirler: ister
se bu hasarlı malı damandan sorumlu 
şahsa verip yerine sağlamını alır, ister
se sağiarnı ile aradaki değer farkını öde
tir. Diğer hukuk ekaileri ise sadece za
rarı, yani malda meydana gelen değer 
kaybını ödetirler. Bazı istisnai durum
larda farklı veya ağır tazmin usullerinin 
olması, bunlarda biraz da cezaf müeyyi
de amacı bulunduğundandır. 

Damandan doğan alacak hakkı kaza
en (hukuken) on beş yıl gibi belli bir za
man aşımı süresine tabi tutulabilirse de 
(Mecelle, md. 1660) borç dinen devam et
tiğinden ve zaman aşımı hakkın aslını dü
şürmediğinden (Mecelle, md. 1674) borç
lunun ikrarı, borcunu rızaen ödemesi gi
bi işlemler hukuken de geçerlidir. 
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Hanefi fakihi. 
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8 Rebiülahir 398 (22 Aralık 1 007) tari
hinde Damegan'da doğdu. Aynı nisbey
le tanınan diğer alimlerden ayrılması için 
"ei-Kebir" lakabıyla anılmaktadır. İlk tah
silini memleketinde yaptıktan sonra Ni
şabur'a gitti. Burada kaldığı dört ay zar
fında kadı Ebü'I-Aia Said b. Muham
med'den ders aldı. Daha sonra Bağdat'a 
geçerek (26 Ramazan 4191 18 Ekim 1028) 
devrin meşhur alimleri Kuduri, Hatfb ei
Bağdadi, Hüseyin b. Ali es-Saymeri ve 
Muhammed b. Abdullah es-Suri'den fı
kıh ve hadis okudu. Mali durumunun iyi 
olmaması sebebiyle tahsil hayatı boyun
ca büyük sıkıntılara katlanmak zorunda 
kaldı ve bir süre gece bekçiliği yaptı. Bir 
yandan görevini yaparken bir yandan da 
sokak fenerinin ışığından faydalanarak 
derslerine çalışırdı. Hanefi ve Şafii fıkhı
nı çok iyi bilen Damegani, aralarında Eri
man ve Ebü'I-Vefa İbn Akil ez-Zaferi gi
bi büyük alimierin de bulunduğu pek çok 
talebe yetiştirmiştir. 

Abbasi Ha lifesi Kaim- Biemrillah'ın tek
lifi ve Hanefi mezhebine mensup Selçuk
lu Sultanı Tuğrul Bey ile veziri Arnidül
mülk ei-Kündürfnin onayı ile. önceki ka
dılkudatlar gibi Şafii fakihi olan İbn Ma
küla'nın ölümü üzerine boşalan kadılku
datlık makamına getirildi (9 Zilkade 4471 
30 Ocak ı 056) ve otuz yılı aşkın bir süre 
bu görevde kaldı. Kendisine yapılan ve
zirlik tekliflerini kabul etmemekle birlik
te Ka im- Bi emriilah ve Muktedi- Biemril
lah dönemlerinde bu görevi bir müddet 
vekaleten yürüttü. 

Heybeti ve zekası bakımından Ebu Yu
suf'a benzetilen Dameganf çok iyi bir 
münazaracı idi ( devrinin meşhur Şafii hu
kukçusu EbG İshak eş-Şirazi ile yaptığı 
bazı münazaralar için bk. Sübki, IV, 237-
252). 24 Receb 478 (15 Kasım 1085) ta
rihinde Bağdat'ta vefat etti. Cenazesi 
önce Nehrülkalafn'deki evine defnedil
diyse de daha sonra Ebu Hanife'nin meş
hedine nakledildL 

Eserleri. Klasik kaynaklarda adı geçen 
yegane eseri Hakim eş-Şehid'in el-Mul]
ta.şar'ına yaptığı şerhtir (Lekneuf, s. 182 ; 
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