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kime aitse damanın da ona ait olhakimdir.

ması görüşü
Zararlı

fiilden doğan damanda zararın
maddi ve fiili olarak vuku bulmuş olması da aranır. Manevi zararın tazmini klasik kaynaklarda pek işlenmemiş bir konu olmakla birlikte sorumluluk hukukunun prensiplerine ve genel amaçlarına
uygunluk gösterir. Zarara uğrayan malın hukuken muteber ve dokunulmaz olması da damanın şartlarındandır. Bu sebeple mülkiyet altında olmayan mubah
malları, müslümanlar açısından mütekawim (hukuken muteber) sayılmayan domuz ve şarabı, haram işlerde kullanılan
alet ve malzeme veya harbinin malı gibi
hukukun koruması altında olmayan malları , İslam hukukçularının çoğunluğu daman konusu (madmGn) saymazlar. Öte
yandan Hanefiler'e göre menfaatler mal
statüsünde olmayıp ancak akidle hukuki değer kazandığından menfaatlerin
akid dışı kullanımı, gasp ve itlafı halinde darnan gerekmez. Bununla birlikte
Hanefıler, bu yaklaşımın dağuracağı sakıncaları kurala bazı istisnalar getirerek
önlemeye çalışmışlardır.
Zararlı

fiilden doğan ödeme sorumluluğu kural olarak o fiili işleyene aittir
ve bu konuda şahsi sorumluluk esastır.
Ancak zararlı fiil ciddi tehdit ve zor (ikrah-ı mülci) altında işlenmişse Hanefi ve
Şafiller'e göre darnan zorlayana aittir
(Mecelle, md. 1007). Diğer hukuk ekalleri ise hem zorlayanı hem de zorlananı
belli oranda damana iştirak ettirirler.
Zararlı fiilin başkasının emir ve talimatıyla yapılması, kural olarak faili sorumluluktan kurtarmaz (Mecelle, md. 89, 95).
Ancak zararlı fiilin devlet başkanının emir
ve talimatı veya çocuk tarafından babasının emriyle işlenmesi durumları bir yönüyle ikrah olarak değerlendirildiğinden
damanın faile değil de emri verene ait
olacağı görüşü ağırlık kazanmıştır. İşçi

görev ve iş esnasında yol
zararlarda aslolan şahsen sorumlu olmaları ise de bunların iş veren
adına ve onun doğrudan veya dolaylı izni dahilinde hareket ettiği durumlarda
iş verenin sorumlu tutulması mümkün

ve

memurların

açtıkları

görülmüştür. Kadıların yargılama sıra
sında, kasıt ve kusurları bulunmaksızın
yol açtıkları zararların hazine tarafından
tazmin edilmesi uygulaması da bu anlayışın sonucudur.

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

şekilde

çekleşir (Mecelle, md. 416) Bütünüyle
tazmin edilen malın mülkiyeti tazmin
edene ait olur. Bunun için de özellikle
Hanefıler, bir konuda aynı sebepten dolayı 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: isterse bu hasarlı malı damandan sorumlu
şahsa verip yerine sağlamını alır, isterse sağiarnı ile aradaki değer farkını ödetir. Diğer hukuk ekaileri ise sadece zararı, yani malda meydana gelen değer
kaybını ödetirler. Bazı istisnai durumlarda farklı veya ağır tazmin usullerinin
olması , bunlarda biraz da cezaf müeyyide amacı bulunduğundandır.

Damandan doğan alacak hakkı kazaen (hukuken) on beş yıl gibi belli bir zaman aşımı süresine tabi tutulabilirse de
(Mecelle, md. 1660) borç dinen devam ettiğinden ve zaman aşımı hakkın aslını düşürmediğinden (Mece lle, md. 1674) borçlunun ikrarı, borcunu rızaen ödemesi gibi işlemler hukuken de geçerlidir.
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DAMEGANi
( ~li. l..ıll)
Ebu Abdiilah Muhammed
b. All b. Muhammed
ed- Dameganl el- Keblr
(ö. 478/1085)

Otuz yıl
Bağdatkaddkudarlığıyapan
L

Hanefi fakihi.
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8 Rebiülahir 398 (22 Aralık 1007) tarihinde Damegan'da doğdu. Aynı nisbeyle tanınan diğer alimlerden ayrılması için
"ei-Kebir" lakabıyla anılmaktadır. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Nişabur'a gitti. Burada kaldığı dört ay zarfında kadı Ebü'I-Aia Said b. Muhammed'den ders aldı. Daha sonra Bağdat'a
geçerek (26 Ramazan 419 1 18 Ekim 1028)
devrin meşhur alimleri Kuduri, Hatfb eiBağdadi, Hüseyin b. Ali es-Saymeri ve
Muhammed b. Abdullah es-Suri'den fı
kıh ve hadis okudu. Mali durumunun iyi
olmaması sebebiyle tahsil hayatı boyunca 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 Eriman ve Ebü'I-Vefa İbn Akil ez-Zaferi gibi büyük alimierin de bulunduğu pek çok
talebe yetiştirmiştir.
Abbasi Ha lifesi Kaim- Biemrillah'ın teklifi ve Hanefi mezhebine mensup Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ile veziri Arnidülmülk ei-Kündürfnin onayı ile. önceki kadılkudatlar gibi Şafii fakihi olan İbn Maküla'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 vezirlik tekliflerini kabul etmemekle birlikte Ka im- Bi emriilah ve Muktedi- Biemrillah dönemlerinde bu görevi bir müddet
vekaleten yürüttü.
Heybeti ve zekası bakımından Ebu Yusuf'a benzetilen Dameganf çok iyi bir
münazaracı idi (devrinin meşhur Şafii hukukçusu EbG İshak eş-Şirazi ile yaptığı
bazı münazaralar için bk. Sübki, IV, 237252). 24 Receb 478 (15 Kasım 1085) tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Cenazesi
önce Nehrülkalafn'deki evine defnedildiyse 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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Hediyyetü'l- 'ari{fn, ll, 74). Brockelmann
(GAL, ı , 460) ve onu kaynak olarak göst eren G. Makdisi (E/ 2 Suppl., s. 192). Mesa 'ilü'l-hitan ve't-turuk adlı bir kitabı Dameganfye atfediyorlarsa da bu eser
Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Hafld Efendi, nr. 89 / 4), kaynaklarda verilen bilgilere uygun olarak Ebü Abdullah Hüseyin b. Muhammed ed-Dameganl adına
kayıtlıdır. Yine Brockelmann. ez- Zeva 'id
ve 'n- ne:r;a 'ir ve te va' idü '1- beşa 'ir adlı eseri bir yerde (GAL, ı. 460) Damegani'ye bir başka yerde ise (GAL Suppl., ll,
986) Hüseyin b. Muhammed ed-Dameganl'ye nisbet etmektedir. Bu eseri gerçek sahibi Hüseyin b. Muhammed ed-Dameganl adına kaydeden Bağdatlı İsmail
Paşa da (lzaJ:ıu ' l-meknan, ı, 6 15) müellif in vefat tarihi için yanlışlıkla Muhammed b. Ali ed-Dameganl'ye ait olan 478
yılını vermektedir. Bu hususta Brockelmann'ı esas alan Zirikil ile (el-A'lam, VII,
163) Kehhale de (Mu'cemü'l-mü'elli{fn,
Xl, 48) aynı yaniışı tekrarlayarak her iki
eseri Dameganl'ye atfederken Kehhale
kitabının bir başka yerinde (lV, 44) ezZeva 'id'i gerçek müellifi olan Hüseyin
b. Muhammed ed-Dameganl'nin eserleri arasın da zikretmektedir.
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olduğunu~göstermek üzere at ve sığır

ların sağrılarına, davar cinsi hayvanların
kulaklarına vurulduğu gibi devlet veya
özel şahısların alameti de olmuştur. Nitekim Kaşgarlı Mahmud, Reşldüddin ve
Yazıcıoğlu yirmi dört Oğuz boyundan bahsederken her boyun damgasını da vermişlerdir ki bunlar Türk hanedanların
da aile alameti olara!< kullanılmıştır. Mesela Salgu rl ular' ın sikkelerinde Salur. Akkoyunlular'ınkinde Bayındır ve Osmanlı
lar'ın bazı sikkelerinde de Kayı damgası
bulunmaktadır. Damga paralardan baş
ka özellikle Akkoyunlular'la Osmanlılar'ın
mimari eserlerinde, vesikalarında, bayraklarında ve silahlarında da görülmektedir. Cumhuriyet döneminde Anadolu'nun birçok yöresinde halı ve kilimlerde,
kapkacakta, ev duvarlarında ve mezar
taşla rında çeşitli damgalara rastlanmakta. ayrıca eskiden olduğu gibi hayvaniara
damga vurulmak suretiyle sahipleri belirlenmektedir. Buralarda kullanılan i şa
retler bütünüyle eski Türk damgalarıdır.
Kaşgarlı Mahmud 'a ve Reşldüddin ' e
göre Oğuz boylarının damgaları şunlar
dır:
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Eski Türkler'de tamga, tarnka ve damga şekillerinde yazılan kelime, "el ile yapılan motif" anlamına geliyordu. Ayrıca
şahıs imzası ve mührü olmasının yanı sı
ra bugün olduğu gibi (damga resmi, damga pulu) "vergi" manasında da kullanıl 
mıştır ; Kı rgızlar' ın Yenisey yazıtlarından
birinde "ta mgalı k yılkı " (vergi yılı ) tabiri
geçmel<.tedir. Damga çoğunlukla z<:itl mal
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Türk ve Moğollar ' da yarlık denilen
emirnarnelere alarnet ve nişan olarak
damga vurulurdu. Anadolu beylikleriyle
Akkoyunlu ve Karakoyunlu fermanların
da da tuğra yerine damga kullanılmış
tır. Mesela Uzun Hasa n 'ın Karamanoğlu
Ahmed Bey'e gönderdiği hükmün sonunda mührü. üst s ağ kenarında ise Akkoyunlular' ın mensup oldukları Bayındır
boyunun damgası bulunmaktadır. Yine
Uzun Hasan'ın Fatih Sultan Mehmed'e
yolladığı mektupta aynı damga vardır ve
bu damga Akkoyunlu bayrağında da mevcuttur. Osmanlıla r'da ise damga yukarı
daki anlamda yerini tuğraya bırakmış
tır. Nitekim Osman Gazi'den itibaren ferman ve heratlara tuğra çekilmişken resml olarak damganın sadece ll. Murad döneminde sikkelerde ve daha sonra da
silahlarda yer aldığı görülmektedir. Kı
rım Tatarları'nda tavro olarak adlandı
rılan damga, kabilelerin hayvanla rın ı birbirinden ayı rt etmek için kull anılmıştı r.
Akmescid 'in kuzeybatısındaki Abuzlar
köyü yakınlarında kayalar üzerinde bulunan örneklerden, Kırım damgalarının
da çeşitli Türk boylarınınkilerle benzerlik gösterdiği anlaşı l maktadır (Akçokraklı, S. 161-169).
Damganın "gök damga ", "altın damga " veya "altın bilga" (nişan), "al damga" ve "kara damga" olmak üzere kullanıldığı yerlere göre birkaç türü vardı.
Bunlardan mavi renkli olan gök damga,
İlhanlı damgalarının geçerliliğini teyit
için büyük kağ a n tarafından basılırdı.
XV ve XVI. yüzyıllarda Kırım yarlıklarının
baş tarafına vurulan a ltın damga, dini
bir ibare ile hanın ismini taşıyan altın
yazıdan oluşur ve genellikle mali yarlı k
Iara basılırdı. İlhanlılar'da ise ulakların
menzillerden at alabilmeleri için kendilerine verilen ulak nişanına da altın damga vurulurdu. Posta iş lerinde bir de yeşil renkli damga kullanılıyordu . Yine vezirlik ve sahib-i divan fermanla rında altın damga bulunurdu. Ayrıca Türk devIetlerinde bir ülkenin ele geçirilmesi için
kumandana bir nevi sef er emri ve izni
mahiyetinde altın damgalı menşu r verilirdi. Altın yaldız veya yaldızlı mürekkeple basıldığından dolayı bu adı alan damga hükümdarda ve başvezirde bulunurdu. Resmi hüküm ve yazılara ise kırmızı
mürekkepli mühür vurulurdu ve buna
al damga denirdi. Vassaf Tarihi L u ga tı
Tercümesi'nde altın damganın hükümdar tuğrasına , al damganın da divan tarafın dan alınması ka ra rlaştırıl a n vergi-

