
DERECE 

recelerini, cennetteki yerlerini yücelten" 
anlamlarına gelmektedir. Derece ve de
recat kelimeleri gerek cennetteki ma
kamlar gerekse arnellerdeki üstünlük 
anlamıyla çok sayıda hadiste de geç
mektedir (b k. Wensinck, Mu' cem, "dr c" 
md .). 

Derece islam geometri, astronomi (ast
roloji dahil) ve coğrafyasının başlıca te
rimlerinden biridir. Bu üç sahada da de
rece kavramı. bir dairenin 360 eşit par
çaya bölünmesi sonucu bulunan yayların 
her birinin karşısına gelen açıyı ifade et
mek üzere kullanılmıştır. Astronomide, 
alemi kuşattığı düşünülen burçlar fete
ği (felekü'l-muhit, felekü' l-burüc, dairetü'l
burüc) adlı dairenin on ikiye bölünmesiy
le 30'ar derecelik dilimler elde edilmiş 
ve bunların her birine burç adı verilmiş
tir. Burçlar, gökyüzündeki sabit mevki
leri dolayısıyla gezegenlerin hareket ve 
konumlarını tespit için başvurulan ni
rengi noktalarıdır. Her derece altmışa 
bölünerek dakika, her dakika altmışa 

bölünerek saniye ve her saniye altmışa 
bölünerek salise birimleri elde edilmiş
tir. Bu bölümlemenin daha da ileri gö
türülüp rabia, hamise şeklinde çok kü
çük yay ve açı birimlerinin ortaya konul
masından, müslüman astronomların has
sas ölçümler yapma konusunda ne ka
dar gayret gösterdikleri açıkça anlaşıl
maktadır. Eski astronomiye göre 360 de
recelik bir alanı kapsayan felekü'l -muhi
tin merkezi arzdır ve bu feleğin hareke
ti arzın kuzey yarım küresinden doğu
dan batıya, güney yarım küresinden ise 
batıdan doğuya doğru görülür ve her iki 
yarım kürede de aynı anda ancak fele
ğin 180 derecelik kısmını işga l eden altı 
burcun hareketi izlenebilir. Çünkü ufuk
tan burçlara ait 1 derecelik yay doğdu
ğunda onun karşısındaki 1 derecelik yay 
batmaktadır ; yani o sırada burçlar fele
ğinin hareketi kuzeyde de güneyde de 
1 'er derecelik mesafe kadardır. Böylece 
arzdaki bir gözlemciye göre burçlar fe
leği doğu-batı ve kuzey-güney yönlerin
de rubu' denilen 90'ar derecelik dört çey
reğe bölünmüş olmaktadır. Arzın mer
kezinde hareketsiz durduğu, güneşin de 
diğer gezegenler gibi onun etrafında 

döndüğü kabul edilen bu sistemde gü
neş 360 derecelik daireyi 365 günde, 1 
dereceyi ise bir gün, bir gecede katet
mektedir (İhvan- ı Safa, ı. 115-116, 126). 

Böyle bir sistem içinde gök cisimlerinin 
felekü' 1- muhitteki konumunu gösteren 
dereceye derecetü · 1- kevkeb, derecetü 
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takvfmi'l-kevkeb ve derecetü tüli kev
keb denilmektedir. Bir yıldızın ufukta 
doğduğu ve battığı esnada burçlar fele
ğindeki derecelerine de derecetü tulüi' 1-
kevkeb ve derecetü gurQbi'l-kevkeb, gün 
ortasında (nısfü'n -nehar) bulunduğu de
receye ise derecetü memerri'l- kevkeb 
adı verilmektedir (Tehanevi, Keşşat, "de
rece" md.). 

Gök küresinin 1 'er derecelik açı me
safeli 360 meridyenle 180 paralele bölü
nerek enlem (arz) ve boylamlardan (tü!) 
oluşan bir koordinant sisteminin elde 
edilmesi işlemi yerküreye de uygulan
mıştır. Bu suretle enlem ve boylam de
receleri verilen bir coğrafi mevkiin yer 
haritası üzerinde belirlenmesi mümkün 
olmaktadır. Yine aynı esaslarla çeşitli 

mesafe, yükseklik ve zaman ölçümlerin
de kullanılan usturlap da meridyen- pa
ralel daireleriyle açı- derece kavramları 
esas alınarak hazırlanmış, gökyüzünün 
düzlem üzerinde tasvir edilen geomet
rik bir modelinden ibarettir. Böylece so
nuçta derece kavramı içinde geometri, 
astronomi ve coğrafya alanları birleşmiş 
olmaktadır. 

Derece kavramı, astroloji sahasında 

astronomideki matematik anlamını ko
ruduğu gibi bir de özel nitelik kazanmış

tır. Bu astrolojik niteliğe göre bir güne 
karşı gelen gök derecelerinden bazıları 
uğurlu ve aydınlık, bazıları ise uğursuz 
ve karanlıktır. Bundan dolayı kişinin doğ
duğu veya bir işe koyulacağı gün ile kar
şılığı olan derecenin özellikleri birlikte 
incelenir ve elde edilen bilgiler çerçeve
sinde geleceğe ait tahminlerde bulunu
lur. 

Diğer disiplinler açısından, mOsikide 
bir ses dizisindeki seslerden her birine 
derece-i savtiyye; eski eczacılıkta etki
lerine göre dört grupta toplanan ilaçla
rın her kategorisine derece-i ewel, de
rece-i sani... vd.; hurQf ilminde belli bir 
sonucu sihri yollarla gerçekleştirmek için 
üzerinde işlem yapılan satırlardaki her 
harfe ve tasawufta kulun veya salikin 
Cenab-ı Hakk'a olan yakınlık mertebe
lerine de derece denilmektedir. 
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Satılan malda üçüncü bir şahsın 
hak iddia etmesi durumunda 

alıcının ödediği bedeli geri alabilmesinin 
garanti edilmesi anlamında kullanılan 

bir fıkıh terimi. 
L 

Derk veya derek sözlükte "yetişme, 

ulaşma, bir şeyin ulaşılabilen en derin 
noktası ; sorumluluk, terettüp eden ne
tice" anlamlarına gelir. Kelime Kur'an-ı 
Kerim'de bir yerde derk (en-Nisa 4/ 145), 
başka bir yerde derek (Taha 20/ 77) ol
mak üzere iki defa sözlük anlamında 
kullanılmıştır. Hadislerde de yine sözlük 
anlamında kullanıldığı görülmektedir (bk. 
Wensinck, Mu'cem, "drk" md.). İslam hu
kukunda derek "damanü'd-derek" veya 
"el-kefale bi'd-derek" şeklinde kullanıl
mış olup satılan malın satıcıya ait olma
ması ve satıştan sonra mal üzerinde baş
kasının hak iddia etmesi durumunda sa
tın alanın alacağını (semen) garanti et
mek üzere üçüncü bir şahsın kefil ol
masını ifade eder. Bu manada bazan 
"damanü'l-uhde, damanü't-taarruz, da
manü'l-istihkak ve damanü'l-halas" te
rimleri de kullanılmıştır. Ancak bu te
rimlerin bazı küçük anlam farklılıklarıyla 
kullanıldığı da görülmekte (Serahsi, XXX, 
ı 73; Kasa ni, Vl , 9; İbn Kudame, V, 77; ib
nü'l-Hümam, VII, 226) ve bu konuda tam 
bir terminoloji birliğine ulaşılmadığı an
laşılmaktadır. 

Damanü'd-derek, Hanefiler dışındaki 
hukukçuların çoğunluğuna göre, satış ak
dinden önce mevcut bir sebeple istihkak 
talebine karşı alıcının ödemiş olduğu 

semeni tekeffül etmeyi ifade ettiği gibi 
satılan malın kusurlu veya noksan ol
ması ve alıcı tarafından iade edilmesi 
durumunda alıcının satıcıdaki alacağını 
tekeffül etmeyi de ifade eder. Hanefi
ler'e göre ise damanü'd-derek, sadece 
satıştan önceki bir sebeple istihkak ta
leplerine karşı bir teminat ifade eder. 
Alıcının kendi iradesiyle akdi feshetme
si durumunda ödediği bedelin kendisi
ne iadesini garanti etmez. Buna göre alı
cı ayıp, şart ve rü'yet muhayyerlikleri gi
bi bir sebeple akdi feshetmişse bedeli 
kefilden talep edemez (Kasani, VI, 9). 

Sınırları belli olmayan bir sorumlulu
ğu üstlenmek yani meçhule kefil olmak 
islam hukukunda prensip olarak caiz de
ğilse de hukukçuların çoğunluğu dama
nü'd - dereki caiz görmüşlerdir (Nevevi, 



el-Mecma', XIV, 36; Zühayli, V, 147). Ay
rıca damanü' d- derek, henüz vücut bul
mamış fakat ileride doğabilecek bir bor
ca mukabil teminat vermeyi de ifade 
eder ki bu noktadan da genel kurala ay
kırı düşmektedir. Ancak İslam hukuk
çuları umumi ihtiyacı göz önüne alarak 
kıyasa aykırı da olsa böyle bir kefaleti 
geçerli saymışlar (Müsa Carullah Bigi, s. 
ı 72). kıyasa bağlı kalan bazı fakihler ise 
damanü' d -dereki caiz görmemişlerdir 

(Nevevf, el-Mecma', XIV, 37). 

Akdin tarafları dışında üçüncü bir şah
sın mal üzerinde hak iddia etmesi muh
telif sebeplerle olabilir. Satılan bir mala 
satıcının ve alıcının bilgisi dışında ve sa
tımdan önce üçüncü bir şahıs mirasçı ol
muş olabilir. Malın çalıntı olması veya da
ha önce vakfedilmiş bulunması da müm
kündür. Bu ihtimaller göz önünde bu
lundurularak alıcının uğrayabileceği za
rara karşılık damanü'd-derek bir temi
nat şekli olarak kabul edilmiştir. Satın 

aldığı mal üzerinde bir istihkak talebi 
olabileceği ihtimaliyle alıcının satıcıdan 

teslim aldığı mal için rehin (rehin bi'd
derek) talep etmesi ise mümkün değil

dir. Zira rehin, henüz doğmamış fakat 
doğması muhtemel bulunan bir alacak 
için değil geçerli olarak doğmuş fakat 
henüz ifa edilmemiş bir alacak için ta
lep edilebilir. Aslında damanü'd-dereke. 
kabzettiği malın istihkak sebebiyle geri 
alınabileceği ihtimalini ileri sürerek re
hin talep etme hakkı bulunmayan müş
teriyi teminatsız bırakmamak için cevaz 
verilmiştir (Kasanf, VI, 9; Nevevf, el-Mec

ma', XIV, 36) . 

Satılan mal için ileri sürülen istihkak 
talebi kazai bir kararla kabul edilip ma
lın iadesine ve bunun üzerine alıcı tara
fından satıcıya karşı açılan davada da 
satım bedelinin iadesine karar verilme
dikçe alıcı mal için ödediği bedeli kefil
den talep edemez; mücerret istihkak 
talebi akdin feshi ve ödenen bedelin ta
lebi için yeterli değildir. 

Hanefıler'e göre alıcı. satın aldığı mal 
üzerinde değer artışına sebep olan ağaç 
dikme, bina yapma gibi birtakım ilave
lerde bulunmuşsa ve istihkak talebiyle 
malı istirdad eden hak sahibi mala ila
ve edilmiş olan bu değerleri kabul et
mek istemiyorsa bu durumda alıcı kefil
den ilave ettiği değerin tazminini talep 
edemez. Şafiiler de bu görüştedir. Hane
fıler'den Tahavfye ve Hanbeli fakihleri
ne göre ise kefil hem malın bedelini hem 
de ilave edilen değerin kıymetini tazmin-

le mükelleftir (Kasanf, vı. ıo; İbn Kuda
me, V, 78). 

Damanü'd-dereki, satılan malın her 
halükarda alıcının elinde kalmasını ga
rantilemek (damanü'l-halas) biçiminde an
lamak doğru olmaz. Zira istihkak sahi
binin talep ettiği bir malın alıcının elin
de kalmasını sağlamak hukuken müm
kün değildir. imam Ebü Yüsuf ve Mu
hammed'e göre ise damanü'l-halas 
mümkünse malın aslının iadesini, değil
se bedelinin tazminini içermektedir ve 
geçerlidir. 
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DERENBOURG, Hartwig 

(1844-1908) 

Fransız şarkiyatçısı. 
_j 

Paris'te doğdu; yahudi asıllı şarkiyat

çı Joseph Naphtali Derenbourg'un oğlu
dur. Üniversiteyi bitirdikten sonra (ı 863) 

yüksek lisans için gittiği Göttingen'de 
H. Ewald. E. Bertheau, F. Wüstenfeld ve 
T. Benfey gibi ünlü şarkiyatçılardan ders 
aldı; ardından Leipzig'e giderek felsefe 
doktorası yaptı. Çocukluğunda İbranice, 
orta öğrenimi sırasında Grekçe ve La
tince öğrenmiş olan Derenbourg üni
versitede Arapça ve diğer Sami dillere 
yöneldi; L. Krehl ve H. L. Fleischer ile bir
likte İbrani, Arap, Habeş ve Fenike yaz
maları, İsrail tarihi ve Eski Ahid kritiği 
üzerine çalışmalar yaptı. Paris' e döndük
ten sonra Bibliotheque lmperiale'in ka
taloglama servisinde görev aldı ve yak
laşık üç yılını buradaki yazma eserler 
üzerinde çalışmakla geçirdi (1867-1870). 

1870'te bir yayınevi sahibinin kızıyla ev
lenmesi üzerine kütüphanecilikten ayrı
larak kayınpederine ait yayınevinin Pa
ris bürosunda yönetici oldu. Beş yıl ka
dar sonra yayıncılıktan da vazgeçip Eco
le Pratique des Langues Orientales'de 
Arapça ve Ecole Rabbinique'te Doğu dil
leri akutmaya başladı; bu arada Societe 

DERENBOURG, Hartwig 

Asiatique'e üye oldu. 1880'de Kültür Ba
kanlığı'nca Escurial. Madrid ve Oranada 
kütüphanelerindeki yazmalar üzerinde 
araştırma yapmakla, arkasından da Cor
pus inscriptionum semiticarum'un Him
yeri ve Sebai kitabeleriyle ilgili dördün
cü bölümünün hazırlanmasında babasına 
yardımcı olmakla görevlendirildi (1881 ). 

188S'te Ecole Pratique des Hautes Etu
des'ün Arapça ve İslamoloji kürsülerine 
tayin edildi. Yaptığı çalışmalarla Legion 
d'Honneur ödülüne layık görüldü (1897); 

1900 yılında da Academie des lnscrip
tions et Belles-Lettres'in üyeliğine se
çildi. 12 Nisan 1908'de Saint-Cloud'da 
öldü. 

Eserleri. 1. Les manuscrits arabes de 
J'Escurial (1, Paris 1884; Il , 1903; III, 1928). 

Escurial Kütüphanesi'ndeki Arapça yaz
maların katalogu olup lll. cildi E. Levi
Provençal tarafından yayımlanmıştır. 2. 

Le Livre de Sibawaihi 1 Kitabü Sibe
veyhi (Paris 1881- 1882). Sibeveyhi'nin 
Arapça grameriyle ilgili ünlü kitabının 

Kahire, Escurial, Oxford, Paris. Sa int- Pe
tersbourg ve Viyana kütüphanelerinde
ki yazmalarına dayanılarak hazırlanmış 
iki ciltlik tahkikli neşridir; ayrıca esere 
Fransızca tercümesiyle birlikte bir giriş 
ve çeşitli açıklamalar ilave edilmiştir. 3. 

Chrestomathie elementaire de l'ara
be litteral (Paris 1885, 1892). Arap ede
biyatı klasiklerinden yapılmış seçmeler
den oluşan bu eseri M. Jean Spiro ile bir
likte hazırlamıştır. 4. Oumara du Yemen; 
sa vi e et son oeuvre (1-11, Paris 1897-

1908). Ünlü Arap şair ve edibi Umare el
Yemenfnin hayat hikayesini ve eserleri
ni ihtiva eden bir çalışmadır. s. Ousa
ma Ibn Mounkidh. Un emir syrien au 
premier si eel e des Craisades (1 095-
1188). İbn Münkız'ın el- İ'tibiir adlı ese
rinin tahkikli neşridir (Paris 1884-1886). 

Eseri Souvenirs historiques et recits 
de chasse adıyla Fransızca'ya tercüme 
etmiştir (Paris 1895). 6. Vie d'Ousama 
(Paris 1889-1893). Müellifin, İbn Mün
kız'ın hayatı ve eserleriyle ilgili çeşitli 

kaynaklardan topladığı bilgilerden der
lediği bir eserdir. 7. Notes critiques sur 
les manuscrits arabes de la Bibliothe
que Nationale de Madrid (Paris 1904). 

Madrid Milli Kütüphanesi 'ndeki Arap
ça yazmalar üzerine yapılmış bir incele
medir. 

Bunlardan başka babası ile birlikte 
yaptığı çeşitli ortak çalışmaları, yirmiye 
yakın ilmi dergide 1 SO'yi aşkın makale
si yayımlanmıştır (bütün eserleri için bk. 
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