
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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Schwab, Melanges Hartwig Derenbourg, 
s. 444-462). 
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ıw.ı CENGİZ KALLEK 

ı .1 
DERENBOURG, Joseph Naphtalı 

(1811- 1895) 

L 
Fransız şarkiyatçısı. 

_j 

Almanya'nın Mainz (Mayence) şehrin

de doğdu; yahudi asıllı oyun yazarı Zevi 
Hirsch Derenbourg'un oğludur. Giessen 
ve Bonn üniversitelerinde okuduktan son
ra Hollanda~ya giderek Amsterdam'da 
üç yıl kadar özel öğretmenlik yaptı; da
ha sonra Paris'e yerleşti (1838). Burada 
bir yandan şarkiyat araştırmalarını sür
dürürken bir yandan da A. Geiger'in et
kisi altında kalarak Yahudilik'le ilgili ça
lışmalarına devam etti. Bu arada Fransız 
vatandaşlığına geçti (1843). Önce Lycee 
Henri IV' da Almanca öğretmenliği, ar
kasından lmprimerie Nationale'de mu
sahhihlik yaptı ve ayrıca Bibliotheque 
Nationale'deki İbranice yazmaların ka
tologunu hazırladı. 1 8S7'de yahudi ço
cukları için bir lise kurarak 1864 yılına 
kadar yöneticiliğini üstten di. 1 869 ·da 
Legion d'Honneur nişanı ile onurtandın
lan Derenbourg, arkasından Academie 
des lnscriptions et Belles- Lettres'e üye 
seçildi ve daha sonra da Sorbonne'a bağ
lı Ecole Pratique des Hautes Etudes'de 
kendisi için kurulan Ortaçağ İbranicesi 
ve Literatürü Kürsüsü'nün başına geti
rildi (1877). Bu arada Alliance lsraelite 
Universelle'in merkez komitesinde de 
görev aldı ve bir müddet bu komitenin 
başkan yardımcılığını yürüttü; ayrıca Pa
ris Consistoire (Müsevi din işleri yüksek 
kurulu) üyeliğinde de bulundu (1869- 1872). 
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Almanya'nın ünlü kapitea şehri Ems'te 
öldü. 

Eserleri. Derenbourg'un Sami dilleriy
le bu dillerde yazılmış kitabeler ve Ya
hudilik üzerine kaleme aldığı eserlerin 
başlıcaları şunlardır: 1. Les seances de 
Hariri 1 Ma}f.iimô.tü '1-lfarfrf (I- ll, Paris 
1847-1853). Hariri'nin Ma}f.iimô.tü'l - lfa
rfrf veya el-Ma]f.iimô.tü '1 - lfarfriyye ad
lı edebiyata dair eserinin De Sacy tara
fından yapılan neşri üzerine M. Reinaud 
ile birlikte hazırladığı tashihli ve açıkla
malı bir çalışmadır. 2. Les fables de Loq
man le Sa ge 1 Emşô.lü Lu}f.mô.ni'l · J:ıa 

kfm (Berlin-London 1850). Yine De Sacy'
nin yaptığı, Hz. Lokman ile ilgili çeşitli 

meselleri içeren müellifi belirsiz bir ese
re ait edisyonun, diğer yazmalarta kar
şılaştırmalı olarak hazırlanmış tahkikli 
ve bazı tarihi bilgiler ilaveli neşridir (M. 
Reinaud ile birlikte). 3. Essai sur l'histo
ire et la geographie de la Palestine 
d'apres les Thalmuds et les autres so
urces rabbiniques (1867). Filistin tarih 
ve coğrafyası ile ilgili olarak her iki Tal
mud'a ve diğer dini kaynaklara dayanı
larak hazırlanmış bir araştırmadır; özel
likle Hz. isa dönemi yahudi hayatına ışık 
tutması açısından önem taşır. 4. Opus
cules et traites d'Abou'l - Walid İbn 
Djanah de Cordoue 1 Kütüb ve Resô. ,il 
li- Ebi'l- Velid Mervô.n b. Cenô.J:ı el
~urtubf (Paris 1880) Oğlu Hartwig ile 
birlikte hazırladığı bu eser, Ebü'I-Velid 
Mervan b. Cenah ei-Kurtubi'nin dört ese
rinin metni ve Fransızca tercümesini ih· 
tiva eden bir derlemedir. s. Deux ver
sions hebrai'ques du Livre de Kalilah 
et Dimnah (Paris 1881). Kelfle ve Dirn
ne 'nin iki ayrı İbranice tercümesini ihti
va eden bir eserdir. 6. Oeuvres comple
tes deR. Saadia b. Joseph al-Fayyoumi 
(1-V, Paris 1893- 1899). Said b. YUsuf ei
FeyyUmi'nin bazı Arapça eserlerinin oğ
lu Hartwig ile birlikte yapılmış neşridir; 
en önemli eseri olmakla birlikte tamam
lanmamıştır. 

Derenbourg bunlardan başka, İbn Ce
nah'ın İbranice gramerine dair Kitô.bü '1-
Lüma' adlı Arapça eserini (1886), Miş
na'nın altıncı bölümü "Tohorot" üzerine 
MUsa b. MeymUn'un yaptığı şerhin Arap
ça metniyle İbranice tercümesini (1887-

1889) ve oğluyla birlikte Abydos hara
beterindeki ı. Seti Tapınağı'nda bulunan 
Fenikece kitabelerin tercümelerini (1885) 

yayımlamış, yine oğlu Hartwig'in yardı
mıyla Corpus inscriptionum semitica
rum 'un Himyeri ve Sebai kitabeleriyle 
ilgili olan dördüncü kısmını hazırlamıştır 

(1889-1892). Derenbourg'un ayrıca Jour
nal Asiatique'te çıkmış bazı makalele
ri de bulunmaktadır. 
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~ CENGİZ KALLEK 

ı 
DEREZİ 

1 

( .S.).; ..ıli ) 

(ö. 411/1020) 

Fatımi Halifesi Hakim-BiemriUah'ın 
Türk asdlı daisi 

ve Dürziliğe adını veren kişi 

L 
(bk. DÜRZİLİK). 

_j 

ı 
DERGAH 

1 

( .~.)~ ) 

Tarikat pirlerinin veya tarikatın 
büyük şeyhlerinin ikamet edip 

irşad faaliyetlerini sürdürdükleri 
veya kabirierinin bulunduğu 

merkezi tekke anlamında 
bir tasawuf terimi 

L 
(bk. AsiTANE; TEKKE). 

_j 

ı 
DERGAH 

1 

( .~.)~ ) 

1921 • 1923 yıllarında yayımlanan 

L 
fikir, sanat ve edebiyat dergisi. 

_j 

1 S Nisan 1337 - S Kanunusani 1339 
(15 Nisan 1921 -5 Ocak 1923) tarihleri ara
sında on beş günde bir olmak üzere top
lam kırk iki sayı neşredilen derginin me
sul müdürü Mustafa Nihat'tır (Özön). 

Milli Mücadele günlerinin ümit ve he
yecan dolu havası içinde yayın hayatına 
giren dergi büyük ölçüde Yahya Kemal'in 
(Beyatlı) fikir, görüş, zevk ve estetik an
layışı doğrultusunda çıkmıştır. Nitekim 
Yahya Kemal başyazar olarak dergide 
sadece edebi ve fikri muhtevalı maka
leler yazmakla kalmamış, çok defa di
ğer yazariara da yön vererek mecmua
nın politikasını tayin etmiştir. Dergi, bü
yük bir kısmını Darülfünun Edebiyat Fa
kültesi'nde okuyan genç aydınların oluş
turduğu şair ve yazar kadrosu ile tarih 


