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lakabıyla anmaktadır (Hediyye-

tü'l· 'ari{fn, ı. 272). Mısır'da yaşamakla

birlikte hadis tahsili için çeşitli yerlere
seyahat etmiş ve oralarda devrin ünlü
üstatlarıyla görüşmüştür. Ahmed b. Mervan ed-Dfneveri, Da'lec b. Ahmed, Ali b.
Abdullah b. EbQ Matar gibi hocalardan
hadis almıştır. Talebeleri arasında ise
başta oğlu Ebü'l-Kasım Abdülaziz olmak
üzere kendisinden yaşça büyük olması
na rağmen meşhur muhaddis Darekutni ve Malini bulunmaktadır.
Pek çok hadis rivayet ettiği bildirilen
Darrab'ı Darekutni ve başkaları zayıf saymış, Zehebi ise onun orta seviyede fakat güvenilir bir muhaddis olduğunu söylemiştir. Kadı EbQ Bekir Ahmed b. Mervan ed-Dineverfnin Kitabü'l-Mücdlese
ve cevdhirü '1- 'ilm adlı eserini rivayet
edenlerden biri de odur. Darrab Rebiülewel (veya Rebiülahir) 392'de (Ocak veya Şubat 1002) Mısır'da vefat etmiştir.
Eserleri. 1. :ç:emmü'r-riyd, fi'l-a'mdli
ve'ş-şöhreti fi'n-nds ve'l-afıvdl ... Eserin bir nüshası Zahiriyye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Mecmüa, nr. 101, vr.
275a. 3ooaı 2. Kitdbü'l-Müru, et. Muhtelif kaynaklarda Darrab'ın bu kitabıyla
tanındığı ifade edilmekle birlikte eserin
günümüze kadar gelip gelmediği bilinmemektedir. İbn Hacer el-Askalani onun
Malik b. Enes'ten rivayete dair bir eserinden başka Ahbdru Mısr, Ahbdrü'J.
mu' allimin ve el-Mizdfı adlı es~rleri bulunduğunu da söylemektedir.
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Ebu Muhammed Hasen
b. İsmail b. Muhammeded-Darrab
el- Gassani el· Mı sri
(ö. 392/1002)
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Muhaddis.

L

Moğol devlet teşkilatında
idari, askeri ve mali yetkilere sahip
büyük memurlara verilen unvan.

Farsça metinlerde ve sözlük kitapladarüga şeklinde geçen daruga (daruba. darugaçi, darugaçin) Moğolca' da
"basmak, sıkmak, daraltmak", mecazi
olarak da "mühürlemek" anlamına gelen darul)u kelimesinden türemiştir. Terim olarak Türkçe'de yargan. baskak,
Arapça ve Farsça'da ise hakim ve şah
ne ile aynı anlamda kullanılmıştır.
rında
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313'te (925) doğdu. Hayatı hakkında
fazla bilgi bulunmamakta. "Darrab" lakabını darphanede görev yapması sebebiyle aldığı bildirilmektedir. Bağdattı İs
mail Paşa diğer kaynakların aksine onu
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Moğol idari geleneğinde darugalığın
çok önemli bir yeri vardır. Başlangıçta
yeni zaptedilen şehirlere tayin edilen darugalar hem sivil hem de askeri işlerden
sorumlu idiler. Darugalık Xlll-XV!ll. yüzyıllar arasında Moğollar'da ve Moğollar'ın
halefi olan bütün devletlerin idari teşki
latında yaygın olarak vardır. Darugalar
nüfus sayımını organize etmek, mahalli orduyu düzenlemek, posta teşkilatını
kurmak, vergileri toplamak ve bunları
merkeze ulaştırmakla yükümlü idiler.

Kaynaklara göre Cengiz Han ilk defa
1218 yılında Karahıtay Hükümdan Küçlüğ Han tarafından kuşatılan Almalığ
(Kulca) şehri hakimi Bozan oğlu Suğnak
Tegin'i daruga olarak tayin etmiştir. Cengiz Han'ın Çin ve batı seferleri sırasında
zaptettiği veya kendi istekleriyle Moğol
hakimiyetini tanıyan şehirlerin hemen
hepsinde büyük hanın naibi durumunda olan birer daruga vardı. Darugalar
askeri ve mali işler yanında büyük hanlığın istihbarat işlerini de yürütürlerdi.
Moğol istilası sırasında büyük han adı
na hizmetleri yürüten darugalar daha
sonraki devirlerde bu görevlerden bir
veya birkaçını birlikte üstlenmişlerdir.
Darugalar görev ve yetkilerinin işareti
olarak özel mühür (nişan, damga) taşırlar
dı. Cengiz Han'ın batı seterinden itibaren Batı Türkistan, İran ve Kafkasya'da
da daruga ve baskak unvanlı memurlara rastlanmaktadır. Öte yandan Moğol
lar'ın daha Cengiz Han'dan itibaren hakimiyetleri altına aldıkları siyasi teşek
küllerin memurlarından istifade ettikleri ve bu hususta Uygurlar'ın ilk sırayı
aldığı bilinmektedir. Cengiz İmparator
luğu'nun Yakındoğu'daki temsilcisi olan
ithantı Devleti de idaresi altında bulunan Türkler'den faydalanmış, bu durum
İlhanlılar'ın kısa bir zaman sonra Türkleşip İslamtaşması ile sonuçlanmıştır. İl
hanlılar'dan sonra kurulan Celayirliler,
Timurlular, Karakoyuntutar ve Akkoyunlular'da daruga tabirinin, herhangi bir
şehrin veya idari birimin idare. inzibat
ve mali işlerine bakan büyük memur manasında kullanıldığı bilinmektedir. Tarihi kayıtlara göre sadece büyük şehirle
rin değil küçük kasabaların da darugaları vardı. Darugalık unvanı Timurtutar
ile Babürlüler gibi Hindistan'da hüküm
süren Türk devletlerinde de mevcuttu.
Özellikle Babürlüler'de daruga çeşitli dairelerin başındaki emirler ve bazı saray
görevlileri için yaygın olarak kullanılan
bir terim olmuştur. Devlet teşkilatında
darQga-i herkare,darQga-i tophane, da-
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