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DARRAB 
(yi_,.;,J\) 

Ebu Muhammed Hasen 
b. İsmail b. Muhammeded-Darrab 

el- Gassani el· Mı sri 
(ö. 392/1002) 

Muhaddis. 
_j 

313'te (925) doğdu. Hayatı hakkında 
fazla bilgi bulunmamakta. "Darrab" la
kabını darphanede görev yapması sebe
biyle aldığı bildirilmektedir. Bağdattı İs
mail Paşa diğer kaynakların aksine onu 

"Sawaf" 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. Mer
van 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 Darekut
ni ve Malini bulunmaktadır. 

Pek çok hadis rivayet ettiği bildirilen 
Darrab'ı Darekutni ve başkaları zayıf say
mış, Zehebi ise onun orta seviyede fa
kat güvenilir bir muhaddis olduğunu söy
lemiştir. Kadı EbQ Bekir Ahmed b. Mer
van ed-Dineverfnin Kitabü'l-Mücdlese 
ve cevdhirü '1- 'ilm adlı eserini rivayet 
edenlerden biri de odur. Darrab Rebiül
ewel (veya Rebiülahir) 392'de (Ocak ve
ya 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 ... Ese
rin bir nüshası Zahiriyye Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (Mecmüa, nr. 101, vr. 
275a. 3ooaı 2. Kitdbü'l-Müru, et. Muhte
lif kaynaklarda Darrab'ın bu kitabıyla 

tanındığı ifade edilmekle birlikte eserin 
günümüze kadar gelip gelmediği bilin
memektedir. İbn Hacer el-Askalani onun 
Malik b. Enes'ten rivayete dair bir ese
rinden başka Ahbdru Mısr, Ahbdrü'J. 
mu' allimin ve el-Mizdfı adlı es~rleri bu
lunduğunu da söylemektedir. 
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DARUGA 

Moğol devlet teşkilatında 
idari, askeri ve mali yetkilere sahip 

büyük memurlara verilen unvan. 
_j 

Farsça metinlerde ve sözlük kitapla
rında darüga şeklinde geçen daruga (da
ruba. darugaçi, darugaçin) Moğolca' da 
"basmak, sıkmak, daraltmak", mecazi 
olarak da "mühürlemek" anlamına ge
len darul)u kelimesinden türemiştir. Te
rim olarak Türkçe'de yargan. baskak, 
Arapça ve Farsça'da ise hakim ve şah
ne ile aynı anlamda kullanılmıştır. 

DARUGA 

Moğol idari geleneğinde darugalığın 
çok önemli bir yeri vardır. Başlangıçta 
yeni zaptedilen şehirlere tayin edilen da
rugalar hem sivil hem de askeri işlerden 
sorumlu idiler. Darugalık Xlll-XV!ll. yüz
yıllar arasında Moğollar'da ve Moğollar'ın 
halefi olan bütün devletlerin idari teşki
latında yaygın olarak vardır. Darugalar 
nüfus sayımını organize etmek, mahal
li orduyu düzenlemek, posta teşkilatını 
kurmak, vergileri toplamak ve bunları 

merkeze ulaştırmakla yükümlü idiler. 

Kaynaklara göre Cengiz Han ilk defa 
1218 yılında Karahıtay Hükümdan Küç
lüğ Han tarafından kuşatılan Almalığ 

(Kulca) şehri hakimi Bozan oğlu Suğnak 
Tegin'i daruga olarak tayin etmiştir. Cen
giz Han'ın Çin ve batı seferleri sırasında 
zaptettiği veya kendi istekleriyle Moğol 
hakimiyetini tanıyan şehirlerin hemen 
hepsinde büyük hanın naibi durumun
da olan birer daruga vardı. Darugalar 
askeri ve mali işler yanında büyük han
lığın 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 itiba
ren Batı Türkistan, İran ve Kafkasya'da 
da daruga ve baskak unvanlı memurla
ra rastlanmaktadır. Öte yandan Moğol
lar'ın daha Cengiz Han'dan itibaren ha
kimiyetleri altına aldıkları siyasi teşek
küllerin memurlarından istifade ettik
leri ve bu hususta Uygurlar'ın ilk sırayı 
aldığı bilinmektedir. Cengiz İmparator
luğu'nun Yakındoğu'daki temsilcisi olan 
ithantı Devleti de idaresi altında bulu
nan Türkler'den faydalanmış, bu durum 
İlhanlılar'ın kısa bir zaman sonra Türk
leşip İslamtaşması ile sonuçlanmıştır. İl 
hanlılar'dan sonra kurulan Celayirliler, 
Timurlular, Karakoyuntutar ve Akkoyun
lular'da daruga tabirinin, herhangi bir 
şehrin veya idari birimin idare. inzibat 
ve mali işlerine bakan büyük memur ma
nasında kullanıldığı bilinmektedir. Tari
hi kayıtlara göre sadece büyük şehirle
rin değil küçük kasabaların da daruga
ları vardı. Darugalık unvanı Timurtutar 
ile Babürlüler gibi Hindistan'da hüküm 
süren Türk devletlerinde de mevcuttu. 
Özellikle Babürlüler'de daruga çeşitli da
irelerin 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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DARUGA 

rüga-i ferraşhane, darüga- i araiz. darü
ga-i dak. darüga-i havas ve darüga-i ada
let gibi unvanlarla anılan görevliler vardı. 

Özellikle yeni fethedilen toprakların 
kontrol ve idaresinde önemli fonksiyon
lar ifa eden darugalar bu bölgelerde ida
renin aynı zamanda en büyük sorumlu
ları idi. Ancak yetkileri sınırsız değildi. 
Gerektiği anlarda sultan tarafından ta
yin edilen divan görevlileri tarafından 
teftiş edilebilirlerdi. Kısacası Moğollar'
da olduğu gibi Timurlular'da da daru
galar sultanın bir çeşit mahalli temsilci
leri durumunda idiler. 

XIV. yüzyılda Hive Hanlığı'nda da gö
rülen darugalık Akkoyunlular zamanın
da vali ve sancak beyi karşılığı olarak bi
linirdi. Daruga tabiri daha yaygın olarak 
Akkoyunlular'dan sonra İran'da hüküm 
süren Safevller'in devlet teşkilatında da 
görülmektedir. Bu dönemde şehirler ya
nında kasabalara ve hatta köylere dahi 
daruga tayin edilmiştir. Merkezi idare
de görevli büyük memurların gelirlerini 
arttırmak maksadıyla herhangi bir ye
rin darugalığının bu gibi memurlara tev
cihi söz konusu idi. Bu durumda daru
ga adına vekili olan kimse görevi yürü
türdü. XVIII-XIX. yüzyıllarda iran'da ge
nellikle şehrin inzibat ve asayişiyle bele
diye işlerine de bakan darugaların bu ve 
benzeri hususlarda kazar yetkileri de 
vardı ve suçluları cezalandırabiliyorlardı. 
Bunların dışında çeşitli kabHelerin ve di
ni grupların başlarına da birer daruga 
tayin edilirdi. 
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DARÜ'I-ASARi'I -ARABİYYE 

(bk. METHAFÜ'1-FENNİ'I- İSlAMI). 
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1 
DARÜ'I -HİKMETİ'l- iSlAMİYYE 1 

( "::-~l...:~·ı~ı.;~~ ) 

L 

1918- 1922 ydları arasında 
şeyhülislamlığa bağlı olarak 

faaliyet gösteren, İslam akademisi 
hüviyetinde ilmi kuruluş. 

_j 

XX. yüzyılın başlarında güçlenen ve 
Osmanlı topraklarında da faaliyet gös
teren İslam'a muhalif cereyanların red
diyle isıarn aleminde yeni yeni ortaya 
çıkan birtakım dini meselelerin İslami 
esaslar çerçevesinde halledilmesi ama
cıyla kurulmuştur. 

1918 yılı başlarında Ertuğrul (Bilecik) 
mebusu M. Şemsettin (Günaltay) ile Ur
fa mebusu Şeyh Saffet (Yetkin) tarafın
dan kurulması için teşebbüse geçilen 
bu müesseseye, İslam'ı savunmak mak
sadıyla yapılacak çalışmaların doğrudan 

doğruya hükümetleri bağiayacağı dü
şüncesiyle Meclis-i A'yan'dan Ahmed Rı
za Bey karşı çıkmıştır. Bu sebeple Ayan 
Meclisi müzakereleri ve çeşitli hazırlık

lar sonunda Darü'l-hikmeti'I - İslamiyye 
ancak 25 Şubat 1918'de resmen kurula
bilmiştir. S Mart 1918'de kabul edilen 
on yedi maddelik nizamnamesi, Müsa 
Kazım Efendi'nin şeyhülislamlığı döne
minde 13 Mayıs 1918'de Sultan Reşad ' ın 

iradesiyle Takvim-i Vekayi'de neşre

dilerek yürürlüğe girmiştir. Resmen açı

lışı 12 Ağustos 1918'de Şeyhülislam Mü
sa Kazım Efendi tarafından yapılan bu 
kurumun çalışma tarzına ait otuz dokuz 
maddelik iç nizarnname mahiyetindeki 
Darü'l-hikmeti'l- İslamiyye Nizarnname
si ise 14 Kasım 1918'de çıkarılmıştır. Da
ha sonra Ceride-i İlmiyye'de (nr. 38 IZil
hicce 1336). s. 1130) neşredilen bir be
yanname ile kamuoyuna hem müessese 
tanıtılmış hem de gayeleri açı klanmıştır. 

Darü'l- hikmeti'l- İslamiyye'nin başlıca 
görevleri. halkın dini konularda karşılaş
tığı çeşitli problemleri ilmi metotlarla 
halletmek üzere neşriyat yapmak, ya
bancıların sorduğu dini sorulara komis
yonlarda görüşülmek suretiyle resmen 
cevap vermekti. Osmanlı Devleti'nin ka
rışıklıklar içinde bulunduğu ve Batı hay
ranlığının toplumun her kademesinden 
devlet müesseselerine kadar hakim ol
duğu bir zamanda toplumun ahlak ve 
inançlarını zararlı etkilerden korumak 
da yine bu müessesenin önemli görev
lerindendi. 

ilmi ve arneli görevleri Darü'l - hikme
ti ' l - İslamiyye Nizamnamesi'nde belirtil
miş olan bu kuruluşun yaptırım gücü 
yoktu. Ancak halledilmesi gereken ko
nuları şeyhülislamlığa , Adiiye Nezareti 
ve polis müdüriyetine bildirmek üzere 
yazışmalar yapıyor ve dini konuları açık

layıcı beyanlarda bulunuyordu. Faaliyet
leri köylere kadar uzanan kurumun. im
paratorluğun hemen bütün vilayet ve 
kazalarında birer şubesinin açılmasına 

da çalışılmıştır. Ancak Darü'l-hikmeti'I
İslamiyye, faaliyet gösterdiği dört yıl bo
yunca hiçbir zaman rahat bir çalışma 
ortamı bulamamıştır. 

Faaliyet süresi içinde Darü'l-hikme ta
rafından, İ etihad ve Peyôm- Sabah gi
bi bir kısım gazetelerde yer alan İs lam 
aleyhtarı yazılar, misyoner ve bolşevik 

faaliyetleri gibi konularda meşlhata ve
ya Babıali'ye bazı takrizler yazılmış, ay
rıca çocuk düşürme. gençlerin davranış
ları ve İslam ahlakına aykırı çeşitli me
seleler hakkında beyannameler yayım

lanmıştır. 

Darü'l-hikmeti'l- İslamiyye'nin resmen 
tayin edilen ilk üyeleri şunlardır: Arap
kirli Hüseyin Avni Efendi (Süleymaniye 
Medresesi ilm-i kelam müderrisi, dersiam), 
Bergamalı Cevdet Efendi (Süleymaniye 
Medresesi tefsir müderrisi, dersiam). Şev

ketl Efendi (Süleymaniye Medresesi ilm-i 
nefs ve ahlak müderrisi , dersiam), Muham
med Harndi Efendi (Süleymaniye Medre
sesi mantık müderrisi, dersiam). Şeyh Be
şir Efendi (Halep mebusu), Şeyh Bedred
din Efendi (Şam ulemasından). Haydari
zade İbrahim Efendi ( senedat-ı hakaniy
ye şer' memuru), Mustafa Tevfik Efen
di (Amasya müftüsü). Bedlüzzaman Said 
Efendi (Said Nursi, ulemadan). 

Bunların dışında başkatipliğe Darü'l 
hilafeti' 1- aliyye Medresesi Türk edebi
yatı müderrisi Mehmed Akif Bey (Ersoy) 
tayin edilmiştir. Darü'l -hikme'nin reisli
ğine önce resmen bir tayin yapılmamış, 
reis vekilliğine fetva emini Muğlalı Ali Rı

za Efendi getirilmiştir (23 Ağustos 1918). 
Bu göreve 27 Eylül1918'de asaleten Da
rü'l-hilafeti'l -aliyye müsteşarı Kamil Efen
di tayin edilmiştir. Darü'l - hikme'de da
ha sonra Mustafa Sabri Efendi, Musta
fa Asım, Mehmed RebiT, Ahmed Rasim 
Avnl, İzmirli İsmail Hakkı, İzmirli Hafız 
İsmail, Ermenekli Mustafa Saffet. Hüse
yin Kamil, Ferid (Kam). Ahmed Şiranl gi
bi birçok kişi üye olarak görev almıştır. 

Darü'l - hikmeti'l - İslamiyye' de görev 
alanlar azil, tayin ve istifalar, ayrıca ve
fat edenler de dahil olmak üzere toplam 


