
sabır tavsiye etti; Cenab-ı Hakk'ın ken
di durumunda olanlar için yakında bir 
çıkış yolu göstereceğini söyledi. 

Hudeybiye Antiaşması'ndan sonra müs
lüman olarak Medine'ye gelen. fakat Ku
reyşliler'in isteği üzerine iade edilen Ebü 
Basir'in muhafıziardan birini öldürerek 
Kızıldeniz sahilindeki Sifülbahr'e kaçtı

ğını haber alan Ebü Cendel, kendisi gibi 
hapsedilmiş yetmiş kadar müslümanla 
oraya kaçtı. Sifülbahr'deki müslümanla
rın ticaret kervanları için tehlikeli bir 
güç haline geldiğini gören Kureyşliler. 

müslüman olup Medine'ye gidenlerin 
iadesini öngören maddeden vazgeçtik
lerini. özellikle de EbQ Basir ile Ebü Cen
del ve arkadaşlarının Medine'ye kabul 
edilebileceklerini Hz. Peygamber'e bildir
diler. Buna karşılık ticaret kervanlarının 

vurulmasına meydan verilmemesini is
tediler. Bunun üzerine Resül- i Ekrem 
Ebü Basir ve arkadaşlarına bir mektup 
göndererek Medine'ye gelmelerini em
retti. Mektup Sifülbahr'e ulaştıktan az 
sonra Ebü Basir vefat etti. Onun ölümün
den sonra oradaki müslümanların reisi 
durumunda olan Ebü Cendel arkadaş
larıyla birlikte Medine'ye gitti. 

Hz. Peygamber'in vefatma kadar Me
dine'de kalan Ebü Cendel bütün gazve
lere iştirak etti. Mekke'nin fethedildiği 
gün müslüman olan babasıyla birlikte 
Dımaşk'ın fethine katıldılar. Ebü Cen
del'in Dımaşk'ta Dırar b. Hattab adlı sa
habi ile beraber şarap içtiği ve içkinin 
haram kılınmasından önce içenlerin sa
mimi müslüman oldukları takdirde gü
nahlarının bağışlanacağını bildiren ayeti 
(el-Maide 5/ 93) kendi lehlerine yorum
lamaya çalışması üzerine vali ve kuman
dan Ebü Ubeyde b. Cerrah tarafından 
Halife Ömer'in emriyle cezalandırıldığı ri
vayet edilmiştir. 

Ebü Cendel bazı kaynaklara göre Ye
mame Savaşı'na ( 12 / 633) iştirak ede
rek orada otuz sekiz yaşında vefat et
miş, bazılarına göre ise 18 (639) yılında 
Ürdün'de çıkan veba salgınında baba
sıyla birlikte ölmüştür. 

BİBLİYOGRAFYA: 
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35, "i' tisam", 7; E bO Yusuf. el-ljarac, s. 228-
229; Vakıdi, ei-Megazf, II, 607-609, 630; İbn 
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Ebu Davud Süleyman b. Necah 
ei-Kurtubi ei-Ümevi 

(ö. 496 / 1103) 

Kıraat alimi. 
_j 

413'te (1 022) Kurtuba'da doğdu. Keh
hille ve Ahmed Atıyyetullah , babasını En
dülüs Emiri Hişam b. Hakem ei-Müey
yed- Billah'ın azatlısı olarak göstermiş
lerse de eski kaynaklara göre adı geçen 
emirin mevlası olan babası değil kendi
sidir. Daniye (Dania) ve Belensiye'de (Va
lensiye) yaşadığı bilinen Ebü Davüd 'un 
hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 

Kıraat ilmini Ebu Amr ed- Danf' den 
tahsil etti. Onun en önde gelen talebesi 
oldu ve eserlerini rivayet etti. Ayrıca İbn 
Abdülber en-Nemerı. İbn Dilhas ei-Uzrf. 
Ebü Abdullah İbn Sa'dün ei-Karavi, Ebü'I
Velid el-Bad ve Ebü Şakir ei-Hatib gibi 
hocalardan faydalanarak kendisini tef
sir, hadis ve fıkıh ilimlerinde de yetiştir
di. Yazısı güzel olduğu için Sahil}.-i Bu
l]iiri'yi on, Şal}.il}.-i Müslim'i de altı cilt 
halinde yazdı ve bu eserleri hocaları 

Ebü'I-Velid ei-Bacf ile Ebü'I-Abbas ei
Uzrf'ye defalarca okudu. Kendisinden 
kıraat ilminde faydalanan pek çok tale
be arasında Ebü Abdullah İbn Said ed
Danf, Ebü Ali es-Sadefi. Ahmed b. Sah
_nün ei-Mürsi, Ebü Davüd Süleyman b. 
Yahya ei-Kurtubi ve Feth b. Halef ei-Be
lensi sayılabilir. 

İbn Beşküval'in sika* olarak değerlen
dirdiği ve şahsi hayatı bakımından fazi
let ve dindarlığına işaret ettiği Ebü Da
vüd, 16 Ramazan 496'da (23 Haziran 
1103) Belensiye'de vefat etti. 

Eserleri. Yirmi altı telif eseri bulundu
ğu bildirilen Ebü Davüd'un bu eserle
rinden kaynaklarda zikredilenler şun

lardır : 1. et- Tenzil ii hicii 'i'l-meşiihii. 
Müellifin et- Tebyin li- hicii, i't- tenzil 
adlı eserinin muhtasarı olup bilinen iki 
yazma nüshasından biri Şam'da (Darü' l
kütübi'z-Zahiriyye, nr. 5964, vr. 1-152. 184-
316). diğeri Fas'ta. (Karaviyyin Ktp., nr. 
226/ 1, 8 ı varak) bulunmaktadır. Te, li
iün ii resmi'I-hicil 'i'l-vii~ıc ii'l-~ur' an 
adıyla Fas 'ta aynı kütüphanede kayıtlı 

bulunan (nr 830 / 1, 40 varak) ve Ebü Da
vüd'a ait olduğu bildirilen eserin adı ge-

EBÜ DAVOD es -SiCiSTANi 

çen kitabın başka bir nüshası olması 

muhtemeldir. z. Te, liiün ii uşı1li'i- iabt 
ve keyiiyyetihi c alii ci h eti ·ı- il]tişô.r. 
Yazma bir nüshası Fas'tadır (Karaviyyin 
Ktp., nr. 830/ 2, 2 varak). 3. el-Beyiinü'l
ciimic li- culı1mi'l-~ur'iin. Kur'an ilim
lerine dair 300 cüz hacminde bir eser
dir. 4. et-Tebyin li-hicii'i't-tenzil. Mus
hafların resm-i hattına dair altı ciltlik bir 
eserdir. s. el-r timiid ii uşı11i'l- ~ra , e 
ve'd-diyiine (ff uşali't-Kur'an ve 'd-dfn). 
Hacası Ebü Amr ed-Danf'nin inceleme
sinden geçtiği anlaşılan bu manzum eser 
18.440 beyit ihtiva etmektedir. 6. eş- Şa

liitü 'l- vusta. Bakara süresinin 238. aye
tinin tefsiri mahiyetinde bir ciltlik bir 
eserdir. Kaynaklarda adları geçen son 
dört eserin günümüze ulaşıp ulaşmadı
ğı bilinmemektedir. 
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İbnü ' I-Cezeri, Gayetü'n-nihaye,l, 316-317; Da
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Ebu Davı1d Süleyman b. el-Eş'as 
b. İshak es-Sicistani ei-Ezdi 

(ö. 275/889) 

Kütüb-i Sirte'den biri olan 
es-Sünen'in müellifi, muhaddis. 

_j 

202 (817 -18) yılında Sicistan'da doğ
du. 203'te (818- 19) doğduğunu söyle
yenler de vardır. Sicistan. bazılarının ile
ri sürdüğü gibi Sicistane diye de anılan 
Basra ' nın bir köyü olmayıp İran ile Af
ganistan arasındaki sınır bölgesidir. Aile
si aslen Yemen'in Ezd kabilesinden ol
duğu için Ezdi ve " Sicistanlı" anlamında 

Siczi nisbeleriyle de anılır. Dedesinin adı
nın Bişr veya Şeddad olduğu , büyük de
desi İmran'ın Sıffin'de Hz. Ali'nin yanın
da yer aldığı ve bu savaşta öldüğü riva
yet edilmektedir. 

Kurdukları vakıflar uzun yıllar devam 
etmiş olan zengin bir aileden gelen Ebü 
Davüd tahsiline Sicistan'da başladı. Ha
dis bilgisini artırmak maksadıyla on se
kiz yaşında seyahate çıkarak önce Bağ-

~19 
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dat'a, daha sonra Basra'ya gitti ve ora
da uzun süre kaldı. En çok faydalandığı 
hacası kabul edilen Basralı hadis hafızı 
Müslim b. İbrahim el-Ezdf başta olmak 
üzere Tebüzekl, Arim el-Basri ve Ebü'l
Velfd et-Tayalisf gibi muhaddislerden 
hadis okudu. Daha sonra diğer önemli 
ilim merkezlerini dolaşmaya başladı. Ço
ğu Buharf ve Müslim'in de hacası olan 
birçok alimden istifade etti. Mekke'de 
Ka· nebf ve Süleyman b. Harb, 221 ·de 
(836) Küfe'de Hasan b. Rebf el-Becelf, 
Ahmed b. Yünus el -Yerbüf, Halep'te Ebü 
Tevbe el-Halebf, Harran'da Ebü Ca'fer 
en-Nüfeylf, 222'de (837) Humus'ta Hay
ve b. Şüreyh b. Yezfd ve Yezfd b. Abdü
rabbih, Dımaşk'ta Hişam b. Ammar, Ho
rasan'da İshak b. Rahuye, Belh'te Kutey
be b. Safd, Mısır'da Ahmed b. Salih vb. 
hadis hafızlarından, ayrıca Ali b. Medf
nf, Safd b. MansOr ve Yahya b. Mafn gi
bi tanınmış muhaddislerden hadis öğ
rendi. İbn Hacer el-Askalanf onun 300 
kadar hacası olduğunu söylemektedir. 
Ebü Ali ei-Gassanl, Ebü Davüd'un hoca
larını Tesmiyetü şüyul]i Ebf Davud Sü
leyman es-Sicistanf (Süleymaniye Ktp ., 

Laleli, nr. 2089, vr. 74 -98) adlı risalesinde 
bir araya getirmiştir. Ebü Davüd, 230 
(844-45) yılında doğan ve sonraları İbn 
Ebü Davüd adıyla tanınmış bir hadis ha
fızı olan oğlu Abdullah'ı seyahatlerinin 
bir kısmında yanına alarak erken bir yaş
ta hadis öğrenmesini sağladı. Kardeşi 

Muhammed b. Eş'as da bu seyahatlerin
de onlara arkadaşlık etti. Muhtelif za
manlarda gittiği Bağdat'ta Ahmed b. 
Hanbel' in ilim meclislerine uzunca bir 
süre devam ederek bazı önemli fıkıh ve 
u süt- i fıkıh konularını ondan öğrendi; 

daha sonra bunları Mesa , ilü '1- İmam 
Afımed b. Ifanbel adıyla bir araya ge
tirdi ( aş. bk.) Ahmed b. Hanbel'in de on
dan bir hadis rivayet ettiği, hatta es-Sü
nen 'i inceleyip beğendiği söylenir. Eğer 
bu rivayet doğru ise Ebü Davüd es-Sü
nen 'i kırk yaşına gelmeden kaleme al
mış demektir. Hocaları içinde en çok ha
dis toplayıp ezberleyen muhaddisin Yah
ya b. Mafn, hadislerin fıkhını en iyi anta
yanın Ahmed b. Hanbel, hadislerdeki 
gizli kusurları (illet) en iyi bilenin Ali b. 
Medinf olduğunu söylerdi. 

Ebü Davüd tahsil hayatı boyunca muh
telif şehirlerde uzun süre kaldı; bu ara
da Tarsus'ta yirmi yıl ikamet etti. Mem
leketi olan Sicistan'a döndükten sonra 
da Herat'ta ve Bağdat'ta bulundu. Bağ
dat'ta iken Halife Mu'temid-Alellah'ın 
kardeşi Emir Ebü Ahmed Muvaffak b. 
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Mütevekkil, Ebü Davüd'un evine giderek 
zenci hareketi yüzünden Basra'nın yakı
hp yıkıldığını, halkının başka yerlere göç 
ettiğini , eğer Basra 'ya gelip yerleşirse 
İslam aleminin dört bir yanından ona 
gelecek talebeler sayesinde Basra'nın ye
niden canlanacağını söyledi. Ebü Davüd 
emfrin bu ricası üzerine Basra'ya yerleş
ti. Zenci hareketi 868-883 yılları arasın
da devam ettiğine göre (iA, XIII, 521 ı Ebü 
Davüd'un ölümünden beş altı yıl kadar 
önce Basra'ya yerleştiği söylenebilir. Bu
rada ve başka yerlerde kendisinden pek 
çok muhaddis faydalandı. Oğlu Abdullah 
başta olmak üzere Ebü Tsa et-Tirmizi, 
İbn Ebü'd-Dünya, bir rivayete göre Ne
sal, Abdan ei-Ahvazl, Zekeriyya b. Yah
ya es-Sad. Ebü Bişr ed-Dülabf, Ebü Be
kir ei-Hallal ve Ebü Avane el-İsferayfnl 
gibi muhaddis ve alimler ona talebelik 
ettiler. Basralı talebelerinden Muham
med b. Ahmed ei-Lü'lül ile Ebü Bekir 
İbn Dase kendisinden es-Sünen 'i riva
yet edenlerin en tanınmışlardır. Ebü Da
vüd 16 Şewal 27S'te (21 Şubat 889) Bas
ra'da vefat etti ve Süfyan es-Sevrl'nin 
kabrinin yanına defnedildi. 

Hadisçiliği. Birçok hadis aliminin be
lirttiği gibi Ebü Davüd hadislerin zayıfı
nı sağlarnından ayırma, rivayetlerdeki 
ince kusurları tanıma ve hadis ravilerini 
tenkit etme hususlarında tanınmış bir 
alimdir. Ravileri tenkit ederken kesin 
bilgi sahibi olmadığı kimseler hakkında 
görüş bildirmekten sakınırdı. Onların gü
venilir olmadığına dair ileri sürülen ge
nel ifadelere önem vermez. hangi sebep
lerle cerh edildiklerinin açıkça söylenıne
sini isterdi. Hadis rivayetinde yetersiz ve 
liyakatsiz bulduğu kimselere karşı hiç 
müsamaha göstermez. yakını bile olsa 
tenkit etmekten çekinmezdi. Nitekim oğ
lu Abdullah hakkında bilinmeyen bir se
beple yalancı dediği ileri sürütınektedir 
(Zehebi, Mfzanü 'l -i'tidal, ll, 433) Şafıffı-i 

Bul]arf'de iki rivayeti bulunan Ya'klib b. 
Humeyd b. Kasib'in değersiz bir kişi ol
duğunu göstermek üzere onun rivayet
lerinin yazılı olduğu kağıtlarla kitapları
nı kapladığı rivayet edilir (a.g.e., IV, 451 ). 
Bir hadisin senedinde kopukluk bulun
madığı ve ravilerinin zayıflığı hakkında 
fikir birliğine vanlmadığı takdirde onu 
kitabına almakta mahzur görmeyen Ebü 
Davüd, hayatı boyunca yazdığı 500.000 
hadis arasından bu özelliklere sahip 4800 
rivayeti seçerek es-Sünen'e almıştır. 

Devrin hadis hafızlarından İbrahim b. 
Uvreme el-İsfahanl ile hadis hafızı ve 
fakih Ebü Bekir b. Sadaka, hiç kimse 

hakkında kullanmadıkları övgü ifadele
rini Ebü Davüd için kullanmışlardır. Mü
sa b. Harün, onun hadis için yaratıldığı
nı ve ondan daha faziletli birini görme
diğini söylemiştir. Talebesi Ebü Bekir ei
HallaJ de hocasından, devrinin önde ge
len imamlarından biri ve hadislerin sağ
lamlık derecesini aniayıp kaynağına in
me hususunda en yetkili otorite diye söz 
etmiştir. Hakim en-Nisabürl'ye göre Ebü 
Davüd asrın hadis imamı idi. Muhammed 
b. Mahled'e göre de 100.000 hadisi ra
hatlıkla müzakere edebilirdi. Tarfl]u He
rat müellifi İbn Yasin ise onu, en ince 
kusurlara varıncaya kadar rivayetleri çok 
iyi bilen büyük bir muhaddis ve son de
rece müttaki bir kimse olarak tanıtmış
tır. İbn Hibban'a göre Ebü Davüd fıkıh 
ve hadisteki bilgisi, hafıza gücü ve tak
va bakımından en büyük alimlerden bi
riydi. Ebü Abdullah İbn Mende, hadisle
rin sağlamını sakatından. doğrusunu yan
Iışından dört muhaddisin ayırabildiğini 
söyleyerek sırasıyla Buharf. Müslim, Ebü 
Davüd ve Nesainin adını verirdi. 

es-Sünen'i tasnif ettikten sonra is
lam dünyasında şöhreti artan Ebü Da
vüd, hadis ilmindeki otoritesi yanında 
fıkıh bilgisiyle de dikkati çekmiştir. Her
hangi bir mezhebi taklit etmediği halde 
Ebü Ya'la el-Ferra (Taba~atü ' l - Hanabile, 

1, 159), Ebü İshak eş-Şirazi(Taba~atü ' l 
fu~aM,, ı , 171) ve Ebü' I-Yümn ei-Uley
ml (el·Menhecü' f ·aJ:tmed, 1, 256-258) onu 
Ahmed b. Hanbel' in talebesi olan Han
belf fukahası. Sübkf de (Tabakat, ll, 293-
296) Şafii fukahası arasında saymışlardır. 

Ebü Davüd, Kur 'an-ı Kerim'den sonra 
sünneti ön planda tutma konusunda Se
lefiyye'nin metodunu benimsemiştir. Ha
yat tarzı bakımından Hz. Peygamber' e 
benzetilen Ahmed b. Hanbel'i kendisine 
örnek aldığı ve zahidane bir hayat sür
düğü belirtilmektedir. ilmi her şeyin üs
tünde tuttuğu için -Buharl'nin de yaptı
ğı gibi - Emfr Ebü Ahmed el -Muvaffak 
b. Mütevekkil'in, kendi çocuklarına özel 
olarak es-Sünen' i akutması teklifini red
detmiş, onlar da diğer hadis talebele
riyle birlikte ayrı bir bölmede Ebu Da
vüd'un derslerine devam etmişlerdir. 

Ebü Davüd'un güzel sözleri vardır: " Baş 
olma sevdası gizli şehvettir". "Sözün ha
yırlısı kulağa izinsiz girendir". " Giyeceğe 

ve yiyeceğe değer vermeyen kimse vü
cudunu rahat ettirir". Pratik sonuçlara 
değer verdiği anlaşılan Ebü Davüd, es
Sünen'deki şu dört hadisin iyi bir müs
lüman olmak isteyen kişiye kafi gelece
ğini söylerdi: "Ameller niyetiere göre de-



ğerlendirilir" . "İnsanın kendini ilgilendir
meyen işleri bırakması. onun iyi bir müs
lüman olduğunu gösterir". "Kişi kendisi 
için istediği şeyi kardeşi için de isteme
dikçe iyi bir mürnin olamaz". "Helal de 
bellidir haram da. Ancak bunların ara
sında (sakınılması gerekli), halkın çoğu
nun helal mi haram mı olduğunu bilme
diği şüpheli konular vardır". 

Eserleri. 1. es-Sünen•. Sahihinden za
yıfına kadar İslam hukukuyla ilgili 4800 
hadisi topladığı. bunlardan ileri derece
de zayıf olanları belirtmeye özen göster
diği bir eser olup İslam dünyasında bü
yük rağbet görmüştür. Muhtelif şerhle

ri bulunan es-Sünen Kahire'de neşredil
miş ( 1280). daha sonra da pek çok bas
kısı yapılmıştır. 2. el-Merasil* . 544 mür
sel hadisi ihtiva eden ve sahasının ilk ve 
orüinal eseri olan kitap, bilindiği kada
rıyla ilk defa All es-Sünni e~-Trablusı ta
rafından senedieri zikredilmeksizin neş
redilmiş (Kahire ı 3 ı 0), daha sonra se
nedleriyle birlikte muhtelif baskıları ya
pılmıştır. 3. Mesa, ilü '1- İmam AJ:ımed 
b. Hanbel. el-Mesa, ilü 'll eti hillefe 
caleyhe'l-İmam Af:ımed b. lfanbel adıy
la da bilinen eser, Ahmed b. Hanbel'e 
sorulan bazı soruların Ebü Davüd tara
fından kaydedilen cevaplarından ibaret
tir. Fıkıh bablarına göre tertip edilen ki
tap Muhammed Behcet Beytar tarafın- . 
dan neşre hazırlanmış ve · Reşld Rıza'' nı rı 
takdim yazısıyla yayımtarimıştır (Kahire 
ı 353) 4. İcabtitühU calt1 su,alati Ebi 
CUbeyd Miıf:ıammed b .. <Ali b. eaşman 
el-Acurri. Ravilerin cerh ve ta'dil*ine 
dair talebesi Ebü Ubeyd el-Acurrl'nin 

sorularına verdiği cevapları ihtiva eden 
ve Acurrl tarafından derlenen eser beş 
cüzden meydana gelmektedir. İbn Ha
cer'in Teh?Jbü't- Teh?fb'de çok fayda
landığı bu eserin Köprülü Kütüphanesi'n
deki üçüncü cüzü (nr. 292, 30 varak) Mu
hammed Ali Kasırn el-Ömer! tarafından 
yayımlanmıştır (Medine 1403). Dördüncü 
ve beşinci cüzleri Bibliotheque Nationa
le'de bulunan (nr. 2085, 68 varak) eserin 
birinci ve ikinci cüzlerinin günümüze ula
şıp ulaşmadığı bilinmemektedir. 5. Risa 
letü Ebi Davud ila ehli Mekke if vaşfi 
Sünenihi. Risale if vaşfi te, lifihi li- ki
tabi's-Sünen adıyla da anılan risale, bir 
müellifin kendi eserini tanıtıp benzer
leriyle karşılaştırması ve o devirde pek 
adet olmayan bir usulü ortaya koyması 
bakımından önem taşımaktadır. Eserin 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'deki yegane 
nüshasını (Hadis, nr. 348, vr. 188•- 19! • ) 
ilk defa Zahid Kevserl (Kahire ı 369), da
ha sonra da Muhammed Lutfı es-Sabbağ 
(Beyrut ı 394, 1405) yayımlamışlardır. 6. 

Kitabü 'z- Zühd. Mağrib hattıyla yazılmış 
bir nüshası Fas'ta Karaviyyin Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (nr. 80/ I 33). 7. Tes
miyetü i./]ve elle?ine ruviye canhümü'l
J:ıadfş. Tesmiyetü'l ~i./] ve min ehli'l- em
şar adıyla da bilinen risale ri~rü ' l- kütu
bi'z - iahiriyye'dedir (Mecmua, nr. 129, vr. 
2J6•-223b). 8. KitabU'l-Bd cs . ve-·n-iıü
şıir_ 8rockelmarih . bu e~ierifı- Dımaşk'ta 
bufundoği.ınu sÖyl_einekt~ctir (bAL: lAr.!. 
ııi , ı 89) 9. k1tabil'l-kcideİ. atrnümüze · 
gelip gelmediğ i . biİihrri~yen eser, et ~·Red 
cala ehli'i-~ader ve et-Red ca.le'l-~a" 
deİiyye adlarıyla da anılrriaktadır. 

Ebü Davüd es-Sicistani'nin icabalüha 'ala su'alali Ebr 'Ubeyd adlı eserinin üçüncü cüzühün zahrlyesiyle ilk iki sayfası 
(Nuruosmaniye Ktp., nr. 292) 

EBÜ DAVOD et-TAVALisT 

Ebü Davüd'un bunlardan başka Na
si./]u'l-Kur,an ve mensu./]uh, Dela,i
lü 'n- nübüvve, et- Teferrüd ii' s- sü
nen, Feia, ilü '1- enşar, Müsnedü Ma
lik, ed-Duca,, İbtida,ü'l-vahy, A./]
btlrü'l-havaric, Ma teferrede bihi eh
lü 'l- emŞar ve el-Adabü 'ş-şerciyye ad
lı eserlerinin bulunduğu kaynaklarda zik
redilmektedir. 

Ebü Davüd hakkında müstakil bazı 

eserler kaleme alınmış ve ilmi araştır
malar yapılmıştır. Ebü Ahmed ei-Cellü
dl'nin (ö.302/ 914-15) A./]btlru Ebi Da
vud adlı bir eseri vardır (Aga Büzürg-i 
Tahrani, ı . 316) . ümmülkura Üniversite
si'nde Muhammed Slran Efendi ei-Endo
nlsl' nin el-Metrukun ve '1 -mechulı1n ve 
merviyyatühüm if Süneni Ebi Davud 
es -Sicistanf adıyla yaptığı yüksek li
sans tezi basılmıştır (Mekke 1396/ ı 976). 
Takıyyüddin el-Mezahirl en-Nedvl, Ebu 
Davud el-imam el-J:ıaiı? el-fa~Ih adlı 
araştırmasında (Ayn 1978) Ebü Davüd 'un 
hayatını ve ilmi şahsiyetini incelemiştir. 
Muawad b. Bilal el-Avfi, yine ümmül
kura Üniversitesi'nde Ebu Davud es
Sicisttlni ve eşeruhu if cilmi'l- J:ıadfş 
adlı bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır 
(Mekke 1400/ 1980). Muhammed Lutfl 
es-Sabbağ'ın da Ebı1 Davud J:ıayatühı1 
ve Sünerıühu adlı bir çalışması bulun
maktadır (Beyrut 1405/ 1985) . 
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