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230'da (844) Sicistan'da doğdu, Nişa
bur'da büyüdü. Ailesi Yemen'in Ezd kabilesine mensup olduğundan Ezdi nisbesiyle de anılır. İlk hadis dersini, 241 (855)
yılında TCıs şehrinin veli muhaddisi Muhammed b. Eslem'den aldığını söyler; babası da oğlunun ilk dersine böyle bir zat
ile başlamasından dolayı memnuniyetini
belirtir.
İbn EbCı DavCıd babasıyla birlikte Sicis-

tan dışındaki ilim merkezlerine seyahatler yaptı. Horasan, Ci bal, İsfahan, Faris,
Basra, Bağdat, KCıfe, Medine, Mekke. Mı
sır. Şam, Cezire gibi bölgeleri dolaşarak
Fellas. Bündar lakabıyla bilinen Muhammed b. Beşşar. Ali b. Haşrem. HarCın b.
İshak. İbn Ebu Hayseme. Ebu Zür'a erRazi ve Zühli gibi alimlerden hadis tahsil
etti. Bağdat'a yerleşerek ilmi faaliyetlerini burada yürüttü. Başta babası olmak
üzere yüzlerce şeyhten hadis yazdığı gibi
İbn Hibban. Hakim el-Kebir. İbnü'l-Mukri
el-İsfahani. Darekutni. İbn Şahin ve Ebu
Bekir el-Ebheri gibi alimiere hadis dersleri verdi. Tefsir. kıraat ve fıkıh sahaların
da da yetişmiş olan İbn Eb Cı DavCıd'a devrin sultanı tarafından hadis akutmak üzere mescidde özel kürsü tahsis edildi. 280
(893) yılında Hemedan'da bölgenin bütün
alimleri kendisinden hadis yazdı. Sicistan'a (veya isfahan) gittiğinde yanında
hadis kitapları olmadığı halde ezberinden 30 .000 hadis yazdırdığı. daha sonra
yapılan karşılaştırmalarda sadece üç hadiste yanıldığı (Zehebi',A'lamü'n-nübela',
XIII, 223-224). gözlerini kaybettikten sonra da talebelerine hadisleri ezberinden
yazdırdığı. ancak oğlu Ebu Ma'mer'in,
elindeki nüshadan ona hangi hadisi okuyacağını hatırlattığı belirtilmektedir. Darekutni, onun sika bir ravi olmakla beraber hadisler hakkında değerlendirme yaptığı zaman yanıldığını söylemektedir. İbn
Adi. eğer eserine başkalarınca tenkit edilen ravileri alma prensibi olmasaydı İbn
Ebu DavCıd gibi güvenilir birine kitabında
yer vermeyeceğini söylemiş, Zehebi de

onu aklamak için kitabına aldığını belirtmiştir (Mfzanü '1 -i'tidal, ll, 436). Babasının
onun hakkında. "Oğ lum Abdullah yalancı
dır" dediği kaydedilmekte ise de (a.g.e.,
ll, 443), Zehebi. sika ve büyük hadis hafız
larından biri olarak kabul ettiği İbn Ebu
DavCıd hakkında babasının böyle bir şey
söylemesine ihtimal vermediğini, söylemiş
olsa bile bu ithamın hadis rivayetiyle ilgili olamayacağını. bu sözün gençlikyılların
da günlük olaylarla ilgili olarak sarfedilmiş olabileceğini ifade etmekte. İbn Cerir et-Taberi ve İbn Said el-Haşimi gibi
bazı akranları ve muhaliflerinin onu haksız yere suçladığını belirtmektedir (A'lamü'n-nübela', XIII, 229-231; Mizanü'l-i'tidal, ı ı, 434). Hadis hafızı Eb Cı Muhammed
el-Hallal. İbn Ebu DavCıd'un babasından
daha güçlü bir hafızaya sahip olduğunu
söylemektedir.
İbn Ebu DavCıd'un şöhretini çekemeyenler onu yıpratmaya ve küçük düşür
meye çalıştılar. Yaşadığı ve yetiştiği çevrede önemli şahsiyetlerin Hz. Ali düşman
lığıyla damgalanması iftirasından o da
kurtulamadı. Özellikle bu iftirayı bir türlü içine sindiremeyen İbn Ebu DavCıd, aralarında kırgınlık olan herkese hakkını helal ettiğini ancak kendisini Hz. Ali düşma
nı olarak gösterenleri asla affetmeyeceğini söylemiştir. Selef akidesine bağlı zahid bir alim olan İbn EbCı DavCıd 18 Zilhicce 316' da ( 1 Şubat 929) Bağdat'ın Rusafe
semtinde vefat etti ve Babülbustan Kabristanı'na defnedildi.

Eserleri. 1. Kitfibü 1-Meşfif:ıif* _ Mushaf hakkındaki ihtilaflarla Kur'an'ın vahiy
sırasında yazılması, cemedilm esi, noktalanması. okunması, alınıp satılması gibi
konularla ilgili görüş ve rivayetlerin yer
aldığı eser Arthur Jeffery tarafından yayımlanmıştır (Kahire I 355; Leiden I 937).
2. Kitabü'l-Ba'ş . Ahiret hayatına dair
seksen hadis ihtiva eden (Keyfiyyetü 'lba'ş ve'n-nüşur) eseri Ebü'l-Vefa Mustafa el-Meragi Lübdbü'l-baJ:ış ii şerJ:ıi Kitabi'l-Ba'ş adıyla şerhederekyayımlamış

(Kah i re 1374). eser daha sonra Muhammed Said b. BesyCıni (Beyrut I407/I 987),
Ebu İshak el-Huveyni el-Eseri (Beyrut
ı 408/ ı 988) ve hemen hiçbir emek sarfedilmeden. hatta hadislerin kaynakları bile
gösterilmeden el-Ba'ş ve'n-nüşılr adıyla
Abdurrahman Hasan Mahmud (Kahire
I 41 O/I 989) tarafından neşredilmiştir. 3.
Müsnedü 'A'işe. Urve b. Zübeyr'in. teyzesi Hz. Aişe'den rivayet ettiği 102 hadisi ihtiva eden eseri AbdülgafCır Abdülhak

Hüseyin yayımiarnıştır (Küveyt ı 405/1 985).
4. [\aşidetü'l-imam el-J:ıdfız, Ebi Bekr
'Ab dillah b. Süleyman b. Eş'aş b. Ebi
Davıld. Otuz üç beyitten oluşan akaide
dair bir manzumedir (İbn EbQ Ya'la, II, 5354) Müellif bu manzumesinde kendisi-

nin, babasının ve Ahmed b. Hanbel gibi
alimierin görüşlerini ortaya koyduğunu
söylemektedir. Eser, aynı konudaki bazı
risalelerle birlikte Ebu Abdullah Mahmud
b. Muhammed el-Haddad tarafından (Riyad I 408/I 987). ayrıcaManz,Cıme fi'I-'a]fide adıyla Mecmıl'atü'r-resa'il içinde yayımlanmıştır (Kahire I 340). Seffarini bu
manzumeyi Leva'iJ:ıu'I-envari's-seniy
ye ve leva]fıJ:ıu'l-efkdri's-sünniyye şer
J:ıu [\aşideti İbn Ebi Davıld el-lfa'iyye
ii 'a]fideti ehli'l-aşari's-selefiyye adıyla
şerhetmiştir (nşr. Abdullah Muhammed
b. Sü leyman el-Busayrl,l-11, Riyad I4I5/
1994).
İbn Ebu DavCıd'un bunlardan başka Feza'ilü'I-Kur'an (Kettanl, S. 84). el -Kıra
'at, Kitdbü't-Tuhılr(a.e., s. 45). Ma'rifetü'ş -şaJ:ıabe, eş-ŞaJ:ıabe, el-Müsned ti'lJ:ıadiş diye de anılan Müsned, Müsne dü'l-enşar, el-MeşabiJ:ı fi'l-J:ıadiş, enNasil] ve'l -mensıll], Naz,mü'I-Kur'an,
es-Sünen ( es-Sünen fl'l-f:ıadfş; bk. Hediyyetü'l-'arif[n, I, 444). Şeri'atü (Şer'iyye- ·
tü)'t-tefsir (eş-Şerf'a), Şeri'atü '1-me]fiiri
(karf) ve 120.000 hadis ihtiva ettiği söylenen et-Tefsir adlı eserlerinin bulunduğu zikredilmiştir.
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