
KARA AHMED PAŞA 
ı 

KÜLLİYESİ 

(bk. AHMED PAŞA KÜLLİYESİ). 
L _j 

ı 
KARA DAVUD 

ı 
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salavat mecmuası üzerine yapılmış 
en meşhur Türkçe şerh. 
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Asıl adı Tevfiku muvaffikı'l-hayrat fi 
izahi meani Del6ili 'l-hayrat (Tevfiku 
muvaf{ikı '/-hay rat li-neyli'l-berekat (f hid
meti menbai's-saadat şerhu Delaili'l-hay
rat) olan eserin müellifi. Kanuni Sultan 
Süleyman devri müderrislerinden Kara 
Davud izmitl"nin ( 948/ ı 54 ı ı neslinden 
geldiği tahmin edilen Karadavudzade 
Mehmed Efendi'dir (ö. ı ı 70/ ı 756ı . Meh
med Efendi'nin hayatı hakkında bilgi yok
tur. Kitap. Bursalı Mehmed Tahir tarafın
dan yanlışlıkla Kara Davud izmitl'ye nis
bet edilmiştir. 

Mehmed Efendi eserinde alışılagelen 
şerh yöntemini takip etmemiş. salavat ve 
duaların nakledilmesi sırasında değişik 
konulara geçmiş. bunları birbirinden fark
lı kıssa ve tasawufı menkıbelerle zengin
Ieştirmiştir. Bundan dolayı eserin hacmi 
genişlemiş. şerh olma niteliğini aşarak 
telif mahiyetini almış. ahlak ve siyer ko
nularını işleyen bir mev'iza kitabı halini 
almıştır. Kitabı bir girişten sonra sekiz 
bölüme (hizib) ayırmak mümkündür. Gi
rişte Cezull'nin eserini yazmasına vesile 
olan menkıbeler anlatılır. Birinci bölüm
de Hz. Peygamber'e salavat getirmenin 
fazileti. ebeveyni, doğumu. isimleri. isra 
ve mi'racı. arş. kürsl ve yedi gök tabaka
sı. alemierin sayısı meselesi ve İblis hak
kındaki hikayeler gibi konulara yer verilir. 
İkinci bölüm ehl-i abanın sayısı ve Resul-i 
Ekrem'in hissi mucizeleriyle ilgilidir. Üçün
cü bölümde mukarreb1n ve hamele-i arş. 
cennet ehlinin ziyafet günleri. kevser, Re
sulullah'ın hicreti, ayın yarılması ( inşika

ku·ı-kamer) olayı ve Ebu EyyCıb ei-Ensar1 
kıssası zikredilir. Dördüncü bölüm yahu
di alimlerine dair bazı menkıbeler. çocuk
ların yaptıkları arnelierin sevabının ebe
veynlerine ulaşması ve namazın keyfiyeti 
gibi hususlarla ilgilidir. Beşinci bölümde 
Hızır ve İlyas kıssaları. meleklerin tesbihi 
ve cuma namazının fazileti konularına te
mas edilir. Altıncı bölümde Hz. Musa'ya 
Resulullah'a salavat getirmesinin emre
dilmesi. misak. Adem'den lsa'ya kadar 

geçen peygamberlere ait menkıbeler ve 
Kur'an ayetlerinin sayısı gibi meseleler 
üzerinde durulur. Yedinci bölümde bazı 
zikir metinlerini ve ayetleri okumanın fa
zileti. müminlerin meleklerden üstün ko
numda bulunuşu . nübüwetin vehbi olu
şu. hurller. Cebrail'in Peygamber'e geliş 
sayısı. ResQI-i Ekrem'in amcası Ebu ra
lib'Ie yaptığı Şam yolculuğu. Hz. Süley
man'ın kuşların zikrinden haber vermesi 
vb. konulardan bahsedilir. Sekizinci bö
lümde fakirliğin övünç vesilesi olduğunu 
belirten ve sufılerce Hz. Peygamber' e at
fedilen rivayetin mevzu oluşu. te'vil ve 
tefsirin açıklanması . ism-i a'zam duası . 

kalbin salah ve fesadı üzerinde durulur. 
Firavun ve İblis ' le ilgili hikayelere yer ve
rilir. Eser Cezull'den nakledilen uzunca 
bir duanın tefsiriyle sona erer. 

Kitabın en önemli özelliği. tasvirlerde 
ve menkıbelerle dolu anlatımlarda hal
kın d uygularına ve hayal dünyasına hitap 
edecek bir üslubun kullanılmasıdır. Bun
dan dolayı eser halk arasında çok rağbet 
görmüştür. Müellif konuları işlerken za
yıf. uydurma ve İsrailiyat türü rivayetle
re başvurmuştur. Mesela ruhen mi be
denen mi vuku bulduğu tartışmalı olan 
mi'rac olayının bedenen vuku bulduğu ka
bul edilmekle birlikte mi'rac hayal ürünü 
birçok unsurla desteklenmiş ve bunlar 
Resul-i Ekrem'e izafe edilmiştir. Bu ara
da yapılan tasvirler arasında Peygam
ber'in başına nurdan kavuk giydirildiği. 
Hz. Adem'in yaratılmasından sekiz bin 
yıl önce Rıdvan tarafından sarılmış olan 
bu kavuğun kırk bin gözü ve her gözünde 
"Muhammed Allah'ın resulüdür. neblsi
dir. hablbidir, halllidir" şeklinde dört sa
tırın yazılı olduğu vb. rivayetlere eserde 
sıkça rastlanır (Tevfik u muvaffıkı '/-hay
rat, s. ı 82 ı. Bu tür mübalağalı ifadelere 
ve abartılmış sayılara dayanan tasvirlere 
yer verilen Kara Davud, halk eserleri 
arasında sağlam rivayetleri en az kulla
nan bir kitap niteliğine bürünmüştür. 

Araştırmalar. yaygın biçimde okunan 
eserler arasında yer alan Kara Davu d'un 
geleneksel yaşayış tarzını devam ettir
mekte olan çevrelerde bugün hala okun
duğunu ortaya koymuştur (Günay, s. 252ı 
1254-1330 ( 1838-1912) yılları arasında 
on beş baskısı yapılan eserin Türkiye Di
yanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi 
Yardam 2001 bilgisayar kütüphane ka
yıtlarında , istanbul ve Anadolu 'daki kü
tüphanelerde mevcut altmış civarında 
nüshası tesbit edilmiştir ı mesela b k. Sü
leymaniye Ktp., KılıçAli Paşa, nr. 2ı8. Ha-

KARA DAVUD İZMiT! 

m id iye, nr. 323, Serez, nr. ı 770; Tire il çe 
Halk Ktp. , Necip Paşa , m ı ı 3 ı . Kara Da
vud'u, Mehmet Faruk Gürtuna Şerh-i 
Del6il-i Hayrat (ı-ııı , istanbul ı97ı ı ve 
Abdülkadir Akçiçek Del6il-i Hayrat Şer
hi Kara Davud (istanbul ı975ı adıyla sa
deleştirerek yayımlamıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kara Davud. Tevfik u muvaffikı '1 -hayra t, İs
tanbul1266, s. 182; Keşfü 'z·zunun, 1, 759; Os
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KARA DAVUD İZMİTi 
(ö. 948/1541) 

Karadavudzadeler 
diye bilinen ulema ailesinin 

ilk temsilcisi. 
_j 

İzmit'te doğdu. Kara Davud diye tanın
dı. Babasının adı Kemal'dir. Tahsilini Mol
la Lutfi. Hacıhasanzade Efendi. Müey
yedzade Abdurrahman Efendi gibi alim
Ierin yanında tamamladı. Bursa Kaplıca, 
Trabzon. Edirne üç Şerefeli ve Sahn-ı Se
man medreselerinde müderrislik göre
vinde bulundu. 929'da ( 1522-23) Bursa 
kadılığına getirildi , ardından da bu gö
revinden aziedilip emekliye sevkedildL 
Uzun bir aradan sonra kadılık görevine 
tekrar döndüyse de bu defa kendi iste
ğiyle emekliye ayrıldı. 948 yılı Safer ayın
da (Haziran 1541 ) vefat etti ve Bursa'da 
Yıldırım civarında yaptırdığı mescidin 
hazıresine defnedildi. 

Eserleri. 1. }jaşiye 'ala ŞerJ:ıi Meta
li'i'l-envar. Mantığa dair olan kitap. Sira
ceddin ei-Urmevl'nin Metali'u'l-envar 
adlı eserine Şemseddin Mahmud b. Ab
durrahman ei-İsfahanl tarafından yazı
Ian şerhin haşiyesidir. Kara Davud'un bu 
eserine Birgili Kara Halil ve Yusufefendi
zade h aş iye yazmışlardır (Köprü ı ü K tp., 
Mehmed Asım , nr. 290, 29 ı ı. z. }jaşiye 
'ald }jaşiyeti Küçük (Kaçek) 'ala TaJ:ıri
ri'l-Jsava'idi 'I-mantıJsıyye (Haşiye 'ala 
Şert:ı.i'ş-Şemsiyye). Ali b. Ömer ei-Katibl"
nin eş-Şemsiyye'sine Kutbüddin er-Ra
zl'nin yazdığı şerhe Seyyid Şerif ei-Cürca
nl'nin yaptığı haşiyenin haşiyesidir ( istan
bul ı 285 ı . Katib Çelebi. bu haşiyenin Tef
tazanl'nin öğrencisi Molla Kara Davud 
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adındaki başka bir müellife ait olduğunu 
belirtir t Keş{ü '?-?Unün, ll , 10631 Aynı şe
kilde Osmanlı Müellifleri ile bazı kü
tüphane kayıtlarında (Sül eymaniye l<tp .. 
Denizli . nr. 266, Fatih . nr. 3270; H ac ı Se
l im Ağa Ktp ., Az iz Mahmud Hüdayl , nr. 
1 535 ; Beya zıt Devlet Ktp., Bayez id , nr. 
43791 DavCıd b. Kemal'e izafe edilen lfô
şiye 'ale't-Taşavvurôt ile lfôşiye 'ale't
Taşdi~at'ın da Molla Kara Davud'a ait ol
ması muhtemeldir. 3. ŞerJ:ıu'I-Menô.r. 
Ebü'I-Berekat en-Nesefı'nin usul-i fıkha 
dair Menôrü 'J-envôr adlı eserine yapıl
mış bir şerhtir. Kaynaklarda zikredilme
yen eserin bir nüshası Köprülü Kütüp
hanesi'nde mevcuttur (Mehmed Asım. nr. 
58) 4. ljôşiye 'ald ljôşiyeti'l-Cürcôni 
'alô Metôli'i'l-em;;ôr. Yine kaynaklar
da geçmemekle birlikte yazma nüsha
sında Kara DavCıd b. Kemal'e nisbet edi
len eser (Süleymaniye Ktp .. Şeh id Ali Pa
şa , nr. ı 624 ı. Kadi Beyzavl'ye ait Tavôli 
'u'l-envôr'a Mahmud b. Abdurrahman 
el-isfahanl tarafından yapılan Metali
'u'l-en:(:ôr adlı şerhe Seyyid Şerif ei-Cür
canl'nin yazdığı haşiyenin haşiyesidir. 

Osmanlı Müellifleri ile bazı kütüpha
ne kayıtlarında Ma'Iümôt (Antalya il 
Halk Ktp., Tekeli , m 872). yine Osmanlı 
Müellifleri'nde ŞerJ:ıu Kaşideti'n-nu
niyye, Tel]]işu T~riri'l-~avônfn, lfaşi

ye 'ale't-Tehzib adlı eserler Kara Da
vud'a nisbet edilmişse de bunların Da
vCıd-i Karsi'ye ait olması kuwetle muhte
meldir (bk DAVÜD-i KARSi) 

Kara Davud'un soyu kendisinden sonra 
Karadavudzadeler adıyla devam etmiştir. 
Mustafa Efendi. Süleyman Çelebi ve Ala
eddin Ali Efendi onun oğullarındandır. Sü
leyman Çelebi'nin oğlu Abdülvahid Va
hidl. Mustafa Efendi'nin oğlu Mehmed 
Efendi ve Mehmed Efendi'nin oğlu Ke
mal Efendi gibi isimler de ulemadandır. 
Delô.'ilü '1-]]ayrôt şarihi Karadavudzade 
Mehmed Efendi'nin de bu aileye mensup 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Mustafa Efendi (ö 975/ 15671 ilk eğiti
mini babasından almış. daha sonra Ma
lGI Emir Efendi. Merhaba Efendi. Mlrim 
Köse. Camid Efendi gibi alimierin öğren
cisi olmuştur. Mustafa Efendi de müder
rislik ve kadılık görevlerinde bulunmuş. 
Bursa Çendik Bey. Yenişehir Süleyman 
Paşa. istanbul Kasım Paşa. Gahriye. Ha
seki. Sahn-ı Sernan ve Yavuz Selim med
reselerinde müderrislik yapmıştır. Ayrıca 
Medine kadılığına tayin edilmiş. hac va
zifesini ifa ederken ölmüş ve Cennetü 'I
baki'da defnedilmiştir. 
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Mehmed Efendi (ö. 1031/ 16221 Bursa 
Murad Paşa. Yıldırım Bayezid. istanbul 
Hasan Paşa. Mahmud Paşa. Şah Sultan. 
Vefa Hankah. Sahn-ı Seman. Haseki ve 
Süleymaniye medreselerinde müderrislik 
yapmış. Süleymaniye Darülhadis Medre
sesi müderrisliğine geldikten sonra Şam 
kadılığına. ardından da Mekke kadılığına 
tayin edilmiştir. Mehmed Efendi'nin ölü
mü için Katib Çelebi ve Brockelmann 
1017 (1608) tarihini vermişlerse de (Keş
fü '?-?Unün, IL 1308: Brockelmann , CAL 

Suppl., ll , 235 ı yaptığı görevler göz önü
ne alındığı takdirde Ata! ve Bağdatlı is
mail Paşa ' nın verdiği 1031 ( 1622 ) yılının 

daha isabetli olduğu anlaşılır (Zeyl-i Şe
kaik, s. 640; Hediyyetü '1-'ari{in, ll , 272-
273) Mehmed Efendi'nin bilinen eserleri 
şunlardır: 1. ed-Dürrü '1-Ja~it fi aglôtı'l
Kamılsi'l-muJ:ıft. FirCızabadl'ye ait el
Kamusü'I-muJ:ıit'te Cevherl'nin eş-Şı
J:ıdJ:ı 'ma yapılan atıflardaki hataları ele 
alan eser Mustafa Kılıçlı tarafından neş
redilmiştir (Erzurum 1990) Z. Nihôye
tü'l-mübtehi:(: fi şerJ:ıi Kifôyeti'l-müte
I:ıaffi:(: . Ebu Abdullah Şehabeddin Mu
hammed b. Ahmed el-Huveyyl'ye ait lu
gata dair Kifôyetü'l-müteJ:ıaffi:(: adlı 

eserin şerhidir l Keşfü '?-?Unun, 11. ı 500: 
Hediyyetü'l-'ari{in, ll , 272-273) . Mehmed 
Efendi'nin ayrıca mantıkla ilgili bir eseri 
olduğu kaydedilmektedir (Atal, s. 640; 
Sicill-i Osman!, IV, 148 ı . 

Abdülvahid Vahidl. Kanuni Sultan Sü
leyman devri şairlerindendir. Medrese 
tahsilinden sonra Zeyniyye tarikatına gir
miş. muhtemelen 985 ( 1577) yılında genç 
yaşta vefat etmiş. dedesi DavCıd b. Ke
mal'in yaptırdığı mescidin haziresine ba
bası Süleyman Çelebi'nin yarima defnedil
miştir (Ba l d ırzade Mehmed Efend i . s. 
205) Menô.kıb-ı Hoca-i Cihan'ın mü
ellifi Vahidl'nin eserleri kendisine nisbet 
edilmiştir. 

BiBLİYOGRAFYA : 

[Kara] Davudzade Mehmed Efendi. ed-Dür
rü'/-lakit {i agla(i'l-Kamüsi'l-muJ:ıit (n ş r. Mus
tafa Kılıçlı). Erzurum 1990, neşredenin girişi, s. 
1-5; Taşköprizade. eş-Şeka'ik, s. 239-240; Mec
di. Şekaik Tercümes i, s. 400-401; Atai. Zeyl-i 
Şekaik, s. 118-119, 640; Baldırzade Mehmed 
Efendi. Rauza-i Euliya (haz. Mefail Hızlı- Mu
rat Yurtsever!. Bursa 2000, s. 178, 205; Keş
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Güldeste, Bursa 1287, s. 293-295; Sicill-i Os
man i, ll, 324; IV, 148, 598, 701; Osmanlı Mü
el/if/eri, 1, 399; ll . 475 ; Serkis. Mu'cem, ll , 
1506; Brockelma n. GAL, 1, 612; Suppl., 1, 
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KARAFAZLi 
(ö. 971/1564) 

Giil ii Bii/bii/ adlı mesnevisiyle 
tanınan divan şaiı·i. 

_j 

istanbul'da doğdu . Asıl adı Mehmed'
dir. istanbullu bir saracın oğludur. Fazi!. 
mahlası olup esmer oluşundan dolayı Ka
ra Fazi! diye anılmıştır. Bazı kaynaklarda 
isminin Ali olduğu bildirilmektedir (me
sela bk. Keşfü'?-?unün, ll , ı 506) ilk öğre
niminden sonra Arapça ve Üsküplü Riya
zl'den Farsça öğrendi. Bu arada şiire ilgi 
duyarak zamanın şairlerinin bir mektep 
kabul ettikleri Zatl'nin Beyazıt Camii av
lusundaki dükkanına devam edip onun 
talebeleri arasında yer aldı. Zahiri ilimler
le uğraşırken hocası Üsküplü Riyazl'nin 
de etkisiyle tasawufa meylederek Halve
tiyye tarikatının Gülşeniyye kolu şeyhle
rinden Hasan Zarlfı Efendi'ye intisap etti. 

Şehzade Mehmed'in sünnet düğünün
de Zat! tarafından Kanuni Sultan Süley
man·a takdim edilen Fazll yazdığı bir ka
sideyi sultana sunmuştur (936/ 1 530) Bu 
hadise o zamana kadar sıkıntı içinde ya
şayan şair için bir dönüm noktası olmuş 
ve Şehzade Mehmed'in Manisa sancak 
beyliği sırasında divan katipliğine getiril
miş. onun ölümü üzerine de (950/ 1 543) 
ünlü mersiyesini yazmıştır. Daha sonra 
Şehzade Mustafa'nın divan katipliğini ya
pan Fazll. onun öldürülmesinin (26 Şevval 
960 / 6Ekim 155 3) ardındanŞehzadeSe
lim'in divan katibi olmuş (969/ 1562). bu 
arada Şehzade Mustafa için de bir mer
siye kaleme almıştır. Son yıllarında , Selim 
ile Bayezid arasındaki anlaşmazlıkta Ba
yezid İran'a sığınınca onun iran'dan talep 
edilmesiyle alakah yazışmaları yürütmüş-

Kara Fazli'nin Gül ü Bülbül adlı mesnevisinin 2' sayfasın 

dan bir detay (Süleymaniye K tp .. Rasid Efendi. nr. 1086) 
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