
ler vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürmek
tedirler. 
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DAVÜD 
( ~_,ı~ ) 

İsniiloğulları'na gönderilen 
·ve kendisine Zebur verilen 

peygamber. 
_j 

İbranice'de "en çok sevilen kişi, göz 
bebeği" anlamına gelen (Pirot, II. 292) bu 
ismin Kitab-ı Mukaddes'te David veya 
David şeklinde geçtiği ve sadece Hz. Da
vüd'a ad olarak verildiği görülmektedir. 

Kur'an-ı Kerim ve hadislerde Hz. Da
vüd'un çeşitli özellikleri belirtilmekle be
raber gerek soy kütüğü gerekse hayat 
hikayesiyle ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Bu 
konuda diğer isiamY kaynaklarda yer 
alan bilgiler de İsrailiyat türünden olup 
Ahd-i Atik'teki malumatla büyük ölçü
de benzerlik göstermektedir. 

Ahd-i Atlk'e göre Davüd, Yahuda sıb

tının ileri gelenlerinden ve Beytülahm'de 
(Beytlehem) ikamet eden Yesse'nin oğlu

dur (Rut, 4/22; ı. Samuel, 16/13). Onun 

Hz. İbrahim· e kadar varan şeceresi Ki
tab-ı Mukaddes'te ve İslami kaynaklar
da şu şekilde verilmektedir: Davüd, Yes
se, Obad, Boaz, Saimon. Nahşon, Ami
nadab, Ram. Hetsron. Perets, Yahuda, 
Ya'küb, İshak, İbrahim (Rut, 4/18-22; 
Matta, ı 1 1-6; Luka, 31 3 I-3 5 ; Ta beri, Ta· 
ril]., !, 476). Yesse'nin bir rivayete göre 
yedi oğlu ve iki kızı (I. Tarihler, 2/ I 3- 16), 
başka bir rivayete göre sekiz oğlu (1. Sa
muel, 16/ 10-11; 171 12), TaberT ve Sa'le
bf'ye göre ise on üç oğlu vardır ve Davüd 
en küçükleridir (TaberT. a.g.e., 1, 476; sa·
lebT, s. 206) . 

Ahd-i Atik'te "kızıl. kırmızı yüzlü, gü
zel gözlü ve hoş bakışlı" (1. Samuel. 16/ 
12; ı 71 42); "iyi çeng çalan cesur bir yi
ğit, cenk eri, sözünde tutarlı ve yakışık
lı" (1. Samuel, 16/ 18) şeklinde nitelendi
rilen Davüd, İslami kaynaklarda "bedeni 
ve saçı kızıl. mavi gözlü, az saçlı ve kısa 
boylu" (TaberT, Taril]., I, 476-477); "kısa 

boylu, sarı benizli ve mavi gözlü" (Sa'le
bT, s. 206) ; "gür ve güzel sesli, iyi huylu, 
temiz kalpli, çok anlayışlı ve çok güçlü" 
(TaberT, Tarif], ı . 246) olarak tavsif edilir. 
Babasının koyunlarını atiatırken aslan 
yahut ayı geldiğinde bunları vurup kap
tıkları kuzuyu ağızlarından kurtarmak
ta, onları tutup yere çalmakta (1. Samuel, 
ı 71 34-36). sapanıyla attığı her şeyi vur
makta, rastladığı aslanın üzerine binip 
kulaklarından tutmakta. fakat aslan ona 
bir şey yapmamaktadır (TaberT. a.g.e., !, 

472; Sa'lebT, s. 206). 

Kur'an - ı Kerim'de Hz. Davüd'dan ilk 
defa. Calüt'u (Golyat) öldürmesi müna
sebetiyle şu şekilde bahsedilir : "Talüt'un 
askerleri Calüt ve askerlerine karşı çık
tıklarında şöyle dediler: 'Rabbimiz! Üze
rimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam 
tut ve o kafir millete karşı bize yardım 
et'. Derken Allah'ın izniyle onları bozgu
na uğrattılar, Davüd Calüt'u öldürdü" (ei
Bakara 2/250-251). 

Davüd'un Calüt'u öldürmesiyle ilgili 
olarak gerekAhd-i Atik'te gerekse tef
sir ve kısas türünden İslami kaynaklar
da oldukça ayrıntılı ve benzer bilgiler var
dır. Buna göre Talüt'un (Saul) askerleriy
le Calüt'un askerleri karşılaşıp Ca!Ot mey
dan okuyunca hiç kimse ona karşı çıkma
ya cesaret edemez. Bunun üzerine Ta
lOt, peygamber Şemuyel'e (Samuel) baş
vurarak Allah'a dua edip yardım dileme
sini ister. Allah, "CalOt'u öldürecek olan 
İşa'nın (Vesse) oğludur. Şu yağ boynuzu 
kimin başına konulduğunda kaynarsa 
Ca!Ot'u öldürecek odur ve o Benr İsra
il'e kral olacaktır" buyurarak Ca!Ot'u ki-
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min öldüreceğine işaret eder. Bunun üze
rine Samuel İşa'nın yanına giderek. "Oğul
larını bana göster. Yüce Allah oğulların
dan birinin Calüt'u öldüreceğini bana 
vahyetti " der. İşa da her biri boylu bos
lu on iki oğlunu birer birer onun huzu
runa çıkarır, yağ boynuzu her birinin ba
şına konulduğu halde hiçbir değişiklik 
olmaz. Başka oğlu olup olmadığı soru
lunca İşa önce gerçeği saklarsa da da
ha sonra, "Ey Allah'ın elçisi! Benim Da
vüd adında bir oğlum daha var, fakat 
halkın onun kısa boyluluğunu ve çelim
sizliğini görmesinden utandığım için ko
yunların başında bıraktım" der. Samuel 
DavOd'un bulunduğu yeri öğrenerek ora
ya gider ve koyunları ikişer ikişer alıp sel 
suyundan geçirdiğini görünce, "İşte ara
dığım budur. Hayvaniara böyle acıyan ki
şi insanlara daha çok acır" diyerek yağ 
boynuzunu başına koyar ve yağ kayna
maya başlar. Böylece DavOd, daha Ca
IOt'u öldürmeden önce Tanrı tarafından 
kral olarak seçilir (TaberT, Taril]., ı. 476-
478; Sa'lebi, s. 206-207) . Ahd-i Atlk'e gö
re (1. Samuel. 16/ 1- 13), henüz Saul kral 
iken ve Golyat'la karşılaşmadan önce rab 
Samuel'e, Beytlehemli Yesse'nin oğulla
rından birini kral olarak hazırladığını, 

yağ boynuzunu yanına almasını ve onu 
kral olarak meshetmesini emreder. Bu 
şekilde henüz Saul kralken Davüd da kral 
olarak meshedilir. Bir başka rivayete gö
re Ca!Ot'un karşısına kimsenin çıkmadı
ğını gören Talüt, onunla çarpışacak ki
şiye kızını ve malının yarısını vereceğini 
ilan eder. Bu sırada Davüd'un kardeşle
ri savaşmak için orduya katılmışlar. Da
vüd ise koyunların başında kalmıştır. 

Koyunları otlatırken. "Ey DavOd ı CalOt'u 
sen öldüreceksin, haydi sürünü rabbine 
emanet et ve kardeşlerine katıl" diye 
bir ses duyar. Bunun üzerine Davüd ba
basına gider ve cephedeki kardeşleri için 
hazırlanan azığı alıp yola koyulur. Ordu
gaha vardığında TalOt ona. "Ca!Ot'u öl
dür. sana kızımı vereyim ve seni hüküm
darlığıma ortak edeyim" der. Sonra da 
zırhını ve silahlarını verir. Davüd önce 
zırhı giyip silahları kuşanırsa da fikir de
ğiştirerek onları çıkarır ve sadece sapa
nını alıp CalOt'un karşısına dikilir. Da
vüd'un sapanla karşısına çıktığını gören 
CalOt kendisini küçümsediğini düşüne
rek çok kızar. Ancak Davüd sapanına 

koyduğu taşla Ca!Ot'u iki kaşının arasın
dan vurur ve Calüt ölür. Bunun üzerine 
TalOt sözünü tutarak ona kızını verir ; 
yönetimine de ortak eder (TaberT, Taril]., 
1, 473) Ahd-i Atlk'e göre ise Saul başka 
şartlar ileri sürer ve sonunda kızını ve-
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rir (I. Samuel. 18/ 27). Fakat halkın Da
vüd'u çok sevmesini kıskanarak ona düş
man olur ve onu öldürmeye karar verir
se de bunu başaramaz. Buna karşılık 

Davüd'un eline fırsat geçmesine rağmen 
Saul'u öldürmez. Nihayet Saul katıldığı 

bir savaşta ölünce yerine Davüd kral olur 
(!.Samuel, 31/ 6; ll. Samuel. 2/4; Tabe
ri, a.g.e., 1. 475; Sa'lebi, s. 209-210). 

Kur 'an-ı Kerim'de, Calüt'u öldürme
sinden sonra Davüd'a hem hükümdar
lık hem de hikmet (nübüvvet) verildiği bil
dirilir (ei-Bakara 2/ 251 ). İsrailoğulları'nın 
tarihinde peygamberlikte hükümdarlık 
ilk defa Hz. Davüd"un şahsında bir ara
ya gelmiştir (İbn Kesir, Kısasü'l·enbiya', 
s. 248) Hz. Davüd'un Kur 'an'da belirtilen 
özelliklerini şu şekilde sıralamak müm
kündür: Demiri işleyip zırh yapması. Al
lah, İsrailoğulları'nı savaşın şiddetinden 
korumak için Hz. Davüd'a zırh yapmayı 
öğretmiş, demiri yumuşatmak suretiyle 
ustaca işlenmiş geniş zırhlar yapmasını 
bildirmiştir (el-Enbiya 21 / 80; Sebe' 34/ 
ı O-II). İslami kaynaklarda, Hz. Davüd'un 
hükümdar olduktan sonra tebdfl-i kıya
fet ederek halkın arasına karıştığı, hü
kümdarın ve devletin icraatı hakkında 

onların düşüncelerini öğrendiği nakledi
lir. Bir defasında insan suretine girmiş 
bir melek, Davüd'un hem kendisi hem 
de ümmeti . için hayırlı bir insan olduğu
nu. ancak kendisinin ve ev halkının ge
çimini devlet hazinesinden karşıladığını 
söyleyince Davüd Allah'a yalvararak ge
çimini temin edecek bir kazanç yolu ih
san etmesini dilemiş, bunun üzerine ken
disine zırh yapma sanatı öğretilmiştir. 
Rivayete göre zırh yapıp giyen ilk kişi 

odur. Hz. Peygamber bir hadisinde, "İn
sanın yediğinin en güzeli kendi kazan
dığıdır. Allah'ın nebisi Davüd kendi eli
nin emeğinden başkasını yemezdi" de
miştir (Buhari, "Büyü'", 15) 

Dağlar ve kuşların onunla beraber Al
lah 'ı tesbih etmesi. Allah dağları ve kuş
ları Hz. Davüd'un buyruğuna vermiş, on
lar da akşam sabah onun tesbihine ka-

Hz. Davüd'a ait olduğu söylenen kılıç 
(TSM, Mukaddes Emanetler, nr. 21 / 137) 
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tılmışlardır (el -Enbiya 21179; Se be' 34/ 
ı o; Sad 38/ 18-19) İslami kaynaklarda 
nakledildiğine göre Hz. Davüd'un sesi 
hem çok gür hem de çok güzeldi. Davüd 
o gür ve güzel sesiyle Zebur'u okumaya 
başladığında kurt kuş durup onu dinler, 
sesinden dağlar yankılanırdı. Hz. Aişe 
ve Ebü Hüreyre'den rivayet edilen bir 
hadise göre Hz. Peygamber Ebü Müsa 
ei-Eş'arf'nin sesini işittiğinde, "Ebü Mü
sa'ya Davüd'un Mezamir'inden verilmiş
tir" (Müsned, II, 354); Ebü Müsa'nın nak
lettiği bir başka rivayette de, "Ey Ebü 
Müsa ı Sana At-i Davüd'un Mezamir'in
den bir mizmar verilmiştir" (Buhari, "Fe
za'ilü'l-~ur'an", 31) demiştir. Hz. Davüd 
sesinin güzelliği yanında süratli okuyu
şuyla da tanınmıştı. Ebü Hüreyre'den 
nakledilen bir hadise göre Resülullah 
şöyle buyurmuştur: "Davüd'a kıraat ko
laylaştırılmıştır. O bineğinin hazırlanma
sını emreder ve daha bineği hazırlanma
dan Zebur'u o kurdu; ayrıca yalnız kendi 
el emeğini yerdi" (Buhari, "Enbiya'", 37; 
"Tefsir", 171 6). 

İbadete çok düşkün oluşu. Hz. Davüd'un 
günah işlernekten titizlikle kaçındığı, Al
lah'ı çok zikrettiği, ibadeteve salih arne
le düşkün olduğu Kur'an-ı Kerim'de be
lirtilmektedir (Sad 38/ 17) Hz. Peygam
ber de onun namazını ve orucunu şu şe
kilde övmüştür: "AIIah'ın en sevdiği na
maz Davüd ·un namazı, en sevdiği oruç 
yine Davüd'un orucudur" (Buhari, "Tehec
cüd", 7) . Yaşadığı sürece gündüzleri oruç 
tutacağım, geceleri namaz kılacağını ifa
de eden Abdullah b. Amr'a Resül-i Ek
rem her ay üç gün oruç tutmasını söy
lemiş, bunu az görmesi üzerine bir gün 
oruç tutup iki gün tutmamasını tavsiye 
etmiş, bunu da kabul etmeyince, "Bir 
gün tut, bir gün tutma. Bu Davüd'un oru
cudur ve oruçların en faziletlisidir; on
dan daha faziletli oruç yoktur" demiştir 
(Buhari, "Şavm", 55-57, 59; "Enbiya'", 37; 
"Feza'ilü'l- ~ur'an", 34; "Edeb", 84; İs
ti'~an", 38). Öte yandan Hz. Peygamber, 
Davüd'un her gecenin yarısında uyudu
ğunu, üçte birinde namaz kıldığını, altı
da birinde yine uyuduğunu haber ver
miştir (Buhari, "Teheccüd", 7; "Enbiya'", 
38) 

Kur'an - ı Kerim Hz. Davüd'a Zebur'un 
verildiğini bildirip (en-Nisa 4/ 163; el-İs
ra 171 55) muhtevasına kısaca temas et
mekle birlikte (el -Enbiya 21 1 105) ayrın
tılı bilgi vermemektedir. Diğer İslami kay
naklarda ise Hz. Davüd'a verilen Zebur'un 
ramazan ayında indirildiği. içinde mev'iza 
ve hikmetli sözlerin bulunduğu , Davüd'un 

onu genellikle makamla ve bir müsiki 
aleti eşliğinde okuduğu nakledilmekte
dir (bk. ZEBUR). 

Hz. Davüd yeryüzünde halife kılınmış, 
onun saltanatı güçlendirilmiş, adaletle 
hükmetmesi emredilmiştir (Sad 38/ 20, 
26). Onun döneminde İsrailoğulları'nın 
tam anlamıyla yerleşik medeniyete ge
çip devleti güçlendirdikleri, Hz. Davüd'un 
gerek kendi evini gerekse krallığın ida
resini belli bir düzene koyduğu, ibadet
leri sistemleştirdiği, sürekli bir ordu kur
duğu Kitab-ı Mukaddes'te ayrıntılı şe
kilde anlatılmaktadır. Buna göre Davüd, 
Tanrı'dan aldığı görevi sadakatle yeri
ne getirmiş, krallığına Tanrı'nın İbrahim 
nesiine vaad ettiği genişliği kazandırmış, 

onun hükümranlığı Fırat sahillerinden 
Kızıldeniz kıyılarına kadar yayılmıştır (ll. 
Samuel, 8/ 3; ı. Tarihler. 18/ 3). Hz. Da
vüd gerçek bir devlet başkanı ve ehliyet
li bir yöneticiydi. Kudüs'ü başşehir yap
mak suretiyle iktidarı merkezileştirmiş, 
askeri teşkilatını geliştirmiştir. Devleti 
yönetirken adaleti öncelikle kendisi icra 
ediyor, davalara bizzat bakıyordu (ll. Sa
muel. 8/ 15 ; 14 / 4-22; 15 /2-6; I. Tarih
ler. 18/ 14). 

Bu son özelliğiyle ilgili olarak Kur'an-ı 
Kerim'de şu açıklamalar yer alır: "Davüd 
ile Süleyman'a da lutfettik. Hani onlar 
bir ekin hakkında -zarar tesbiti ve taz
mini için- hüküm veriyorlardı. Bir grup 
insanın koyun sürüsü geceleyin başıboş 
bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp za
rar vermişti. Biz onların hükmüne şahit 
idik" (el-Enbiya 21 / 78) İslami kaynaklar
daki rivayete göre bu meselede Hz. Da
vüd bir çözüm yolu bulmuş, fakat oğlu 
Süleyman'ın getirdiği çözüm şekli daha 
makul olduğu için onu kabul etmiştir. 

Hz. Davüd'un, halkın şikayet ve dilek
lerini bizzat dinleyip çözüme kavuştur
masıyla ilgili olarak Kur'an'da verilen bir 
başka örnek de şöyledir: "Ey Muham
med! Sana davacıların haberi geldi mi? 
Hani odasının duvarına tırmanıp Davüd'un 
yanına girmişlerdi de onlardan korkmuş
tu. 'Korkma dediler, biz iki davacıyız. Bi
rimiz ötekinin hakkına tecavüz etti. Şim
di sen aramızda hak ile hükmet; zulmet
me, bizi doğru yola ilet.' (Biri dedi ki •) 'Bu 
kardeşimin doksan dokuz koyunu, be
nimse bir tek koyunum var. Böyle iken 
onu da bana ver dedi ve tartışmada ba
na baskın çıktı.' Davüd dedi ki : 'Andol
sun ki o senin koyununu kendi koyunla
rına katmayı istemekle sana zulmetmiş
tir. Zaten mallarını birbirine karıştıran 
ortakların çoğu birbirine zulmeder. Yal-



nız inanıp iyi işler yapanlar bunun dışın 

dadır ki onlar da ne kadar azdır: Davüd 
kendisini denediğimizi sandı da rabbin
den mağfiret diledi, eğ ilerek secdeye 
kapandı ve tevbe edip bize döndü. Biz 
de ondan bunu affettik. Yanımızda onun 
yakın bir makamı ve güzel bir dönüş ye
ri vardır" (Sad 38/ 21-25) . 

Bu kıssa Ahd-i Atik'te de yer alır ve 
Davüd'un zina edişiyle ilgili bir misal ol
mak üzere zikredilir (ll. Samuel. 12/ 1-6) 
Ahd -i Atik'e göre dokuz karısı ve pek 
çok cariyesi olan Davüd (ll . Samuel, 31 
2-5, 13; 5/ 13-16 ; 11 / 27; I. Krallar, 1/ 3), 
ordusu Ammonoğulları'na karşı sefere 
çıktığında bu savaşa iştirak etmez ve 
Kudüs'te kalır. Bir akşam kral evinin da
mında gezinirken yıkanmakta olan bir 
kadın görür ve kim olduğunu soruştu
rur. Orduda asker olan Hitti Uriya ' nın 

karısı Bat-Şeba olduğunu öğrenip evi
ne aldırır ve onunla zina eder. Daha son
ra kocasını çağırtıp ordu kumandanına 
teslim edilmek üzere bir mektup vererek 
tekrar cepheye gönderir. Uriya kuşatma 
sırasında, Davüd'un mektupta yazdığı 
talimat doğrultusunda ön safa konulur 
ve ölür. Davüd da Uriya'nın karısını evi
ne alıp eşleri arasına katar (II. Samuel, 
Il). Rab Davüd'un bu davranışına çok 
öfkelenir ve peygamber Natan'ı ona gön
derir. Natan Davüd'a gelerek şu kıssayı 
anlatır : Bir şehirde biri zengin, öbürü 
fakir iki adam yaşardı. Zengin adamın 
pek çok koyunu ve sığırı vardı ; fakir ada
mın ise küçük bir dişi kuzudan başka 
malı yoktu. Kuzu onun yanında kendi
siyle ve çocuklarıyla beraber büyümüş
tü. Bir gün zengin adama bir yolcu gel
di. Zengin adam bu yolcuyu ağırlamak 
için kendi koyunlarına ve sığırianna kı
yamadı, fakir adamın kuzusunu aldı ve 
misafirine onu hazırladı . Bu olayı duyan 
Davüd'un öfkesi alevlenip Nat an'a şöyle 
dedi: "Hay olan rabbin hakkı için, bunu 
yapan adam ölüm oğludur ve bu şeyi 

yaptığı ve acımadığı için kuzuyu dört 
kat ödeyecektir". Natan Davüd'a şöyle 

dedi: "O adam Sensin" (II. Samuel. 12/ 
ı -7). Daha sonra Davüd rab be karşı suç 
işlediğini itiraf eder. Rab onun suçunu 
bağışlar, fakat yine de ceza olmak üze
re zina neticesi doğan çocuk ölür (Il. Sa
muel, 12/ 13-18) 

Kur 'an-ı Kerim'de Davüd'un tevbesi
ne böyle bir zina suçunun sebep oldu
ğundan söz edilmez. Diğer islamı kay
naklarda ise bu kıssa ile ilgili başlıca üç 
görüş ve izah tarzı yer almaktadır. Bun
lardan birincisi Hz. DavGd'un büyük gü-

nah işlediği şeklindedir. Buna göre Da
vüd Uriya ' nın karısına aşık olmuş, hile 
ile kadının kocasını öldürterek onunla 
evlenmiştir. Bunun üzerine birbir inden 
davacı iki insan şeklinde iki melek gön
derilmiş, bunlar söz konusu kıssayı nak
lederek Davüd 'un suçlu olduğunu ima 
etmişler, Davüd da suçunu aniayıp tev
be etmiştir. Ahd-i Atik'teki yoruma ben
zeyen bu değerlendirme kaynaklarda şu 
şekilde açıklanır : Hz. Davüd'un doksan 
dokuz karısı vardı. Rivayete göre Davüd 
okuduğu kitaplarda ataları İbrahim, is
hak ve Ya'küb'un faziletteki üstünlükle
rini görünce, "Ya rabbi! Görüyorum ki 
hayrın tamamını benden önceki atala
rım almış. Onlara verdiğin gibi bana da 
ver. bana da onlara yaptığın gibi yap" 
diye dua etmiş. Bunun üzerine Allah, 
"Ataların çeşitli şeylerle imtihan edildi
ler ; sen o tür bir imtihan geçirmedin. 
İbrahim oğlunu kurban etmekle, ishak 
gözlerini kaybetmekle, Ya'küb ise Yu
suf'a olan üzüntüsüyle imtihan edildi" 
buyurmuş. Davüd'un, "Beni de onlar gi
bi dene; onlara verdiğin gibi bana da 
ver" demesi üzerine, "Bekle, sen de de
neneceksin" denilmiştir. Nitekim bir sü
re sonra şeytan altın bir güvercin şekli
ne bürünerek namaz kılan Hz. Davüd'un 
önüne konar. Davüd onu tutmak iste
dikçe kaçar. Nihayet güvercini kovalar
ken yıkanmakta olan bir kadın görür. 
Son derece güzel olan bu kadın Davüd'u 
farkedince saçlarıyla kendini gizlerneye 
çalışırsa da bu tutumu Davüd'un arzu
sunu daha da kamçılar. Kadına kim ol
duğunu sorar; kocasının asker olduğu

nu öğrenince ordu kumandanına mek
tup yazarak o askerin ön safa sürülme
sini emreder. Adam cephede ölür, Davüd 
da bu kadınla evlenir (Sa 'lebi, s. 213-214) . 

Kur'an-ı Kerim ve hadislerin dışında 
tarih ve tefsir kitaplarında buna benzer 
pek çok rivayet vardır ki çoğu Vehb b. 
Münebbih'e dayanmaktadır ve israiliyat'
tandır. Kur'an'daki kıssanın (Sad 38/ 21-
25). Ahd-i Atik' t e olduğu gibi Hz. Da
vüd'un kadınla evlenmek için kocasını 
öldürttüğünü gösterdiğ i iddiası ise hem 
gerçeklerle, hem de islam'daki nübüv
vet anlayışıyla bağdaşmayan bir iftira
dır. Zira peygamberlere zina isnadı on
ların ismet sıfatiarına ters düşmekte
dir. Normal insan için bile haram olan, 
ayrıca Müsa şeriatında yasaklanmış bu
lunan bir fiilin bir peygamber tarafın

dan işlenmesi mümkün değildir. Söz ko
nusu kıssadan önce ve sonra Hz. Da
vüd'un birçok fazileti zikredi lmektedir. 

DAVOD 

Dini yasayışta güçlü ve sağlam, Allah'a 
yönelen, onu çok anan, kendisine hik
met verilen, doğruyu yanlıştan. iyiyi kö
tüden ayırma kabiliyeti gelişm iş, Allah'a 
yakın olan ve güzel bir gelecek kazan
mış bir kimsenin (bk Sad 38/ 17-20, 25) 
zina gibi büyük bir günahı işlemiş olma
sı düşünülemez. Sonuç olarak bazı isla
mi eseriere de geçen buna benzer riva
yetlerin İ srailiyat'tan olduğu anlaşılmak
tadır (Muhammed Ebü'n-Nür el-Hadidi, 
s. 351 -370) . 

Kıssa ile ilgili diğer bir yorum da Hz. 
Davüd'un küçük günah işlediği şeklin

dedir. Buna göre Davüd, evli olan bir ka
dını almak için onun kocasını öldürtme
miştir, zira kadın Uriya ile evli değil ni
şanlı idi. Hz. Davüd nişanlı olan bu kadı

nı almıştır. Onun hatası , birçok karısı ol
duğu halde bir mürnin kardeşinin nişan

lısını elinden almasıdır. Bir başka açık

lamaya göre de dönemin adeti uyarınca 
Hz. Davüd Uriya'dan karıs ı nı boşaması

nı, onunla evlenmek istediğini söylemiş, 

Uriya da kralın isteğini reddetmenin uy
gun olmayacağını düşünerek bu teklifi 
kabul etmek zorunda ka lmıştır. Her ne 
kadar bu davranış o dönemdeki şer'i hü
kümlere uygunsa da Davüd'un kemaliy
le bağdaşmadığı için günah sayılmış. bu 
sebeple de DavGd tövbe etmiştir. 

Hz. Davüd'u suçlu veya kusurlu gös
teren yukarıdaki açıklamaları reddeden 
islam bilginlerinin çoğunluğuna göre il
gili ayetlerde ilk bakışta Davüd'un gü
nah işlediğini düşündüren, "Davüd onu 
imtihan ettiğimizi zannetti de rabbin
den mağfiret diledi, tövbe etti; biz de 
ondan bunu affettik" şeklindeki ifade
ler gerçekte onun suç işlediğini göster
mez. Olay şöyle olmuştur. Hz. DavGd 'un 
düşmanlarından bir grup, onu öldürmek 
maksadıyla beklenmedik bir zamanda 
ve beklenmedik bir yoldan onun bulun
duğu odaya tırmanıp içeriye girmişler. 
Davüd onların asıl niyetini anlayınca nef
si kendisini onlardan intikam almaya zor
lamış, ancak o bunu yapmamıştır. Za
ten içeri girenler de Hz. Davüd'un yalnız 
olmadığını görünce korkarak yalan söy
lemişler ve söz konusu anlaşmazlığı gün
deme getirmişlerdir. Davüd da bir an bi
le olsa intikam duygusuna kapıldığı için 

· tövbe etmiş veya gerçek öyle olmadığı 
halde onların kendisini öldürmek için 
geldiklerini zannetmiş ve bu suizan se
bebiyle tövbe etmiştir. 

Kıssa şu şekilde de açıklanabilir : Kur'
an -ı Kerim'de de beli rtil diği gibi Hz. Da
vud sadece davacıyı dinleyip hüküm ver-
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DAVOD 

miş, davalıyı dinlememiş, daha sonra bu 
tutumunun yanlış olduğunu düşünerek 
tövbe etmiştir. Hadise yine Kur'an'da 
zikredilen, ekin tarlasına girip zarar ve
ren sürü kıssasıyla da ilgili olabilir (bk. 
el-Enbiya 21 / 78). Zira iki kıssada da hak
sızlık, koyunlar ve Hz. Davüd'un hükmün
de tam isabet etmemesi söz konusu
dur. Sonuç olarak kıssa kesinlikle Hz. Da
vüd 'un günah işlediğini göstermernek
tedir (Razı. XXVI. 188-198). 

Ahd-i Atik'e göre Hz. Davüd, otuz ya
şında kral olmuş ve kırk yıl altı ay (yedi 
yıl altı ay Hebron'da, otuz üç yıl Kudüs'te) 
saltanat sürdükten sonra yetmiş bir ya
şında vefat etmiş (ll. Samuel, 2/ ll ; 5/ 
4. 5; ı. Tarihler, 291 27), Davüd şehrin e 
(Kudüs) defnedilmiştir (1. Krallar, 2/ ı 0) 
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Iii ÖMER FARUK HARMAN 

DAVUDAGA 
(ö. 100711598 [?]) 

Türk mimarı. 
_j 

Mimar Sinan'ın yanında yetişerek onun 
vefatından sonra 1588'de "sermi'mar-ı 
alem" olan Davud Ağa'nın nereli oldu
ğu. hangi tarihte dünyaya geldiği ve ön
ceki çalışmaları hakkında bilgi yoktur. 
Davud Ağa'nın hayatına dair bilgi topla
maya çalışan Muzaffer Erdoğan, onun 
Hasbahçe'deki mimarlık mektebinden 
yetiştiğini zannettiğini ve Koca Sinan' ın 

tecrübe ve derslerinden faydalandığı ne
ticesine vardığını söyleyebilmektedir. 983 
(1575-76) ve 984 (1576-77) yıllarında Su
yolu nazıriiğı yapan Davud Ağa aynı za
manda dergah - ı mualla çavuşları ara
sında bulunuyordu. Eyüp kadılığına 28 
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Muharrem 984'te (27 Nisan 1576) gön
derilen bir hükümle (BA, Ahkam·ı Mali

ye Defteri, nr. 7534, s. 142) 2 Safer 984 (1 
Mayı s 1576), 14 Safer 984, 23 Safer 984, 
24 Safer 984 tarihli hükümlerin hepsin
de Suyolu nazırı olarak dergah-ı ali ça
vuşu Davud Ağa'nın adı geçer. Bundan 
başka hepsi 984 ( 1576) yılı içinde yazı

lan pek çok hükümle Davud Ağa'dan su 
yollarının ve köprülerin bakımı ve su yol
larına zarar veren yapıların keşifleri is
tenmektedir. Ayrıca 27 Cemaziyelahir 
985 ( 1 Eylül 1577) tarihinde İstanbul ka
dısı ile şıkk - ı sani defterdan Hasan ve 
dergah-ı mualla çavuşu Sinan Çavuş'a 

çıkarılan · bir hükümde Davud Ağa'dan 
şikayetler geldiği , ev sahiplerine rüşvet 
karşılığı su kolaylıkları sağladığı ileri sü
rülmüş ve bu hususun araştırılması is
tenmiştir. Fakat Davud Ağa'nın yine de 
Suyolu nazırlığında kaldığı. 21 Safer 990 
( 17 Mart 1582) tarihli bir hükümden an
laşılmaktadır. 

Davud Ağa daha sonra Suyolu nazıriı
ğından ayrılmış olmalı ki 991 yılı Mu
harreminde (Ocak -Şubat 1583) eski Su
yolu nazırı Davud'un 400 usta necçar ile 
doğuya yapılan sefere katılması isten
miştir. Seferden bir yıl sonra ise Kaldı
rırncılar nazırıdır (2 Ramazan 992 / I 7 Eylül 
ı 584 ı ; fakat Kanuni Sultan Süleyman ta
rafından su yollarının tamirine harcanan 
paranın miktarını araştırması istenildiği

ne göre su yolları ile de ilgilenmektediL 
Ramazan 993 (Eylül 1585) tarihli bu yazı
da ona hala Davud Çavuş denilmektedir. 

Suyolu nazırı olduğu yıllarda Davud 
Ağa'nın Halkalı su yolu hakkında zengin 
bilgiler ihtiva eden bir harita çizmiş ol
duğu, 992 ( 1584) tarihli ve 0,25 X 3 m. 
ölçüsOndeki bu haritanın Hikmet Bey 
tarafından aslından yapılan bir kopyası
nın İstanbul Sağlık Müzesi'nde olduğu
nu Saadi Nirven tesbit etmiştir. Aynı ha
ritanın diğer nüshaları Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi'nde (Hazine, nr. E 
12.481 !Nuri Arlasez bağışıi, 0,32 X 2,11 m. 
ölçüsünde) ve Millet Kütüphanesi'nde (nr. 
930, 0,27 x 2,86 m. ölçüsünde) bulunmak
tadır . Haritaların kenarında şu satırlar 

okunmaktadır: "Merhum ve mağfürün 
leh Sultan lll. Murad sabıkan Suyolu na
zırı olan üstat Davud'a itab - ı azim edip, 
sen benim suyumu nereye verirsin de
dikte ol dahi ale't-ta'di bu karname-yi 
acibi peyda etmiş. Huda teala her ikisi
ne dahi rahmet eyleye. amin. Zilkade 
992". Sultan Murad ile Davud Ağa bu çi
zimde rahmetle anıldıklarına göre, hari
tanın aslı 992'de (1584) çizilmekle be-

raber, lll. Murad'ın 1595'te, Davud Ağa ' 

nın 1598'de öldüğü dikkate alınırsa mev
cut nüshaların ölümlerinden sonra mey
dana getirildiği anlaşılır. 

Davud Ağa 1001 ( 1592) tarihinden iti
baren yazılan belgelerde mimarbaşı ola
rak zikredilir. 1001 Cemaziyelewelinde 
(Şubat 1593) sarayda bir kasr-ı hüma
yun yapmakta olduğu bilinmektedir. 20 
Rebiülewel 1001 'de (25 Aralık 1592) onun 
yaptığı şikayet üzerine İznik kadısına ya
zılan bir hükümde mfrf binalar için çini 
sevkinin aksatılmaması emredilmiştir. 

Davud Ağa aynı yıl, kasr-ı hümayun ya
pımında çalışmak üzere Gelibolu'daki on 
üç hıristiyan neccarın gönderilmesini is
temiş, kendisinden de 1 002 ( 1593-94) 
yılında Avusturya seferinde kullanılmak 
üzere yirmi beş usta lağımcı toplaması 
istenmiştir. 1004 ( 1595-96) yılında se
fere katılacak Hassa mimarları, suyol
cular ve çeşitli mesleklerden ustaların 
Davud Ağa tarafından seçileceğine dair 
hükümler vardır. Aynı yıllarda Davud 
Ağa'nın, biçilen kerestelerin ölçülerinin 
nizama uymadığı. Trakya'da ve Hasköy'
de yapılan kiremitlerin evsaflarının bo
zuk olduğu gerekçesiyle yaptığı şikayet 
üzerine hükümler yazıldığı görülmek
tedir. 

Davud Ağa 1585'te Saray-ı Hümayun'
da bir oda ile bir hamam yapmış, tamam
landığında lll. Murad burayı ziyaret ede
rek yapılan işleri beğendiğini söylemiş

ti. 1588'de Hassa başmimarı Koca Sinan 
vefat ettiğinde yerine onun yardımcısı 

olan Davud Ağa tayin edildi. Sadrazam 
Sinan Paşa 998 ( 1590) yılında Sultan lll. 
Murad için sarayın Marmara'ya inen ete
ğinde. sahil surunun üstünde muhteşem 
bir köşk yaptırmaya karar vermişti. Da
vud Ağa. bütün masrafı Sinan Paşa ta
rafından karşılanan bu köşkü sur duva
rı önüne bitiştirilen kemerler üzerinde 

ineili Kösk' ün eski bir gravürü 
(Jouannin-Van Gaver, La Turquie. Paris 1840, levha 55 ) 


