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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 ) 



Davud Ağa 'n ın Çarşıkapı'da Sinan Paşa Külliyesi Sebi li 'ni n 
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inşa ederek güzel iznik çinileriyle süsledi 
(bk. iNCiLi KÖŞK). Kasrı taşıyan deniz ta
rafındaki iki kemerin arasına da bir çeş
me ekledi. Tarih manzumesi 998 ( 1590) 
yılını veren çeşmenin kitabesinde yapı
nın mimarının Davud Ağa olduğu açıkça 
belirtil miştir. Servetiyle ünlü olan ve pek 
çok vakıf eseri bırakan Koca Sinan Pa
şa'nın bir bakıma Davud Ağa'nın hamisi 
olduğu da tahmin edilmektedir. Davud 
Ağa. yaptığı binaların kitabelerinde adı 

nın geçmesine özen gösterdiğinden bu 
gibi eserlerin onun olduğunu kesin ola
rak kabul etmek mümkündür. 

Davud Ağa Saray- ı Hümayun'un ete
ğinde, Haliç'e girişte yine surlar üzerin
de ikinci bir köşk daha yapmıştır. Esası 
Sultan IL Bayezid tarafından inşa ettiri 
len. önceleri Kasr- ı Aif. daha sonra Se
petçiler Kasrı olarak adland ı rılan bu kas
rm yapımına 999 ( 1590-91) yılında baş
lanmış, 1000 Cemaziyelahirinde (Mart
Nisan 1592) tamamlanmıştır. Çok zengin 
nakış ve çinilerle bezenerek tefriş edi
len bu köşkün de Davud Ağa'nın eseri 
o lduğu bir muhasebe defterinden öğre
nilmektedir (bk. SEPETÇİLER KASRI). 

Davud Ağa 'nın Fatih Çarşamba'da Da
rüssaade ağalarından Mehmed Ağa için 
bir cami inşa ettiği. Asar! mahlaslı şai
rin yazdığı tarih manzumesinden öğre
nilmektedir. 993 (1585) tarihli bu sekiz 
beyitlik kitabede. "Oldu mi'mar- ı kamil-i 
Davüd 1 Yaptı canile dereedip san· at" de
nilerek mimarın adı verilmiştir. Bu cami
nin evkafından olan karşısındaki hamam 
herhalde yine Davud Ağa · nın eseridir. 
Caminin hazıresindeki türbenin de onun 
eseri olduğu kesinlikle kabul edilebilir. 
Buna karşılık istanbul'da Sinan'ın ölü
münün hemen arkasından yapılan Ce
did Nişancı Mehmed Paşa (992 1 1584, 
tamamlanı şı dört y ıl sonra), Mesih Meh
med Paşa (994 / 1586). Cerrah Mehmed 
Paşa ( 1 002 / 1593-94) camilerinin Mimar 
Davud Ağa tarafından yapıldığı iddia edi
lirse de bunu destekleyecek bir kayıt he
nüz elde edilememiştir. Nişancı Mehmed 

Paşa Türbesi hususunda da bir kesinlik 
yoktur. Ayasofya haziresindeki büyük 
türbelerden ikincisi olan, Sultan llL Mu
rad'a ait türbenin mimarı olarak genel
likle Davud Ağa kabul edilmektedir. Fa
kat bu yap ıda bir kapı kanadı üzerinde 
Dalgıç Ahmed Ağa'nın adına rastlanma
sı şaşırtıcıdır. Bazıları. her iki mimarın 
da bu türbenin yapımında hizmetleri ola
bileceğine ihtimal verirler. 

Çarşıkapı semtinde, Divanyolu cadde
si kenarındaki Koca Sinan Paşa Külliye
si de Davud Ağa'nın eseridir. 1002 ( 1593-
94) yılında yapılan türbe, sebil ve med
reseden ibaret külliyenin en uç kısmın
da ve türbenin önünde yer alan sebilin 
kitabesinde Sinan Paşa övülürken Mimar 
Davud'un adı, "Aceb resmeyledi Davüd 
Ağa serdar-ı mi'maran 1 Müsahhar oldu 
ana seng ü ahen kıldı bu karı" beytinde 
zikredildikten sonra "Edip bu türbe-i ali
yi bünyad eyledi hazır" mısraı da yer al
mıştır. Böylece Sinan Paşa Külliyesi ·nin 
mimarının Davud Ağa olduğu kesinlik ka
zanmaktadır (bk. KOCA SiNAN PAŞA KÜL

LİYESİ). 

Sultan llL Mehmed'in kapı ağası Ga
zanfer Ağa tarafından 1000 ( 1591-92) 
yılına doğru yaptınldığı sanılan (vakfiye
si 1004/ 1595-96 tarihli) türbe, sebil ve 
medreseden meydana gelen küçük kül
liyeyi de Mimar Davud'un yapmış olabi
leceği ileri sürülmüştür. Mimari planla
masında ustalıklı yeni buluşlar olan bu 
güzel medrese. Davud Ağa'nın mimar
başılığı yıllarına isabet etmekteyse de 
onun eseri olduğunu ispatlayacak kesin 
bir kayıt yoktur (bk. GAZANFER AGA KÜL

LİYESİ). 

Davud Ağa'nın yapımında hizmeti olan 
önemli bir eseri de Sultan llL Mehmed'in 
annesi Safiye Valide Sultan için yaptır
maya başladığı, Eminönü'nde Yeni Va
lide veya kısaca Yenicami adıyla tanınan 
cami ve külliyesidir. Safiye Valide Sultan. 
istanbul Limanı girişinde bu caminin in-

Yenicami

Eminönü 1 

istanbul 
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şasını Hassa başmimarı Davud Ağa 'dan 

istemiş ve temeli 1 O Muharrem 1 006'da 
(23 Ağustos 1597) atılmıştır. Temelde su 
çıkması üzerine Davud Ağa burada uzun 
kazıklar çaktırıp bunları biribirine bağ
layarak temeli üzerlerine oturttu. inşaat 
1 zira kadar yükseldiğinde Davud Ağa 
vefat edince tamamlanması işiyle yar
dımcısı ve halefi Dalgıç Ahmed Çavuş gö
revlendirildi (bk. YENİCAMi KÜLLİYESİ). 

Davud Ağa'nın ölümüyle ilgili iki ayrı 
kayıt vardır. Bunlardan birincisi. XVI. yüz
yılda yaşayan Selanik! Mustafa Efendi ta
rafından nakledilmiş olup 1 007 yılı olay
larından bahsederken. "Evail-i safer, se
ne-i mezbürde mühendis-i rOzigar Mi
mar Davud Ağa, maraz-ı taOndan sekt 
vaki olup hakidan-ı dünyadan göçtü" ifa
desiyle Davud Ağa'nın 1598 yılı Eylülün
de istanbul'da hüküm süren veba salgı
nında öldüğünü yazar. Eserini XVIII. yüz
yılın ikinci yarısında yazan Hüseyin Ay
vansarayi ise Mehmed Ağa Camii'nden 
bahsederken bu eserin mimarı olan Da
vud'un "sO-i i'tikad töhmetiyle Vefa mey
danında katlolunduğunu" bildirir (Hadf
katü ' l -cevami', 1, 197-1 98) Arkasından. 

caminin kitabesini de yazmış olan şair 
Asari'nin onun ölümüne düşürdüğü ta-

. rihi verir: "AIIahım cennet ede cayin ol 
DavOd mi ' marın" (1008) (Hadfkatü'l-ce

vami 'in matbu nüshas ı nda gösterilen 1028 

tarihi baskı yaniışı olmalıdır). Davud Ağa ' 

nın kabrinin nerede olduğu bilinmemek
tedir. 

Davud Ağa . Osmanlı devri Türk mima
risinin Koca Sinan ile başlayıp gelişen 

klasik dönemini onun gelenekleriyle sür
düren bir mimardır. Hakkında birçok bel
ge elde edilmiş olmakla beraber hayatı
nın büyük bir kısmı bilinmediği gibi han
gi tarihte nasıl öldüğü de tam olarak 
tesbit edilebilmiş değildir. Eserleri, onun 
Türk klasik üs!Obunu bazı yeniliklerle 
sürdüren bir usta mimar olduğunu gös
terir. 
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DAVÜD b. ALİ 
( ~ ı)! J_,b ) 

Ebu Süleyman Davı1d b. All 
b. Abdiilah b. Abbas 

b. Abdilmuttalib el-Haşim\' 
(ö. 133/750) 

Abbasi hanedanına mensup 
devlet adamı ve hatip. 

81 'de (700) Hicaz'da doğdu. Tabiinden 
olan babası, Emevi Halifesi Abdülmelik 
b. Merve'in devrinde Hicaz'dan Dımaşk'a 
gitmiş ve 9S'te (713-14) Halife Velid b. 
Abdülmelik tarafından buradan ailesiy
le birlikte Suriye hac yolu üzerinde bu
lunan Humeyme'ye sürgün edilmiştir. 

DavQd b. Ali burada tam bir bedevi gibi 
cesur, atılgan, intikam almaktan zevk 
duyan ve fasih konuşan bir kişi olarak 
yetiştirildi. Yeğeni İbrahim b. Muham
med'in son Emevl halifesi Mervan b. Mu
hammed tarafından tutuklanması ve 
ölümünden sonra Abbasl ailesinin diğer 
fertleriyle birlikte o da KQfe'ye göç etti. 

Davild b. Ali, Abbasi ihtilal hareketinin 
başanya ulaşması üzerine yeğeni Ebü'I
Abbas es-Seffah'a KQfe Camii 'nde bi
at edilmesinde önemli rol oynadı. Biat 
merasiminden sonra da KQfe valisi ta
yin edildi. Ardından hac emirliği uhde
sinde kalmak üzere Hicaz, Yemen ve 
Yername valiliğine getirildi. Reblülewel 
133'te (Ekim-Kasım 750) Medine'de ve
fat etti. 
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Devrinin önde gelen hatiplerinden bi
ri olan Davüd b. Ali babasından hadis 
rivayet etmiştir. Ondan da Kadi Şüreyh, 
Evzai, İbn Ebü Leyla, İbn Cüreyc rivayet
te bulunmuşlardır. 
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DAVÜD-i ANTAKl 
( u5'lWI J_,IJ ) 

Davı1d b. Ömer ei-Ekmeh 
ed-Darlr ei-Antakl 
(ö. 1008/1599) 

Tezkire-i Davud diye tanınan 
e~eriyle ün yapmış hekim, 

alim ve şair. 

Antakya'da doğduğu için Antakl nis
besiyle şöhret bulmuş, doğuştan kör ol
duğu için de "Ekmeh" ve "Darlr" lakap
larıyla anılmıştır. Muhtemelen keskin 
zekası ve derin ilminden dolayı "Baslr" 
(iyi gören) lakabıyla da tanındığı bilin
mektedir (İA, I, 454) Babası Hablb Nec
car köyünün ağası olan Ömer Ağa çok 
hayır sever bir kimse idi ve Hablb Nec
car Türbesi'nin yanında yaptırdığı misa
firhanede yolcuları ağırlar, fakirierin de 
ihtiyaçlarını karşılardı. Davild yedi yaşı
na kadar yerinden kalkamayacak dere
cede sakattı; bundan dolayı kendisine 
bakınakla görevli bir uşak her gün onu 
bu misafirhaneye getirip bırakırdı. Bu
rada akşama kadar ilim adamlarıyla be
raber bulunan Davüd onlardan birçok 
şey öğrendi ve bu sırada Kur'an-ı Ke
rlm'i de ezberledi. iranlı bir tıp bilgini 
olan Muhammed Şerif bu yıllarda An
takya'ya geldi ve misafirhanede ona ders 
verdiği gibi tedavisiyle de ilgilenerek iyi
leşmesini sağladı. Antakl daha sonra ay
nı hocadan mantık ve matematik oku
du ve Farsça öğrendi; hocasının tavsi
yesi üzerine Yunanca 'ya da çalıştı. Mu
hammed Şerif'in Antakya'dan ayrılma
sından ve babasının ölümünden sonra 
seyahate çıktı. 976'da (1568-69) Şam'-

da iken ünlü Te?kire-i Davı1d adlı ese
rini yazmaya başladı. Bu arada hasta te
davisine de başlayan Antakl Kahire'ye 
giderek Zahiriyye Medresesi'nde bir yan
dan ders okuturken bir yandan da he
kimlik yaptı. 1 008'de ( 1599) gittiği Mek
ke'de bir rivayete göre ishalden, başka 
bir rivayete göre de zehirtenerek öldü. 
Kaynaklarda Davüd-i Antakl'nin hassas 
yaratılıştı bir insan olduğu yazılıdır. Ken
disi değerli bir hekim, eczacı, astronom 
ve matematikçi, aynı zamanda son de
rece geniş ansiklopedik kültüre sahip 
bir mütefekkir ve şairdi. 

Eserleri. Antakl başta tıp olmak üzere 
kelam, mantık, felsefe, cebir ve astro
nomiyle ilgili birçok kitap ve risale yaz
mıştır. t. Te?kiretü üli'l- elbdb ve'l- ca
mic li'l- cacebi1- cucab. Te?kire-i Da
vı1d ve Te?kire-i Antakf adlarıyla da ta
nınan kitap bir mukaddime. dört bab ve 
bir hatimeden ibarettir. Mukaddimede 
tıp ilminin önemi, lüzumu ve öğrenim 
yöntemleri üzerinde durulur. Birinci bab 
tıbba genel bir giriş mahiyetinde, ikinci 
ve üçüncü bablar müfred ve birleşik ilaç
lar (el-müfredat ve'l-mürekkebat) hakkın
dadır. Dördüncü bab da hastalıkların ah
tat ve mizaca göre tedavi yöntemlerini 
içermektedir. Hatimede ise tıpta ilgili çe
şitli meselelerin yanı sıra astroloji, astro
nomi, geometri ve tılsım gibi çok farklı 
ilimiere yer verilmektedir. Kitapta dik
kati çeken önemli bir husus, bir kısmı 
Antakı~nin kendi tecrübeleri sonucunda 
elde ettiği ilaçlar olmak üzere 1712 ila
cın tarifinin verilmiş olmasıdır. Sultan 
İbrahim'in sadrazaını Kemankeş Mus
tafa Paşa 1 OSO ( 1640-41) yılında Mısır'a 
gittiği zaman Antakı~nin bu eserini gör
müş ve Muhammed b. Mustafa el-KQ
ranfden Türkçe'ye çevirmesini istemiş
tir. Böylece başlanan tercüme işi 10S2'
de (1642-43) tamamlanmıştır; bu ter
cümenin yazma bir nüshası Süleyma
niye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 

(Hekimoğlu, m . 566, 363 varak). Te?ki
re-i Davı1d'un çeşitli baskıları yapıl

mıştır (Bulak 1284; Kahire 1294, 1302, 
1306, 1308, 1309, 1317, 1324, 1329, 1342). 
Abdüsselam el-Alemi tarafından Zi
ya, ü'n-nibras if ]J.alli müfredati1-An
takf bi -lugati Fas adıyla bir şerh yazı
lan (bk. DİA, Il, 367) eser üzerinde Hasan 
Abdüsselam Zahiretü'l- cattar ev Tezki
retü Davı1d iİ c;l~v,i'l- cil~l1 -1J.adiş (Ka
hire 1366/ 1947) ismiyle modern bilimle 
karşılaştırmalı bir çalışma yapmıştır. 2. 
en-Nüzhetü1-mübhice if teşlJ.f?i'l-e?
han ve ta c dili1-emzice. Patolojiye dair 


