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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 ailesiyle birlikte Suriye hac yolu üzerinde bulunan 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. Muhammed'in son Emevl halifesi Mervan b. Muhammed 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'IAbbas es-Seffah'a KQfe Camii 'nde biat edilmesinde önemli rol oynadı. Biat
merasiminden sonra da KQfe valisi tayin edildi. Ardından hac emirliği uhdesinde kalmak üzere Hicaz, Yemen ve
Yername valiliğine getirildi. Reblülewel
133'te (Ekim-Kasım 750) Medine'de vefat etti.
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MusTAFA ZEKi

L

Tezkire-i Davud diye tanınan
e~eriyle ün yapmış hekim,
alim ve şair.

Antakya'da doğduğu için Antakl nisbesiyle şöhret bulmuş, doğuştan kör olduğu için de "Ekmeh" ve "Darlr" lakaplarıyla anılmıştır. Muhtemelen keskin
zekası ve derin ilminden dolayı "Baslr"
(iyi gören) lakabıyla da tanındığı bilinmektedir (İA, I, 454) Babası Hablb Neccar köyünün ağası olan Ömer Ağa çok
hayır sever bir kimse idi ve Hablb Neccar Türbesi'nin yanında yaptırdığı misafirhanede yolcuları ağırlar, fakirierin de
ihtiyaçlarını karşılardı. Davild yedi yaşı
na kadar yerinden kalkamayacak derecede sakattı; bundan dolayı kendisine
bakınakla görevli bir uşak her gün onu
bu misafirhaneye getirip bırakırdı. Burada akşama kadar ilim adamlarıyla beraber bulunan Davüd onlardan birçok
şey öğrendi ve bu sırada Kur'an-ı Kerlm'i de ezberledi. iranlı bir tıp bilgini
olan Muhammed Şerif bu yıllarda Antakya'ya geldi ve misafirhanede ona ders
verdiğ i gibi tedavisiyle de ilgilenerek iyileşmesini sağladı. Antakl daha sonra aynı hocadan mantık ve matematik okudu ve Farsça öğrendi; hocasının tavsiyesi üzerine Yunanca 'ya da çalıştı. Muhammed Şerif'in Antakya'dan ayrılma
sından ve babasının ölümünden sonra
seyahate çıktı. 976'da (1568-69) Şam'-

da iken ünlü Te?kire-i Davı1d ad lı eserini yazmaya başladı. Bu arada hasta tedavisine de başlayan Antakl Kahire'ye
giderek Zahiriyye Medresesi'nde bir yandan ders okuturken bir yandan da hekimlik yaptı. 1008'de ( 1599) gittiği Mekke'de bir rivayete göre ishalden, başka
bir rivayete göre de zehirtenerek öldü.
Kaynaklarda Davüd-i Antakl'nin hassas
yaratılıştı bir insan olduğu yazılıdır. Kendisi değerli bir hekim, eczacı, astronom
ve matematikçi, aynı zamanda son derece geniş ansiklopedik kültüre sahip
bir mütefekkir ve şairdi.
Eserleri. Antakl başta tıp olmak üzere
kelam, mantık, felsefe, cebir ve astronomiyle ilgili birçok kitap ve risale yazmıştır. t. Te?kiretü üli'l- elbdb ve'l- camic li'l- cacebi1- cucab. Te?kire-i Davı1d ve Te?kire-i Antakf adlarıyla da tanınan 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 ilaçlar (el-müfredat ve'l-mürekkebat) hakkın
dadır. Dördüncü bab da hastalıkların ahtat ve mizaca göre tedavi yöntemlerini
içermektedir. Hatimede ise tıpta ilgili çeşitli meselelerin yanı sıra astroloji, astronomi, geometri ve tılsım gibi çok farklı
ilimiere yer verilmektedir. Kitapta dikkati çeken önemli bir husus, bir kısmı
Antakı~nin kendi tecrübeleri sonucunda
elde ettiği ilaçlar olmak üzere 1712 ilacın tarifinin verilmiş o lm asıdır. Sultan
İbrahim'in sadrazaını Kemankeş Mustafa Paşa 1OSO ( 1640-41) yılında Mısır'a
gittiği zaman Antakı~nin bu eserini görmüş ve Muhammed b. Mustafa el-KQranfden Türkçe'ye çevirmesini istemiş
tir. Böylece başlanan tercüme işi 10S2'de (1642-43) tamamlanmıştır; bu tercümenin yazma bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır
(Hekimoğlu, m . 566, 363 varak). Te?ki-
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Davı1d'un

mıştır

çeşitli

baskıla rı yapıl

(Bulak 1284; Kahire 1294, 1302,
1306, 1308, 1309, 1317, 1324, 1329, 1342).
Abdüsselam el-Alemi tarafından Ziya, ü'n-nibras if ]J.alli müfredati1-Antakf 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 (Kahire 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

