
DAVOD -i HALVET) 

L 

DAVOD-i HALVETİ 
( ..;}:>- ~_,b ) 

(ö. 913/ 1507) 

Halveti tarikatı şeyhi. _j 

Bolu 'nun Mudurnu kazasında doğdu . 

Bağdat'ta tahsil gördükten sonra Amas
ya 'ya giderek Seyyid Yahya-yı Şirvani'
nin halifelerinden Habib Karamani'ye 
(ö. 902/ 1497) intisap etti. Bir süre son
ra şeyhi tarafından Halvetiliği yaymak 
üzere Mudurnu'ya gönderildi ve orada 
vefat etti. 

Devrinin önemli alim ve şeyhlerinden 
biri olduğu anlaşılan Davud-i Halvet i'nin 
İsfendiyaroğulları nezdinde büyük itiba
rı vardı. Nitekim İ sfendiyaroğulları Hü
kümdarı İsmail Bey'in kardeşi ve rakibi 
olup Kızıl Ahmed diye bilinen Emir Ah
med'in kendisinden bazı tasawufi me
selelerin izahını yapan bir eser yazması
nı istemesi bunu açıkça göstermekte
dir. Taşköprizade. Kızı l Ahmed'in Davud-i 
Halveti'ye bir mektup göndererek on
dan "devair-i hams" hakkında bilgi iste
diğini , şeyhin de buna cevap olarak Gül
şen-i Tevhfd adını verdiği büyük bir ki
tap yazdığım. Türkçe ve Arapça ile karı

şık olarak telif edilen bu eserin tarikat 
ehli arasında çok rağbet gördüğünü kay
deder. Eserin "Sebeb-i Te'lif" bölümün
de ifade edild iğine göre de Davud-i Hal
veti Kızıl Ahmed'in isteği üzerine men
sur küçük bir risale yazarak ona oku
muş, bu risaleyi pek beğenen Kızıl Ah
med'in arzusu üzerine daha sonra aynı 
konuda manzum olarak Gülşen-i Tev
hfd adlı eserini kaleme almıştır. Eserin 
dörtte birini atvar- ı seb'a * konusu teş
kil eder: diğer bölümlerde ise bazı ayet 
ve hadislerle Hz. Ali 'nin ve Ebu Said-i 
Ebü'I-Hayr. Şehabeddin es-Sühreverdi, 
Muhyiddin İ bnü' I -ArabY, Mevlana Cela
leddin. Seyyid Yahya-yı Şirvani. Habib 
Karamani gibi ünlü sufilerin sözleri ter
cüme ve şerhedilir. Başlık şeklinde alı

nan bu sözlerin tercüme ve şerhleri man
zum olarak yapılmıştı r. Genellikle mes
nevi tarzında kaleme alınan Gülşen -i 

Tevhfd yer yer kaside, gazel ve rubaTier 
ihtiva etmektedir. Eserde tasawufi- ah
laki konuları işleyen bazı hikayeler de 
yer almaktadır. Necati Elgin tarafından 
Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi'n
deki (nr . 5694) 1042 (1633) tarihli nüs
haya dayanılarak ilim alemine tanıtılan 
eserin. Davud-i Halveti'nin vefat tarihi 
olan 913't e ( 1507) istinsah edilmiş diğer 
bir nüshası ile istinsah tarihi bilinmeyen 
bir başka nüshası Süleymaniye Kütüp-
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hanesi'ndedir (Hacı Mahmud, nr. 3329, 
29 I vr.; Reşid Efendi , nr. 427, 2 I 9 vr. ). · 

BİBLİYOGRAFYA : 

Davüd-i Halvetf, Gülşen · i Tevhid, Süleyma
niye Ktp ., Hacı Mahmud, nr. 3329; Taşköpriza
de, eş-Şeka'ik, I, 382 ; Keş{ü '? ·?unün, ll , 1505 ; 
Osmanlı Müelli{leri, I, 69 ; Sicill · i Osman i, ll, 
342 ; Göl pınarlı . Kata log, lll , 337·338 ; Necati El
gin. "Davı1d-i Halveri'nin Gülşen-i Tevhid 'i", 
TDED, XIII 1 I 964). s. 91-98. GJ 

lml R ECEP Usw 

ı 
DAVÜD b. HUSAYN 
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( ~\ .:r. ~_,b) 

Ebu Süleyman DavCtd b. el-Husayn 
el-Medeni' el-Ümevi' 

(ö. 135/ 752-53) 

L 
Siyer ve megazi müellifi, muhaddis. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Hz. 
Osman'ın oğlu Amr'ın (İ bn Hibban'a gö
re Amr'ın oğlu Abdullah ' ını mevla * sı ol
duğu içinel-Ümevi nisbesiyle anılmıştır. 
Babası Husayn, sahabilerden Cabir b. Ab
dullah ve Ebu Rafi'den hadis rivayet et
miş bir tabii olup bu hadislerden biri İbn 
Ma ce· nin es- S ün en 'inde yer almıştır. 

Kendisinden ise sadece oğlu Davud riva
yette bulunmuştur. Medine'de yaşayan 
Davud b. Husayn, babasından başka Ab
dullah b. Abbas'ın rnevlası İkrime el-Ber
beri. Abdullah b. ömer'in mevlası Nafi', 
A'rec diye tanınan Abdurrahman b. Hür
müz gibi alimlerden hadis. siyer ve me
gazi tahsil etmiştir. Kendisinden rivayet
te bulunanlar arasında Malik b. Enes. 
İbn İshak. İbrahim b. Ebu Yahya. İbra
him b. Ebü Habibe vb. muhaddis ve si
yer alimleri sayılabilir. 

Davüd 'un rivayetleri konusunda mü
nekkitler başlıca iki gruba ayrılmışlar

d ı r. Hariciler 'in görüşünü benimsernesi 

ve onlara yakınlığı ile tanınan İkrirne'
den rivayette bu lunması bazı münek
kitleri olumsuz yönde etkilemiştir. Süf
yan b. Uyeyne onun rivayetlerinden uzak 
durduklarını . Ali b. Medini ise İkrime'
den naklettiğ i rivayetlerinin münker• 
olduğunu söylemektedir. Ebu Zür'a er
Razi ile Ebu Hatim Muhammed b. İdris 
er-Razi, Davud'un r ivayetlerinin araştır
maya tabi tutulmak üzere yazılabilece
ğini belirtmişlerdir. Ayrıca Ebu Hatim 
er-Razi. Malik b. Enes ondan hadis alma
sayd ı rivayetlerine kimse değer vermez
di demektedir. Yahya b. Main ise onun 
sika* olduğunu ifade etmiş, İbn Sa'd ve 
Ebü'l-Hasan el-İcli de bu görüşü benim
semişlerdir. eş-Şi~üt'ında Davüd'un bi
yografısine yer veren İbn Hibban. onun 
Harici görüşü benimsemekle beraber bu 
görüşün propagandasın ı yapmadığı için 
rivayetlerini büsbütün terketmenin doğ

ru olmayacağını belirtmiştir. Nitekim Ma
lik b. Enes'e, Davud b. Husayn ve onun 
gibi kaderi inkar eden kişilerden niçin 
hadis rivayet ettiği sorulunca, onların 

yalan söylemektense gökten yüzükoyun 
yere düşmeyi tercih edecek kadar doğ
ru sözlü kimseler olduklarını ifade etmiş
tir (İbn Hacer, ll , 32 ). Rivayetlerinin Kü
tüb -i Sitte'de yer alması olumlu yönle
rinin ağır bastığım göstermektedir. Ni
tekim İ bn Adi. kendisinden sika raviler 
rivayette bulunduğu zaman hadislerinin 
delil olarak kullanılabileciğini söyleyerek 
orta bir yol tutmuştur. 

Davud b. Husayn' ın günümüze kadar 
gelmeyen Kitiibü '1-Megazf adlı bir ese
r i olduğu kaydedilmektedir. Vakıdi'nin 
Kitiibü '1- Megazf'sinde, Belazüri'nin En
siibü'l- eşraf'ında ve onlardan iktibasla 
Taberi'nin Tiirf{ı'inde onun megazY hak
kındaki rivayetler i yer almaktadır. Fuat 



Sezgin'in kanaatine göre Vakıdi bu bil
gileri, Davüd'un talebesi İbrahim b. Ebü 
Habibe'nin rivayetiyle elde etmiştir. 
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~ MusTAFA ZEKi TERZİ 

DAVOD-i KARSi 
( (.5""".) li ~_,b ) 

{ö. 1169/ 1756) 

Çok yönlü 
Osmanlı alim ve müderrisi. 

_j 

Aslen Karsh olup doğum tarihi ve aile
si hakkında bilgi yoktur. Döneminde Da
vüd-i Karsi veya Davud Efendi olarak ta
nınmıştır. Sonralan Kara Davud diye anıl
mışsa da bu kendisinden çok önce yaşa
mış olan Teftazanfnin talebesi Kara Da
vud (Keş{ü '?·?una.n, ll. 1063) veya Davüd 
b. Kemal el- Kocevi ei-İzmiti ile (ö. 948/ 
1541) karıştırılmış olmasından kaynak
lanmaktadır (bk. Taşköprizade. s. 399-400; 
Osmanlı Müellifleri, ı. 399). Bütün eserle
rinin mukaddimesinde kendisini Davüd 
b. Muhammed el-Karsi ei-Hanefi şek
linde tanıtan Davud, temel medrese eği
timini Kars'ta o yörenin tanınmış zahid 
ve alimi Çolak Abdullah Efendi'den yap
tı. Daha sonra İstanbul'a giderek tahsi
lini ve mülazemetini tamamladı. Akkir
manfnin de mümeyyiz olarak bulundu
ğu ruüs imtihanında başarılı oldu. Bu 
imtihanda mümeyyizlerin kendisine sor
duğu sorularla onun verdiği cevaplardan 
oluşan Risiiletü '1 -imtifıiin 'ı Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Ka
sidecizade, nr. 723/ 2. vr. 4b-6•). Osmanlı 
ilmiye geleneğine göre ruüs imtihanın
da başarılı olanlar taşra medreselerin
den birine müderris olarak tayin edilir
lerse de kaynaklarda Davüd-i Karsi hak
kında bu hususla ilgili bir bilginin bulun
mamasından ve resmi makamlardan uzak 
kalarak zahidane bir hayat yaşamış ol
masından hareketle onun böyle bir ta
yine yanaşmadığı sonucunu çıkarmak 

mümkündür. Her ne kadar başta Akif
zade ei-Amasi olmak üzere (el·Mecma.', 
vr. 138) Davüd-i Karsi'den bahseden bü-

tün kaynaklar, onun mülazemetini ta
mamladıktan sonra Birgi'ye gittiğini kay
dediyorsa da eserleri yazıldıkları yer ve 
tarihlere göre incelendiğinde Davud 'un 
tahsilini tamamladıktan sonra Mısır'a 

gittiği, orada kısa bir süre içinde ilmi eh
liyetini çevresine kabul ettirip ders ver
meye başladığı ve daha ziyade öğrenci
lerinin ihtiyacı doğrultusunda eserler te
lif ettiği anlaşılır. Davüd-i Karsi'nin Mı
sır'dan ne zaman döndüğü kesin olarak 
belli değildir. Ancak Mısır'da iken telif 
ettiği bilinen eserlerinden ikisinin öğren
cileri tarafından 11 54 yılının ilk ayların
da (174l'in ortaları) İstanbul'da istinsah 
edilmiş olmasını dikkate alarak 11 53 yı
lının sonlarında (17 4l'in ilk ayları) İstan
bul'a geldiğini söylemek mümkündür. 
Davüd-i Karsi bir süre sonra kendisine 
hayran olduğu ünlü Türk bilgini Birgivi'
nin memleketi olan Birgi kasabasına gi
derek orada yerleşmiş ve Birgi Ulucami 
Medresesi'nde müderrislik yapmıştır. Da
ha sonra 1159 (1746) yılında Kıbrıs'a git
tiği. bir müddet orada kalarak öğretim 
ve irşad faaliyetiyle meşgul olduğu, bu 
sırada kaleme aldığı bilinen eserlerinden 
anlaşılmaktadır. 1162 yılının ramazan 
bayramında (14-16 Eylül 1749) bir ziyaret 
amacıyla Larende'de (Karaman) bulun
duğu, orada yazdığı bir eserin ferağ kay
dından öğrenilmektedir. 

Davüd-i Karsi Birgi Ulucami Medrese
si'nde Arap dili ve edebiyatı, tefsir, ha
dis, kelam, mantık. adabü'l- münazara 
ve ilm -i mikat gibi çok çeşitli alanlarda 
dersler verdi. Bir yandan öğrenc!lerini 

sağlam bir öğretim metoduyla yetiştir
meye çalışırken öte yandan adı geçen 
ilim dallarında Türkçe ve Arapça olarak 
pek çok eser telif etti. Dünya malına, ma
kam ve mansıba değer vermeyerek zahi
dane bir hayat yaşamayı tercih etti ; ilmi, 
takvası ve Ehl -i sünnet akidesine bağlı
lığı ile talebelerinin ve muhitinin takdi
rini kazandı. Bazı eserlerinin muhtevasın
dan. onun batıni fikirler karıştırılmış ta
sawufi anlayışlarla mücadele ettiği , bun
lara karşı Asr-ı saadet'in ihsa.n* anla
yışını savunduğu anlaşılmaktadır. 

Hayatının son on beş yılını Birgi'de ge
çiren Davüd- i Karsi 1169 yılının son gün
lerinde (Ağustos 1756) bu kasabada ve
fat etti. Vasiyeti gereği Birgi'nin dışın
daki bir tepe üzerinde medfun bulunan 
Birgivfnin yanına gömüldü. Davüd-i Kar
si'nin ömer ve Osman adlı iki oğlunun 
bulunduğu. bunların eserlerinden bah
seden bazı kaynaklardan öğrenilmekte-

DAVOD-i KARS[ 

dir (mesela b k. Osmanlı Müelli{leri, ı . 309; 
Hediyyetü ' l · 'arifin, 1, 659; Tiahu 'l·mek· 
nun, ı . 310). 

Eserleri. İslami ilimierin çeşitli dalla
rında kendisinden önce yazılmış, daha 
ziyade ders kitabı olarak kullanılan pek 
çok kitaba, özellikle talebelerinin bunlar
dan istifadesini kolaylaştırmak amacıy
la şerh ve hiişiyeler yazan Davüd-i Kar
si' nin eserlerini şu şekilde gruplandır
mak mümkündür: 

A) Tefsir-Kıraat. 1. er-Risiiletü'n-Nu
riyye ve'l-mişkiitü'l-~udsiyye. Nür sü
resinin 35. ayetinin tefsiri olup bazı müf
rit tasawuf ehline cevap olmak üzere 
kaleme aldığı bu eserin Süleymaniye Kü
tüphanesi ile (Hacı Mahmud Efendi. nr. 
6383) Birgi Kütüphanesi'nde birer nüs
hası bulunmaktadır. Sursalı Mehmed Ta
hir'in Risiile ti't- tefsfr adıyla kaydettiği 
eser (Osmanlı Müellifleri, I, 309) muhte
melen bu risaledir. z. el-Fet}ıiyye ii be
yiini'ğ.- ğ.iidi'l- ~af'iyye. "Dad" harfinin 
telaffuzuyla ilgili küçük bir ri$ale olup 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde iki nüsha
sı bulunmaktadır (Tekelioğlu, nr. 408/4; 
İbrahim Efendi, nr. 32/ ı 7) . 3. Tahririit ve 
ta~ririit ' ale']- besmele ve'l-~amdele 
ve'ş-şaliiti ve's-seliimi'l-laf?iyye. Ri
salenin Berlin'de bulunan nüshasının (bk. 
Ahlwardt, nr. 2281 ). muhtemelen öğren
cilerinden olan Ali b. Ahmed b. Hacı Ali 
tarafından 11 SO ( 1737) yılında istinsah 
edilmiş olmasından hareketle müellifin 
bu r isaleyi Mısır'da kaleme aldığı söyle
nebilir. Eserin Süleymaniye Kütüphane
si'nde de iki nüshası vardır (Tırnovalı, nr. 
1412 / 10; Yazma Bağışlar, nr. 769/ 1). 4. 
Şer }ı u 'd- Dürri'l- ye tim. Birgivi' nin tec
vidle ilgili ed-Dürrü'l-yetim adlı Arap
ça eserinin şerhi olmalıdır (Manisa il Halk 
Kütüphanesi, nr. 4559/3). 

B) Hadis. Şerfıu Uşuli'l-Jıadiş li'l-Bir
givi. Öğrencilerine Şafıifı-i Bu{ıiiri okut
madan önce hadis usulüne dair bilgi ver
mek için Birgivi'nin konuyla ilgili olan 
Arapça risalesini şerhetmiştir. Süleyma
niye Kütüphanesi'nin çeşitli bölümlerin
deki on yedi ve Beyazıt Devlet Kütüpha
nesi'ndeki üç nüshasının yanı sıra dün
yanın çeşitli kütüphanelerinde pek çok 
nüshası bulunan şerhin ayrıca birçok bas
kısı yapılmıştır (İstanbul 1272'de iki defa, 
1275, 1288'de iki defa. 1293, 1298, 1312, 
1314, 1326; Bulak 1303). Eser hem ilim 
erbabının hem de öğrencilerin ilgisini 
çekmiş, bu sebeple tercüme edilmiş ve 
üzerine hiişiyeler yazılmıştır. Galata ka
dılarından Babakaleli Abdülaziz Ahmed 
Efendi'nin Mukarribü't-tiilibin adıyla 
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