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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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yaptığı Türkçe tercümesi yayımlanmıştır 
(istanbul ı 290). istanbul! u Şevket Musta
fa Efendi' nin haşiyesi {istanbul ı 298. 
ı 321 ı ile Medine Mahmudiye Medrese
si müderrislerinden YOsuf Şükrl el-Har
pOt! tarafından yazılan haşiye de basıl
mıştır (istanbul I 293; ayrıca bk. Osmanlı 
Müelli{leri, I, 339). 

C) Kelam. 1. el~~aşfdetü'n-m1niyye 

şerhleri. DavOd-i Karsi. Hızır Bey'in (ö . 

863/ 1459) kelama dair ünlü eseri el -Ka
şfdetü 'n- m1niyye 'ye biri Türkçe, diğeri 
Arapça iki şerh yazmıştır. Müellifin meş
hur olan Arapça şerhinden başka Türkçe 
olarak da bir şerh kaleme almış olduğu
nun bilinmemesi bazı araştırmacıları ya
nılgıya düşürmektedir. Nitekim "Bratisla
va Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yaz
malar Katalogu"nu hazırlayan J. Blasko
vics, bu kütüphanede bulunan Türkçe 
Kaside-i Nuniyye Şerhi 'nin (nr. 496) mü
terciminin bilinmediğini söyler. Türkçe 
şerhin Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kü
tüphanesi 'nde bulunan nüshasının (nr. 
3284 / 5) sonundaki kayda göre Davud 
Efendi bu şerhi 1158 (1745) yılında ta
mamlamıştır (Dobraca. ı . 428). Eserin Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde iki (Kasideci
zade, nr. I 66; Hasan Hüsnü Paşa, nr. I I 77 / 
3). British Museum (Add. 5987 / lll ve 
Lefkoşe 'de Sultan ll. Mahmud Kütüpha
nesi'nde de (nr. ı 101 / 2) birer nüshası 
mevcuttur. Müellif, Şerh u '1-~aşfdeti 'n
nuniyyeti 't- tevJ:ıidiyye adını taşıyan 

Arapça şerhini 1169 ( 1756) yılının sonla
rında Birgi'de tamamlamıştır. Şerhin telifi 
sırasında aynı kasideye daha önce Haya
li Çelebi tarafından yapılan şerhten de 
faydalanan. ancak zaman zaman bu ese
ri tenkit eden Karsi' nin ayrıca pek çok 
kaynağa da başvurduğu eserin incelen
mesinden anlaşılmaktadır. Çeşitli kütüp
hanelerde birçok yazma nüshası bulunan 
(Brockelmann. GAL Suppl. , ll. 321; Rieu, 
Catalogue, s. 5b-6a; Ahlwardt. nr. 2003) 
şerhin ilk baskısı litografik olarak ger
çekleştirilmiştir {istanbul 129 1) Bu bas
kının 20-26. sayfaları arasında yer alan 
kasidenin on üçüncü beytine ait açıkla
malarda müellif. islam inancına aykırı 
huiOI ve ittihad fikirlerinin karıştığı Vü
cOdiyye, ittihadiyye, HuiOiiyye ve ZuhO
riyye gibi batını ve aşırı tasawufi görüş
leri tenkit ederek Mevlevllik, Halvetllik. 
Celvetllik, Sa'diyye, Kadiriyye ve Gülşe
niyye gibi tarikatların da adı geçen dört 
ana görüşten türemiş olduğunu ileri sür
düğü için eserin Halil Efendizade tara
fından yaptırılan ikinci baskısında (istan
bul ı 318) bu kısım metinden çıkarılmıştır 
(diğer baskı l arı için bk. Serkis, ll. 1503). 2. 
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Şerh-i Amentü billah Amentü metni 
üzerine Matürldl mezhebine göre yazıl
mış Türkçe bir şerh olup Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde üç (Bağdatlı Vehbi Efendi, 
nr. 2 I 74/ 2; Hasan Hüsnü Paşa, nr. 1 I 771 4; 
Hacı Mahmud Efendi, nr. 1490/ 1). Köp
rülü (lll Kısım. nr. 250 / ı). Manisa il Halk 
(nr. 5822 / ı 5) ve Saraybosna Gazi Hüsrev 
Bey (nr. 3284/ 6; b k. Dobraca. I, 429) kü
tüphanelerinde birer nüshası bulunmak
tadır. 3. Şerh u Kaşfdeti Bed' i'l- E mali. 
Üşf'nin el-Emalf adıyla bilinen akaide 
dair kasidesi üzerine yazdığı bu şerh ko
nuyla ilgili kaynaklarda zikredilmemek
tedir. Eserin Lefkoşe'de Sultan ll. Mah
mud Kütüphanesi ile (nr. 1431) Saraybos
na'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde 
(nr. 3284/ ı) birer nüshası vardır (Dobra
ca, ı. 428). 4. Risale if beyani mes 'ele
ti'l- i{J.tiyarati'l- c üz' iyye ve'l- idrakô.
ti :]- kalbiyye. insana ait fiiller ve irade 
konularıyla ilgili olan bu risalenin Süley
maniye Kütüphanesi'nin çeşitli bölümle
rinde sekiz, Beyazıt Devlet Kütüphane
si'nde iki (nr. 3129/ ı. 5950/ 2). Üsküdar 
Hacı Selim Ağa (nr. 1273 / 4) ve Köprülü 
(lll Kısım, nr. 720 / 3) kütüphanelerinde 
birer nüshası bulunmaktadır. Aynı risa
lenin Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kü
tüphanesi ile (nr. ı ı 02/ 7; b k. Dobraca. ı. 

472-473) Mısır Milli Kütüphanesi'nde de 

(Fihristü'l-kütübi'l-'Arabiyye, I. 182; Fih

risü · l- ma!Jtütat, ı. 364) birer yazma nüs
hası mevcuttur. Hisale üzerine Silleli Os
man Harndi tarafından kaleme alınan ha
şiye, DavOd-i Karsi'nin hal tercümesiyle 
birlikte bir mecmua içinde yayımlanmış
tır (İstanbul 1312) . Sursalı Mehmed Ta
hir'in Risale if beyani'l-~aia' ve'l-~a
der adıyla DavOd-i Karsi'ye izafe ettiği 
eser de (Osmanlı Müelli{leri, I. 309) bu ri
sale olmalıdır. 

D) Mantık. 1. el-Mucez if şerhi Teh?f
bi'l- manp~. Teftazani'ye ait Teh?ibü '1-
manp~ ve'l- kelam 'ın birinci kısmının 

şerhidir. DavOd-i Karsf'nin, gerek Teh
?ibü'l-manp.~, gerekse Ali b. Ömer ei
Katibi'nin yine mantı!<la ilgili eş-Şemsiy
ye'sine daha önce yazılmış olan şerhler
den de faydalanarak tamamladığını be
lirttiği bu eserin müellif hattı nüshası 
Köprülü Kütüphanesi'nde bulunmakta
dır (lll Kısım, nr. 325 ). Eserin başka bir 
nüshası Lefkoşe'de Sultan ll. Mahmud 
Kütüphanesi'ndedir (nr 140/ ı ı Akifza
de ei-Amasi'nin lfaşiyetü't- Teh?fb adıy
la kaydetti ği eser de (el-Mecma', vr. ı 38) 
muhtemelen bu şerhtir. 2. Tekmil e li
Teh?fbi'l- mantı~. Teh?fb 'in birinci kıs
mının özetine bazı tamamlayıcı bilgile
rin eklenmesiyle oluşmuş yeni bir man
tık metni dir. Müellifin 1150 ( 1737) yılın-

Davüd-i Karsi' nin e/-Macez {r şerfıi Teh?fbrl - mantıfı: ad lı eserinin müellif hattı nüshasının ilk ve son savfaları 
(Köprülü Ktp., nr. 325) 



da tamamladığı bu eseri Brockelmann 
Mülal]-!Jaşu Teh?fbi'l-mantı~ ad ıyla kay
detmektedir (GAL Suppl., ll, 304). Eserin 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde üç (Kasi
decizade. nr. 708/2; Çelebi Abdullah Efen
di, nr. 48 / I ; Yazma Bağış l ar, nr. 258). Ez
her Kütüphanesi'nde (Fihrisü'l-mektebe
ti' l -Ezheriyye, lll. 42 I) bir nüshası bulun
maktadır. Davüd-i Karsi Tekmile'ye. yu
karıda adı geçen el-Mı1cez adlı eserini 
özetlemek suretiyle bir de şerh yazmış

tır. 1 Receb 1152'de (4 Ekim 1739) ta
mamladığı. Şerhu Tekmileti 't- Teh?fb 
fi'l- mantı~ adını taşıyan bu eser bazı 
kaynaklarda Haşiye 'ala Şer~i'l- Gelen
bevf li- Teh?fbi'l -manp~ adıyla anıımış
sa da (mesela bk. Hediyyetü'l- 'ari{fn, I, 
363; Kehhale, IV, 142) Davüd-i Karsi'nin 
Gelenbevi'den (ö . ı 205 1 ı 790) önce vefat 
etmiş olması bu tesbitin yanlış o lduğu-. 

nu göstermektedir. Şerhin Süleymaniye 
Kütüphanesi'ndeki pek çok nüshası ya
nında (mesela bk. Kasidecizade, nr. 708/ 
ı ı Lefkoşe'de Sultan ll. Mahmud Kütüp
hanesi ile (nr. ı 128). Ezher (Fihrisü'l-mek
tebeti 'l-Ezheriyye, lll, 42 1), Bratislava (Pet
racek v dğr, nr. 237) ve Princeton Üniver
sitesi (Mach, nr. 3254) kütüphanelerinde 
de birer nüshası bulunmaktadır. 3. Şer
hu '1-lsagücf fi'l- mantık. Esirüddin el
Ebheri'ye ait muhtasar mantık metni
nin şerhidir. Müellif bu şerhi, Kıbrıs 'ta 

bulunduğu 1159 (1746) yılında çok kısa 
bir süre içinde yazdığım belirtir. Şerhin 
Köprülü Kütüphanesi'ndeki 1159 ( 1746) 
tarihli nüshası (llL Kısım. nr. 32 ı) muhte
melen müellif hattıdır. Eserin Beyazıt 

Devlet (nr 3 ı 291 3) ve Saraybosna Gazi 
Hüsrev Bey (nr. 5285/2; bk. Dobraca, ı. 

244) kütüphanelerinde de birer nüsha-

DavOd-i Karsi'nin Şerl)u'i-Tsagiicf fi'l -mantı(c ad l ı eseri
nin ilk ve son sayfa l a rı (Köprülü Ktp .. m. 3211 
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sı vardır (eserin diğer nüshaları için bk. 
Brockelmann. GAL SuppL, ı . 843) 4. el-isa
güci'l-cedfd ve'd-dürrü'l-ferfd. Bu ese
ri de Kıbrıs'ta bulunduğu sırada el-lsa
gücf'den esinlenip yeni bir mantık met
ni olarak telif etmiştir. Eserin Hacı Selim 
Ağa (nr ı 273 / ı ı). Lefkoşe'de Sultan ll. 
Mahmud (nr. 204 / ı ve 1636/ 2) ve Prin
ceton Üniversitesi (bk. Mach, nr. 3 ı 90) kü
tüphanelerinde nüshaları bulunmakta
dır. Bu yeni mantık metnini, Kıbrıs'tan 
Birgi 'ye döndükten sonra eş-Şer~u·ı 

cedfd 'ale'l-lsagüci'l-cedfd adıyla şer
hetmiş ve bu eserin ferağ kaydına Bir
givi ile beraber haşrolma dileğini ekle
miştir. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi 
ile (İzmir, nr. 830/3) Akhisar Zeynelzade 
Kütüphanesi'nde (nr. 156/ 8) birer nüs
hası bulunmaktadır. Silleli Osman Ham
di bu şerh ile Şer~u '1-lsagücf'yi birbi
r ine l<arıştırdığından eserin telif tarihini 
1169 ( 1755) olarak vermiştir. s. Şer~u·r
Risale fi'l- ~aiiyye ve ecza, iha. Müel
lifin Larende'de bulunduğu 1162 yılının 
ramazan bayramında (14-16 Eylül 1749). 
yörenin hayatta bulunan alimlerinden 
Ebü Said ei-Hadimi'nin mantığın öner
me bahsiyle ilgili er- Ri s ale fi'l- ~aiiy
ye ve ecza 'ihd adlı eserine yazdığı şerh
tir. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'n
de iki nüshası bulunmal<tadır (Çelebi Ab
dullah Efendi, nr. 392/26; Tırnovalı. nr. 
1325) 

E) Cedel ve Müm'lzara. Te?kire li- ve
?a 'ifi'l- ba~hdşfn. Davüd- i Karsi. ilmi 
tartışmaya dayalı İslami ilimierin meto
dolojisi durumundaki cedel ve münaza
raya dair olan bu eserini 1152 ( 1739) yı
lında yazmıştır. Saçaklızade Mehmed'in 
konuyla ilgili Takrirü '1- ]:ı:avanfn adlı ese
rinin özeti ve Hüseyin Antaki'nin aynı ko
nuyu ele alan el -l:füseyniyye'sinden 
seçilmiş bazı kısımların da buna eklen
mesiyle oluşan eser. bir kısım bibliyogra
fik kaynaklarda Adabü '1- Karsi adıyla 
kaydedi lir (İzahu'l-meknan, ı. 3) Brockel
mann ise bu kitabı Mul]tasaru Ta~rf
ri'l-kavanfn (GAL, II. 487, 582) ve Mü
lal]l]asu Takrfri'l- ~avanfn ( GAL Suppl., 
II, 498) adlarıyla iki ayrı yerde vermekte
dir. Eserin Mısı r Milli Kütüphanesi· nde 
bulunduğu belirtilen (Fihristü'l- kütübi'l 
'Arabiyye, ll, 271 ; Zirikli, ll , 334) nüsha
sının müellif hattı olması muhtemeldir. 
Davüd-ı Karsi eserini 1152 Receb ayı or
talarında (Ekim ı 739) Şer~u·t- Te?kire 
li- veza , iii '1- bahhdşfn adıyla şerhetmiş
tir. Bu şerhin Süleymaniye Kütüphane- · 
si'nin çeşitli bölümlerinde bulunan altı 

nüshasından başka Beyazıt Devlet (nr. 
3 ı 291 2). Lefkoşe'de Sultan ll. Mahmud 
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(nr 204 / 2). Mısır Milli Kütüphanesi (Fih
risü ' l-mal)tatat, ll , 19). ile Bratislava (Pet
racek v.dğr. nr. 278) ve Princeton Üniver
sitesi (Mach. nr. 3408) kütüphanelerinde 
de birer nüshası vardır. 

F) Arap Dili ve Edebiyatı . 1. Şerhu'l-Em
şileti'l-mul]telife fi'ş-şarf. Bu şerhi. Mı
sır'daki müderrisliği sırasında Arapça öğ
retiminde yabancılar için uygulanan me
tottan farklı bir usul uygulamak amacıy
la kaleme almıştır. Eser Brockelmann 
tarafından yanlışlıkla Muslihuddin Sürü
ri' nin Şerh u '1- Emşile 'sinin bir haşiyesi 
olarak kaydedilir (GAL, ll . 579, 582; Suppl., 
ll. 498, 650) Şerhin Süleymaniye (Esad 
Efendi. nr. 3ı23 / 4; Fatih. nr. 5354 / 3; 
Hacı Mahmud Efendi. nr. 6091; Yozgat, 
nr. 5071 5). Beyazıt Devlet ( nr 66 ı 31 2l. 
Berlin (Ahlwardt. nr. 682 1) ve Hersek Mos
tar (Hasandediç, ·nr. 297 1 ı ı) kütüphane
lerinde mevcut pek çok yazma nüshası 
yanında İstanbul'da çeşitli tarihlerde ya
pılmış birçok baskısı da bulunmaktadır 
(ı263, ı272. ı27 3, 1274, ı28l. 129ı. 130 1, 
1304) Davüd-i Karsi Birgi'de bulunduğu 
sırada aynı esere bir de Türkçe şerh yaz
mıştır. Bu şerhin de Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde iki (Esad Efendi, nr. 3 123/3; 
Fatih. nr. 5354 1 ı ). Beyazıt Devlet Kütüp
hanesi'nde üç (nı. 6613 / ı. 65 ı 2/ 4. 6763 / 
2). Lefkoşe'de Sultan ll. Mahmud Kütüp
hanesi'nde bir nüshası (nr 450 / 4) mev
cuttur. Ayrıca Arapça şerhin baskılarının 
kenarında yayımlanmıştır. 2. Şer~u '1- Bi
na'. Müellifi meçhul el -Bina' adlı temel 
sarf metni üzerine yazılmış olan bu şer
hin bilinen tek nüshası Lefkoşe'de Selimi
ye Camii Kütüphanesi'ndedir (nr. 991 2) 

3. Şerh u İ?.hdri'l- esrar. Birgivi'nin nah
ve dair meşhur eserinin şerhidir. Süley
maniye Kütüphanesi'nde bulunan 1175 
( 1761 ) tarihli nüshası (Fatih, nr. 4933 / ıı. 

şarihin talebeieı-inden Süleyman b. Yü
suf tarafından istinsah edilmiştir. 4. Şer

~u'l- 'Avamil. Yine Birgivi'ye ait el- 'Ava
mil adlı muhtasar nahiv risalesinin şer
hi olup Süleymaniye (Fatih, nr. 4933 / 2). 
Saraybosna Gazi Hüsrev Bey (nr. 3285 / 3. 
bk. Dobraca. ı . 244) ve Lefkoşe Selimiye 
Camii (nr ı 76) kütüphanelerinde birer 
nüshası vardır. s. Mul]tdru Mul]tari'ş
Sıhd~. İsmail b. Hammad el-Cevheri'ye 
ait olup es- Şı~ô.~ diye tanınan Tô.cü '1-
luga adlı Arapça sözlük üzerinde Muham
med b. Ebü Bekir er- Razi tarafından 
Mul]tarü'ş-Şı~a~ adıyla yapılmış ihti
sar çalışmasının yeni bir ayıklama ile da
ha da kısaltılmış şeklidir. Eser. öğrenci-

)erin kullanımı kolay bir sözlüğe sahip 
· olmalarını . amaçlayan bir çalışma niteli
ğindedir. Sözlüğün 1151 ( 1738) yılında 
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tamamlanmış müellif hattı nüshası Bri
tish Museum'da (Or. , nr. 4185 / ı) bulun
maktadır (Rieu, Suppl., nr. 852; Brockel
mann, GAL, Il, 582; Suppl., ı . ı 97). 6. Şer
]Ju'r- Risa1eti'1- Ende1üsiyye fi'l- 'arıli. 
1155 (1742) yılında yazılan ve Ebü'I - Ceyş 

el- E nsa ri el-Endelüsi'ye ait Kitabü '1-
'An1i 'un şerhi olan bu eserin Süleyma
niye (Fatih, nr. 5349/ 6). Wien (nr 223) ve 
Princeton Üniversitesi (Mach, nr. 3833) 
kütüphanelerinde birer nüshası bulun
maktadır (ayrıca bk. Brockelmann, GAL, 
I. 378; Il, 582; Suppl., ı. 544) 

G) ilm-i Mikat. Davüd-i Karsi'nin kıb
lenin tayini ve ibadet vakitlerinin belir
lenmesiyle ilgili iki risaleye de şerh yaz
dığı tesbit edilmiştir. 1. Şer]Ju'r-Risa-

1eti'1- fet]Jiyye fi'1- a 'ma1i'l - ceybiyye. 
Bedreddin ei-Mardini'nin konuyla ilgili 
eserinin şerhidi r. 1162 (1749) yılından 
önce yazdığı bu eserin Süleymaniye (La
leli, nr. 276ı i4l , Balıkesir İl Halk (nr. ı069/ 
2) kütüphaneleriyle Mısır Milli Kütüpha
nesi'nde (Tal'at, MecmOalar, 366/ ı ; bk. 
King, I, 552; II, 504) nüshaları bulunmak
tadır. 2. Şer]Ju Risale fi'l- 'ame1 bi'r
rub' el-mevsılm bi'l-mu]f.antarat. ib
nü'I -Mecdi'ye ait risalenin şerhi olup 
1 S Zilhicce 1154 (21 Şubat 1742) tarihli 
müellif nüshası Gotha' da bulunmakta
dır (Pertsch, lll, nr. I 418). Eserin Balıke
sir iı Halk Kütüphanesi'nde de (nr 1069/ 
2) sonu eksik bir nüshası vardır. 

Bunlardan başka Davüd-ı Karsi'nin, 
Takrirat-ı Davıld Efendi olarak da bili
nen, kendisinin çeşitli ilim dallarıyla il
gili Arapça ve Türkçe bazı not ve takrir
lerinin bulunduğu. otuz üç ana başlık 

ihtiva eden Ma 'lilmat adlı bir eseri de 
vardır. Ma1ı1mat'm Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde üç (Kasfdecizade, nr. 66413 ; 
Fatih, nr. 5349/5 ; Denizli, nr. 402 / 2). Köp
rülü (lll. Kısım, nr. 7051 39) ve Saraybos
na Gazi Hüsrev Bey (nr. 672 / 9; bk. Dob
raca, ı. 504) kütüphanelerinde birer nüs-
hası bulunmaktadır. · 

Davüd-i Karsi'ye kütüphane ve kata
loglarda nüshaları bulunamayan şu eser
ler de nisbet edilmiştir: Mecma 'u'1-bah
reyn if tefsiri'l-~ur'an, ljulaşatü'1 - ]J~
vaşi 'ala Tetsiri'l -~ac;Ji e1-Beyiavi, Ri
sôle ii tavifhi '1- mukaddimail '1 - erba 'a, 
Ta' 1i]f.at c aia lf.avlihi te ca1a "Ma nen
sag min ayetin" (Akifzade ei-Amasi, vr. 
138), Türkçe Şerh - i Tarikat-i Muham
mediyye (Silleli Osman Ham di, s. ll). 

Silleli Osman Harndi tarafından Davüd-i 
Karsi'ye izafe edilen (a.g .e., s. ll) Şer
]Ju 'ş- Şemsiyye fi'l- mantık adlı eser, 
umumiyetle Davüd-i Karsi ile karıştırılan 
Kara Davud'a ait olup tam adılfaşiyetü 
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Küçük 'alô Şer]Ji'ş-Şemsiyye'dir (Keş· 
{ü'?·zünun, II, 1063; Voorhoeve, s. 311 ). 
Akifzade ei-Amasi de ona Şerhu'd-De-
1ail adlı bir eser nisbet etmiştir (el -Mec
mü', vr 138) Ancak bu Türkçe Delôilü'1 -
hayrat şerhinin müellifı. Davüd-i Kar
sf ile yakınlığı bulunmayan ve 1170'te 
( 1756) vefat eden Karadavudzade Şeyh 
Mehmed Efendi'dir (Hediyyetü'l- 'ari{fn, 
Il , 331, Tiaf:ıu'l-meknün, ı. 340; Osmanlı 
Müelli{leri, I, 399) Sursalı Mehmed Tahir 
tarafından (ag.e., ı. 399) Davüd-i Karsi'
nin eserleri arasında zikredilen ve Köp
rülü Kütüphanesi'nde bir nüshası bulu
nan (lll . Kısım, nr. 58) Şer]Ju'1-Menar fi'l
uşıll adlı eserin de ona değil Kara Da
vud'a veya Davüd b. Kemal ei-Kocevi'ye 
ait olması ihtimali daha kuwetlidir. 
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DAVÜD-i KAYSERİ 

(r.$~~_,b) 

(ö. 751 / 1350) 

Osmanlı Devleti' nin 
kuruluş devrinde yaşayan mutasawıf 

ve ilk Osmanlı müderrisi. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Kaynaklar, hocaları arasında gösterilen 
Kadı Siraceddin ei-Urmevfnin Kayseri'
den Konya'ya başkadı olarak tayin edil
diği 1273'te Davüd-i Kayseri'nin on iki 
on beş yaşları arasında olduğunu bildir
diklerine göre 1260 yılı civarında doğ

duğu söylenebilir. Bazı eserlerde Kara
man'da dünyaya geldiği kaydedilmekle 
birlikte (Brockelmann, GAL, II, 299) ço
ğunda doğum yeri olarak Kayseri göste
rilmiştir. Nitekim kendisi de nisbesini 
"er-Rümi el-Kayseri" şeklinde verir. Da
vüd-i Kayseri'den söz eden çağdaş ya
zarlar onun Türk olduğunu belirtirken 
H. Corbin hiçbir delil göstermeden onu 
iranil bir mutasawıf ve filozof olarak ta
nıtır (Histoire de la philosophie islamique, 

III, ı 289). öte yandan aynı yazar bir baş
ka eserinde Kayseri · de doğduğunu ve 
Anadolu kökenli olduğunu söyler ( Corps 

spirituel et terre celeste, s. 139). 

Davüd-i Kayseri tahsil hayatına Kay
seri'de başladı . Dini ve nakli ilimleri öğ
rendikten sonra özellikle dini ilimlerde 
bilgisini arttırmak için Mısır'a gitti. Mı
sır'a ne zaman gittiği, orada ne kadar 
kaldığı, kimlerden ders aldığı ve ne za
man Anadolu'ya döndüğü belli değildir. 
Bazı kaynaklar onun Sadreddin Konevf
nin öğrencisi olduğunu kaydederlerse de 
bunun doğru olması mümkün değildir. 
Çünkü Davüd-i Kayseri'nin tahsil için 
Konya'ya gittiğine dair hiçbir rivayet yok
tur. Ayrıca Konevi'nin öldüğü tarihten 
(!274) bir yıl önce Konya'ya tayin edilen 
hocası Urmevi ile buraya gelmiş olsa bi
le bu yıllarda çok genç . yaşta olduğun

dan tasavvufla ilgisi olmaması gerekir. 
Yine bazı kaynaklar, onun Mısır dönüşü 
Kayseri'ye değil Bursa'ya gittiğini kay
dederse de (Kefevf, vr. 192•) bu konuda 
kesin bilgi yoktur. 

DavOd-i Kayseri. Sadreddin Konevi'
den tasawuf öğrenmek için Konya 'ya 
gelen ve onun ölümünden önce Anado
lu'dan ayrıldığı bilinen, tasawuf yolun
da üstadı olduğunu söylediği Abctürrez
zak ei-Kaşani ile (ö. 1329) muhtemelen 
İran'ın Save şehrinde tanıştı. Orhan Ga
zi, 1336 yılında inşaatı biten İznik'teki 


