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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 



ilk Osmanlı medresesinin müderrisliği
ne Davüd-i Kayseri'yi 30 akçe maaşla 
tayin etti. Ölümüne kadar on beş yıla 
yakın bir süre bu görevde kalan Davüd-i 
Kayseri bir yandan öğrenci yetiştirirken 

bir yandan da eserlerini kaleme aldı. 

Onun İznik medresesinde okuttuğu ders
ler hakkında bilgi bulunmamakla birlik
te hadis ve fıkıh gibi dini ilimierin yanı 
sıra felsefe ve mantık gibi akli ilimler 
okuttuğu söylenebilir. Kaynaklarda Şeyh 
Edebali, YUnus Emre, Geyikli Baba ve 
Hacı Bektaş-ı Veli'nin çağdaşı olarak gös
terilir (Aşıkpaşazade, s. 42-43). Kaynak
ların çoğunda 751 'de ( 1350) İznik'te ve
fat ettiği bildirilirse de kendisinden bah
seden bazı eserlerde 745 (1344) (Sicili-i 

Osmanf, ll, 323). 1335 (Yurdaydın, s. 1 00) 
gibi farklı tarihler de verilmiştir. Meza
rının İznik'te Çandarlı Halil Paşa Camii"
nin karşısında bugün Çınardibi denilen 
yerde olduğu rivayet edilmektedir. Da
vüd-i Kayseri'nin vefatından sonra ye
rine öğrencisi Taceddin Geredevi tayin 
edilmiştir. 

Osmanlı Devleti'nin ilk müderrisi ve 
ilk düşünürlerinden biri olan Davüd-i Kay
seri'nin eserlerinden dini ve akli ilimler
de iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmak
tadır. Dini ilimlerden bilhassa fıkıh ve 
hadis sahalarında derin bilgiye sahipti. 
Ancak daha ziyade tasawuf, kelam ve 
felsefe alanlarındaki dirayetiyle tema
yüz etti. 

Zahiri ilimlerle tasawufu kendinde bir
leştiren Davüd-i Kayseri özellikle İbnü'I
Farız. İbnü'I-Arabi ve Abdürrezzak ei 
Kaşani gibi büyük safllerin geliştirip sis
temleştirdikleri vahdet-i vücud* naza
riyesini benimsemiştir. Ayrıca Aristo gi
bi Yunan filozoflarıyla Ebü'I-Berekat ei
Bağdadi gibi İslam filozoflarını tenkit 
edebilecek seviyede felsefe bilgisine sa
hipti. Vahdet-i vücüd nazariyesini felse
fi mahiyette yorumlayan ve savunan ilk 
süfi müelliftir. Bu görüş, onun eserleri 
sayesinde Anadolu'nun dışında özellikle 
İran'da yayılma imkanı bulmuştur. 

Davüd-i Kayseri, tasawufi düşünce 
açısından İbnü' 1-Ara bi' nin yolunu takip 
etmekle birlikte tarikat mensubu ve ir
şad faaliyeti yürüten bir şeyh değildir. 
Bazı kaynaklarda İbnü'I-Arabfye nisbet 
edilen Ekberiyye tarikatı müntesibi ola
rak gösterilmesi, Şeyh-i Ekber'in düşün
ce sistemini benimsemiş olmasından kay
naklanmaktadır. Ayrıca Ekberiyye diğer 
tarikatlar gibi adab ve erkanı olan bir 
tarikat değildir. Bu kaynaklarda Davüd-i 

Kayseri' nin tarikat silsilesi, hacası Ab
dürrezzak ei-Kaşani ve Sadreddin Ko
nevi vasıtasıyla İbnü'I-Arabfye ulaştırıl
maktadır. 

Davüd-i Kayseri tabiat felsefesiyle il
gili görüşleri açısından da önemli bir dü
şünürdür. Tabiatta var olan her şeyin 
esasını ve bütün tabiat olaylarını enerji 
ve enerji değişimiyle açıklayan fizik ve 
felsefe doktrini enerjetizmi, Batı'da bu 
görüşün kurucusu olan Wilhelm Ostwald'
dan (ö. 1932) altı yüzyıl önce Davüd-i Kay
seri temellendirmiştir. Ona göre tabia
tın da içinde yer aldığı görünür görün
mez maddi ve ruhi bütün varlıkların top
lamı olan alem Allah'ın isim ve sıfatları
nın tecellisidir. "Külli unsur" adını verdi
ği tabiattaki her şey atom (cüz) ve mo
leküllerden (mürekkeb) teşekkül etmiş
tir. Varlıkların nitelik ve niceliğini atom 
ve moleküller tayin eder. Tabiat kendi 
özünde eneıjiden ibarettir. Enerjinin özel
liği ve tezahürü ışık ve ateş olmasıdır. 
Davüd-i Kayseri bu fikrini, "Sonra O, özü 
duhan olan gökyüzüne yöneldi" (Fussı

let 41 1 ll) ayetinde geçen "duhan" keli
mesine dayandırır. Ona göre tabiattaki 
her şeyin kendisinden oluştuğu duhan 
enerjinin şekil almamış durumudur. İlk 
enerji olan duhan zaman içinde çok çe
şitli formlar almış ve varlıkların şeklini 
belirleyen dört unsura (su, hava, ateş ve 
toprak) dönüşmüştür. Öte yandan De
mokritos gibi varlıkların atomlardan ve 
moleküllerden teşekkül ettiğini, ancak 
kendisinden önceki Yunan filozofları ve 
onların takipçisi olan müslüman atomist 
filozoflardan farklı olarak atomların ener
ji yüklü olduğunu söyler. Davüd-i Kayse
ri bu konudaki görüşünü, "Tabiat ışık 

veren ve yakıcı özelliğe sahip olan genel 
toplam eneıjidir" cümlesiyle özetler. Ay
nı fikirler, XIX. yüzyılın sonlarında ener
jinin sakınımı. termodinamik ve antropi 
kanunlarından esinlenerek W. Ostwald 
tarafından ortaya konulmuştur. 

Davüd-i Kayseri'nin düşünce sistemin
de metafizik ve fiziki açıdan suyun özel 
bir yeri vardır. Rahmani nefes (en-nefe
sü'r-rahmanf). külli madde (el-heyüle'l
külliyye). asıl cevher (el-cevherü'l-asli) ola
rak nitelediği su, hayat sırrının kendi için
de eridiğ i temel bir unsurdur; hayatın 
sırrıdır. "Su, varlıkları teşkil eden bütün 
unsurları kendisinde bulundurur· diyen 
Davüd-i Kayseri bu fikirlerini, "Canlı olan 
her şeyi sudan yarattık" (el-Enbiya 21 1 
30) mealindeki ayete dayandırır. Su bir 
yandan ilahi bilgiyi ve hayatı temsil eder-
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ken aynı zamanda bunların yansıması 

olan tabiat hayatının kendisi, onun sır

rının temelidir. Bu manada su yaratıcı 
ve üretici bir unsurdur. Allah· ın hayat 
sıfatı, celal sıfatıyla yarattığı maddi su
da ve heybet sıfatıyla yarattığı maddi 
ateşte iki yönlü olarak yansımış, su ve 
ateş Allah'ın arzusuna boyun eğerek bir
leşmiş, bu birleşmeden enerji bulutu 
olan duhan meydana gelmiştir. Bulutun 
hafif ve latif kısmından gökler ve gök 
cisimleri. kaba ve ağır kısmından top
rak oluşmuş, böylece hayat denen olay 
başlamıştır. 

Kainatta var olan her şeyin canlı ol
duğunu kabul eden tümcanlıcılık (pan
bioizm) nazariyesini Mevlana ve İbnü'I
Arabi gibi mutasawıflarda bulmak müm
kündür. Bu mutasawıf düşünürler gibi 
Davüd-i Kayseri de benimsediği vahdet-i 
vücüd görüşünün mantıki bir sonucu 
olarak kainattaki her şeyin canlı oldu
ğunu söyler. Çünkü kainatta ne varsa 
hepsi ·AIIah'ın hay ve hayat sıfatının yan
sımasıyla var olmuştur. Allah'ın bu sıfat
larının tecellisi olan her varlık O'nun gi
bi canlıdır. Dolayısıyla kainatta canlı (or
ganik) ve cansız (inorganik) ayrımı yok
tur. Fakat insanlar bunu çıplak gözle 
açıkça göremezler. Davüd-i Kayseri, yer 
ve göklerdeki her şeyin Allah'ı tesbih et
tiğini (el-isra 171 44), onların sabah ak
şam ister istemez Allah'a secde ettikle
rini (er-Rad 13/ 15) bildiren ayetlerdeki 
tesbih ve secde keyfiyetinin gerçek an
lamda olduğunu söyleyerek ayetlere me
cazi mana veren kelam ve tefsir alimle
rinden ayrılır. Ona göre varlıklar sadece 
!isan-ı hal ile değil tabii hayattan kay
naklanan şuur ve ilimle Allah'ı zikreder
ler. 

Davüd-i Kayseri, Nihdyetü'l - beyan ii 
dirayeti'z-zaman adlı eserinde zama
nın mahiyetini araştırarak bir zaman fel
sefesi temellendirmeye çalışmıştır. Za
man konusunda kendisinden önce orta
ya konan Aristo ve Ebü'I-Berekat ei-Bağ
dadi'nin görüşlerini özetledikten sonra 
bunların tenkidini yapmış ve kendi gö
rüşünü ortaya koymuştur. Ona göre fi
ziki zaman aynı zamanda matematiksel 
bir zamandır. Bu da varlıklar arasındaki 
ilişkinin süresinin ölçümüdür. O halde 
fiziki zaman ampirik bir zamandır (Ni· 

hay e tü' 1- beyan, vr. 68 b vd.). 

Vahdet-i vücüd nazariyesinin yanı sı

ra Allah aşkı ve bu aşkın insana verdi
ği sarhoşluk da tasawufun en önemli 
konularından biridir. Zahir uleması in-
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sanın Allah'a aşık olamayacağını ileri sü
rerek süfilere itiraz etmişse de süfiler 
bu konuyu işlemeye devam etmişlerdir. 
Davüd-i Kayseri. İbnü'I-Farız ' ın ilahi aş
kı anlattığı el-Kaşfdetü 'l-mfmiyye'si

ne yazdığı şerhte ve bu şerhin girişinde 
bu konudaki görüşlerini açı klamıştı r. Ona 
göre ilahi aşk, insanın Allah ' ın cemal ve 
eelali karşısında duyduğu heyecan ve de
rin sevgidir. insan elest bezminde, "Ben 
sizin rabbiniz değil miyim"· sorusuna 
"evet" demiş ve bu arada Allah'ı müşa
hede etmekle sarhoş olmuştur. insan 
dünyaya gelince bu sarhoşluğunu dili, 
kalbi ve ruhuyla Allah'ı zikrederek yeni
den hatırlamak suretiyle bu dünyada da 
ilahi sarhoşluğa düşebilir. Bu sarhoş

luğun şarabı Allah'ı sürekli şekilde an
maktır. 

Davüd-i Kayseri, tevhid konusunu ava
mm ve havassın tevhidi şeklinde ikiye 
ayırarak inceler. Kelime-i tevhidi dil ile 
söyleyip kalp ile tasdik etmekten ibaret 
olan avamın tevhidi tevhidlerin en alt 
mertebesidir. Bu tevhide mantıkf kıyas
lama ve istidlal. peygamberleri taklit ve
ya bu iki yolun bi rleştirilmesiyle ulaşılı r . 

Ona göre halkın tevhidine birinci yolla 
elde edilirse istidlalf tevhid, ikinci yolla 
elde edilirse nakli tevhid, üçüncü yolla 
elde edilirse istidlalf- nakli tevhid ad ı ve
rilir. insan ayrıca bunların ötesinde üs
tün bir akli çaba ile tevhide ulaşırsa bu
na da istidlalf- akli tevhid denilir. 

Havassın tevhidi avamın tevhidinin üs
tündedir ; bu, şuurla yaşanan mut asav
vıfların ulaştıkları tevhid olup fiillerin, 
sıfatiarın ve zatın tevhidi olmak üzere 
üçe ayrılır. Üç çeşit tevhide "beraberce 
yaşanan tevhid " (et-tevhfdü'ş -şühOdiyye) 
adını veren Davüd-i Kayseri'ye göre tev
hidin dini, mantıki ve akli veya antoto
jik üç temeli vardır. Dini tevhid insanın, 

peygamberlerin ve dinlerin öğretilerini 

takip ederek Allah'ın birliğini kabul et
mesidir. Mantıkf ve akli tevhid, insanın 
kendi düşüncelerinin kendisini Allah ' ın 

varlık ve birliğine götürmesidir. Ontolo
jik tevhid ise insanın bir şuur varlığı ola
rak Allah'tan başka hiçbir varlığın olma
dığına inanması ve bunu bilmesidir. 

Davüd- i Kayseri. daha çok Fuşuşü ·ı
J:ıikem şerhiyle (aş. b k ) kendisinden son
raki müellif süfileri etkilemiştir. Bu şerh 
daha kendi döneminde Anadolu'nun dı
şında tanınmış, Altın Orda Devleti 'nin 
merkezi Saray'a ulaşmış ve burada ei
Emirü' l- Kebfr Seyyid Ali el-Hemedani 
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şerhte Davüd-i Kayseri'nin eserini esas 
almıştır. Anadolu sahasında ise ilk ola
rak Şeyh Bedreddin onun şerhine bir ta'
likat kaleme almış, ancak bu eser günü
müze ulaşmamıştır. Molla Fenarr. Kut
büddin izniki, Safyalı Bali Efendi, Abdul
lah Bosnevf ve İsmail Hakkı Bursevi gibi 
Osmanlı alim ve mutasawıfları da Da
vüd- i Kayseri'nin Fuşuşü ·ı- J:ıikem şer
hindeki görüşlerinden etkilenmişlerdir. 

Onun bu şerhinin tesiri XX. yüzyılın baş
larına kadar devam etmiştir. Nitekim İz
mirli İsmail Hakkı, Darülmuallimin 'de 
öğrenci iken Fusuşü '1 - J:ıikem dersi al
mak isteyince hacası Ahmed Asım Bey 
kendisine Davüd- i Kayseri' nin şerhini 

okuttuğunu söyler. 

Davüd-i Kayseri'nin iranlı düşünürler 
üzerindeki tesiri daha büyük olmuştur. 

Ona ilgi duyan bu düşünürlerin ilki olan 
büyük Şii ketarncısı ve mutasawıfı Haydar 
ei-Amülf (ö. 7871 ı 385'ten sonra) Naş
sü'n-nusus, Nakdü 'n-nüküd ii macri
ieti 'l-vü~udve Camicu'l-e~raradlı eser
lerinde Davüd-i Kayseri'nin eserlerine sık 
sık atıflarda bulunmuştur. iranlı filozof 
Molla Sadra Şfrazi'nin (ö. 1050/ 1640) eş
Şevahidü 'r- rubUbiyye ve el-Esfarü '1-
erba ca adlı eserlerinde Davüd-i Kayse-

rf'nin tesirlerini açıkça görmek mümkün
dür. eş-Şevahidü 'r - rubUbiyye 'yi yayım

layan Celaleddin Aştfyanf, bu eserin bi
rinci bölümünün adeta MatJa cu l]uşu
şi'l-kilem mukaddimesinin bir şerhi ol
duğunu söyler. Molla Sadra'nın eserini 
şerheden Molla Hadi-i Sebzevarf ile Mol
la Demaverdf de Davüd-i Kayseri'den et
kilenen iranlı müellifler arasında sayıla
bilir. Davüd-i Kayseri Arap düşünürleri 
üzerinde de etkili olmuştur. XV. yüzyıl
da yazıldığı sanılan ve müellifi kesin ola
rak bilinmemekle beraber Şemseddin İbn 
Nasr es-Siczf'ye atfedilen Mecma cu '1-
baJ:ıreyn adlı eserde Davüd-i Kayseri'nin 
Fuşuşü ·ı- J:ıikem şerh i nden bahsedilmek
tedir. Mevlevf ite Nakşibendf tarikatına 

mensup Abdülganf en- Nablusi ile (ö. 

1791) Cezayir ' in milli kahramanı Emir 
Abdülkadir de (ö. 1883) Davüd-i Kayse
ri'den etkilenen Arap müellifleri arasın
da sayılabilir. 

Eserleri. 1. Mafla cu l]uşuşi'l-kilem ii 
me cdnf FuşUşi'l - J:ıikem. Davüd-i Kay
seri'nin en meşhur eseridir. Mukaddi
mesinde felsefi tasawufun bütün me
seleleri on iki bölüm halinde incelenmiş
tir. Müellifin "Mukaddimat" adını verdi
ği bu kısım, genellikle ayrı bir eser gibi 
değertendirilip şerhin metninden ayrı 

Davüd-i Kayseri'nin Ma![a 'u !J.uşaşi'f.kilem { i me 'anf FuşQşi'f.J:ıikem adlı eserinin ilk ve son sayfala rı 

(SG\eymaniye Ktp., Carutıah Efendi , nr. 1036) 



olarak istinsah edilmiştir. Müstensihle
rin Risaletü '1- vücud, Risaletü vaJ:ıde
ti'l-vücud, el-Uşul fi't-taşavvui, Risa
le fi'l-gayb ve'l- 'ayn gibi adlar verdik
leri mukaddime, bazı kaynaktarla kütüp
hane kataloglarında da ayrı bir eser gi
bi gösterilmiştir. Davüd-i Kayseri eseri
ni ilhanlı Hükümdan Ebü Said Sahadır 
Han'ın veziri Gıyaseddin Muhammed ibn 
Reşidüddin Fazlullah'a ithaf etmiştir. Bu 
vezir hükümdarta birlikte 736 ( 1335) yı

lında şehid edildiğine göre kitap bu ta
rihten önce kaleme alınmış olmalıdır. Bir
çok yazma nüshası bulunan eser mu
kaddimesiyle birlikte ilk defa Tahran'da 
(1299 hş ), ertesi yıl da Bombay'da Mir
za Muhammed Sirazi tarafından taşbas
kı olarak yayımlanmıştır. Celaleddin Aş
tiyani eserin mukaddimesini ŞerJ:ı-i Mu
]{addime-i ~ayşeri ber Fuşuşü'l-J:ıikem 
adıyla Farsça olarak şerhetmiştir (Meş
hed ı 385; 2. bs. Tahran 1991) 2. ŞerJ:ıu 
Kaşideti't:Ta, iwe. ibnü'l-Farız'ın Na?
mü's-süluk diye de adlandırılan et
Ta , iyyetü '1- kübra adlı kasidesinin şer
hi dir. Şerhin çeşitli tasavvuf meseleleri
nin incelendiği mukaddimesi müstakil 
bir eser gibi istinsah edilmiştir. Risale 
(Ki tti b) ii 'ilmi't- taşavvui, Şeceretü '1-
ya]{in ii ~ilmi 't- tasavvui gibi adlar ve
rilen mukaddimenin bazı bölümleri de 
ayrı ayrı istinsah edilip Meratibü 't- tev
J:ıid, Risaletü 't- tevJ:ıid vb. isimlerle ço
ğaltılmıştır. Bu mukaddimesinin Arapça 
metni Mehmet Bayraktar tarafından Ri
sale ii 'ilmi't- taşavvuf adıyla yayımlan
mıştır (iFD, XXX [Ankara 1988[. s. 171-215). 

3. ŞerJ:ıu'l-~aşideti'l-mı"miyye. ibnü'l
Farız'ın ljamriyye olarak da adlandırı
lan el-Kaşidetü'l-mimiyye'sinin şerhi
dir. ilahi aşkın ele alındığı bir mukaddi
ınesi bulunan şerh , ilhanlı vezirlerinden 
Abdülkafi b. Abdullah et-Tebrizi'ye it haf 
edilmiştir. Eserin kütüphanelerde çeşit
li nüshaları vardır (mesela bk. Süleyma
niye Ktp., Ayasofya, nr. 4075, Fatih, nr. 
3964, 3965, Halet Efendi, nr. 888/6; iü 
Ktp., AY, nr. 1586, 3738). 4. ŞerJ:ıu Besme
le bi'ş-şı1reti'n-nev'iyyeti'l-insaniy
yeti '1- kamil e. Abdürrezzak el-Kaşani'
nin Kitabü Te,vilati'l-~ur,ani'l-Ke

rim adlı eserinin mukaddimesinde bes
mete hakkında verdiği bilgilerin şerhidir 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1693/ 

16; Carullah Efendi. nr. 206113; Fatih, nr. 
141 / 2; Hekimoğlu, nr. 49/2) s. Nihfıye

tü'l-beyan ii dirayeti'z-zaman. Davüd-i 
Kayseri bu eserinde Aristo ve Ebü'I-Be-

rekat el-Bağdadi'nin zaman anlayışları
nı tenkit ederek yeni bir zaman felsefe
si geliştirmeyi denemiştir (Süleymaniye 
Ktp ., Hacı Mahmud Efendi, nr. 15 11 ; Esad 
Efendi, nr. 1682/ 8) 6. TaJ:ı]{i]{u ma, i 'l
J:ıayat ve keşfü esrari'?- zulümat. Da
vüd-i Kayseri, Hızır'ın yaşayıp yaşama

dığını, veli mi peygamber mi olduğunu 
tartıştığı eserde Hızır'ın şeriat getirme
miş bir nebi olduğunu ve artık cismani 
bedenle bu dünyada yaşamadığını ileri 
sürer. Bazı kaynaklarda ve kütüphane 
katologlarında adı Risfıle ii beyani aJ:ı
vali'l-ljıir olarak geçen eserin bir nüs
hası Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde (nr. 
2687 / 2). diğer bir nüshası Princeton Üni
versitesi Kütüphanesi'ndeki Garrett Col
lection'u içinde (nr. 731) bulunmaktadır. 

Sekiz varaktan ibaret olan risate Meh
met Bayraktar tarafından Hayat Suyu
nu incelemek ve Karanlıkların Gizli
liklerini Açığa Çıkarmak başlığıyla ter
cüme edilmiştir (Kayseri/i Davad içinde, 
s. 45-63) 7. Keşfü'l-J:ıicab 'an kelfımi 
Rabbi'l- erbfıb. Müellif. Allah' ın ketarn 
sıfatını ele aldığı bu eserinde Mu'tezile, 
Hanbeliyye ve Kerramiyye mezhepleri
nin konuyla ilgili görüşlerini özetledik
ten sonra bunları tenkit etmiş, daha son
ra kendi vahdet-i vücüd anlayışı çerçe
vesinde konuyla ilgili yeni yorumlar ve 
görüşler ortaya koymuştur (Süleymani
ye Ktp ., Esad Efendi, nr. 1682/8; Lala is
mail, nr. 714/ 5) s. Esasü'l-vaJ:ıdaniyye 
ve menba 'u 'l-ferdaniyye. Eserde vah
det-i vücüd nazariyesi açısından vah
det-kesret meselesi ele alınmıştır (Be
yazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 
1814/3). 

Bazı kaynaklarda Davüd-i Kayseri'ye 
nisbet edilen ŞerJ:ıu 'An]{ii,i mugrib 
(Massignon, N, 42), ŞerJ:ıu Menazili's
sa, irin (Brockelmann, GAL SuppL, II, 323; 

Osmanlı Müelli{leri, 1. 68), ŞerJ:ıu '1- es
ma,i'l-J:ıüsna (Defter-i Kütübhane-i Köp· 
rülü Mehmed Paşa, s. 148). Risaletü'l-ira
de (Defter-i Kütübhane-i Süleymaniyye, 
s. 18). Risaletü'l-mermuze (Massignon, 
N, 42), ŞerJ:ıu Kitfıbi'l-I-jucüb (Massig
non, N, 42) adlı eserlerin Davüd-i Kay
seri'ye ait olup olmadığı henüz kesinlik 
kazanma mıştır. ŞerJ:ıu 'Aruii'l -Endelü
si, Kurretü'l- 'ayni'ş-şühı1d, ŞerJ:ıu I-ja
dişi'l-erba 'in, ŞerJ:ıu'l-Ferd ,ii adlı eser
lerin ise ona ait olmadığı bilinmektedir. 
Davüd-i Kayseri üzerine Mehmet Bayrak
tar tarafından bir doktora çalışması ya
pılmıştır (bk. bibl) 
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li! MEHMET BAYRAKTAR 

DAVÜD b. MUHABBER 
( ..r.-JI ,:r. ~_,1~ ) 

Ebu Süleyman Davud 
b. ei-Muhabber b. Kahzem et-Ta! 

(ö. 206/821) 

Akla dair uydurma rivayetleri 
topladığı eseriyle tanınan muhaddis. 

L ~ 

es-Sekafi, el-Bekravi ve el-Basri nis
beleriyle de anılmaktadır. Dedesi Kah
zem'in isfahan fethi sırasında esir alın
dığı ve sahabi Ebü Bekre es-Sekafi'nin 
kölesi olduğu söylenmektedir. Hayatı 

hakkında yeterli bilgi bulunmamakta, 
babasının ve dedesinin zayıf birer ravi 
oldukları bilinmektedir. Davüd b. Muhab
ber babasından başka Hammad b. Se
leme. Hammad b. Zeyd, Şu'be b. Haccac 
ve Halil b. Ahmed gibi alimlerden fayda
lanmıştiL Kendisinden de Fazi b. Sehl 
el-A'rec, Haris b. Ebü Üsame gibi mu
haddisler rivayette bulunmuşlardır. 
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