
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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Davı1d b. Muhabber'in şahsiyeti ve ri
vayetlerinin sıhhat derecesi üzerinde çok 
tartışılmıştır. Akıl konusundaki rivayet
lerinin tamamına yakını uydurma kabul 
edilmekle beraber diğer konulardaki ba
zı rivayetleri makbul sayılmıştır. Hakkın
da farklı görüşlerin ileri sürülmesi, ha
yatının bir döneminde rivayeti ihmal edip 
kendini tamamen zühde vermesi veya 
bazılarının dediği gibi Mu'tezili görüşü 
benimsernesi yüzündendir. Yahya b. Main 
Davüd'un yalan söylemediğini, saduk* 
bir ravi olmakla beraber yanılıp hata et
tiğini belirtmektedir. Yine İbn Main'den 
nakledildiğine göre güvenilir bir ravi iken 
hadisi bırakıp Mu'tezile'den bazıları ile 
düşüp kalktıktan sonra zihniyeti bozul
muştur. Ahmed b. Hanbel ise kendisin
den Davüd hakkında bilgi istendiği za
man gülmüş, onun çok önemsiz biri ol
duğunu, hadisten hiç anlamadığım söyle
miştir. Buhari de aynı görüşe katılmak
tadır. Ali b. Medini ve Ebü Hatim er- Ra
zi'ye göre onun hadisleri hiçbir şekilde 
rivayet edilemez. Darekutni ve Ebü'l-Feth 
el-Ezdi'ye göre ise büsbütün metruk* c 

tür. İbn Hibban ve Hakim en-Nisabüri 
onun mevzü hadisleri sika ravilere nis
bet ederek rivayet ettiğini ifade etmiş
lerdir. İbn Mace, senedinde onun adının 
bulunduğu ve Zehebfnin uydurma oldu
ğunu söylediği -kendi memleketi olan 
Kazvin'in faziletine dair- rivayeti es-Sü
nen'ine ("CiMd", ı ll alması sebebiyle 
tenkide uğramıştır. Davüd 8 Cemaziye
Iewel 206'da (9 Ekim 821) Bağdat'ta ve
fat etmiştir. 

Davüd b. Muhabber'in aklın değerine 
dair rivayetleri bir araya getirdiği ve Ze
hebfnin ise "keşke yazmasaydı" dediği 
Kitôbü1- cA.(i:J'dan başka eseri yoktur. 
Bu eserdeki rivayetlerin hemen hemen 
tamamı veya iyimser bir görüşle tama
mına yakını zayıf veya mevzü haberler
den meydana gelmiştir. Darekutnfye gö
re akla dair rivayetleri hadis uydurmak
la tanınan Meysere b. Abdürabbih icat 
etmiş, Davild ise yeni senedler uydura
rak bu rivayetleri kendine mal etmiş. da
ha sonra da başkaları Kitabü1- cA.(i:l'ı 
aynı şekilde rivayet etmişlerdir. Eserin 
günümüze gelip gelmediği bilinmemek
tedir. Ancak İbn Hacer, Davüd'un tale
besi Haris b. Ebü Üsame'nin el-Müs
ned'ine aldığı Kitôbü1- cA.(i:l'dan otuz 
hadislik bir bölümü el-Metalibü'l- cali
ye'de (III. 13-23) iktibas etmiş ve bu ri
vayetlerin tamamının, bir başka riva
yette ise çoğunun uydurma olduğunu 
söylemiştir. 
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~ M. yAŞAR KANDEMİR 

DAVUD PAŞA, Kara 

(ö. 1032/1623) 

Osmanlı sadrazamı, 
Sultan U. Osman'ın katili. 

_j 

Aslen Bosnalıdır. Enderun'da yetişti: 

burada sırayla çuhadar, kapıcıbaşı ve 
başkapıcıbaşılığa kadar yükseldi (1600). 

Eylül 1604'te Rumeli beylerbeyiliğine ge
tirildi, birkaç gün sonra da kendisine ve
zirlik rütbesi verildi. Ertesi yıl Kastamo
nu muhafızlığına, daha sonra Anadolu'
daki Celali eşkıyası üzerine serdar tayin 
edildi. Sefer levazımının tamamlanması 
için miri hazineden yardım talep edince 
sefere gitmeyen tirnar ve zeamet sahip
lerinin bedel*lerinin tahsil edilerek se
fer mühimmatının tamamlanması hu
susu emval- i sultani defterdan olarak 
Hasan Beyzade'ye havale edildi. Ancak 
Anadolu muhafızı Nasuh Paşa'nın 160S 
Kasımında Bolvadin'de Celali Tavil'e ye
nilmesi ve İstanbul'a gelerek padişahı 
sefere teşvik etmesi üzerine ı. Ahmed 
Davud Paşa'yı serdarlıktan aldı ve Ana
dolu seferine bizzat çıkmaya karar ver
di. Bu sırada padişahla birlikte Bursa'
ya gelen vezirler arasında Davud Paşa 
da vardı. 

Padişahın Bursa'ya geldiğini duyunca 
buraya kadar gelen sipahi zorbaları Sa-

daret Kaymakamı Sofu Sinan Paşa ara
cılığıyla suçlarını affettirdiler. Böylece 
affedilen sipahilerin bir kısmı, başların
da Davud Paşa olduğu halde Bursa ile 
Bolu arasında kalan bölgeyi korumak 
üzere Kütahya'ya gönderildiler. Bu ara
da lll. Mehmed'in kızıyla evlenen Davud 
Paşa Ağustos 1606'da vezaretle Rume
li beylerbeyiliğine tayin edildi ve Sofya 
muhafızlığında bulundu. Fakat bir süre 
sonra İstanbul'a dönerek kubbe vezirle
ri arasında yer aldı. Aynı yıl İzmit mu
hafızlığına gönderildi, daha sonra Divan-ı 
Hümayun'da dördüncü, üçüncü ve ikinci 
vezirliğe yükseldi. 1616 yılı başlarında 

tekrar Rumeli beylerbeyiliğine tayin edil
di ve bu sıfatla aynı yıl Sadrazam Öküz 
Mehmed Paşa'nın Revan Seferi'ne ka
tıldı. 

ı. Mustafa'nın tahta çıkışında, kız kar
deşinin kocası olması dolayısıyla, hanı

mının isteği üzerine Kasım 1617'de kap
tan-ı deryalığa tayin edildi. Ancak Il. Os
man 'ın tahta çıkmasından sonra hem 
kaptan-ı deryalıktan hem de vezirlikten 
aziedilerek önce Rumeli beylerbeyiliği

ne, ardından Silistre paşalığına getirildi. 
Uzunca bir süre mazul kaldıktan sonra 
tekrar Rumeli beylerbeyiliğine tayin edil
di. Il. Osman'ın Hotin seferine (1621-1622) 

bu sıfatla katıldı ve seferde ordunun çar
hacı* lığı görevini yaptı. Seferden dönüş
te ordu Edirne'ye geldiğinde Davud Pa
şa'nın Rumeli beylerbeyi olarak burada 
kalması ferman edildi, ancak 1622 Ocak 
ayının sonlarında Köstendil sancak be
yiliğine tayin edildi. Fakat görev mahal
line kendisi gitmedi, yerine mütesellim • 
gönderdi. 

19 Mayıs 1622'de Sultan Osman'ın 
tahttan indirilip yerine ı. Mustafa'nın 

ikinci defa hükümdarlığa getirilişinin er
tesi günü Valide Sultan'ın iltimasıyla sad
razam oldu. Hatta sadrazam olur olmaz 
ll. Osman'ın hapsedildiği Orta Cami'ye 
giderek hemen onu boğdurtmak iste
diyse de başaramadı. Daha sonra Sultan 
Mustafa'yı Topkapı Sarayı'na nakleden 
Davud Paşa ll. Osman'ı bir pazar araba
sına koyarak asilerin eza, cefa ve haka
retleriyle Yedikule'ye hapsetti. Sultan 
Osman'ı getiren asker dağıldıktan son
ra kethüdası Ömer, cebecibaşı ve suba
şı kethüdası Kelender Uğrusu ile birlik
te Yedikule zindanlarının kapısını kapat
tıktan sonra akşama doğru ll. Osman'ı 
kementle boğdu. Hatta işlediği cinayeti 
ispat için Sultan Osman'ın bir kulağını 
kesip cebecibaşı ile Valide Sultan'a gön
derdi. 


