
DAVÜD b. MUHABBER 

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. 



Il. Osman'ın öldürülmesi istanbul'da 
ve Anadolu'da büyük karışıklıklara se
bep olmuş, Davud Paşa ancak yirmi dört 
gün kadar kalabildiği sadrazamlıktan 13 
Haziran 1622 ·de azledilmiştir. 1623 yılı 
başlarında üst üste ayaklanan sipahile
rin Sultan Osman'ın kanını dava ederek 
Davud Paşa'nın idamını istemeleri üze
rine onunla birlikte suç ortakları olan 
Kelender Uğrusu ve cebecibaşı I. Mus
tafa ' nın fermanıyla Yedikule'ye hapse
dildiler. Davud Paşa iki gün sonra bura
dan alınarak Cellat Çeşmesi önüne geti
rildi, başı kesilmek için celliidın önüne 
çökertildiği sırada koynundan I. Musta
fa'nın Sultan Osman'ın öldürülmesine 
dair hatt-ı hümayunu ile kazaskerlerin 
yine maktul sultanın katledilmesi yolun
da verdikleri fetvayı çıkarıp feryada baş
ladı. Karısının para yedirdiği cellatbaşı 
da idam hususunda ağır davranınca ka
rışıklık başladı, para ile tutulmuş on ki
şi kendisini oradan kaçırarak Orta Ca
mi'ye getirdiler. Davud Paşa burada sad
razam gibi davranarak adamlarına te
rakki* ve bahşişler dağıttı, ayrıca man
sıblar tevcih etti. 

Ancak daha sonra Sultan Mustafa'nın 
fermanıyla Orta Cami'den alındı, Il. Os
man'ı bindirdiği pazar arabasıyla tekrar 
Yedikule'ye getirilerek hapsedildi ve Sul
tan Osman'ın öldürüldüğü yerde suç or
tağı Kelender Uğrusu ile birlikte katle
dildL Cesedi Aksaray'daki Murad Paşa 
Camii hazıresine defnedildi. Kitabesiz 
taşı ile Millet caddesine bakan mezarı 
hemen dikkati çekmektedir. 

Hain, zalim, kezzab gibi Iakaplarla da 
anılan Davud Paşa işlediği cinayet yü
zünden halkın büyük lanet ve nefretini 
kazanmış, halk arasında "padişah kati
Ii" diye şöhret bulmuştur. Buna karşılık 
bazı hayratı da vardır. Murad Paşa Ca
mii'nin şadırvanı ile çeşmesi onun tara
fından yaptırılmıştır. 

Kara Davud 
Paşa 'n ın 

Mu ra d 
Paşa Camii 
haziresindeki 
mezarı· 

Aksaray 1 
istanbul 
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~ NEZİHİ AYKUT 

DAVUD PAŞA, Koca 

(ö. 904/1498) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Arnavut asıllı olup Enderun'dan yetişti. 
Koca ve derviş Iakaplarıyla anılır. Çirmen 
sancak beyi iken Macaristan ve Yene
dik topraklarına yapılan akınlardaki ba
şarılarından dolayı 1470'te 700.000 ak
çe ile Ankara sancak beyiliğine, ardın
dan Anadolu beylerbeyiliğine getirildi ve 
Karamanoğulları ile süregelen mücade
lede etkili oldu. 

Yüsufca Mirza kumandasındaki Ak
koyunlu kuwetlerinin Tokat'ı tahrip et
meleri olayında Konya Valisi Şehzade 

Mustafa'nın yardımına koşan ve Eflatun
pınarı Savaşı'nın kazanılmasında rol oy
nayan Davud Paşa Otlukbeli seferinde 

. de öncü kuwetlerine kumanda etti. 1477 
kışında yapılan Tuna boyu seferinde hi-
sarlardan atılan bir top mermisiyle göğ
sünden yaralandı. Aynı yıl Süleyman Pa
şa'nın yerine Rumeli beylerbeyiligine ta
yin edildi. 1478 İşkodra seferinde Jeb
yak'ı (Xabiyacco) ele geçirdi. Ancak Vezı-

DAVUD PAŞA, Koca 

riazam Karamanı Mehmed Paşa'ya mu
halefetinden dolayı aziedilerek Bosna 
sancak beyiliğine gönderildi. 

Il. Bayezid'in tahta çıkışında yeniden 
Rumeli beylerbeyiliğine getirilen Davud 
Paşa çok geçmeden vezirliğe yükseltildi 
ve 1483'te İshak Paşa'nın yerine vezıria
zamlığa tayin edildi. Macarlar Alacahisar 
(Kruşevac) taraflarına saldırdıklarında Ru
meli'yi savunmak için Sofya'ya gönderildi. 
Hersekzade Ahmed Paşa'nın Memlük
ler'e esir düşmesi üzerine ise bizzat se
fere çıktı. 4000 yeniçeri ve 1 0.000 azeb
le hareket ederek elden çıkmış olan Ada
na ile Tarsus'u geri aldığı gibi Memlük
Ier'le iş birliği yapan Turgutoğulları ile 
Varsaklar'a da gereken dersi verdi (ı 487). 

1492'de Arnavut asileri üzerine gönde
rildiğinde de pek çok esir alarak geri 
döndü. 

Davud Paşa on dört yıldan fazla süren 
vezfriazamlıktan 8 Mart 1497' de azledil
di, yerine Hersekzade Ahmed Paşa ge
tirildi. Azline, padişahın damadı olan Ak
koyunlu Göde Ahmed'in Tebriz'e kaç
ması sebep olarak gösterilmiştir. Dime
toka'da oturmaya memur edilerek yıl
lık 300.000 akçe emekli maaşı bağlan
dı. Ertesi yıl orada vefat etti, naaşı is
tanbul' a getirilerek külliyesinin önünde
ki türbeye defnedildi. Kaynaklarda ölüm 
tarihi 4 Rebfülewel904 (20 Ekim 1498) 
olarak belirtildiği halde (Hoca Saded
din, I, 216; krş Hadfkatü 'l·vüzera, s. 15), 

türbe kitabesinde İbn Kemal· e ait olan 
~ .iıl:<.>.; ._,.aıl.5 ibaresinin ebced hesa
bıyla karşılığı 90S tarihini göstermekte
dir (Ayvansarayi, I, 105). 

Vakıf kayıtlarına göre Davud Paşa'nın 
dört oğlu vardı. Bunlardan 1 S03'te Yan
ya sancak beyiliği yapan Mustafa Il. Ba
yezid'in damadı olmuştur. 

Alimiere değer veren, fakiriere yardım 
eden, tecrübeli ve ihtiyatlı bir devlet ada
mı olarak tanınan Davud Paşa öte yan
dan bir hayli de servet edinmişti. Öldü-

Koca Davud 
Paşa'n ı n 

kendi adıyla 
anılan caminin 

ha ziresindeki 
türbesi · 

cerrahpaşa 1 
istanbul 
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