
DAVUD PAŞA SARAYI 

nuna girişiimiş ve mümkün olduğu ka
darı kurtarılmıştır. Bugün köşk iyi du
rumda olmakla beraber kapalı ve askeri 
makamların idaresinde olduğundan zi
yaret edilmesi oldukça zordur. 

Davud Paşa Sarayı'nın son hatırası olan 
kasır. muntazam işlenmiş kesme taş

tan iki katlı bir yapıdır. Batı tarafında 
iki yana taşkın bir kitle bulunur. Bakia
valı başlıklı tek sütuna binen iki sivri ke
merin koruduğu birer giriş eyvanı için
de alt kata girişi sağlayan iki kapı var
dır. Sadece ilk kat hizasına kadar yük
selen ve kaburgalı çapraz tonozlu olan 
bu geniş eyvanların üstleri birer teras 
halindedir. ön kitlede küçük mekanlar 
bulunmakta, bir koridor bunları alt ka
tın ana mekanından ayırmaktadır. Bu 
kısmın içinde küçük bölümler. bir hela 
ve yukarı kata çıkışı sağlayan merdiven 
bulunur. Giriş tam eksen üzerinde ol
mayıp sağ taraftandır. Alt katın esas 
me.kanı , her bir kenan 10,50 m. ölçü
sünde kare biçimindedir. Üstü ise kagir 
kaburgalı bir çapraz tonozla örtülmüş

tür. Ayrıca bunun doğu tarafında sivri 
bir kemerle ayrılmış bir çıkıntı vardır. 
Alt kat, iki sıra pencere ile bol ışık ala
cak şekilde aydınlatılmıştır. Bunlardan 
alt dizide olanlar üstleri tahfif kemerli 
dikdörtgen söveli, üsttekiler ise sivri ke
merlidir. Ayrıca bu katın giriş tarafın

daki duvarında ortada bir ocaktan baş
ka üzer inde I. Ahmed 'in manzum kita
besi olan oda çeşmesi yer alır. Bu duvar
da iki de dolap bulunur. Zemin ise altı 
köşeli tuğlalarla döşenmiştir. Pencere
lerin aralarındaki duvarlarda mermer
den gözler vardır. 

Alt katın doğu tarafındaki büyük bir 
sivri kemerle ayrılan çıkıntı , ana mekan 
zemininden 0,20 m. yüksekl iğinde bir 
seki halindedir. İki mekanı ayıran ke
merin alt uçları, iki tarafta da altında 
ve üstünde kum saatleri işlenmiş sütun
çelere oturur. Bu çıkıntı iki sıra pence
reli olup üstü bir aynalı tonozla örtül
müştür. 

Alttaki koridorun güney tarafından 

yukarı kata bağiantıyı sağlayan merdi
ven iki sahanlıkla üst kata ulaşır. Ana 
mekana girişi sağlayan ön mekanın iki 
ucundaki değişik biçimde kemeri olan 
kapılardan eyvanların üstlerinde bulu
nan terasiara geçilir. Bunlardan doğuya 
hakim manzara vardır. Burada soldaki 
bir kapıdan geçilen ana mekan, alt kat 
gibi iki sıra pencere ile çok bol ışık ala
cak surette düzenlenmiştir. Girişin yer 
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aldığı batı duvarında ocak ve dolap niş
leri vardır. Üst kattaki büyük mekan, 
geçişi pandantiflerle sağlanan yaklaşık 
1 O m. çapında büyük bir kubbe ile örtül
müştür. Kubbe sekizgen biçiminde basık 
ve sağır bir kasnağa sahiptir. Ana me
kandaki üst dizi pencerelerden en baş
takiler köşelerdeki pandantifler yüzün
den daha kısa yapılmış, ancak dış mima
rinin ahengini bozmaması için pencere
ler dışarıda diğerleriyle aynı ölçüde açı
larak aradaki fark, içeride üstlerinin şev
li yapılması suretiyle giderilmiştir. 

Yapıldığında çok zengin şekilde bezen
miş olduğu anlaşılan Davud Paşa Sara
yı , son yüzyıl içinde kötü kullanılması yü
zünden bu süslemesini hemen hemen 
bütünüyle kaybetmiştir. Alt kattaki ana 
mekanla dışarı taşkın çıkıntısının tonaz
Iarında kalem işi nakış kalıntıları görü
lür. üst katın pandantiflerinde ise ma
Iakarl tekniğinde rüml geçmeler halin
de bir bezernenin varlığı farkedilir. Bu 
izlerden, sarayın bütün tonoz ve kubbesi
nin aslında kalem işi veya malakarl süs
Iemelerle kaplı olduğuna kesin olarak 
hükmedilebilir. Sedat Hakkı Eldem, bu
radaki kalem işi nakışlarda dört ayrı dö
neme ait dört değişik üslübun varlığını 
tesbit etmiştir. Sarayın İznik çinileriyle 
tezyin edilmiş olduğu da gerek belge
lerden gerekse kalıntılardan anlaşılmak
tadır. B inanın içindeki molozlar temizle
nirken pek çok çini parçası bulunduğu 
gibi duvarlarda harç üzerinde çinilerin 
izleri de görülmüştür. Ayrıca bazı duvar
larda yerlerinde kalabilmiş çok az sayı

da çini kaplamalara rastlanmıştır. Bu 
çiniler, İznik çini sanatının XVII. yüzyılda 
teknik bakımdan kalitesinin gerilerneye 
başladığını da gösterir. 

II. Mahmud devrine (1808- 1839) ait 
başka bir keşifte bahsedilen yatak oda
ları , kasrın batı tarafındaki kubbeli me
kanlar olmalıdır. Davud Paşa Sarayı'nın 
yakınında Sancak Köşkü olarak adlandı
rılan küçük bir bina daha vardır. Mun
tazam taş döşeli olduğu anlaşılan bir 
setin üzerinde inşa edilen bu köşk iki 
oda ile aradaki bir dehlizden meydana 
gelmiştir. Bu küçük köşkün üstü ahşap 
direkiere oturan çok geniş bir saçakla 
örtülmüştü. İki odadan, biraz daha bü
yük olan sağdaki herhalde padişaha 

mahsustu. Bu köşk de iki sıra pencere
liydi. 

Davud Paşa Sarayı, Türk saray mima
risinin değerli ve başka bir benzeri ol
mayan bir örneğidir. iç mimari ile dış 

cephe düzenlemesi arasında olan uyum
suzluk binanın zayıf tarafını belli etmek
le beraber yapı yine de güzel bir sanat 
eseri sayılır. Bilhassa plan bakımından 
eşsiz olan binaya Osmanlı dönemi için
deki yeri de özel bir değer katar. Hem 
tarih hem de sanat bakımından itina ile 
korunması gereken bu sarayın ihmal edi
lerek uzun yıllar boyunca harap olmaya 
bırakılması üzücüdür. 
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DAVÜD et -TAt 
( ~l.bl\ J.)b) 

EbO. Süleyman Davil.d b. Nusayr et-Ta! 
(ö. 165/ 781 [?]) 

ilk dönem sllfı ve zahidlerinden. 
_j 

Doğum tarihi belli değildir. Zehebl hic
rl II. yüzyılın başlarında doğduğunu be
lirtir. Küfe'de imam-ı Azam'ın yanında 
uzun yıllar hadis ve fıkıh okudu; onun 
gözde öğrencilerinden olan Davüd ilim
de ve fıkıhta yüksek seviyeye ulaştı; ay
rıca etkili bir konuşma kabiliyeti vardı. 
Muhtemelen çok konuşması yanında bi
raz da kırıcı davranıyordu. Nitekim so
pasıyla birine vurması üzerine hocası Ebü 
Hanife, "Ebü Süleyman. senin elin de di
lin de fazla uzadı!" diyerek onu azarla
mak zorunda kaldı. Bu ikazdan çok et
kilenen Davüd et-Tai öğrenciliğinin son 
bir yılı içinde hiç konuşmadı; ne soru sor
du ne de sorulana cevap verdi (Ebü Nu
ayın, VII, 336; ZehebT, VII, 423). 

Davüd et-Taf. "zamanının en fasih ko
nuşanı ve Arapça'yı en iyi bileni", "fıkıh-



ta ve re'yde imamların önde gelenlerin
den biri" oLduğu halde kaynaklarda fark
lı şekillerde gösterilen bazı sebeplerle 
kitaplarını Fırat nehrine atarak zühd ve 
i badete çekildi (b k. Ebü Nuaym, VII, 336; 
Kuşeyri, s. 123). Halktan ve dünyevT iş
lerden tamamen uzaklaşarak evine l<a
pandı ve ancak namaz vakitlerinde ce
maate katıldı (Zehebi, VII. 423-424). Mür
şidinin HabTb er- RaT adında biri olduğu 
söylenir. Tabiinden birçok kişiyle görüş
tü. Tanıştığı kimseler arasında Fudayl b. 
iyaz. Ca 'fer es-Sadık ve İbrahim b. Ed
hem gibi ünlü simalar da vardı. imam 
Ebu Yusuf'un delaletiyle HarunürreşTd 
ile de tanıştı. FerTdüddin Attar'ın nak
lettiğine göre Fudayl b. iyaz onunla iki 
defa görüşme şerefine erdiği için ifti
har ederdi. Bir çağdaşı onun büyüklüğü

nü anlatmak için. "Eğer Davud et-TaT 
Asr - ı saadet'te yaşasaydı mutlaka Kur'an 
onun zühd ve takvasından bahsederdi" 
demiştir. 

Davud et-TaT'nin tasawufl hayatında 
az yemek, az konuşmak. az uyumak, Al
lah korkusu ve ahiret kaygısıyla ağlamak 
gibi tasawufun kuruluş safhasının baş
lıca özelliklerini bulmak mümkündür. 
Nitekim KuşeyrT onda hakim olan halin 
hüzün olduğunu belirtmiştir. Yirmi yıl 

boyunca evinin tavanına bile bakamaya
cak şekilde kendi iç dünyasıyla meşgul 
olduğu söylenir. En tanınmış müridi olan 
Ma'rüf-i KerhT mürşidini, "TaT kadar dün
yaya değer vermeyen birini görmedim" 
diyerek tanıtır. Birine iyi dilekte bulu
nurken, "Ölüm bayramın olsun" ifadesi
ni kullanması ve ölümü zindandan kur
tuluş olarak görmesi, o dönem zühd ha
yatının karakteristik özelliğini yansıt

maktadır. Ölüm hakkındaki bu iyimser 
anlayış daha sonraki dönemlerde şeb-i 
arus*a dönüşmüştür. Kabrinin ıssız bir 
yerde yapılmasını vasiyet eden ve böy
lece dünyadaki halvetinin orada da de
vam etmesini isteyen Davüd et-Tar. iba
dete büyük önem vermekle birlikte ki
şinin ibadetini kusursuz görmemesi ve 
ibadetlerine güvenmemesi gerektiğini 

söylerdi. Ona göre cömertliği ve mürüv
veti olmayanın ibadeti tam olmaz. Nite
kim kendisi de tasawufa yöneldikten 
sonra babasından kalan parayı dostla
rıyla birlikte harcamıştır. 

Davud et-Tai harabe haline gelmiş olan 
evinde Kur 'an okurken vefat etti. Kay
naklarda, bir gece sabaha kadar okudu
ğu cehennemle ilgili bir ayetin ileri de
recede tesirinde kalarak hastalandığı 

ve öldüğü rivayet edilir. Vefatı hakkın-

da 160 (776) ile 166 (782-83) yılları ara
sında değişik tarihler gösterilmiştir. Ma'
rOf-i KerhT'nin mürşidi olması. KerhT'nin 
de SerT es-SakatT'yi yetiştirmesi dolayı
sıyla tasawuf ve tarikat tarihinde önem
li yeri olan sufller arasında onu da say
mak gerekir. Ali Sami en - Neşşar gibi ba
zı çağdaş araştırmacılar. Davud et-TaT'
nin susmak, evlenmemek gibi zahidane 
tutum ve davranışlarını hıristiyan zahid
lerinin tesiriyle izah etmişlerdir. 
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DAVÜD ez-zAHiRI 
( LSJ">U;.J\ ~_,1~ ) 

Ebu Süleyman Davud b. Ali' 
b. Halef el-İsfahani' 

(ö. 270/884) 

Zahiri mezhebinin kurucusu. _j 

Aslen isfahanlı bir aileden geldiği için 
İsfahanT nisbesiyle de anılır. Küfe'de doğ
du. Doğum tarihi kaynaklarda 200 (815-
16) veya 202 (817-18) olarak verilmek
tedir. Basra ve Bağdat'ta tahsil gördü. 
Başta Ebu Sevr el -KelbT, Süleyman b. 
Harb, Amr b. Merzük, Ka'nebf. Muham
med b. KesTr el-Abdi. Müsedded b. Mü
serhed olmak üzere devrin ileri gelen 
alim ve fakihlerinden ders gördü. Daha 
sonra muhaddis ve fakih İshak b. Rahu
ye'nin derslerine devam etmek için NTşa
bur'a gitti. Tahsilini burada tamamlayıp 
öğretim ve telif faaliyetlerinde bulunaca
ğı. fikirlerini yayacağı Bağdat' a döndü. 

Bazı tabakat müellifleri Şafii'yi onun 
hocaları arasında sayariarsa da Şafii'nin 
vefatında Davud'un henüz dört yaşların
da bulunduğu göz önüne alınırsa bunun 
mümkün olmadığı anlaşılır. Davud ez
ZahirT'nin fıkıhta derin bilgi sahibi olma
sında hacası Ebü Sevr el-KelbT önemli rol 
oynamıştır. Yine onun tesiriyle babasının 
mensup olduğu Hanefi mezhebini benim
serneyerek Şafii mezhebini seçen Davüd, 
imam Şafii'nin hayatı ve faziletleri hak
kında kitap yazan ilk müelliftir. Kaynak
ların verdiği bilgiye göre bu sahada iki 
kitap kaleme almıştır. Davud'a en çok 
tesir eden ikinci kişi de hacası İbn Ra
hOye'dir. Onun etkisiyle müstakil ictiha-

DAVOD ez -ZAHiRI 

da yöneldi ve Şafii'nin sünnet karşısın

da re'y ve istihsana hücumlarından do
layı Kitap ve Sünnet'in zahirine dayanan 
ve bu sebeple Zahiriyye diye anılan mez
hebini ortaya koydu. 

Ramazan 270'te (Mart 884) Bağdat'ta 
vefat eden Davüd ez-Zahiri Şünuziye Me
zarlığı'na defnedildi. 

Davud ez-Zahiri, yaşadığı dönemde 
gerek ilmi gerekse zühd ve takvasıyla 
dikkati çekmiştir. Tabakat kitapları ders 
meclislerinde 400 civarında talebenin 
hazır bulunduğunu kaydeder. islam dün
yasının en uzak köşelerinden gelen kim
seler dini meselelerin halli için kendisi
ne başvururdu. Davüd mantık ve cedel
de mahir bir kişi olarak tanınmıştır. Ho
cası İshak b. Rahuye ile serbestçe tartı
şabilen yegane talebe olduğu kaynak
larda belirtilmektedir. Çok sayıda hadis 
bilmesine rağmen kendisinden oğlu Mu
hammed b. Davud, Zekeriyya es -Sa cT. 
Yusuf b. Ya'kub ed-DavüdT ve Abbas b. 
Ahmed el-Müzekkir vasıtasıyla çok az 
hadis rivayet edilmiştir. 

Davüd ez-Zahiri ictihadlarındaki aşırı
lıktarla dikkati çekmiş ve görüşleri ge
nelde İslam hukukçuları tarafından ka
bul görmemiştir. Yaratılış itibariyle aşı
niıkiara meyilli olduğu anlaşılan Davud 
Şafii mezhebine mensupken bu mezhe
bin aşırı bir taraftarı olmuş, ehl-i hadi
sin görüşlerini benimsediği zaman da 
aynı aşırılığı göstermiş, kıyası. re'y ile 
ictihadı tamamen reddetmiştir. Onun 
kıyas-ı eeliyi değil kıyas - ı haflyi reddet
tiği ileri sürülmüşse de bu konudaki ifa
deleri kıyası toptan reddetmiş olduğu
nu göstermektedir (SübkT, II, 290) icmaı 
da sadece sahabe icmaıyla sınırlandır

mıştır. Bu metot onu ilmi donukluğa ve 
garip sonuçlara götürmüştür. Üstelik 
kıyası reddetmekle birlikte sonunda ken
disi de kıyas yapmaya mecbur olmuş ve 
buna "delil" adını vermiştir. Kaynaklar
da genellikle DavOd'un Kur'an'ın mahlük 
olduğunu ileri sürdüğü belirtilmekte bir
likte bazı eserlerde levh-i mahfüzdaki 
Kur'an'ın mahlük olmadığı. elde mevcut 
Kur'an'ın ve onu okumanın mahluk ol
duğu görüşünü taşıdığı kaydedilmiştir 

(Hatib, XIII, 274). Bu konudaki görüşünü 
Ahmed b. Hanbel tepkiyle karşılamış ve 
bu sebeple kendisini ziyaret etmesine 
izin vermemiştir. 

Sağlığında mezhebi Bağdat ve civa
rında oldukça yayılmış, ölümünden son
ra da mezhebi yayma görevini oğlu Mu
hammed sürdürmüştür. ırak, Mavera
ünnehir, Kuzey Afrika ve Endülüs'te be-
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