
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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lirli ölçüde taraftar bulan ve İbn Hazm 
gibi büyük bir hukukçunun şahsında ve 
eserlerinde İslam hukuk doktrininde bu
gün sahip olduğu ilmf yeri alan Zahiri 
mezhebi, sonraki asırlarda hukuki ihti
yaçlara cevap veremediği için taraftar
larını kaybetmiş ve ortadan kalkmıştır 

(bk. zAHİRİYYE). 

Eserleri. Birçok eser telif ettiği anlaşı

lan Davüd'un 150 kadar eserinin adı İbn 
Nedfm tarafından zikredilmiştir (el ·Fihris~ 

s. 271- 272) . Bunlardan bir kısmı diğer 
kitaplarının alt başlıkları, bazıları da ri
sale şeklinde çalışmalar olsa bile bir hay
li eserinin olduğu anlaşılmaktadır. İbn 
Hazm bunların yekününün 18.000 vara
ğa ulaştığını söylemektedir. Ancak bu 
eserlerinin hiçbiri günümüze kadar gel
memiştir. Bunlar arasında el-liaJ:ı (ı 5 
ciltl. el-İfsah, Kitabü'l-Usul, ez-Zeb 
cani's-sü~n~ti ve'l-ahbdr. (4 cilt), -er
Red cala ehli'l-İfk, Şıf~tü al]lalp'n-ne
bi, İbtiilü 'l-lpyas, İbtalü't-ta~id, lja
berü'l- vaJ:ıid ve ba ciuhı1 mucibün li'l
cilm, el-Mütca, el- CUmı1m ve 'l-.lJ.uşuş 
kaynaklarda adları geçen önemli eser
leridir. Fıkhf görüşleri öğrencileri tara
fından sonraki nesillere intikal ettirilmiş, 
Muhammed eş - Şattf (ö 13071 1889-90) 
talebelerinin rivayetlerinden hareketle 
Davüd'uri görüşlerini bir araya getirmiş
tir (bk. bibl.) . 

BİBLİYOGRAFY A : 
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DAVÜDİ, 
Abdurrahman b. Muhammed 

( (.Ç.)_,ı..uı ~ .:r. ..:ro>)\~ ) 

Ebü'I-Hasen Abdurrahmcin 
b. Muhammed b. Muzaffer 

b. Davüd el-Büşend 
(ö. 467 /1075) 

Buhari'nin 
el- Cami c u' s- sahih ' inin ravisi, 

muhaddis ~e" fakih. _j 

374 yılı Rebfülahirinde (Eylül 984) He
rat yakınlarındaki Büşenc (Füşenc, Büsenc) 
kasabasında doğdu ; büyük dedesi Da
vüd b. Ahmed' e nisbette Davüdf diye şöh
ret buldu. Herat, Nfsabur, Bağdat, Gaz
ne gibi ilim merkezlerine tahsil gayesiy
le defalarca seyahat etmiş, Büşenc'de 

Ebü Safd Yahya b. Mansür'dan, Bağdat'
ta Ebü Hamid ei-İsferayinf'den, Nfsabur'
da Ebü't -Tayyib Sehl es-Su'lükf'den, 
Merv'de Abdullah b. Ahmed ei-Kaffal'
den fıkıh dersleri almıştır. Altı yaşında 
iken Buharf'nin el-Camicu'ş-şa}Jı"J_ı'ini, 
daha sonra Abd b. Humeyd'in el-Müs
ned'ini ve Darimf'nin es-Sünen'ini ho
cası ve Firebrf'nin talebesi İbn Hammü
ye es-Serahsf'den Büşenc'de iken dinle
diği ve bu eserlerin intikalinde yegane 
ali* isnad sahibi olduğu bildirilmiştir. Bu 
sebeple Abdülgafır ei-Farisf'nin, "Buha
ifnin eş-ŞaJ:ıiJ:ı'ini Davüdf'den icazet yo
luyla almak, Ebü Sehl ei-Hafsf'den se
ma yoluyla almaktan daha makbuldür" 
dediği rivayet edilmiştir. Davüdf Bağ
dat'ta yıllarca kalmış ve oranın tanınmış 
muhaddislerinden hadis tahsil etmiş, 

Nfsabur'da da Hakim en-Nfsabürf ve Ebü 
Abdurrahman es-Sülemf'den hadis al
mıştır. Burada ayrıca hem Sütemi'nin 
hem de Ebü Ali ed-Dekkak'ın tasawufi 
sohbetlerinde bulunmuştur. 

Davüdf BGşenc'e dönünce tahsil ettiği 
ilimleri akutmaya başlamış, hadis ve fı
kıh dersleri yanında zikir ve sohbet hal
kaları da kurmuştur. Kadı ve muhaddis 
Abdullah b. Yusuf ei-Cürcanf onun asrı
nın bilgini, fakih, edebiyat ve tefsirde 
önder, Horasan hadisçiteri içerisinde ye
gane aif isnad sahibi bir muhaddis ol
duğunu söylemiştir. Şiirleri de bulunan 
Davüdf, Şafii fıkhı ve alimler arasındaki 
ihtilaflar konusunda otorite ve güvenilir 
bir muhaddis, iyi bir araştırmacı idi. Öğ
rendiklerini çeşitli yollarla halka aktar
mış, fetva vermiş, vaaz etmiş ve talebe 
yetiştirmiştir. Kaynaklarda kitap yazdı
ğı söylenmekte, fakat herhangi bir ese
rinin adı verilmemektedir. ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu-

.lJ.dri'nin meşhur ravisi Ebü'I-Vakt es
Siczf onun talebesi olup adı geçen eseri 
Davüdf' den okuyarak rivayet etmiştir. 

Davudf Şewal 467'de (Haziran 1 075) Bü
şenc'de vefat etti. 

Sünnete uygun zahidane bir hayat sü
ren Davüdf Allah'ın zikrini dilinden dü
şürmezdi. Kaynaklarda Nizamülmülk'ün 
de kendisini ziyaret edip saygı göster
diğinden söz edilen Davüdf'nin ünlü Sel
çuklu vezirine şunları söylediği r ivayet 
edilir : "Allah seni kulları üzerine hakim 
kıldı. Kıyamet günü sana onlar hakkında 
sorulacak şeylere nasıl cevap vereceğini 
her an düşünmelisin •. 
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DAVODi, Ahmed b. Nasr 
( .s,)_,I..UI._;-:U .:r. ..ı..>! ) 

Ebu Ca'fer Ahmed b. Nasr 
ed- Davüdl el- Esedl 

{ö. 402 / 1011) 

Maliki fakihi. 
_j 

Aslen MesTie veya Biskire'dendir. Ese
di nisbesi, bir bölümü Kuzey Arabistan'
dan gelerek İfrfkıye'ye yerleşen Benf Esed 
kabilesiyle ilgili olmalıdır. Davüdf'nin her
hangi bir alimden ders görmediği, üstün 
gayret ve zekasıyla kendi kendini yetiş
tirip fıkıh, hadis, ketarn ve Arap dili sa
halarında eser verecek düzeye eriştiği 

bilinmektedir. Yaşadığı devirde Kuzey 
Afrika'da hüküm süren Şif FatimTier'e 
karşı olduğu ve bu idareye boyun eğ
dikleri için memleketi ulemasına eleşti

riler yönelttiğine dair rivayetlerden dö
neminin siyası olayiarına duyarsız kalma
dığı anlaşılmaktadır. Muhtemelen bu se
beple hayatının büyük bir kısmını Trab
lusgarp'ta geçirdikten sonra Tilimsan'a 
göç etmiş ve vefatma kadar orada kal
mıştır. Davudf'nin kabri Babülakabe ci
varındadır. 

Davüdi, bazı klasik kaynaktarla Zirikil 
ve Adil Nüveyhiz gibi çağdaş biyografi 
yazarları tarafından, aynı adı taşıyan Ma-


