
DAVOD ez-ZAHiRI 

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.) . 
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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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~ SELMAN BAŞARAN 

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-


