DAVOD ez-ZAHiRI
lirli ölçüde taraftar bulan ve İbn Hazm
gibi büyük bir hukukçunun şahsında ve
eserlerinde İslam hukuk doktrininde bugün sahip olduğu ilmf yeri alan Zahiri
mezhebi, sonraki asırlarda hukuki ihtiyaçlara cevap veremediği için taraftarla rını kaybetmiş ve ortadan kalkm ıştır

Ebü'I-Hasen Abdurrahmcin
b. Muhammed b. Muzaffer
b. Davüd el- Büşend
(ö. 467 /1075)

(bk. zAHİRİYYE).

Birçok eser telif etti ği 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 risale şeklinde çalışmalar olsa bile bir hayli eserinin olduğu anlaşılmaktadır. İbn
Hazm bunların yekününün 18.000 varağa ulaştığını söylemektedir. Ancak bu
eserlerinin hiçbiri günümüze kadar gelmemiştir. 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), -erRed cala ehli'l-İfk, Şıf~tü al]lalp'n-nebi, İbtiilü 'l-lpyas, İbtalü't-ta~id, ljaberü'l- vaJ:ıid ve ba ciuhı1 mucibün li'lcilm, el-Mütca, el- CUmı1m ve 'l-.lJ.uşuş
kaynaklarda adları geçen önemli eserleridir. Fıkhf görüşleri öğrencileri tarafından sonraki nesillere intikal ettirilmiş,
Muhammed eş - Şattf (ö 13071 1889-90)
talebelerinin rivayetlerinden hareketle
Davüd'uri görüşlerini bir araya getirmiş
tir (bk. bibl.).
Eserleri.

BİBLİYOGRAFYA :
İbnü'n-Nedim, el ·Fihrist (Teceddüd), s . 27ı·
272; Hatib, T!ir0u Bagdad, VIII , 369·375 ; XIII,
274; Şirazi, Taba~atü ' l - fu~aM', s. 92; Sem'ani, el -Ensab, Vi!, 296 -298 ; İbnü'I-Cevzi, el·Mun·
tazam, V, 75· 77; İbn Hallikan, Ve{ey!it, ll, 255·
257; Zehebi, A' lamü 'n · nübela', Xlll, 97-ıOS;
a.mlf.. Te?kire tü 'l-l:ıufftiz, ll, 572·573; Sübki,
Tabakat, ll, 284 ·293; İbn Kesir, el·Bidaye, Xl,
47·48 ; İbn Hacer, Lisanü' l·Mfz!in, ll, 422-424;
İbn Tağriberdi, en·f'iücümü'z -z!ihire, lll , 47·48 ;
Süyüti, Taba~atü 'l - huffii? (Ömer), s . 253 -254 ;
Davüdi, Tabakatü ' l-müfessirin, ı, 166; Taşköp

rizade, Mi{tabu's· sa'ade, ll, 3ı2; Keşfü 'z ·?U·
nan, ll, 1839 ; Muhammed eş-Şatti, Ris!ile {i
mes!i ' ili' l·imam Dfi.vüd ez - ~fi.hiri, Şam 1330/
ı9ı2 , tür.yer.; Brockelmann, GAL, 1, ı94·ı95 ;
Suppl., 1, 3ı2 ; Sezgin, GAS, I, 52ı; Abdülkerim
Zeydan, el·Medl)al, Bağdad ı402 / ı982 , s. 179·
ısı ; ı. Goldziher, Zahiriler (tre. Cihad Tunç).
Ankara ı982, s. 24 -35 ve tür.yer. ; Ömer A. Ferruh, "Zahirilik" (tre. Ahmet Demirhan), islam
Düşüncesi Tarihi, İstanbul ı990, I, 311·325;
Muhammed Ebü Zehre, ibn J:iazm, J:ıayatüha
ve' a.şruh !bas kı yeri ve yılı yok) (Darü 'l - fikri'lArabi). s. 49 -52 ; Nüreddin Itr, "Davüd el-İsbe 
hfuıi ve l_ı~atü'l-me ~hebi'~ - Zahiri", Me·
celletü Külliyyeti 'd -Dirfi.sfi.ti' l-islamiyye ve'l ·
'Arabiyye, IV, Dübey ı992 , s. ı5·34 ; R. Strothmann, "Zahiriye", iA, XIII, 456-459 ; J. Schacht,
"Diiwüd b. 'Ali b. Khalaf", EP (İng ), ll, ı82-
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.lJ.dri'nin meşhur ravisi Ebü'I-Vakt esSiczf onun talebesi olup adı geçen eseri
Davüdf' den okuyarak rivayet etmişti r.
Davudf Şewal 467'de (Haziran 1075) Büşenc'de vefat etti.

DAVÜDİ,

Abdurrah m an b. Muhammed
( (.Ç.)_,ı..uı ~ .:r. ..:ro>)\~ )

L

Buhari'nin
el- Cami cu's- sahih 'inin ravisi,
muhaddis ~e" fakih.

_j

374 yılı Rebfülahirinde (Eylül 984) Herat yakınlarındaki Büşenc (Füşenc, Büsenc)
kasabasında doğdu ; büyük dedesi Davüd b. Ahmed' e nisbette Davüdf diye şöh
ret buldu. Herat, Nfsabur, Bağdat, Gazne gibi ilim merkezlerine tahsil gayesiyle 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-Müsned'ini ve Darimf'nin es-Sünen'ini hocası ve Firebrf'nin talebesi İbn Hammüye es-Serahsf'den Büşenc'de iken dinlediği ve bu eserlerin intikalinde yegane
ali* isnad sahibi olduğu bildirilmiştir. Bu
sebeple Abdülgafır ei- Farisf'nin, "Buhaifnin eş-ŞaJ:ıiJ:ı'ini Davüdf'den icazet yoluyla almak, Ebü Sehl ei-Hafsf'den sema 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 almıştır. 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 halkaları da kurmuştur. Kadı ve muhaddis
Abdullah b. Yusuf ei-Cürcanf onun asrı
nın bilgini, fakih, edebiyat ve tefsirde
önder, Horasan hadisçiteri içerisinde yegane aif isnad sahibi bir muhaddis olduğunu söylemiştir. Şiirleri de bulunan
Davüdf, Şafii fı khı ve alimler arasındaki
ihtilaflar konusunda otorite ve güvenilir
bir muhaddis, iyi bir araştırmacı idi. Öğ
rendiklerini çeşitli yollarla halka aktarmış, fetva vermiş, vaaz etmiş ve talebe
yetiştirmiştir. Kaynaklarda kitap yazdı
ğı söylenmekte, fakat herhangi bir eserinin adı verilmemektedir. ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu-

Sünnete uygun zahidane bir hayat süren Davüdf Allah'ın zikrini dilinden düşürmezdi. Kaynaklarda Nizamülmülk'ün
de kendisini ziyaret edip saygı gösterdiğinden söz edilen Davüdf'nin ünlü Selçuklu vezirine şunları söylediği rivayet
edilir : "Allah seni kulları üzerine hakim
kıldı. Kıyamet günü sana onlar hakkında
sorulacak şeylere nasıl cevap vereceğini
her an düşünmelisin •.
BİBLİYOGRAFYA :
İ bnü'l-Cevzi, el-Munta?am, VIII, 296; Sem'ani, el·Ensab, V, 263-264; İbnü'l-Esir, el·Lübab,
I, 487; İbnü's-Salah, Tabakatü'l-{ukaM'i'ş·
Şafi'iyye, Süleymaniye Ktp., .Hamidiye·, nr. 537,
vr. ı 07' -ı OSb; Zehebi, el-' lber, ll, 322; a.mlf.,
A'lamü'n·nübela', XVIII, 222·226 ; a.mlf., el·
Müştebeh, 1, ıOO; Kütübi, Fevfi.tü'l.Ve{eyfi.t, ll,
295-296; Sübki, Tabakat, V, 117-ı20; İsnevi,
Taba~atü 'ş · Şfi.{i'tyye, · ı. 525·526; İbn Kesir,
el·Bidaye, XII, ıı2 ; İbn Tağriberdi, en·f'iücamü'z·zfi.hire, V, 99 ; İbnü' l-İmad, Şe?erfi.t, lll,
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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)
L

Maliki fakihi.

_j

Aslen MesTie veya Biskire'dendir. Esedi nisbesi, bir bölümü Kuzey Arabistan'dan gelerek İfrfkıye'ye yerleşen Benf Esed
kabilesiyle ilgili olmalıdır. Davüdf'nin herhangi bir alimden ders görmediği, üstün
gayret ve zekasıyla kendi kendini yetiş
tirip fıkıh, hadis, ketarn ve Arap dili sahalarında 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 döneminin siyası olayia rı na duyarsız kalmadığı anlaşıl maktadır. Muhtemelen bu sebeple hayatının büyük bir kısmını Trablusgarp'ta geçirdikten sonra Tilimsan'a
göç etmiş ve vefatma kadar orada kalmıştır. Davudf'nin kabri Babülakabe civarındadır.

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

DAV0Df. Muhammed b. Ali
liki fakihleri Ebü Ca'fer Ahmed b. Nasr
b. Ziyad ei-HewarY (ö. 307 / 919) ve Ebü
Ca'fer Ahmed b. Nasr ed-Davüdi ile (ö.
314 / 926 veya 317 / 929) karıştırılmıştır.

Ebü'l- Muhsin Muhammed Şerefeddin
de Davüdi ile ilgili makalesinde (bk. bi bl.)
Davüdi ile Hewari'nin biyografılerini birleştirerek bazı yanlış tesbit ve yorumlarda bulunmuştur.
Eserleri. Davüdi'nin günümüze ulaşan
en meşhur eseri Kitilbü'l-Emvôl'dir.
Fetva mecmuaları gibi soru-cevap usulüyle düzenlenen eserin üslübundan, soruların sorulup cevapların verildiği mecliste bulunan üçüncü bir kişi, muhtemelen bir talebesi tarafından kaleme
alındığı anlaşılmaktadır. Günlük hayatta karşılaşılan veya tartışma konusu olan
meselelere dair fetvaları ihtiva ettiği için
devrinin din anlayışını, toplum yapısını
ve sosyokültürel değerlerini yansıtması
bakımından da önemli bir eserdir. Özellikle İfrikıye, Endülüs ve Sicilya topraklarının hukuki statüsü ile ilgili kısmı dikkati çeken eser dört bölümden meydana gelmektedir. On kısımdan oluşan birinci bölümde ganimet. humus, enfal,
ikta, ölü toprakların ihyası vb. konular
ele alınmakta; dört kısımdan meydana
gelen ikinci bölümde divan teşkilatı, çeşitli savaş gelirleri, ifrikıye, Endülüs ve
Sicilya topraklarının hukuki statüsü vb.
hususlarla ilgili meseleler incelenmekte; on bir kısımdan teşekkül eden üçüncü bölümde savaş hükümleri genel baş
lığı altında toplanabilecek bazı konularla zekat mevzuu değerlendirilmekte; üç
kısımdan ibaret olan dördüncü bölümde ise sahipleri bilinmeyen, gasp veya
terkedilmiş toprak ve malların durumuyla meşrü yollardan çalışıp kazanmak ve
Allah yolunda harcamalarda bulunmanın faziletine temas edilmektedir. incelediği meselelerin delillerini nadiren kaydeden müellif, çoğunlukla imam Malik
ve Sahnün'un ictihadlarına dayanmakla
birlikte yer yer diğer müctehidlerin görüşlerini de zikretmektedir. Kurtubi, elCumt li-aJ:ıkômi'l-~ur'ôn'ında ganimet, fey vb.nin dağıtımıyla ilgili olarak
Kitabü'l-Emvôl'den iktibaslar yapmış
tır.

Rabat'taki ei-Hizanetü'l-amme (Evkaf
bölümü, nr. 98, vr. 78) ve Madrid'deki Escurial Kütüphanesi'nde (nr. 1165, vr. 56)
eksiksiz birer yazma nüshası bulunmaktadır. Karaçi'deki Library of the lslamic
Research Institute'ün Escurial'den temin ettiği mikrofilm ise ilk kırk beş va-

raktan ibaret olup son kısmı eksiktir.
İkinci bölümün ":f.ikru ifri~yye ve'I-Endelüs ve Şıkılliyye" başlığını taşıyan üçüncü kısmı Fransızca tercümesiyle birlikte
Hasan Hüsnü Abdülvehhab ve Ferhat
ed-Deşravi ("Le Regime foncier en Sicile au Moyen Age (IX• et x • siı~cles]",
Etudes d 'Orientalisme, Il, 401 -444). dördüncü bölüm ün "?,ikrü'l- emvali'lleti la
yu'rafü erbabüha ... " başlığını taşıyan birinci kısmı da Ferhat ed-Deşravi ("Kitab
fi'l - emvaı ve'l- mekasib", Hauliyyatü 'l·
Cami'ati't· Tünisiyye, sy. 4, s. 83-100) tarafından yayımlanan eserin tamamını
Rıza Muhammed ve Salim Şehade neş
retmişlerdir (Rabat 1988) .
Davüdi'nin günümüze ulaşan diğer
önemli eseri de imam Malik' in el-Muvatta'ının muhtasar bir şerhi olan enNômf ii şer.f:ıi'l-Muvatta'dır. Trablusgarp'ta iken telif ettiği bu eserin tesbit edilebilen yegane nüshası Fas'taki
Karaviyyin Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 175). Sezgin, Tunus'taki Zeytüne
Kütüphanesi'nde mevcut (nr. 10486), klasik kaynaklarda adı geçmeyen el-Es' ile
ve 'l -ecvibe adlı fıkha dair bir eserinin
yazma nüshasını kaydetmektedir (GAS,
ı. 482) . Kaynaklarda adiarına rastlanan
diğer eserleri de şunlardır: en-NaşiJ:ıa

ii şer.f:ıi'J-Bu{ıôrf(Buhari'nin

el·Cami'u 'ş·
sahfh'i üzerine yapılmış ilk şerhlerdendir);

~1~ va'ı fi'l - fı~; el-1ic1J:ı fi'r-red 'ale'l-

~aderiyye;

Kitôbü 'l-Usul; Kitilbü'l-

Beyôn.
BİBLİYOGRAFYA:

Davüdf, Kitabü'l-Emval (nşr. Rıza Muhammed- Salim Şehade). Rabat 1988; Kadf iyaz,
Tertfbü'l·medarik, 1, 48; IV, 623·624; İbn Hayr.
Fehrese, s. 87-88, 495, 501, 512, 540; İbn Ferhün, ed·Dfbacü'l·müzheb, s. 35; Mahlüf, Şece
retü 'n-nar, 1, 110; Kehhale. Mu'cemü'l-mü'el·
li{tn, ll, 194-195; H. H. Abdul Wahab - 1'. Dachraoi. "Le Regime foncier en Sicile au Moyen
Age (IX• e t x• siecles)", Etudes d 'Orientalisme dediees

a

la memoire de Levi·Provençal

Le Centre National de la Recherche Scientifique), Paris 1962, ll, 401·444; Sezgin, GAS,
I, 482; Adil Nüveyhiz. Mu'cemü a'lami'l-Ce·
za'ir, Beyrut 1980, s. 141; Hifnavf, Ta'rt{ü' l ·
!Jale{ bi·ricali's-selef. Beyrut 1402/1982, ll,
101-102; Muhammed ei-Abid ei-Fasf. Fehresü
ma!J!ütati ljizaneti'l- Karaviyyfn, Darülbeyza
13991 1979, ı , 181·182; Abdüıvehhab b. Mansür, A' lamü' /-Magribi'l-'Arabf, Rabat 1399 1403/1979-83, lll, 13·14; Ziriklf. el·A'lam (Fethullah). I, 264; Abul Muhsin Muhammed Sharfuddin [Sharafuddin]. "Abü Ja'far al-Dawüdi's
Kitab al-'Arnwal", IS, N / 4 (1965), s. 441-448;
Ferhat ed- Deşravf. "Kitab fi'l-emvaı ve'l-mekasib", Hauliyyatü'l-Cami'ati't-Tanisiyye, sy.
4, Tunus 1967, s. 83-100.
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DAVÜDİ, Muhamme d b. Ali

( i.S~_,ı .ııı
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Şemsüddln

Muhammed b. All
b. Ahmed el-Mısrl ed-Davudl
(ö. 945 / 1539 [?))
Tabakatü'l-müfessirin adlı

eseriyle tanınan alim.

L

_j

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli
bilgi yoktur. Kahire'de yetiştiği, Süyüti'nin tanınmış talebeleri arasında yer aldığı ve ömrünü burada geçirdiği anlaşılmaktadır. Zamanın önde gelen muhaddislerinden sayılan ve fıkıh açısından
Şafii mezhebine mensup olan Davüdi'nin
Maliki olduğu da ileri sürülmüştür.
Hacası

Süyüti'nin hayatı hakkında yazbir kitabın kapağına düşülen kayda
göre Davüdi'nin 28 Şewal 94S'te (19
Mart 1539) vefat ettiği ve Nasr Kapısı dı
şında (Kahire) bulunan FfrQz Mezarlığı'
na defnedildiği anlaşılmakta ise de İbn
To lun Muhammed b. Ali'nin 947 ( 1540)
yılı olayları arasında 18 Rebiülahir (22
Ağustos) günü Şam Camii'nde Davüdi için
gıyabi cenaze namazı kılındığını zikrettiğ i ve bu iki tarih arasında on beş aydan
fazla bir süre bulunduğu dikkate alınır
sa bu tesbiti ihtiyatla karşılamak gerekmektedir. Nitekim bu tarihin 946 olduğu, 945 şeklindeki kaydın sehiv eseri
olduğu da ileri sürülmüştür (Gazzi. s.
72-73).
dığı

Davüdi'nin en önemli eseri Taba~a
tü '1- müfessirin 'idir. Kaynakların belirttiğine göre hacası Süyüti. ashaptan itibaren bütün müfessirlerin biyografilerini içine alacak bir kitap yazmaya başla
mış, fakat tamamlayamamıştır. 136 müfessirin hayatını ihtiva eden bu çalışma
yı Davüdi temize çekmiş, daha sonra da
hocasının sonuçlandıramadığı işi kendisi ele alarak bu eserini telif etmiştir.
704 müfessirin biyografisine yer verilen
eserin tertibinde alfabetik sıra gözetilmiş, müfessirlerin hayatları hakkında
kısa bilgi verilirken eserleri ve ilmi yönleri daha geniş şekilde ele alınmıştır.
Eserde biyografiler incelenirken faydalanılan kaynak ve müelliflerin adiarına
da işaret edilmiştir. Taba~atü'l-müfes
sirin Ali Muhammed Ömer'in tahkikiyle
neşredilmiştir (l-11, Kahire 1392 / 1972)
Davüdi'nin. hacası Süyüti'nin hayatına
dair geniş bir eser telif ettiği ve Taeeddin İbnü's-Sübki'nin (ö 771 1 1370) Taba~atü'ş-Şuti'iyyeti'l-kübrii adlı eserine bir zeyil yazdığı da kaynaklarda zik-
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