
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 bir
leştirerek bazı yanlış tesbit ve yorumlar
da bulunmuştur. 

Eserleri. Davüdi'nin günümüze ulaşan 
en meşhur eseri Kitilbü'l-Emvôl'dir. 
Fetva mecmuaları gibi soru-cevap usu
lüyle düzenlenen eserin üslübundan, so
ruların sorulup cevapların verildiği mec
liste bulunan üçüncü bir kişi, muhte
melen bir talebesi tarafından kaleme 
alındığı anlaşılmaktadır. Günlük hayat
ta 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. Özel
likle İfrikıye, Endülüs ve Sicilya toprak
larının hukuki statüsü ile ilgili kısmı dik
kati çeken eser dört bölümden meyda
na gelmektedir. On kısımdan oluşan bi
rinci bölümde ganimet. humus, enfal, 
ikta, ölü toprakların ihyası vb. konular 
ele alınmakta; dört kısımdan meydana 
gelen ikinci bölümde divan teşkilatı, çe
şitli savaş gelirleri, ifrikıye, Endülüs ve 
Sicilya topraklarının hukuki statüsü vb. 
hususlarla ilgili meseleler incelenmek
te; on bir kısımdan teşekkül eden üçün
cü bölümde savaş hükümleri genel baş
lığı altında toplanabilecek bazı konular
la zekat mevzuu değerlendirilmekte; üç 
kısımdan ibaret olan dördüncü bölüm
de ise sahipleri bilinmeyen, gasp veya 
terkedilmiş toprak ve malların durumuy
la meşrü yollardan çalışıp kazanmak ve 
Allah yolunda harcamalarda bulunma
nın faziletine temas edilmektedir. ince
lediği meselelerin delillerini nadiren kay
deden müellif, çoğunlukla imam Malik 
ve Sahnün'un ictihadlarına dayanmakla 
birlikte yer yer diğer müctehidlerin gö
rüşlerini de zikretmektedir. Kurtubi, el
Cumt li-aJ:ıkômi'l-~ur'ôn'ında gani
met, 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 Es
curial Kütüphanesi'nde (nr. 1165, vr. 56) 

eksiksiz birer yazma nüshası bulunmak
tadır. Karaçi'deki Library of the lslamic 
Research Institute'ün Escurial'den te
min ettiği mikrofilm ise ilk kırk beş va-

raktan ibaret olup son kısmı eksiktir. 
İkinci bölümün ":f.ikru ifri~yye ve'I-En
delüs ve Şıkılliyye" başlığını taşıyan üçün
cü kısmı Fransızca tercümesiyle birlikte 
Hasan Hüsnü Abdülvehhab ve Ferhat 
ed-Deşravi ("Le Regime foncier en Sici
le au Moyen Age (IX• et x • siı~cles]", 
Etudes d 'Orientalisme, Il, 401 -444). dör
düncü bölüm ün "?,ikrü'l- emvali'lleti la 
yu'rafü erbabüha ... " başlığını taşıyan bi
rinci kısmı da Ferhat ed-Deşravi ("Kitab 
fi'l -emvaı ve'l-mekasib", Hauliyyatü 'l· 

Cami'ati 't· Tünisiyye, sy. 4, s. 83-100) ta
rafından yayımlanan eserin tamamını 
Rıza Muhammed ve Salim Şehade neş
retmişlerdir (Rabat 1988). 

Davüdi'nin günümüze ulaşan diğer 

önemli eseri de imam Malik' in el-Mu
vatta'ının muhtasar bir şerhi olan en
Nômf ii şer.f:ıi'l-Muvatta'dır. Trablus
garp'ta iken telif ettiği bu eserin tes
bit edilebilen yegane nüshası Fas'taki 
Karaviyyin Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (nr. 175). Sezgin, Tunus'taki Zeytüne 
Kütüphanesi'nde mevcut (nr. 10486), kla
sik 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 Muham

med- 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 Fer
hün, 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'. Dach
raoi. "Le Regime foncier en Sicile au Moyen 
Age (IX• e t x• siecles)", Etudes d 'Orientalis
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(nşr. Le Centre National de la Recherche Sci
entifique), 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. Man
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1403/1979-83, lll, 13·14; Ziriklf. el·A'lam (Fet
hullah). I, 264; Abul Muhsin Muhammed Shar
fuddin [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-me
kasib", Hauliyyatü'l-Cami'ati't-Tanisiyye, sy. 
4, Tunus 1967, s. 83-100. 
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DAV0Df. Muhammed b. Ali 

DAVÜDİ, Muhammed b. Ali 
( i.S~_, ı .ııı ~ 0: ~ ) 

Şemsüddln Muhammed b. All 
b. Ahmed el-Mısrl ed-Davudl 

(ö. 945 / 1539 [?)) 

Tabakatü'l-müfessirin adlı 
eseriyle tanınan alim. 

_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli 
bilgi yoktur. Kahire'de yetiştiği, Süyüti'
nin tanınmış talebeleri arasında yer al
dığı ve ömrünü burada geçirdiği anla
şılmaktadır. Zamanın önde gelen mu
haddislerinden sayılan ve fıkıh açısından 
Şafii mezhebine mensup olan Davüdi'nin 
Maliki olduğu da ileri sürülmüştür. 

Hacası Süyüti'nin hayatı hakkında yaz
dığı bir 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 zikret
tiğ i ve bu iki tarih arasında on beş aydan 
fazla bir süre bulunduğu dikkate alınır
sa bu tesbiti ihtiyatla karşılamak ge
rekmektedir. Nitekim bu tarihin 946 ol
duğu, 945 şeklindeki kaydın sehiv eseri 
olduğu da ileri sürülmüştür (Gazzi. s. 
72-73). 

Davüdi'nin en önemli eseri Taba~a
tü '1-müfessirin 'idir. Kaynakların belirt
tiğine göre hacası Süyüti. ashaptan iti
baren bütün müfessirlerin biyografileri
ni içine alacak bir kitap yazmaya başla
mış, fakat tamamlayamamıştır. 136 mü
fessirin hayatını ihtiva eden bu çalışma
yı Davüdi temize çekmiş, daha sonra da 
hocasının sonuçlandıramadığı işi kendi
si ele alarak bu eserini telif etmiştir. 
704 müfessirin biyografisine yer verilen 
eserin tertibinde alfabetik sıra gözetil
miş, müfessirlerin hayatları hakkında 

kısa bilgi verilirken eserleri ve ilmi yön
leri daha geniş şekilde ele alınmıştır. 

Eserde biyografiler incelenirken fayda
lanılan 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 Taeed
din İbnü's-Sübki'nin (ö 771 1 1370) Ta
ba~atü'ş-Şuti'iyyeti'l-kübrii adlı ese
rine bir zeyil yazdığı da kaynaklarda zik-

51 



DAVODi, Muhammed b. Ali 

redilmektedir. Brockelmann her ne ka
dar onun el- İtl:zô.i bi- temyizi mô. te bi 'a 
fihi'l-Beyiô.vi şô.!:zibe'l-Keşşô.f adlı bir 
risaJesinin bulunduğunu zikretmekte ise 
de (GAL Suppl., ı . 74I) Süleymaniye (Ye
nicami. nr. I I82, vr. 7b_ rob) ve Köprülü 
(nr. 7, vr. I •-6") kütüphanelerinde mev
cut yazma nüshalarının üzerinde yapılan 
incelemeden, eserin Süyütfnin talebele
rinden Ebü Abdullah Muhammed b. Yü
suf eş-Şami'ye ait olduğu anlaşılmıştır. 

Nitekim Katib Çelebi ve Kettani de bu 
risaleyi Muhammed b. Yüsuf eş-Şamfye 
nisbet etmektedirler (Keşfü 'z-?unan, ı . 

I93; er-Risaletü 'l-müstetra{e, s. I99). 
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Davüdi. Taba~atü 'l-müfessirrn. naşirin mu
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Fihrisü ma!Jtütati Köprülü, İstanbul 140611986, 
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DAVUDOGLU, Ahmet 
(1912 -1983) 

Son dönem fıkıh ve hadis alimi. 
_j 

Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinde
ki Şumnu vilayetine bağlı Kalaycıköy'de 
doğdu. Dedesi Davud Ağa, Koca Yüsuf 
ile birlikte başaltı derecesine kadar yük
selmiş bir pehlivan, babası Hasan Ağa 
ise fakir bir çiftçiydi. Davudoğlu altı ya
şında sıbyan mektebine başladı; ertesi 
yıl çağdaş usulle eğitim vermek üzere 
kurulan köy mektebine kaydoldu. 1924'
te komşu Ekizce köyünde yeni açılan rüş
diye mektebine girdi. Bu okulu bitirdik
ten sonra Şumnu'daki Medresetü'n-nüv
vab'a devam etti; 1 Temmuz 1933'te li
se kısmından, 25 Temmuz 1936'da yük
sek kısmından mezun oldu. Aynı yıl, de-
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Davudoğlu 

receye giren iki arkadaşı ile birlikte Bul
garistan başmüftülüğü tarafından ihti
sas için Mısır ' a gönderilen Davudoğlu, 
Cami'atü'l-Ezher Külliyyetü ' ş-şeria 'yı bi
tirerek ülkesine döndü (ı 942). önce Med
resetü 'n-nüwab'ın lise ve yüksek kısırn
Iarına öğretim üyesi, iki yıl sonra da ay
nı medreseye müdür tayin edildi (ı 944) . 

Bu görevi sırasında Şumnu komünist ida
resinin baskılarına ve anarşist öğrenci
lerin eylemlerine karşı mücadele verdi. 

1945 Mayısının başlarında Türkiye le
hine faaliyette bulunacak bir casusluk 
örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanarak 
Sofya'daki askeri mahkemeye sevkedil
di; burada ağır işkencelere maruz kaldı 
ve bir ay kadar hapsedildL Daha sonra 
Rositsa kasabası yakınlarındaki topla
ma kampına gönderilerak baraj inşaatın
da çalıştırıldı. 17 Kasım 194S'te hastalı
ğı sebebiyle serbest bırakılıp eski göre
vine iade edilen Davudoğlu, kısa bir sü
re sonra istifasını vererek öğretmenliğe 
döndü. Bu sıralarda bir yağmur duasın

daki vaazından dolayı Şumnu milis ku
mandanı tarafından ömür boyu hapisle 
tehdit edilince Türkiye'ye kaçmak iste
di, ancak başaramadı. Daha sonra güç
lükle pasaport temin ederek 31 Aralık 

1949 tarihinde hanımı ve iki kızı ile bir
likte Türkiye'ye göç etti. 

Ahmet Davudoğlu önce Adapazarı'n
daki bir akrabasının yanına yerleşti. Bir 
müddet sonra istanbul'a giderek Yedi
kule Küçükefendi Camii 'nde imamlığa 
başladı. Ardından gezici vaizliğe tayin 
edildi. Sekiz ay kadar Ankara'da vaizlik 
yaptıktan sonra sırasıyla Bursa· da Or
hangazi ilçesi müftülüğüne (7 Ocak I 95 ı) . 

istanbul'da Fatih Kütüphanesi memur
luğuna (29 Haziran I 953) ve bu kütüpha
nenin Süleymaniye'ye nakli üzerine de 
(6 Eylül ı 956) Süleymaniye Kütüphanesi 
memurluğuna tayin edildi. Bu kütüpha
nedeki görevi sırasında bir yandan da 
istanbul imam- Hatip Okulu'nda ders 
verdi. 16 Kasım 1959 tarihinde, o yıl öğ
retime başlayan İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü'nün öğretim kadrosu içinde 
yer aldı ; S Şubat 1960'ta müdür mua
vini vekili. 7 Ağustos 1962'de müdür ve
kili. 13 Mart 1963'te de müdür oldu. 25 
Aralık 1964 tarihine kadar sürdürdüğü 
bu son görevinin ardından aynı kurum
da Arap dili ve edebiyatı derslerini akut
tu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
1966 yılında Konya'da düzenlenen müf
tüler seminerinde laikliğe aykırı beyan 
ve telkinlerde bulunduğu gerekçesiyle 
Konya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 

22 Mart 1968 tarihinde bir yıl ağır ha
pis. Kırşehir'de dört ay zorunlu ikamet 
ve memuriyerten ihraç cezalarına çarp
tırıldı. 1 S Mart 1971 ·de memuriyetle 
ilişkisi kesildi ; ancak emeklilik hakları 
zayi olmadı. Cezasını tamamladıktan son
ra ilmi çalışmalarını evinde sürdüren Da
vudoğlu 7 Nisan 1983 tarihinde vefat et
ti ve Eyüp Kabristanı'na defnedildi. 

Türkçe'den başka Arapça ve Bulgarca 
bilen Davudoğlu inançlarına bağlılığı. ya
şayışındaki sadelik ve alçak gönüllülüğü 
ile temayüz eden bir İslam alimidir. Aşı
rı muhafazakarlığı sebebiyle yenileşme 
hareketlerine karşı çıkmıştır. Ona göre 
din, "neşvünema bulmakla değil ancak 
çelik gibi donuk durmakla ilahi vasfını 
muhafaza etmiş ve edecektir ; yenilik ta
raftarları ise farkında olmadan İslami
yet'i tahrip etmektedirler" (Selamet Yol

ları, ı . s. E) Onun bu fikirleri benimseme
sinde. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efen
di ile yakın dostluğu bulunan ve bir müd
det Bulgaristan başmüftülüğü yapmış 
olan kayınpederi Hüseyin Hüsnü Efen
di'nin, Atatürk devri laik Türkiyesinde
ki bazı dini kısıtlamalara karşı giriştiği 

şiddetli kalem mücadelesi ortamında 

yetişmesinin yanı sıra bizzat kendisinin 
de Bulgaristan ve Mısır' da benzeri uy
gulamalarla karşılaşmasının büyük et
kisi olmalıdır. 

Eserleri. 1. Selô.met Yolları (1-IV, istan
bul ı 965- ı 967) . İbn Hacer ei-Askalani'
nin ahkam hadislerine dair Bülı1.gu 'l

merô.m adlı eserinin tercüme ve şerhi 

olup tam adı Bulı1.ğu'l-Merô.m Tercü
mesi ve Şerhi : Sel amet Yolları'dır. Çe
şitli ofset baskıları yapılan eser. büyük 
ölçüde Emir es-San·ani'nin Sübülü's-se
lô.m adlı şerhine dayandığı, hatta -Ehl-i 
sünnet dışı mezhep ve tırkaların görüş
leri atılarak- onun bir tercümesi mahi
yetinde olduğu için bu şekilde adlandı
rılmıştır. 2. Sahih -i Müslim Tercemesi 
ve Şerhi (! -Xl. istanbul I 973- I 980) Müs
lim b. Haccac'ın el- Cô.mi 'u 's- şahil:z ad
lı meşhur hadis kitabının tercüme ve şer
hi olup 1986 ve 1993 yıllarında iki ayrı 
fihristi yapılmıştır. 3. Kur'ô.n-ı K erim ve 
İzahlı Meô.li (İ stanbul ı 988). 4. Tibyô.n 
Tefsiri (!-IV, istanbul ı 980- I 98 1) Ayınta
bi Mehmed Efendi'ye ait Telsir-i Tib
yô.n adlı Türkçe tefsirin Süleyman Fahir 
Bey tarafından sadeleştirilen nüshası

nın yeniden gözden geçirilmiş şeklidir. 

s. Reddü 'l-muhtô.r ale'd-Dürri'l -muh
tô.r (1-XVlll , istanbul I 982- I 988 ). İbn Abi
din'in fıkha dair meşhur eseri Reddü '1 -
mu!:ztô.r'ın tercümesidir. Davudoğlu bu 


