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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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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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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 



eserin ilk on cildini hazırlamış, geriye ka
lan kısım Mehmet Savaş ve Mazhar Taş
kesenlioğlu tarafından tercüme edilmiş
tir. 6. Mülteka Tercemesi (l-11, istanbul 
ı 980- ı 983) Mehmed Mevküfatf' nin, İb
rahim b. Muhammed el- Halebi'ye ait 
Mülte~a'l- ebJ:ıur adlı fıkha dair eseri
ne yaptığı ilaveli tercümenin sadeleşti
riimiş şeklidir. 7. Dini Tamir Davasın
da Din Tahripçileri (İstanbul I 974, ı 978, 

ı 980). Yenilikçi İslamcılık akımına reddi
yedir. 8. Ölüm Daha Güzeldi (İstanbul 
ı 970, ı 979). Hatıralarını ihtiva etmekte
dir. Davudoğlu, Mehmed Zihni Efendi'
nin Ni'met-i İsldm adlı eserini de sade
leştirmiş, ancak bu eser henüz basılma
mıştır. 
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Kelimenin aslı Arapça tabi olup Türk
çe'ye tabul, tavul, tavıl, davul; Batı dil
lerine Endülüs üzerinden atabal (et-tabi), 
Osmanlılar aracılığıyla da tabor ve tam
bor 1 tambour şekillerinde geçmiştir (ge
niş bilgi için bk. Webster's Third, s. I 36 ; 
Kluque, s. 768). Arapça tabi ise milattan 
önce lll. binyılda Akkadlar tarafından bu 
çalgıya verilen ve sözlük anlamı "çift" 
olan tapalu 1 tabalu isminden gelmekte
dir (v. Soden, III, I 320, I 376). Bu durum, 
bir kasnağın iki tarafına deri gerilerek 
yapılan davulun tek taraflı olan deften 
daha sonra icat edildiğini gösterir (bk. 
DEF). 

Davut, dünyanın en eski müzik aletle
ri olan vurmalı sazlardan biridir. Tasvirl 
sanattaki ilk örneklerine Sumerler'e ait 
kabartmalar üzerinde rastlanmakta (m.ö. 
lll. binyıl) ve elle çalındığı görülmektedir. 
Daha geç dönemlere ait bir Hitit kabart
masında da (m.ö. I. binyıl) iki kişi tara
fından ve yine elle çalınırken resmedil
miştir. Buradan. davulun çok uzun bir 
süre elle çalındığı ve tokmağın sonra
dan ilave edildiği anlaşılmaktadır. Elde 
somut kanıt bulunmamakla birlikte Şa-

manizm' deki kutsal şaman davutunun 
şamanın binek hayvanı, tokmağın da 
kamçısı olduğu yolundaki inanca ve kut
sal geyik derisi gerilmiş davulun yine kut
sal sayılan geyik ayağı ile çalınması hu
susuna dayanarak tokmağın daha ya
kın yıllarda ve Orta Asya'da eklenmiş ol
duğu düşünülebilir. 

Mes'üdf'ye göre davul ve defın müci
di, Kabil'in torunlarından Tubal b. Lamek 
b. Metuşelah'tır (MürQcü'?·?eheb, IV, 220). 
Ebü Talib el-Mufaddal ise bu çalgıları ilk 
defa Lamek'in karısı veya cariyesi olan 
Sıla'iıın (Tsilla) yaptığını söylemektedir 
(KiUibü 'l-Melahf ve esma,ihti, s. 14). Bu 
rivayetlerin kaynağı ise yanlış ve eksik 
nakledilen Ahd -i Atik'teki çenk ve boru 
çalanların atasının Kabil'in torunlarından 
Yubal b. Lamek olduğuna dair ifadedir 
(Tekvin, 4/ 21). Kitab-ı Mukaddes'te ve 
Kur'an'da davutdan bahsedilmemekte, 
buna karşılık bazı hadislerde "tabi" ke
limesine rastlanmaktadır; ancak bunun 
davut anlamına gelip gelmediği tartış
malıdır. Abdullah b. ömer'in bir davut 
sesi (savte tablin) duyduğunda kulakları

nı tıkadığı, Hz. Peygamber'in de öyle yap
tığı şeklindeki rivayet (İbn Mace, "NikaJ.:ı", 
2 ı) birkaç yerde geçmekte, fakat gerek 
senedi gerekse Ebü Davüd'un aynı hadisi 
"tabi" yerine "mizmar" (kaval, düdük) şek
linde rivayet etmesi ve bu rivayeti de 
münker sayması ("Edeb", 52) sebebiyle 
zayıf kabul edilmektedir. Ayrıca yine bir 
hadiste görülen ve çeşitli anlamları bu
lunan "kübe" kelimesinin de davut yeri
ne yazılmış olabileceği ileri sürülmüş ve 
bazı müellifler bir müzik aleti kabul et
tikleri ve kadınsı erkeklerce çalındığını 
söyledikleri kübe için "tablü'l-muhannes" 
tabirini kullanmışlardır (Ebü Davüd, "Eşri
be", 5, 7) . Davulun hadislerde fazla zikre
dilmemesi, herhalde Araplar'da def ka
dar yaygın olmamasından ileri gelmekte
dir. Bununla birlikte dini literatürde da
vut çalmanın ve dinlemenin şer'l hükmü
nü ilgilendiren genel ve özel değerlendir
melere sıkça rastlanır. Özetle ifade et
mek gerekirse müzik ve çalgı aletlerine 
karşı bilhassa ilk dönem İslam alimleri
nin gösterdiği olumsuz ve yasakçı tav
rm temelinde bu tür aletlerin içki, ku
mar ve fuhuş ortamında çalındığı, ha
ramların işlenmesine, ibadetterin ve di
ğer asır görevlerin terk ve ihmal edil
mesine yol açtığı, İslam öncesi hayat tar
zını hatırlattığı gibi kaygılar yatar. An
cak sonraki dönemlerde bu tavrın kıs
men yumuşadığı ve konunun belli ayı
rımlar yapılarak ele alındığı görülmek-
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tedir. Nitekim Gazzali. içki meclislerin
de çalınan birçok telli ve nefesli çalgı 

aletini caiz görmezken böyle bir kullanı
rnın dışında tuttuğu davut ve benzeri çal
gıların yasak olmadığını belirtir (İ/:tya,, 

ll, 271 -273). Kur'an'da "boş söz" (lehvü'l
hadis) kınanırken (b k. Lokman 3 ı 1 6) bu 
ifadenin dotaylı olarak davulu da kapsa
dığı görüşüne karşı (Ta beri, XXI, 4 I) sa
vaşta askeri harekatı yönlendirme, as
kerleri cesaretlendirip düşmanı korkut
ma, nikah ve benzeri merasimleri ilan 
etme gibi birçok meşrü kullanım alanı 
örnek gösterilerek davulun da def gibi 
kural olarak caiz olduğu savunulur (Ebü 
Bekir ibnü'l-Arabi, Il, 1493-1494; Abdül
ganT en-NablusT, s. 42) . Dini açıdan haram 
ve helal vasfının eşyaya değil mükellef
lerin fiilierine taalluk ettiği göz önünde 
bulundurulursa diğer müzik aletleri gi
bi davulun da hangi ortamda, ne amaç
la kullanıldığı ve dinieyenin özel konu
munun ayrı bir önem taşıdığı söylenebi
lir. Esasen davulun cevazı, hukuken mal 
sayılıp sayılmayacağı konusunda İslam 
hukukçuları arasındaki görüş ayrılıkları 

da bu konudaki tecrübe, gözlem ve öl
çü farklılığından kaynaklanmaktadır. 

Davulun Avrupa gibi birçok yere Türk
ler tarafından götürülmesi ve bugün 
Anadolu'da -birbirinden ne kadar bağım
sız ve farklı olursa olsun- her yöredeki 
halk danslarının hemen daima davul
zurna eşliğinde oynanması, hatta yağlı 
güreş gibi geleneksel spor karşılaşmala
rının sürekli çalan davut -zurna sesleri 
arasında yapılması, bu aletin dünyada 
en fazla Türkler tarafından sevildiğini 

göstermektedir. Ayrıca adına ilk defa 
Orhun yazıtlarında köbürge şeklinde rast
lanan davut, Türkler'de sadece bir mü
zik aleti değil devlet sahibi olmayı gös
teren bir hakimiyet sembolüdür. 

Davul hükümdarlık alametleri arasın
da sayılır (İbn Haldün, I, 662; Kalkaşendi, 
IV, 7-8). İbn Haldün'un, Türkler'in bu ko
nuya aşırı derecede önem verdikleri şek
lindeki ifadesini tarihi rivayetler doğru
lamaktadır. "Nevbet" denilen ve muay
yen zamanlarda hükümdarıo meskeni 
önünde davut çalınayı ifade eden mera
simin Türkler'de oldukça uzun bir geç
mişi vardır. Divanü lugiiti't- Türk'te yer 
alan destanı bir rivayette, Zülkarneyn 
Semerkant'ı geçip Türk ülkesine yönel
diği zaman hükümdarıo Balasagun'daki 
sarayı önünde 360 nevbet davulu çalın
dığı nakledilir (lll, 413 vd.). Sayının yılın 
günleri kadar olması, muhtemelen Türk 
hükümdarının hükümranlığının devamı-
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