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rumlarda yargılamanın iadesi ve dava
nın yeniden görülmesi mümkündür (Me

celle, md. 1837-ı840). 
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DA'VET 
( ~..UI) 

İsiilm dinini yayma ve müslümanları 
dini görevlerini yerine getirmeye 

çağırma anlamına gelen 
İsiilmi bir terim. 

_j 

Da'vet kelimesi Arapça'da masdar olup 
sözlükte "çağırmak, seslenmek, adlan
dırmak, dua veya beddua etmek, ziyafe
te çağırmak, propaganda yapmak" gibi 
anlamlara gelir. Ayrıca da'vet aynı kök
ten bir isim olarak "ziyafet yemeği (veli-
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me), dava, şiar" gibi manalarda da kul
lanılmıştır. 

Kur'an-ı Kerim'de da'vet kelimesi altı 
ayette geçmekte olup aynı kökten de
ğişik türevleri 20S defa kullanılmış, ha
dis metinlerinde de çeşitli vesilelerle yer 
almıştır. Da'vet ve türevleri bu ayet ve 
hadislerde İslam'a ve İslami ilkelerin uy
gulanmasına çağrı yanında Allah'a yaka
rış (el-Bakara 2/ ı86 ; Yunus ı0/89 ; er
Ra'd 13/ 14; Buhari, "Da'avat", 26; Müs
lim, "İman", 334), insanların yeniden di
rilip mahşerde toplanmaları için kabirie
rinden çağınlmaları (er-ROm 301 25). ye
mek ve ziyafete çağırma (Buhari, "Nikdh", 
72; Müslim, "Nikaı,ı", ı 07, ı ı O) gibi deği
şik manalarda kullanılmıştır. 

Da'vet kelimesi terim olarak özellikle 
"İslam'a ve İslam esaslarının uygulan
masına çağrı" anlamına gelir. Kur'an-ı 
Kerim'de "İslam'a çağrı" (es-Saff 6ı / 7), 
"imana çağrı" (ei-Hadid 571 8). "Allah yo
luna çağrı" (en-Nahl ı6/ 125), "AIIah ' ın 

kitabına çağrı" (Al-i imran 3/23), "hakka 
çağrı" (er-Ra'd ı 3 / ı4) , "hayra çağrı" (Al-i 
imran 3/ 104), " kurtuluşa çağrı" (el-Mü'
min 40 / 4ı ), "hayat kaynağına çağrı" (ei
Enfa.I 8/24), "esenliğe çağrı" (Muhammed 
47 /35) gibi manalara gelen ifadeler da'
vetin İslami inanç ve değerlerin kabul 
edilip uygulanmasını sağlamayı hedef 
alan bir faaliyet olduğunu, dolayısıyla 

hem gayri müslimlere hem 'de müslü
manlara yönelik olabileceğini göstermek
tedir. Buna göre tebliğ, irşad, vaaz, na
sihat, inzar, tebşir, emir bi'l-ma'rüf ne
hiy ani'l -münker gibi terimler de sözlük 
anlamları itibariyle da'vetten farklı ol
makla birlikte uygulama ve gayeleri ba
kımından aynı veya yakın manaları ifa
de etmektedirler; bu sebeple da'vet ve 
tebliğ başta olmak üzere bu kavramlar 
sık sık birbirinin yerine kullanılmıştır. 

Kur'an-ı Kerim 'de Hz. Peygamber "AI
Iah'ın davetçisi" (daiyallah) olarak nite
lendirilmiş (el-Ahkaf 46/ 3ı) ve ona yük
lenen da'vet vazifesi "da'vet et" ( t~l) 
emri yanında "tebliğ et" ( t}! ), "hatırlat" 
(__,5~ ), "ikaz et" (J.:.öl) gibi daha başka 
kelimelerle de ifade edilmiştir. Ayrıca 

pek çok ayette Hz. Peygamber'in göre
vinin ancak "belağ" olduğu zikredilmek
tedir (mesela bk. Al-i imran 3/20; el-Ma
ide 5/ 92; er-Ra'd 13/ 40). Tebliğ ile aynı 
kökten olan belağ lafzı bütün bu ayet
lerde "da'vet" manasını ifade etmekte, 
öte yandan İslam dinini yaymanın yegane 
yolunun da'vet ve tebliğ olduğunu gös
termektedir. İslam'da savaşın "cihad" 

diye adlandırılması, savaşın gayesinin in
san öldürüp hükümranlık sağlamak ol
mayıp insanları hakka da'vet etmek, on
ların inançta ve arnelde doğruyu bulma
ları için gerekli yolları açmaya ve engel
leri ortadan kaldırmaya çalışmak oldu
ğunu gösterir. Zira cihadın ilk ve en te
mel safhası da'vet olup "i'la -yi kelimetul
lah" (tevhidi yayma) vazifesinin yerine ge
tirilmesinde da'vet imkanının mevcut ol
ması halinde silahlı savaşa gerek kal
mayacaktır. Nitekim bizzat Hz. Peygam
ber'in başlattığı ve sonraki dönemde de
vam ettirilen uygulamaya göre İslam or
du kumandanlarının öncelikle düşmanı 
İslam'a da'vet etmeleri gerekir. Bu da've
ti kabul edenler artık müslümanların 

kardeşleridir ve onları himaye etmek 
müslüman idarecilerin görevidir. Eğer 

müslüman olmaziarsa yöneticilerin ken
di halklarına zulmetmelerini önleyecek, 
İslam da'vetinin önündeki engelleri or
tadan kaldırarak insanların İslam'ı tanı
malarını ve gönüllü olarak iman etme
lerini sağlayacak bir anlaşma teklif edi
lir, bu teklif de kabul edilmezse da'vet 
yollarını açmak üzere son çare olarak 
savaşa girilir. Nitekim Serahsfnin nak
lettiğine göre (Mebsa~ X, 4-6) Hz. Pey
gamber bir ordu veya seriyye hazırladı
ğında kumandanına ve askerlerine özet
le şu Uilimatı verirdi: Allah adına gaza 
ediniz, Allah'ı inkar edenlerle savaşınız. 

Çocuklara dokunmayınız; aşırı gitmeyi
niz; haksızlık etmeyiniz. Müşrik düşman
larınızla karşılaştığınızda önce onları İs
lam'a da'vet ediniz ; eğer müslüman otur
Iarsa bunu yeterli bulunuz ve onlara kılıç 
çekmeyiniz; müslüman olmaziarsa bir 
anlaşma esası olmak üzere cizye verme
lerini teklif ediniz. Hatta ResOluilah baş

ka bir talimatında, düşmanların anlaş

ma yollarına yanaşmamaları durumun
da bile savaşı başlatan tarafın müslü
manlar olmaması için düşman tarafın 
harekete geçmesini beklemelerini em
retmiştir. 

Kur'an -ı Kerim'de çeşitli vesilelerle 
Hz. Muhammed'in risaletinin bütün in
sanlığı kapsadığı (mesela bk. el-A'rat 71 
158; Sebe 34/28) ve sadece İslam'ın Allah 
nezdinde geçerli din olduğu (bk. Al-i im
ran 3/ ı9, 85) belirtilmiştir. Yine Kur'an'
da Hz. Peygamber'in insanlar üzerinde 
bir zorba olmadığı (el-Gaşiye 88/22), gö
revinin irşad, tebliğ ve da'vetten ibaret 
bulunduğu (Al-i imran 3/20 ; ei-Maide 5/ 
92, 99; eş-Ş O ra 42 / 48), esasen ilke ola
rak dinde zorlamaya başvurulamayaca-



ğı, gerçek olanla olmayanın birbirinden 
ayrıldığı (el-Bakara 2/ 256), bundan son
ra artık iman edip etmemenin insanla
rın kendi istemelerine bağlı bulunauğu 
(ei-Kehf 18/ 29) ifade edilmiştir. Ayrıca 
Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber dai, 
beşir, nezir gibi sıfatlarla nitelendirile
rek onun misyonunun da'vet esasına da
yandığı vurgulanmış, özellikle Peygam
ber' in ve genel olarak müslümanların 
da'vet çalışmalarında uymaları gereken 
başlıca metotları göstermesi bakımın
dan son derece önem taşıyan bir ayet
te, "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel 
öğütle da'vet et ; onlarla tartışmanı en 
güzel bir şekilde sürdür" (en-Nahl 16/ 
ı 25) buyurularak da"vetin barışçı metot
larla yapılması öngörülmüştür. 

Hz. Peygamber'in risalet süresi bo
yunca en yakınında bulunanlardan baş

layarak sonunda bütün Arap yarımada
sim kapsayan da'vet faaliyetinde ulaş
mış bulunduğu büyük başarı, onun uy
guladığı da'vet metotlarının son derece 
tutarlı, makul, mantıki, sistemli, gerçek
çi, olayların gelişimine uygun ve başarı
ya götürücü metotlar olduğunu göster
mektedir. Bu metotların uygulanışında 
hazırlık, kadrolaşma, kitleleşme ve dev
letleşme şeklinde dört merhaleden ge
çildiği görülür. Hz. Muhammed, peygam
ber olmadan önce geçirmiş olduğu ruhi 
ve manevi hazırlıkla peygamberlik için 
gerekli olan kemale ulaştırıldıktan son- · 
ra da'vet faaliyetinin başlangıcında ön
celikle etrafında inançlı bir kadro oluş
turma çabasına girmiş, daha sonra bu 
kadro elemanlarının da katkılarıyla git
tikçe genişleyen bir müslüman kitle oluş
turulmuş ve son merhalede İslam'ın hü
kümranlığını ayakta tutacak, başlattığı 
da'vet faaliyetlerini başka milletiere ve 
ülkelere taşıracak olan islam devletini 
teşekkül ettirmiş, hem Allah 'ın elçisi 
hem de bu devletin lideri sıfatıyla kom
şu ülkelerin devlet başkanlarına da'vet 
mektupları göndererek sonraki yüzyıl
larda hızla gelişecek olan cihanşümul 

da'vet çalışmalarını fiilen başlatmıştır. 

Hz. Peygamber' in tebliğ faaliyetlerine 
dair literatür incelendiğinde onun da'
vetteki başarısını hazırlayan kendi kişi
liğine ve uygulamalarına bağlı arnilleri
nin başında da'vet ettiği dine samirni
yetle inanmasının ve bu dinin ilkelerini 
bütün ayrıntılarıyla kendi hayatına uy
gulamış olmasının geldiği görülür. Ayrı
ca muhataplarını tanımaya büyük önem 

verdiği, onların duygularını, isteklerini 
ve fert olarak özelliklerini dikkate aldı
ğı , muhataplarına daima değer verdiği, 
ilgi gösterdiği, yakınlaşma teminine gay
ret göstererek ortak noktalarda birleş
me esasından hareket ettiği, af. müsa
maha, yumuşaklık (hilim). şefkat ve mer
hameti kin, öfke, zorbalık ve düşmanlı
ğa tercih ettiği görülür. Kur'an-ı Kerim 
Hz. Muhammed'in muhataplarına karşı 
olan bu tavrını şu şekilde ifade eder: "ila
hi bir lutuf sayesinde sen onlara yumu
şak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli 
olsaydın çevrenden dağılır giderlerdi" 
(Al-i im ran 3/ ı 59) Hz. Peygamber'in da'
vet faaliyetlerindeki başarısının arnille
rinden biri de Kur'an'ın kendisine Herisi 
için ümit veren ayetlerinden (mesela bk. 
ei-Feth 48 / 1; en-Nasr 110/ 1-2) güç ala
rak ümitsizlik ve karamsarlığa kapılmak
sızın çalışmalarını daima sabır, azim, 
inımç ve kararlılıkla sürdürmesidir. Hz. 
Peygamber'in da'vet çalışmalarında önem 
verdiği bir diğer husus da sosyal mü
nasebetlerini aralıksız olarak sürdürme
si ve bu münasebetlerden azami ölçüde 
faydalanmasıdır. Hz. Muhammed müs
lüman olan ve olmayan akraba ve çev
resiyle ilgisini ısrarla devam ettirmiş, ev
lilik müessesesinden dahi da'vet lehine 
faydalanmış, toplumları üzerindeki et
.kilerini göz önüne alarak kabile reisieri
ne özel bir ilgi göstermiş, da'vetini sun
mak üzere toplantılar düzenlemiş, çar
şı , pazar, panayır ve ev gibi insanların 
toplu olarak bulunduğu her yerde teb
liğ faaliyetini sürdürmüştür. Onun teb
liğ ve da'vetteki başarısının sebeplerine 
çalışmalarında hiçbir zaman şahsi men
faat arzusunu katmamış olmasını da 
eklemek gerekir. 

Müslümanlığın yayılması ve ilkeleri
nin uygulanması da'vet faaliyetine bağ
landığından İslam dinine "da'vet dini" 
(dinü'd-da've) denilmiş ve da'vet müslü
manların kaçınılmaz görevlerinden biri 
sayılmıştır. Nitekim, "Sizden öyle bir ce
maat bulunsun ki -onlar insanları- hay
ra da'vet etsin; iyiliği emredip kötülük
ten sakındırsın" (Al-i imran 3/ 104) mea
lindeki ayet da'vetin içtimal bir vazife ol
duğunu açıkça göstermektedir. Bu gö
revin farz-ı ayın mı. yoksa farz-ı kifaye 
mi olduğu tartışmalıdır (b k. · Razi, VIII, 
165-168). Ancak realitede Asr-ı saadet'
ten itibaren tarih boyunca hemen bütün 
müslümanlar i'la-yi kelimetullah yolun
da da'veti şahsi bir yükümlülük kabul 

DA ' VET 

etmiş ve elverişli durumlarda bu yüküm
lülüğü hem arneli hem de sözlü olarak 
yerine getirmeye çalışmışlardır. Nitekim 
İran, Horasan, Maveranünnehir gibi böl
gelerle Afrika ' nın çeşitli yörelerinde is
lam 'ın yayılışı bu tür da 'vet faaliyetleriy
le gerçekleşmiştir. İslam'ın bu şekilde 
barışçı yollarla yayılışında müslüman ta
cirlerin da'vet çalışmalarının büyük payı 
vardır. Mesela Kuzey Afrika ile Habeşis
tan, Somali gibi Doğu Afrika ülkeleri da
ha çok Hadramutlu tüccarların da'vetle
riyle müslümanlaşmıştır. Hindistan, Çin 
ve Endonezya, Malezya, Filipinler gibi 
Uzakdoğu ülkelerinde de İslam'ın yayılı
şı aynı yolla gerçekleşmiştir. 

islam'a da'vet faaliyetinde önemli pa
yı olan bir kesim de süfilerdir. Nitekim 
Anadolu ve Balkanlar'ın islamiaşmasın
da en büyük şeref bu kesime aittir. Özel
likle Ahmed Yesevi, Abdülkadir-i Geyla
ni, Ebü'I-Hasan eş-Şazeli, Ebü'I-Abbas 
ei-Mürsi, İbn Ataullah ei-İskenderi. Sey
yid Ahmed et-Ticani, Seyyid Muhammed 
b. Ali es-Senüsi gibi ünlü süfiler gerek 
cezbedici dini-ahlaki şahsiyet ve yaşayış
larıyla, gerekse vaaz ve irşadlarıyla güç
lü ve etkili birer da'vetçi olarak kendi 
ülkelerinde faaliyet göstermişler, onla
rın müntesipleri de aynı faaliyetleri de
vam . ettirmişlerdir. Da'vet faaliyetinde 
tüccarlara ve süfilere hacıların ve ayrıca 
yabancılar eline düşen müslüman esir
lerin çabalarını da eklemek gerekir. Mu
kaddes topraklarda tazelenen ve güçle~ 
nen dini duygularla ülkelerine dönen ha
cılar, bu duyguların verdiği azim ve şevk
le birer İslam da'vetçisi olarak çalışmış
lardır. Hatta hacıların bu çalışmaların 

daki başarılarından kaygılanan bazı Av
rupalı yöneticiler kendi sömürgelerinde 
hacca gidişi kontrol altına alma gereği
ni duymuşlar, bunun için ağır vergiler 
koymuşlar, vizesiz hacca gidenlere cezai 
müeyyideler uygulamışlardır (bk. Arnold, 
s. 405-406). 

Hz. Muhammed ve diğer islam da'vet
Çilerinin şahsi çabaları yanında islam 'ın 
yapısından kaynaklanan bazı arniller de 
da'vetçilerin işlerini kolaylaştırmıştır. Bu 
arnillerin başında islam akidesinin akli, 
mantıki ve kolay kabul edilebilir olması 
gelir. "La ilahe illallah, Muhammedün re
sülullah" diyen her insan bu dine girmiş 
sayılır. Bu iki cümleyi kavramak için faz
la bir bilgi, akli cehd ve dini tecrübeye 
gerek yoktur; dini ifade ve tabirler hak
kında çok az malumatı olan bir kimse 
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DA'VET 

bile bu cümleterin anlamını kolaylıkla 

kavrar. Çünkü kelime-i tevhidin "la ila
he illallah" bölümü hemen hemen bü
tün insanların zaruri gördüğü bir iman 
ilkesini en yalın ve açık şekilde ifade 
eder. "Muhammedün resQiullah" bölü
mü ise beşeri alemin ilahf alemle müna
sebetini dile getirir ki bu da aynı şekil
de cihanşümul bir inançtır. 

İslam da'vetini kolaylaştıran diğer bir 
amil, ibadetterin insanla Allah ilişkisini 

görkemli bir şekilde yansıtması yanında 
zengin bir ahlaki ve sosyal muhteva ta
şımasıdır. Başlıca ibadetlerden namaz 
insanların Allah huzurundaki eşitliğini, 

İslam birliği ve kardeşliğini, oruç zen
ginlere yoksulların şartlarını yaşatmayı 
ve dayanışma duygusunu geliştirmeyi, 

zekat, fıtır sactakası ve kurban paylaş
ma duygu ve iradesini geliştirmeyi he
def alır. Hac ise İslam da'vetinin cihan
şümul başarısının en güçlü amillerinden
dir. Zira çeşitli dil, renk ve ırkiara men
sup insanların dünyanın en uzak köşe
lerinden gelerek mukaddes bir merkez
de toplanmalarını, tanışmalarını, sevgi 
ve kardeşlik bağları kurmalarını sağla
yan hac ibadeti bu görünümüyle İslam'ın 
cihanşümul bir insanlık dini olduğunun 
arneli bir delili şeklinde tezahür etmiştir. 

Ayrıca İslam dininin "müsamahakar hak 
din" oluşu (bk. /Vlüsned, 1, 236 ; VI, 116, 
233; Buhari, "İman", 29) ve bu prensibin 
tarih boyunca hemen bütün müslüman 
da'vetçiler ve fatihler tarafından tit izlik
le uygulanması, bu suretle başka diller
den, renklerden ve kültürlerden insan
lara geniş bir din ve vicdan hürriyeti ta
nınması, İslam dininin özellikle Afrika, 
İç Asya ve Uzakdoğu'nun nisbeten geri 
ve kültür seviyesi düşük toplumlarına 
aydınlatıcı, birleştirici ve bütünleştirici 

mahiyette itikadi, ahlaki ve hukuki pren
sipler sunması gibi sebepler de İslam 
da'vetinin kolaylıkla benimsenmesine 
yardımcı olmuştur. 

İslam'da Allah ile kul arasına herhan
gi bir vasıtanın sokulmaması ve bir ruh
hanlık sınıfının bulunmayışı İslam da've
tini hıristiyan misyonerliğinden tama
men farklı kılmıştır. Hıristiyan dünya
da misyonerlik tarihinin başlangıcı kili
se teşkilatının kuruluş dönemine kadar 
gider. Misyonerlik faaliyetleri kilisenin 
temel görevler i arasında yer almış, bu 
maksatla düzenli ve sürekli kurumlar 
ihdas edilmiş, özel olarak bu iş için gö
revlendirilmek üzere misyoner din adam
ları yetiştirilmiştir. Buna karşılık İslam'-
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da Allah ile kul arasında aracı bir sınıf 
veya teşkilatin bulunmayısı İslam dün
yasında bir misyonerlik müessesesinin 
doğmasını önlemiş ve da'vetin ferdi bir 
görev olarak yürütülmesine yol açmış, 

bu şekilde İslam da'veti, hıristiyan mis
yonerlik kurumunun aksine, müstemle
kecilik ve sömürü gibi siyasi ve ekono
mik art niyetler taşıyan organize bir ha
reket olmaktan uzak kalmıştır. Bunun
la birlikte İslam dünyasında da'vet çalış
malarının Ehl-i sünnet dışı bazı zümre
lerce daha çok siyasi maksattarla yürü
tüldüğü ve bu iş için özel da'vetçiler (du
at) yetiştirildiği de olmuştur. Yalancı pey
gamberlerin propagandalarına, Ernevi
ler'le Abbasiler 'in i ktidarı ele geçirme 
çabalarına, Haşimiler'in , Şiiler' in ve Fatı
miler, ismaililer, Karmatiler. Batıniler, 
Dürziler gibi muhtelif Şii fırkaların kı

yam ve faaliyetlerine de da'vet adı ve
rilmiş ve böylece da 'vet terimi dini an
lamın dan başka politik bir mana da ka
zanmış, özellikle Batıniyye'n in yürüttü
ğü propaganda ve kıyam da'vet kelime
sinin bu politik anlamının iyice belir len
mesini sağlamıştır. Bu faaliyetleri yürü
ten kişilere dai ( çağulu duat) deniliyordu. 
Umumiyetle özel olarak seçilmiş ve ye
tiştirilmiş kişilerden oluşan bu dailer hi
yerarşik bir sistem içinde, esasları en in
ce teferruatına kadar ve ustaca tesbit 
edilmiş bir programa göre da'vet faali
yetini yürütürler, casusluk yapar ve ge
rektiğinde mezhep savaşiarına katı lır

lardı. 

BatınTiiği siyasi iktidar haline getiren 
Fatımiler'de da'vet talimine büyük bir 
önem verilmiş, ed-dai el -kebirin yönet
tiği "mecalisü'l-hikme" adı verilen mec
lislerde da'vete dair bilgiler öğretilmiş

tir. Sarayın "ei-Muhawel" denilen kıs

mında da dai'd-duatın özel bir meclisi 
ve kürsi'd-da've adlı özel bir kürsüsü 
vardı. Emir Rıdvan b. Tutuş (ö 5071 111 3) 
döneminde Ha1ep'te de da'vet f aaliyet 
lerinin yönetildiği "Darü'd-da 've" adlı bir 
kurum bulunuyordu (bk. BATINİYYE; DAl ; 

FATIMİLER). 

İsmailiyye bünyesinde Müstansır-Bil
lah'ın ölümünden (487 1 1094) sonra bir 
bölünme olmuş, bunlardan Müsta'liler'in 
çalışmalarına "ed-da'vetü'l-kadime" de
nilmiş, bunların faaliyetini daha sonra 
Halife Amir' in oğlu olduğu iddia edilen 
Tayyib sürdürdüğü için hareket de "ed
da'vetü't-Tayyibiyye" adını almıştı. İsma
iliyye'nin diğer kolu olan Nizariyye'nin ça
lışmalarına ise "ed-da'vetü'l-cedide" de-

niliyordu. Bu hareketin en tanınmış dal
si Hasan Sabbah idi. Suriye Nizarileri (Fi
daiyyGn) ise kendilerini "ashabü'd-da'
ve'ti'l-hadiye" veya "mücahidün" diye ad
landırıyorlardı (bk. isMAiLiYYE). 

İslam dünyasında teşkilatlı tebliğ ve 
da'vet çalışmaları gerçekleştirmek için 
son bir asır içinde bazı teşebbüsler ol
muştur. Nitekim Hıristiyanlık dünyası

nın Afrika'da sömürgecilik hareketiyle 
birlikte sürdürdüğü yoğun misyonerlik 
çalışmalarına karşılık Osmanlılar da 
Uganda'dan başlamak üzere bu kıtada 
İslam da'vetini gerçekleştirmek maksa
dıyla 1870'1i yıllarda istanbul'da bir teş
kilat kurmuşlarsa da 1878'de Osman
lı- Rus Savaşı'nın çıkması yüzünden bu 
teşebbüs sonuçsuz kalmıştır. Reşid Rı
za 1910'da Kahire'de Darü'd -da've ve'l
irşact adını taşıyan ve hem gayri müs
limler arasında İslam'ı yayacak, hem de 
müslümanların dini yönden aydınlan

malarını sağlayacak da'vetçiler yetişti

recek bir müessese kurmuştu. Bu nevi 
teşkilatlar daha yaygın olarak Hindistan'
da kuruldu. Nitekim Ecmir'de Encümen-i 
Hamf-yi İslam, Haydarabad'da Encü
men-i Tebliğ - i İslam. KanpOr'da Medre
se-i İlahiyyat, Pencap't a Encümen-i İşa
at ve Ta'lim-i İslam, Delhi'de Encümen-i 
Hidayeti'I-İslam 1910'Iu yıllarda sayısı 
yirmi dokuzu bulan bu kurumların ön
de gelenleridir. Ne var ki bunların çoğu 

bir misyonerlik teşkilatı gibi özellikle di
ni propagandayı gaye edinmeyip da'vet 
faaliyeti geniş programlarının ancak bir 
parçasını teşkil ediyordu. Halen bazı İs
lam ülkelerinde modern imkanlardan da 
faydalanarak İslam dinini dünyaya tanı
tacak ve İslam da'vetinin yaşatılmasını 
sağlayacak ehliyetli kadrolar yetiştirmek 
maksadıyla öğretim müesseseleri kurul
muştur. Kahire'deki Camiatü'I - Ezher, 
Mekke'deki Camiatü ümmi'l-kura, Me
dine'deki ei-Camiatü'I-İslamiyye ve Ri
yad'daki Camiatü Muhammed b. SuOd'a 
bağlı Külliyetü'd-da've ve UsOiü'd-dfn 
adli fakülteler bu kuruluşlardandır. Ay
rıca şeriat fakültelerinin çoğunda da ay
nı maksatla kurulmuş da'vet bölümleri 
(kısmü ' d -da've) bulunmaktadır. Bu tür 
resmi kuruluşlar yanında Pakistan'daki 
Cemaat-i Tebliğ ve Cemaat-i islamı ile 
diğer bazı İslam ülkelerindeki benzeri 
cemiyet ve vakıf gibi özel kuruluşlar ta
rafından da diğer faaliyetleri yanında is
lam ülkelerinde ve dünyada da'vet ve 
tebliği esas alan çalışmalar yapılmakta
dır. 
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DAVİYYE ve İSBİTARİYYE 

ı 

( ~.Jl:::---~ 1 , ~_,ı..uı ) 
Ortaçağ'da 

dini ve askeri maksatlarla kurulan 

L 
iki şövalye tarikatı. 

_j 

Ortaçağ İslam tarihçilerinin "Daviyye" 
dedikleri Templier (Templar) tarikatı, 1119 
yılının sonunda Champagne şövalyelerin
den Hugues de Payns ve arkadaşları ta
rafından ll. Baudouin'in verdiği izinle Ku
düs'te kurulmuş ve 1128'de toplanan 
Troyes Konseyi'nde resmen bir tarikat 
olarak tanınmıştır. "Mescidiaksalılar" an
lamına gelen adını , Latinler'ce krallık sa
rayı olarak kullanılan ve bir kısmı ken
dilerine tahsis edilmiş bulunan Temple'
den (Templum Salomonis, Mescid-i Aksa) 
alır. Daviyye isminin ise Süryanlce "fa
kir" anlamına gelen bir kelimeden veya 
Latince'deki devötus (abid) sıfatından 

geldiği de ileri sürülmektedir (E/2 Suppl. 

IFrl. s. 204). Yine Ortaçağ İslam tarihçi
lerinin, adını "İsbitariyye" şeklinde Arap
çalaştırdıkları Hospitalier (yolcu ve yaban
cıları konuk edip ikıamda bulunan) tari
katının ortaya çıkışı Templier'den biraz 
daha eskidir. Aslında bir hayır kurulu
şu olan bu tarikat. Xl. yüzyılın sonlarına 
doğru Arnaifili İtalyan tacirler tarafın
dan müslümanlardan alınan özel izinle 
Kudüs'te, şehre gelecek yoksul ve has-

ta hacı adaylarına yardım etmek ama
cıyla kurulmuştur. önce İslam blmaris
tanlarından örnek alınarak Santa Maria 
Latina Kilisesi'nin yanına bir tabhane ya
pılmış, Kudüs'ün Haçlılar'ca zaptından 

(ı 099) sonra ise bu iki binanın yerine 
1 OOO'den fazla hastanın tedavi edilebil
diği büyük bir hastahane ile bir katedral 
inşa edilerek Saint Jean Baptist'e (Aziz 
Vaftizci Yahya) adanmıştır. Bu tarihten 
sonra Saint Jean'ın adıyla anılmaya baş
lanan bu sağlık kuruluşu, Batı tarihin
deki -klasik çağ hariç- ilk müstakil has
tahanedir. Hospitalier mensupları bu ilk 
hıristiyan hastahanesiyle İslam birnaris
tan geleneğini Batılılar'a tanıtmışlar ve 
asırlar boyunca Avrupa'nın çeşitli yerle
rinde kurdukları yeni hastahanelerde is
lam tıbbını, bu arada müslümanların cüz
zamlılara uyguladıkları muamele ve te
davi metotlarını da yaymışlardır (Thorne, 
s. 485). Hugues de Payns Templier şö
valyeleri tarikatını kurarken Raymond 
de Puy de Hospitalier'i bir şövalye tari 
katına dönüştürmüş ve bu tarihten son
ra tarikat daha çok Saint Jean şövalye
leri (daha sonra Rodos şövalyeleri, Malta 
şövalyel eri) adıyla anılmıştır. 

Hem hayır işleriyle hem de askeri ko
nularla meşgul olan bu iki tarikat, kısa 
zamanda büyük gelişme göstererek Do
ğu'da ve Avrupa'da birçok çiftlik, arazi 
ve akar sahibi olmuş, bankacılıkla ve ti
caretle uğraşmış, bu arada müslüman
larla ticaret yapabilmek için İslam hu
kukunu bilen uzmanlar kullanmıştır. 

Devletin resmi siyasetinden bağımsız 
hareket eden ve kendilerini sadece pa
paya karşı sorumlu sayan (İbnü'l-Esir. 
XII, 465-466) bu tarikatiara mensup şö
valyelerin sayısı ZOOO civarında idi ve Haç
lılar'ın çekirdek gücü olan en çetin sü
varileri meydana getiriyorlardı. İsbita
r iyye'nin alameti, zırhlarının üstüne giy
dikleri uzun mantolara işlenmiş beyaz 
haç, Daviyye'ninki ise beyaz pelerinler 
üzerine işlenmiş kırmızı haçtı ki bu ala
metler "Haçlı" isminin ortaya çıkmasın
da etkili olmuştur. Bu şövalyeler önce
leri Kudüs'ü sahile bağlayan "hacılar yo
lu"nu korumakla işe başlamışlar, daha 
sonra bütün Haçlı seferlerine katılmış

lar, müslümanların Endülüs'ten çıkarıl

masında ve Haçlılar'ın denizlerdeki hare
katında da görev almışlardır. Kudüs Kral
lığı döneminde tarikatların prens rütbe
sinde olan reisieri yüksek adalet diva
nında daimi üye idiler. O dönemde Hıs
nülekrad, Arka, Merkab, Sahyun, Kevkeb 
ve Beyticibrln kaleleri İsbitariyye ·nin; 

DAViYYE ve iSBiTARiYYE 

Antartus, Bağras, Gaston, Safed ve Gaz
ze kaleleri Daviyye'nin hakimiyetinde bu
lunuyordu. 

Daviyye ve İsbitariyye kelimeleri ilk de
fa İbnü'l-Kalanisl tarafından, 552 (1157) 

yılında Baniyas yakınında mağlüp edilen 
bir Haçlı Frank birliğinden bahsederken 
kullanılır (Tarfl].u Dımaşk:, s. 339) İsbita
riyye, 1136'da Kral V. Foulque'nin Bey
ticebrin'i kendilerine bırakması ile as
keri alanda önemli rol oynamaya başla

dılar ve 1144'te Trablus Kontu ll. Ray
mond'un Hısnülekrad'ı vermesiyle de 
gerçek anlamda bir güç haline geldiler. 
532-538 (1138-1144) yılları arasında Mes
cid-i Aksa'da Daviyye şövalyelerini ziya
ret ederek onlardan "dostlarım" diye bah
seden Üsame b. Münkız'dan, o sıralar
da Daviyye'nin de Haçlılar arasında ayrı 
bir askeri grup oluşturdukları öğrenil

mektedir (Kitabü'l-i'tibar, s. 134-135). 

Daviyye ve İsbitariyye'nin Dımaşk mu
hasarasına (1148). Askalan'ın zaptma 
(1153). Mısır seferlerine (1158, 1164) ve 
Dimyat kuşatmasına (I 169) katılmış ol
malarına rağmen Selçuklu ve Zengl dev
ri kaynaklarında haklarında verilen bil
giler son derece azdır; ancak Selahad
din-i EyyObl zamanında ve lll. Haçlı Se
feri sırasında ( 1187-1192) adiarına sıkça 

rastlanır. Özellikle Selahaddin- i EyyObf'
nin Remle yakınında baskina uğrama
sında ( 1177), ayrıca Haçlılar'a karşı ka
zandığı Merciuyün Zaferi'nde ( 1179) Da
viyye Haçlılar'ın saflarında faal rol oyna
mışlardır (Sena el·Berk:ı 'ş-Şami lnşr. Ra
mazan Şeşenl. ı. 3 ı 4, 328; Runciman, ll, 
342-349, 351-352). Hıttln Savaşı'na (lı87) 

katılan Daviyye ve İsbitariyye ' nin sayısı 
yaklaşık 1000 kişi idi. Savaştan önceki 
çarpışmalar sırasında İsbitariyye'nin re
isi öldürülmüş, zaferin kazanıldığı gün 
ise Daviyye'nin reisi esir alınmıştır. Sela
haddin-i EyyObl bu savaşta ele geçirilen 
Daviyye ve İsbitariyye esirlerini öldürt
müştür (Bündari, vr. 230•- 233•; imadüd
din el-İsfahanf, s. 60-63, 75-83; Runciman, 
ll, 385-386). Onun esiriere gösterdiği mü
samaha ile ün yapmasına rağmen şöval
yelere karşı sert davranmasının sebebi, 
bu savaşçıların ve özellikle Daviyye'nin 
müslümanlar karşısında çok acımasız 

olmalarıdır. Selahaddin-i EyyObl Hıttln 

Savaşı ' ndan sonra Daviyye'den Gazze, 
Darum, Safed ve Bağras' ı, isbitariyye'
den de Kevkeb, Beyticibrin ve Sahyun 
kalelerini almış, bu kalelerdeki ve Ku
düs'ün zaptından (2 Ekim 1187) sonra da 
buradaki şövalyelerin SOr'a ve Antakya'
ya gitmelerine izin vermiştir. lll. Haçlı 
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