
Muvahhidler dönemine ait Al tın Kule ile (ön planda) Ebu 
Ya'kub Yusuf tarafından yaptırılan lsbitiye Ulucamii'nin gü
nümüzde Santa Maria Kilisesi'ne çan kulesi olan minaresi 

dayalı idi. Ayrıca çevresinde üretilen aspir 
(sarı boya yapımındakullanılan bir bitki 
çeşidi). şeker kamışı ve pamuğun da ti
caret merkeziydi. 

Araplar, müvelledler ve mevali arasın
daki sürtüşmelere rağmen İşbiliye sosyal 
ve ekonomik açıdan kalkındı. 125'te (7 42-
43) Humus (Hıms) cündü buraya yerleş
tirildi. Bundan dolayı şehir zaman zaman 
Hum us adıyla anıldı. Bu tarihlerde Mısırlı 
ve Yemenli aileler de bu yörede iskan 
edildi. 230 (844) yılında Normanlar İşbili
ye'yi ele geçirip yağmalayınca Endülüs 
Emevi Hükümdan ll. Abdurrahman şeh
ri bu tür saldırılardan korumak için sur 
içine aldı ve bir de cami inşa ettirdi (gü
nümüzde bu caminin yerinde San Salva
dar Kilisesi bulunmaktadır). Abdullah za
manında Beni Haldun, Beni Ebu Abde ve 
Beni Haccac aileleri şehri yakıp yıktılar. lll. 
Abdurrahman isyanlara son verip şehir
de devlet otoritesini hakim kıldı. 301 'de 
(913) tahrip edilen (ibn izari, II, I30-13I. 
163-164) ve lll. Abdurrahman tarafından 
yeniden yaptırılan İşbiliye surları Endülüs 
Emevi Devleti'nin yıkılışından sonra tek
rar inşa edildi. 

İşbiliye mülukü't-tavaif döneminde Ab
badiler'in eline geçti. 414 ( 1 023) yılında 
Kadı Ebü 'I-Kasım İbn Abbad şehri hükü
met merkezi olarak ilan edince Endü
lüs'ün en önemli merkezlerinden biri du
rumuna geldi. İbn Abbad, Cehveriler'in 
hakimiyetine son vererek Kurtuba'yı da 
Abbadiler'e bağladı. Bu dönemde İşbili
ye edip ve şairlerin toplandığı bir kültür 
merkezi oldu. 484'te (1 091) Murabıtlar'ın 
eline geçen İşbiliye, 484-540 ( 1 091-1145) 

yılları arasında marnur bir şehir haline 
geldi . Çarşı ve pazarlarında canlı bir tica
ri hayat göze çarpıyordu (a.g.e. , IV. 105-
108) İşbiliye 526'da (1132) Kral VII. Al
fonso tarafından yağmalandı ve Murabıt
lar'ın İşbiliye valisi çarpışmalar sırasında 
öldürüldü. 

İbn Merdeniş ile kayınpederi İbn He
müşk döneminde İşbiliye halkı sıkıntılı 
günler yaşadı ve İbnü'I-Ahmer ile İbn Hud 
arasında el değiştirdi. Ancak Muvahhid
ler'den Ebu Ya'küb Yusuf b. Abdülmü'
min zamanında şehir Merakeş'ten son
raki ikinci hükümet merkezi haline geldi. 
564 ( 1168-69) yılında sel suları yüzünden 
büyük ölçüde tahribata maruz kalarak 
yıkı lan eski surları Ebu Ya'küb Yusuf ken
di özel servetiyle yeniden yaptırdı. 

İşbiliye , Muvahhidler döneminde birçok 
imar faaliyetine sahne oldu. uzak mesa
felerden su getirildi. Şehrin nüfusu arttı. 
Halkın gelir düzeyi yükseldi ve şehir "aru
su biladi'I-Endelüs" (Endülüs ülkesinin ge
lini) diye tanınmaya başlandı. Muvahhi
din Camii olarak bilinen İş biliye Camii ye
tersiz kalınca Ebu Ya'küb Yusuf, İşbiliye 
Ulucamii'nin yapılmasını emretti (567/ 
1171 ). Caminin. çan kulesine dönüştürü
len ve Giralda (Melviye) adı verilen mina
resi İşbiliye'nin sembolü durumundadır. 
Şehrin en önemli yapılarından olan Alka
zar (ei-Kasr) Sarayı'nın yapımına Muvah
hidler döneminde başlanmış. ancak hıris
tiyan hakimiyeti zamanında tamamlan
mıştır. Muvahhidler'in İşbiliye'de inşa et
tirdiği eserlerin sonuncusu ve Alkazar'ın 
bir parçası olan Altın Kule ( el-Burcü'z-ze
heb, la Torro del oro) günümüze ulaşmış
tır. 617'de (1220) İşbiliye'nin surları ye
nilendi. Şehir 597 ( 1200) yılında meyda
na gelen sel felaketinden. hıristiyan sal
dırılarının artmasından ve Muvahhidler 
Devleti'ndeki karışıklıklardan büyük za
rar gördü. VII. (XIII.) yüzyılda İşbiliye'de 
tercüme okulları açıldı. Yıllarca devam 
eden savaşlar ve on sekiz ay süren kuşat

madan sonra Kastilya Kralı lll. Fernando 
şehri ele geçirdi (646/1248) 400.000 ka
dar insan bölgeyi terketmek zorunda kal
dı. İşbiliye Ulucamii, Santa Maria Kilise
si'ne dönüştürüldü. Meriniler İşbiliye'yi 
ele geçirmek için çok gayret sarfettiler
se de başarılı olamadılar. 1996'daki sayı
ma göre şehrin nüfusu 697.487'dir. Or
taçağ'da İşbili nisbesiyle tanınan birçok 
alim vardır. Kitabü'l-FilaJ:ıayazarı Ebü'I
Hayr ei-İşbili, botanikçi İbnü ' I-Avvam , 
İbn Ebü'r-Rebi' ve Ebu Bekir İbnü'I-Arabi 
bunlardan birkaçıdır. 
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Sözlükte "incitmek, sıkıştırmak, acı 

çektirmek; kıvrım. hile" gibi anlamlara 
gelen Farsça şikenc (şikence) kelimesin
den Türkçe'ye geçen işkence. genel anla
mıyla bir canlıya maddi ve manevi olarak 
yapılan haksız eziyeti, acı ve ıstırap veren 
muameleyi ifade eder. Arapça'da azab, 
ta'zib, müsle, zulm, eziyet (bk. EZA) gibi 
kelimeler de bazı nüanslarla bu anlamı 
içerir. Hukuk dilinde işkence, geniş anla
mıyla bir şahsın maddi veya manevi var
lığına yön el tilmiş maksatlı ve haksız ezi
yeti, acı ve utanç verici tutum ve davra
nışı , dar ve teknik anlamıyla ise itirafta 
bulunması için sanığa veya cezalandırma 
amacıyla suçluya yapılan aynı nitelikteki 
haksız davranışları ifade eder. 

Günümüzde insanlık suçu olarak görü
len işkencenin insanlık tarihi kadar uzun 
bir geçmişi vardır. Kur'an'da peygamber
lerin ve onlara inananların öldürüldüğün
den, çeşitli işkencelere maruz bırakıldı
ğından söz edilir (el-Bakara 2/61, 9!; Al-i 
imran 3/21.112, 181; en-Nisa4/ 155 ; el
En'am 6/34; ei-Mü'min 40/28; ei-BurOc 85/ 
4 ı . Yahudilerin Babil'de ve Filistin'de, mi
l atta n sonra ilk üç asırda hıristiyanların 
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putperest Roma imparatorluğu coğraf
yasında inançları sebebiyle eziyet gör
düğü . h ı ristiyan dünyasında engizisyon 
mahkemelerinin farklı inanış ve mezhep 
mensuplarını yargıladığı. savaş esirlerine. 
suçlu ve sanıkiara cezalandırma ya da iti
raf ettirme amacıyla tarihin hemen her 
devrinde çeşitli işkencelerin yapıldığı 
bil inmektedir. Mekke döneminde Hz. 
Peygamber ve ilk müslümanlar da müş
riklerin çeşitli i şkencelerine maruz kal
mışlardı. Böyle bir tarih! tecrübe sonra
sında bir rahmet dini olarak gönderilen 
islam kendini hak din olarak tanıtınakla 
birlikte muhataplarına din hürriyeti ta
nımış. h ür bir seçimle benimsenen inan
cı ve yapılan davranışları değerli sayıp in
sanların zorla müslüman edilmesine razı 

olmam ıştır. Savaş hukukunun düzenle
nerek karşılıklı ilişkilerde insan! ilkelerin 
telkin edilmesi. insanın saygın bir varlık. 

yeryüzündeki diğer canlılar ve eşyanın da 
insana verilmiş bir emanet sayılması ; yar
gılamanın objektif ve zahiri deliliere bağ
lanması . kul hakkı ihlali ağır günahlardan 
sayılarak bütün beşeri ilişkilerde hoşgö
rü . şefkat. adalet gibi ahlak! esasların 
hakim kılınması da yine islam'ın bu alan
da üzerinde durduğu öncelikli hedefler 
arasında yer almıştır. Gelip geçeniere ezi
yet ver en bir nesnenin yoldan kaldırı l 

ması din! öğretide ibadet sayılır (Buhilr'l. 
"Me?alim" , 24). ResGl-i Ekrem'in Veda 
hutbesi. temel insan hakları fikrinin be
nimsenmesi ve yerleşmesinde önemli bir 
adım olmuştur. Kur'an'da adalet ve ma
ruf kavramları hak ve hukuka uygun dav
ranışı. zu lüm de her türlü haksızlığı ve 
aşırılığı kapsayacak bir içerikte sunulur. 
Yine Kur'an bir topluluğa duyulan öfkenin 
kişiyi adaletsizfiğe sevketmemesini em
reder (el-Maide 5/8) . 

Hz. Peygamber'in. telkin ettiği genel 
insan! ve ahlak! ilkelerin ve bunları bizzat 
uygulayarak müslümanlara örnek bir ha
yat modeli oluşturmasının yanı sıra han
gi canlıyakarşı işlenirse işlensin her tür 
işkenceyi şiddetle kınayan ve yasaklayan 
sözleri de müslümanlar için genel bir dav
ranış bilinci oluşturmayı hedefler. Bir kut
s! hadiste Allah'ın , "Kullanma işkence et
meyiniz" buyurduğunu bildiren (Müsned, 

IV, 172-173) ve. "Dünyada insanlara işken

ce edenlere Allah da ahirette ceza verir" 
diyen ResGl-i Ekrem (Müslim, "Birr", 117-
ı ı9 ; E bO DavGd, "İmare", 32). işkencenin 
insanı yeryüzünün efendisi olarak yara
tan Allah'a karşı da bir saygısızlık oldu
ğuna işaret eder. Hz. Peygamber haklı · 
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cezalandırmada bile yüze vurulmasını kı
nam ış (Müslim , "Birr", ı ı 3), müslüman
gayri müslim, hür-köle veya suçlu -suç
suz ayırımı yapmaksızın insanlara ve sa
vaş şartlarında azılı düşmaniara bile iş
kence yapılmasını. haklı cezalandırmada 
ölçüyü kaçırıp işkence boyutuna vardırıl
masını da uygun bulmamıştır. Din! öğreti 
içinde yer alan bu genel ve özel hüküm
ler, hem geniş anlamıyla hem teknik an
lamda işkencenin islam toplumunda suç 
ve günah olarak algılanıp uygulamada en 
alt düzeyde kalmasını sağlayan bir zihni
yetin temelleri olmuştur. Fıkıh literatü
ründe konunun daha çok sanık, suçlu, 
esir ve köle gibi zayıf tarafın haklarını ko
ruyucu çizgide ele alınması da aynı geliş
menin bir parçasıdır. Bununla birlikte fık
hın sosyal realiteyle ve toplumların şart 
ve gelenekleriyle yakın ilgisinin bulunma
sı ve bu ortamda mümkün olan bir iyileş

tirmeyi hedef alması sebebiyle islam top
lumlarında uygulamada işkence türü hak 
ihlallerinin bütünüyle ortadan kalktığını 
söylemek. yine fıkıh kültürünün bunlar
dan hiç etkilenmediğini iddia etmek doğ
ru olmaz. 

islam ' ın hayvaniara şefkat ve merha
metle davranınayı öğütleyip onlara ezi-· 
yeti yasaklaması bir yönden dinin genel 
öğretisinin bir alandaki uygulamasına. 
diğer yönden de insanlar arasında zulüm 
ve işkencenin ortadan kaldırılmasına yö
nelik eğitim programının önemli bir mer
halesi görünümündedir. Hz. Peygam
ber'in. "Merhamet edene Allah da mer
hamet eder; siz yerdekine merhamet 
edin ki gökteki de size merhamet etsin" 
mealindeki hadisi (E bO DavGd, "Edeb", 
58) bu konuda kapsamlı bir çerçeve oluş
turur. ResGl-i Ekrem. bir kediyi hapsede
rek açlıktan ve susuzluktan ölmesine yol 
açan bir kadının bu yüzden cehennemlik 
olduğunu bildirmiş (Müsl im, "Selam", 
ı 51-ı 5 2, "Thvbe" . 2 5), hayvanlarını aç bı
rakan ve onlara eziyet eden kimseleri Al
lah'tan korkmaya çağırarak ikaz etmiş 
(EbG DavGd, "Cihad", 44). yavruları alın
dığı için ıstırap içinde kanat çırpan bir ku
şu görünce bunu yapanları uyarıp yavru
larının ger i verilmesini emretmiş (EbG 
DavGd. "Cihad", 112), hattasağınaesna

sında koyunların memelerinin incinme
mesi için sağıcıların tırnaklarını kesme
lerini istemiştir (Abdülhay el-Kettanl, ll , 
369) . Hz. Peygamber'in canlı hayvanın 
atış hedefi yapılmasını . zevk için avianıl
masını ve dövüştürülmesini. hayvaniara 
lanet ve beddua okumayı . başlarına vu-

rularak dövülmelerini . yüzlerine damga 
basılmasını yasakladığı da bilinmektedir 
(Buhar!, " Zeba'ii:ı" , 25; Müslim, "Birr" , 80, 
"Libas", 106-I ı2. "Şayd" , 58-60; Ebu oa
vod. "Cihad", 51; Nesa!, "Eçlai:ıl", 42). N as
ların, sözlü ve fiili sünnetin telkin ettiği 
insani ilkeler ve davranış bilinci sebebiy
ledir ki Hulefa-yi Raşidln döneminden it i
baren hayvaniara iyi davranılmasına, on
lara eziyet ve işkence yapılmamasına 
yönelik bir dizi ikazınyapıldığı , bazı idari 
tedbirlerin alındığı, aksine davrananların 
uyarıldığı veya cezalandırıldığı görülür. 
Fıkıh literatüründe konu bu duyarlılık is
tikametinde ele alınmış, ahlak! ve dini so
rumluluk uyarısının yanı sıra iyiliğin em
redilip kötülüğün önlenmesi, hisbe ve va
kıf gibi kavram ve kurumlar aracılığıyla 
toplumsal sağduyuya bu alanda önemli 
ödevler yüklenmiştir. 

Olağan üstü şartların ve mütekabiliyet 
ilkesinin hakim olduğu savaş haline iliş
kin olarak ayet ve hadislerin getirdiği in
sani esaslar ve savaş hukukunu düzenle
me çabaları da islam'ın bir rahmet ve ba
rış dini olup savaşa ancak arıii olarak izin 
verdiğinin açık bir kanıtı olarak dikkat çe
ker. Kur'an'da savaş esirleri yoksul ve ye
timle birlikte sayı larak bunlara yemekye
dirmek iyi kulların örnek davranışı olarak 
övülür (el-insan 76/8) . Hz. Peygamber de 
çeşitli talimat, tavsiye ve uygulamalarıy

la esiriere iyi davranılması , onlara eziyet 
ve işkence edilmemesi gerektiği üzerin
de ısrarla durmuş. kendisinden bilgi al
mak maksadıyla bile olsa esiri n dövülme
sini. işkenceye maruz bır akılmasını uygun 
görmemiş (Buhar!, "Me?alirn", 30; Ebu 
oavud , "Cihad", ı ı o; vakıdl, ll, 5ı4 ; ibn 
Hişam, I, 6 I 6-6 I 7; Sera h si, Şerf:ıu 's-Siye

ri'l-kebir, ll, 591). hatta esirlerin dağıtı
mında annelerle çocuklarının birbirinden 
ayrı düşürülmesini yasaklamıştır (Tirmi
zi, "Büyü<", 52, "Siyer", ı7) . Yine Resülul
lah'ın, azılı düşmanlarından biri esir alın

dığında ona işkence yapılmasını isteyen
lere, "Ben ona işkence yapmam. Peygam
ber bile olsam Allah beni de aynı şekilde 
cezalandırır" cevabını vermesi (Vakıdl, I, 
ı 07). düşmanın öldürülmesiyle ilgili ola
rak, "Öldürme konusunda insanların en 
çekingeni müminlerdir" demesi (İbn Ma
ce , "Diyat", 30; Ebu DavGd, "Cihad", ıiO), 
onun bütün canlılara karşı gösterdiği 
merhametin bir parçası olduğu kadar 
müslümanlar için de temel bir insani ilke 
anlamı taşır. Kaynakların verdiği bilgiler 
tarihi süreçte müslümanların . savaşın 

olağan üstü ve kışkırtıcı şartlarında bile 



peygamberlerinden devraldıkları bu çiz
giyi genelde korudukları yönündedir. Fı
kıh literatüründe esiriere yapılacak mu
amelelere ilişkin olarak yer verilen pren
sipler ve hukuki düzenlemeler, bir yönüy
le mukabele bi'l-misl prensibinin ve döne
min teamülünün izlerini taşısa da savaş
ta kadın ve çocukların korunması, esirle
re insan haysiyetiyle bağdaşmayan kö
tü muamelenin yapılmaması yönünde 
önemli tedbir ve yaptırımlar da içerir. Bu 
açıdan klasik fıkıh doktrinini, anılan konu
da hem ümmetin ortak duyarlılığını yan
sıtma hem de realiteyi mümkün olduğu 
ölçüde iyileştirme şeklinde iki amacı için
de barındıran tarihi bir tecrübe olarak 
görmek gerekir. 

Yargılama, ceza ve infaz hukuku işken
cenin en sık gündeme geldiği alandır. iş
kencenin terim anlamında sanık ve suç
luya uygulanan kötü muamelenin öne çık
ması da bundandır. Ayrıca cezalandırma 
sürecinde de olsa bir kimseye hukuk dışı 
hapis, dayak, tehdit de dahil herhangi bir 
haksız uygulamayı veya cezalandırma sı
nırının aşılmasını da işkence kapsamında 
görmek gerekir. Fıkıhta bir kimsenin aksi 
ispat edilmediği sürece suçsuzluğu ve 
borçsuzluğu esas alındığından sorgula
ma aşamasında sanığa işkence yapılma
sı d~iz görülmez ve suçu sabit olmadığı 
sürece kendisine suçsuz muamelesi ya
pılması istenir. İbn Hazm başta olmak 
üzere bir grup fakih, bu ilkeden hareketle 
suçluluğu kesinleşmedikçe sanığın hap
sedilmesini dahi uygun bulmaz (el-Mu
J:ıalla, XIII, 25-27). Hanefiler'den Ebu Yu
suf ve imam Muhammed'in de buna ya
kın bir temayülü vardır. Ancak cezalan
dırmadan çok güvenlik ve koruma ted
biri niteliğindeki ihtiyatl hapsin Hz. Pey
gamber dönemine kadar uzanan bir geç
mişi vardır ve fakihlerin çoğunluğu tara
fından da belli şartlarda caiz ve gerekli 
görülür. 

Doktrinde üzerinde hassasiyetle duru
lan husus, tutukluluk halinde sanığa su
çunu itiraf etmesi için baskı ve işkence
nin uygulanmamasıdır. Suç itirafının söz
lü şekilde ve mahkemede yapılması halin
de geçerli olması ilkesi de yine bu amaca 
yönelik bir tedbirdir. Ancak islam hukuk
çularının bu yaklaşımı. sanığın toplumda 
iyi tanınan veya durumu bilinmemekle 
birlikte sabıkası da bulunmayan bir kim
se olması halindedir. Sanığın daha önce 
had ve cinayet suçlarından birini işlemiş 
olması halinde tutukluluk süresince su
çunu ikrar etmesi için baskı ve eziyete 

maruz bırakılmasının caiz olup olmadığı 
ve bu şekilde sağlanan itirafın delil değeri 
doktrinde tartışmalıdır. Burada, şahitli
ğin temel ispat vasıtası olarak görülüp 
suçu ispat için iki şahidin bulunamaması 
durumunda bir yandan ikrarın önem ka
zanması ve bu yolla adaleti sağlama ça
bası, diğer yandan ikrarın h ür iradeyle ya
pılması ve suçun maddi unsurlarının oluş
masında hiçbir şüpheli durumun bulun
maması ilkesi çatışmakta ve bunlardan 
birine verilecek öncelik sonucu belirle
mektedir. Ödeme imkfını olduğu halde 
borcunu ödemeye yanaşmayan kimse
nin bir baskı aracı olarak hapsedilmesi
nin cevazı da benzeri bir bakış açısıyla ele 
alınır. 

Maddi baskı ve işkence altında zihnl 
fonksiyonlar düzenli çalışmayacağından 
bu şartlarda verilen bilginin ve yapılan ik
rarın gerçeği yansıtması şüphelidir. Ceza 
hukukunda şüphe suçun ispatı önündeki 
en büyük engeldir ve şüpheli durumdan 
sanık yararlandırılır. ikrah altında Allah'ı 
inkarın hüküm ifade etmeyeceğine ve 
zorlanan kimseden sorumluluğun kalktı
ğına dair naslar (en-Nahl 16/106; Buhar!. 
"İkrah", ı." Megazi", ı O, ı 3, 28; İbn Ma ce, 
"Tala)5", 16) dalaylı olarak buna da dela
let eder. Sahabeden Nu'man b. Beşir, hır
sızlık ithamıyla kendisine getirilen kişile
ri birkaç gün hapsettikten sonra serbest 
bırakmış. malları çalınan mağdurların. 

"Onlara dayak atmadan, kendilerini iyice 
sıkıştırmadan nasıl salıverirsin?" şeklin

de itirazda bulunmaları üzerine de, "Ne 
istiyorsunuz? isterseniz onları dövdüre
yim. Ama unutmayınız ki eğer çalınan 
mal kendilerinden çıkarsa ne ala, aksi 
takdirde onlara attırdığım dayağın aynı
sını size de attırırım" cevabını vermiş ve 
bunun Allah ve Resulü'nün hükmü oldu
ğunu söylemiştir (Ebu Davud, "J::Iudüd". 
lO; Nesa!, "~at<u's-sari)5" , 2). Hz. ömer 
de emniyet içinde olmayan sanığın açlık. 
korku ve hapis tehdidi altında kendi aley
hine verdiği ikrara güvenilemeyeceğini ve 
buna dayanarak hüküm vermenin uygun 
olmayacağını ifade ederek benzeri bir gö
rüşü dile getirir (Ebu Yusuf. s. ı 75). Kay
nakların verdiği bilgilerden. sanığa suçu
nu itiraf etmesi için işkence yapılmasının 
ve bu yolla alınan itirafa istinaden ceza 
verilmesinin caiz olmadığı görüşünün sa
ha be ve tabiin alimleri arasında yaygın 
olduğu anlaşılmaktadır (Eb O Yusuf, s. ı 75-
ı 76; Abdürrezzak es-San 'anl, X, ı 92- ı 93; 
İbn Hazm, Xlll, 40-43). ileri dönemlerde de 
aynı görüş korunarak imam Malik, İbn 
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Hazm, Serahsi ve diğer birçok fakih pran
gaya vurma, dövme. hapis tehdidi gibi ce
bir ve şiddet vasıtalarıyla kişinin had ge
rektiren bir suçu ikrar etmesinin herhan
gi bir hüküm doğurmayacağını belirtmiş
tir (Sahnün, VI, 293; Serahsl, el-Mebsüt, 
IX, 184-1 85; XXIV, 70; İbn Nüceym, Vlll, 80; 

İbn Abid!n, VIII, 2 I 2). ŞMilfakihi Büceyri
mi de ister muhakemede doğruyu söyle
mesi isterse suçu ikrar ve itiraf etmesi 
için sanığa işkence yapılmasının meşru 
olmadığı görüşündedir ( Haşiye 'ala Şer/:ıi 
Menheci't-tullab, lll, 73). 

Sanığın sabıkalı olması durumunda ha
pis ve dayak gibi hayati tehlike doğurma
yacak bir baskıya maruz bırakılmasının 
cevazını ve adaletin gerçekleşmesi için 
bunun gerekli olduğunu savunanlar ise 
taahhütlerine bağlı kalmayıp ellerindeki 
malı gizleyen bazı kimseleri sıkıştırmak 
üzere Hz. Peygamber'in Zübeyr b. Av
vam'ı görevlendirmesini delil getirirler. 
İbn Kayyim ei-Cevziyye, sabıkalı kimsele
rin salıverilmeyip hapsedilerek baskı al
tında tutulmasını ve itirafa zorlanmasını 
ümmetin yararına ve siyasetin gereği ola
rak görür, büyük müctehidlerin de bu gö
rüşte olduğunu ileri sürer (et-Turuku '1-
/:ıükmiyye, s. ı 20- ı 2 ı; Burhaneddin İbn 
Ferhün, ll, 156-1 57; İbn Abid1n, IV, 87-88). 

Ancak zina gibi suçları örtmenin esas 
olup itirafta bulunmanın teşvik edilme
diği göz önüne alınırsa bu tartışmanın da
ha çok cinayet ve hırsızlık gibi doğrudan 
şahıs haklarını ihlal eden suçlarda gün
deme geldiği ve bu yola ihlal edilen hak
kın teiMisi amacıyla gidildiği görülür. 
Adeta daha öncelikli ve genel zararı ön
lemek için özeline razı olmaktır. Nitekim 
hırsızlıkla maruf bir kişinin bir olayda hır
sızlık ettiğine dair güçlü karine veya delil 
bulunuyor. sanık da suçunu inkar ediyor
sa kendisine hapis ve dayak gibi baskı 
araçlarının uygulanabileceği savunulmak
tadır. Ebu Hanife'nin öğrencilerinden Ha
san b. Ziyact'a nisbet edilen bu görüş mu
ahhar dönem hukukçuları tarafından da 
benimsenmiştir (Serahs1, el-Mebsüt, IX, 
185; İbn Abidln, VIII, 2 I 2; Bilmen , Vlll, 47). 

Bu durumdaki sanığa uygulanacak bas
kının aşırıya kaçmaması şartı dile getiri
lerek ayrıca bu konuda vali. kadı gibi üst 
seviyede kamu görevlilerinin yetkili oldu
ğu belirtilerek belli bir emniyet tedbiri de 
alınmaya çalışılmıştır. Burada zorlamanın 
amacı çalınan malın iadesini sağlamak 
olduğundan böyle bir ikrara dayanılarak 
el kesme cezasının uygulanmayacağı be
lirtilmiştir. Fakat baskı ve sıkıştırma so-
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nucu sanık suçunu itiraf eder ve çaldığı 
malı ortaya ç ıkarırsa sanık, bu takdirde 
ikrah sonucu elde edilen ikrarı sebebiyle 
değil hırsızlığı kesin olarak ortaya çıktığı 
için hırsızlık suçunun asli cezası ile ceza
landırılır. Klasik fıkıh kitaplarında yer 
alan bu görüşün Osmanlı kanunnamele
rine de yansıdığı, mesela Kanuni Sultan 
Süleyman Kanunnamesi'nde durumu 
şüpheli ve sabıkalı sanığa baskı ve işken

ce yapılabileceği ve bunun geçerli sayıla
cağı , dürüstlüğüyle bilinen kimselerde ise 
bu yola gidilmeyeceği hükmünün yer al
dığı görülür (md. 32, 40-41, 4 7-48; b k. Ak
gündüz, IV, 302, 371; V, 58-59) . 

Sanığın yargılama aşamasında da her
hangi bir baskı ve eziyete maruz bırakıl
maması esastır. Yargılama kural olarak 
aleni ve sözlüdür. Duruşma sırasında sa
nığa ve şahitlere maddi ve psikolojik bas
kı yapılamaz. Sanık sorgu sırasındaki ik
rarından yargılama sırasında rücu ede
bilir, itirafını reddedebilir. Bu durumda 
kendisine asli ceza verilemez. Sanığın da
ha önceki ikrar ve itirafından dönmesi 
suçun işkence ile itiraf ertirildiği kuşku
sunu doğurur ve önceki ikrar ve itirafı hü
kümsüz kılar. Nitekim Osmanlı hukuku 
araştırmacısı Uriel Heyd, Osmanlı'da yar
gı ve yargıçlık müessesesinin son derece 
saygın bir kurum olduğunu, muhakeme 
sırasında sanıkların suçlarını itiraf etme 
oranlarının insanı şaşırtacak kadar yük
sek bulunduğunu . bunun da kadının şah
siyetine duyulan büyük saygıya dayandı
ğını ifade etmektedir (Studies in Old Ot
toman Criminal Law, s. 244 ). Yargı bağım
sıziiğı ve kadıların konumu. işkence altın
da alınmış itiraf ve delillerin mahkeme
de geçersizliğ ine imkan verdiğ i için iş
kencenin önlenmesinde önemli bir adım 
olmalıdır. 

İslam ceza hukukunda kısas ve hadie
rin gerçekte ağır cismani yaptırımlar ol
duğu fakihlerce ortaklaşa ifade edilmek
le birlikte bunlar suça denk cezalar ola
rak görüldüğünden doktrinde öngörülen 
şartlara uygun tatbik edilmesi kaydıyla 
hiçbir zaman işkence kapsamında müta
laa edilmez. Ancak bu cezaların hukuka 
aykırı biçimde infaz edilmesi ve ölçünün 
aşılması halinde konu adaleti gerçekleş
tirme kapsamından çıkıp işkence niteliği 
kazanır. Bunun için de klasik doktrinde 
cinayet ve had suçlarının ispatı ve ceza
larının infazı çok sıkı şartlara bağlanmış 
ve neredeyse bütün ayrıntılar tek tek be
lirlenmeye çalışılmış, ta 'zir cezalarında 
yetki, üst sınır ve cezalandırma nevi tar-
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tışmaya açılmış. ağır suçların cezaları be
lirlenerek kanunilik ilkesi sıkı sıkıya ko
runmuş. infaz aleni kılınıp yargı ve dev
let tekeline alınarak mümkün olduğu öl
çüde aşırılıkların . işkenceye kadar vara
bilecek hukuk dışı uygulamaların önüne 
geçilmek istenmiştir. Çünkü işkencenin 
önemli bir sebebi de cezanın miktarı ve 
niteliğinin önceden belli olmayıp yetkili
lerin takdirine bırakılması ve infazın giz
lilik içinde yapılmasıdır. Cezalar infaz edi
lirken suçluya herhangi bir aşağılayıcı 
muamelede bulunulması da hadislerde 
yasaklanmıştır (Buhar!, "l:Iudüd", 4; EbQ 

DavGd, "l:Iudüd", 35) 

Esir, sanık ve suçlu gibi belli örnekler 
üzerinde daha yoğun bir şekilde ele alı
nan işkence konusunda islam hukukçu
larının dini öğretinin genel insani ve ah
laki çizgisini koruyarak, ancak dönemleri
nin şart ve telakkilerini de göz ardı etme
yerek bir dizi hukuki kural ve öneri geliş
tirdikleri ve bununla hem tarihi tecrübe
yi yansıttıkl arı hem de mevcut durumu 
iyileştirmeye çalıştıkları görülür. Fakat 
hukukta doktrinle uygulama arasında 
belli bir mesafenin bulunması. doktrin
de öngörülen düzenleme ve tedbirlerin 
uygulamaya yansımasında çok defa 
önemli sıkıntıların yaşanınası her toplum 
için geçerli bir sorundur. Bu sebeple ko
nuya tarihi tecrübe ve uygulama açısın
dan bakıldığında İslam toplumunda da 
yöneticilerin ve güç sahiplerinin izan ve 
insaftaki zaaflarından kaynaklanan işken
ce türünde belli hak ihlallerine sıkça rast
lamak, kaynaklarda bu konuda yeterince 
bilgi bulmak mümkündür. Mesela hapis
hanelerdeki suçlulara insani muamele 
edilmesi. onların temel haklarının göze
tilmesi konusuna ayrı bir önem veren ve 
yöneticileri bu konuda devamlı uyaran 
kaynaklar, dönemlerinde mahkumların 
maruz bırakıldığı ağır şartlardan ve hu
kuk dışı uygulamalardan örnekler vererek 
dini öğreti ve literatürdeki ilkelerin ha
yata geçirilmesi yönünde ciddi çaba har
carlar (Ebu Yusuf, s. 150-152; Mes'Gdl, III, 
175-176; Makrlzl, ll, 187-189). Açıkyürek
lilikle kaleme alınan bu kaynaklar, hem 
yöneticileri ikaz hem de toplumsal sağ
duyu oluşturma şekl inde iki amaca bir
den yönelmiştir. Çünkü n asiarın ve onları 
merkeze alarak geliştirilen hukuk dokt
rininin hedefi bu kabil hak ihlallerinin ve 
suçların hiç olmaması. insanların karşı

lıklı sevgi ve saygı içinde birbirinin hakkı
nı gözeterek yaşam as ıdır. 

işkencenin, hıristiyan Batı toplumların
da da olumsuz birçok örneği içinde barın-

dır an uzun bir geçmişi vardır. Ortaçağ Av
rupası'ndaki sosyal ve siyasal yapı ile bu 
yapı paralelinde Katalik kilisesinin kur
duğu engizisyon mahkemeleri işkencenin 
yaygınlaşmasını, hatta kurumsallaşma
sını besleyen en önemli kaynak oldu. Bu
nun için de Hıristiyanlığın özünde taşıdı
ğı sevgi ve merhamet mesajı bu toplum
larda işkencenin önlenmesini sağlayama
dı. Hıristiyan dünyasının tarihinde dini ta
ass up kaynaklı işkencenin yanı sıra sanı

ğı suç itirafına zorlamak. krala ve siyasi . 
egemenliğe karşı gelenler başta olmak 
üzere ağır suçlu sayılan şahısları cezalan
dırmak gibi amaçlarla da işkencenin fiili 
ve hukuki zemin bulduğu görülür. Batı'
da insan hakları fikrinin ve bunun önemli 
bir unsurunu teşkil eden işkencenin ta
mamıyla yasaklanması ilkesinin genel bir 
kabul görmesini biraz da bu tür olumsuz 
örnekler hızlandırdı. 1 S Haziran 121 S ta
rihli Magna Carta, 1628 tarihli Petition of 
Rights, 1679 tarihli Habeas Corpus Act ile 
başlayan ve insan hakları tarihinin önem
li adımları sayılan anayasal gelişmeler ve 
daha da önemlisi, 12 Haziran 1776 tarih
li Virginia Haklar Bildirisi ve 1789 tarihli 
Fransa insan ve Yurttaş Hakları Bildirisi. 
işkencenin suç sayılması ve mutlaka ön
lenmesinin gerektiği fikrini hukuk metin
lerine yansıtarak kamuoyuna mal etti. 

Batı'da XIX ve XX. yüzyıllarda özgür
lük ve insan hakları fikrinin giderek ana
yasalara yansıması ve iç hukuk düzenle
meleri işkenceyi önlemede yeterli olma
dı. Yerli halklar ve zenciler, ırk ayırımcılığı
nın ve sömürge dönemlerinden artakalan 
anlayışların ürünü çeşitli kötü muamele
lere maruz kalmaya devam etti. 1930'
larda doğan Nazizm ve faşizm ile Il. Dün
ya Savaşı esnasında en vahşi haliyle ırkçı
lığın bir devlet politikası haline gelmesi 
üzerine işkencenin önlenmesi yönünde 
uluslararası iş birliğine ihtiyaç daha çok 
hissedilir duruma geldi. 1948 tarihli Bir
leşmiş Milletler insan Hakları Evrensel 
Bildirisi, 19SO yılında imzalanan Avrupa 
insan Hakları Sözleşmesi ve bunları izle
yen çeşitli uluslararası hukuk belgeleri İŞ
kenceyi insan hakkı ihlali ve ağır suç ola
rak saydı. 1 O Aralık 1984 tarihli Birleşmiş 
Milletler işkence ve Diğer Zalimane, in
sanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ve 
Cezanın Önlenmesi Sözleşmesi, işkence
nin ve diğer kötü muamelelerin önlenme
sini uluslararası boyutta ele alan en kap
samlı belge niteliğindedir. Türkiye'nin de 
1988 tarihinde taraf olduğu bu sözleşme 
hem iç hukukta işkencenin önlenmesi yö
nünde her türlü yasal, idari ve kazai ted-



birin alınmasını hem de uluslararası bir 
denetimi öngörmektedir. İnsan hakları
nın Batı dış politikasının önemli bir unsu
ru haline gelmesi ve Avrupa Toplulukları 
Adalet Divanı gibi uluslararası denetim 
organlarının oluşması da işkencenin ön
lenmesi çabalarının açık örnekleridir. Gü
nümüzde işkencenin insanlık suçu sayı
lıp takibata uğramakta olması ve bu ko
nuda uluslararası bir mutabakat zemini
nin ortaya çıkması İslami öğretinin yuka
rıda verilen ilke, amaç ve işleviyle de ör
tüşen olumlu bir gelişmedir. Esasen kla
sik dönem fakihlerinden bir kısmının sa
nığa belli durumlarda baskı uygulanma
sını ve bu yolla adaletin sağlanmasını caiz 
görmesi de hiçbir zaman işkenceye cevaz 
anlamı içermemiştir. Ancak yine de bu 
görüşlerin. kriminoloji ve adli tıp alanın
da hayli önemli gelişmelerin yaşandığı 
çağımızda üzerinde mutabakata varılan 
ortak insani ilkeler ışığında yeniden göz
den geçirilmesine ihtiyaç vardır. 
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Kuzeybatı Arnavutluk'ta 

L 
tarihi bir şehir. 

_j 

Shkoder. İskenderiye, Skutari ve Ska
dar isimleriyle de anılmıştır. Arnavut
luk'un en eski yerleşim birimlerinden biri 
olan İşkodra, aynı zamanda ülkenin kuzey 

lskodra'dan 
bir görünüş 

iSKODRA 

kesimindeki en önemli sanayi ve kültür 
merkezidir. Osmanlı yönetiminin ( 1393-

1396. 1479-1912) ilkdönemlerinde önem
li bir sancak merkezi ve kale şehriydi. 
Daha sonra Balkanlar'ın batısında nü
fusu 40.000'e kadar ulaşan bir ticaret 
merkezi olarak gelişti. Şehirdeki İslami 
hayat da kırktan fazla cami, medrese ve 
dergahıyla aynı paralelde canlan dı. İşkod
ra Kir, Drin ve Boyana nehirlerinin bir
biriyle kavuşma sahasında kurulmuştur. 
Buraya tepeden bakan Rozafat Kalesi İl 
lirler. Roma, Venedik ve Osmanlı dönem
lerinin izlerini taşımaktadır. Kalenin bu
lunduğu tepenin hemen gerisinde de 
özellikle 1. Balkan savaşları sırasında uzun 
Skutari kuşatması ile meşhur olan Tara
boş dağı uzanmaktadır. 

İşkodra (Scodra) milartan önce lll ve ll. 
yüzyıllarda İllir Devleti'nin merkeziydi. Mi
lattan önce 168'de şehir Romalılar'a, 395'
ten sonra da Bizans'a geçti. Milartan son
ra XI-XIII. asırlarda Bizans ve Zeta Sırp 
Prensliği arasında hakimiyet mücadele
lerine sahne oldu. 1360 -1393 yıllarında 
Sırp Balsic Prensliği'nin merkezi olan şe
hir. Osmanlı kumandanı Kavala Şahin ta
rafından ele geçiriidiyse de ( 1393-1396) 
bu uzun sürmedi. 1396'da George Strat
simirovic şehri Venedikliler'e sattı . Şehri 

tahkim eden Venedikliler 1479'a kadar 
burayı ellerinde tuttular. Osmanlılar. ba
şarısız geçen birçok teşebbüsün ardın
dan bizzat Fatih Sultan Mehmed'in de 
katıldığı uzun bir kuşatmadan sonra İş
kodra 'yı ancak antlaşma ile alabildiler. 
Şehrin ele geçirilmesi Osmanlı kronikle
rinde bazı farklı ayrıntılarla yer almakta
dır. Bu konuda en ayrıntılı bilgi ise Marin 
Barletius tarafından verilir (bk. bibl.). Os
manlılar İşkodra'yı boş olarak teslim al
mışlardı. Antlaşma şartlarına göre halk 
şehri boşaltıp Venedik topraklarına göç 
etmişti. Bu durum, İşkodra'nın yüzyıla ya
kın bir süre nüfus ve iktisat bakımından 
yetersiz kalmasına yol açtı. 890 ( 1485) ta
rihli tahrir defterine göre kalede birkaç 
yüz kişilik askeri birlik bulunuyor. ayrıca 
şehirde yirmi yedisi müslüman olan dok
san yedi hanelik (yaklaşık 450-500 kişi) si
vil nüfus yer alıyordu. Askerlerin ve müs
lüman halkın ihtiyacı için iki mescid inşa 
edilmiş. bir kilise de camiye çevrilmişti. 
Bu mescidler ve caminin isimleri 1047 
(1637) tarihli Rumeli Camileri Vazife 
Defteri'nde (BA, MAD, nr. 5625) ve kıs

men de XVI. yüzyıl Osmanlı tahrirlerinde 
kayıtlıdır. 890 (1485) yılı sayımına göre İs
kenderiye, 375'i müslüman 23.355 ha
nesi bulunan 895 köye sahip İskenderi-
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