
pazlığını kabul etti; oradan aynı vilayet
teki Wodeham Watter Kilisesi papazlığı
na, son olarak da Bedfordshire Higham 
Gobion Kilisesi'ne tayin edildi ve burada 
öldü. 

Üniversitesinden yeterince ilgi görme
mesine rağmen bu çevreye olan bağlılı
ğını sonuna kadar sürdüren Castell, elin
de bulunan yaklaşık kırk adet İbranice, 
Arapça ve Habeşçe yazma eseri üniver
site kütüphanesine, kendi kütüphane
sinden seçilmiş 111 adet kitabı da Em
manuel College' e vasiyet etmiştir. 

Castell, yoğun bir mesai sarfederek 
ve yardımcılarının da katkısıyla on sekiz 
yılda tamamladığı, birden fazla dilde dü
zenlenmiş sözlükterin en meşhurların
dan olan büyük lugatını 1669 yılında iki 
cilt halinde Londra'da yayımlamıştır. Söz
lüğün Arapça kısmına Kur'an-ı Kerim'de 
ve İbn Sina ile Arap coğrafyacılarının 
eserlerinde geçen kelimeleri almıştır. Se
mitik fıloloji için bir merhale teşkil eden 
eserin Süryanice bölümünü ayrı olarak 
neşreden J. D. Michaelis (Göttingen 1788), 

Casteli'in çalışkanlığından övgüyle bahse
der. Eserin İbranice bölümü de Göttin
gen'de Tier tarafından yayımlanmıştır 
(1790-1792). Fakat bu orüinal sözlük ilk 
çıktığında fazla rağbet görmemiştir. Cas
teli öldüğü zaman lugatın satılmayıp el
de kalan SOO nüshası, vasiyetlerini ye
rine getirmekle görevlendirdiği yeğeni 
Mrs. Crisp tarafından kiraya verdiği evin
de emanet bırakılmış ve daha sonra bir
kaç yıl içinde büyük ölçüde fareterin tah
ribatına uğrayan kitapların sağlam kal
mış sayfalarından ancak bir tek nüsha 
derlenebilmiştir. ll. Charles'a ithafen yaz
dığı sözlüğün önsözünde telifin hikaye
sini anlatan Castell, büyük bir servet har
canarak hazırlanan eserin, çeşitli ıstırap 
verici hastalıklara rağmen aralıksız sür
dürülen titiz ve dikkatli bir çalışmanın 
ürünü olduğunu yazar. Bu yorucu çalış
maya dayanamayan yardımcılarından 

bazıları yaşlı halinde onu terketmiş, bi
risi aniden ölmüş ve Casteli onun cena
ze masraflarını karşıladığı gibi yetim ço
cuğuna da sahip çıkmıştır. Eser uğruna 
yalnız hayatını ve gücünü değil servetini 
de harcayarak fakir düşen Casteli bor
ca girmiş ve kendi borçlarının yanında 
kardeşinin borçlarından da sorumlu tu
tularak bir ara hapse dahi atılmıştır; ay
rıca büyük bir yangında da kütüphane
sinin ve ev eşyasının önemli bir kısmını 
kaybetmiştir. 

Biblia Polyglotta'ya yaptığı katkı

ların ve Lexicon Heptaglotton ile Sol 

Angliae'nin dışında Casteli'in Arapça 
öğrenmenin değeri ve faydaları üzerine 
yaptığı bir üniversite açış konuşması

nı Kapp Clarissimorum Virorum Ora
tiones selectae adlı kitabında yayımla
mıştır. Ayrıca yakın dostu Lightfoot'a hi
taben yazdığı yine sonradan yayımian
mış yirmi üç mektubu bulunmakta, İbn 
Sina'nın el- Kanun ti't- tıbb 'ının Plem
pius nüshasına ekiediği haşiye ise Brit
ish Museum ·da muhafaza edilmekte
dir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

S. Lane - Poole. "Castell, Edmund", The Die· 
tionary of National Biography (ed. L . Stephan
S. Lee). Oxford 1959-60, III, 1180-1181; Necib 
ei -Akiki, e l·Müsteşrikün, Kahire 1964, ll, 42·43; 
Ziriklf. el·A' lam (Fet.hullah). ı, 282; TA, IX, 471· 
472; ML, ll, 805; R. Loewe, "Castell, Edmund", 
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1986, IV, 2210. r:;ı,:ı 
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Arapça ces kökünden "gözetleyen, araş
tıran" manasında isim olan casus keli
mesi, "düşmanın sırlarını araştırıp bilgi 
sızdıran. düşman içinde çeşitli yıkıcı faali
yetlerde bulunan kişi" anlamına gelmek
tedir. Bu faaliyet sırasında göz önemli 
bir fonksiyon icra ettiğinden Arapça'da 
casusa "göz" anlamına gelen ayn adı da 
verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de casus ke
limesi yer almamakta beraber aynı kök
ten gelen tecessüs fıil olarak geçmek
tedir (el-H ucurat 491 12). 

A) Tarihçe. 1. Asr-ı Saadet Dönemi. Hz. 
Peygamber İslam devletinin başkanı ola
rak barış ve savaş halinde üstünlük sağ
lamak amacıyla düşmanın siyasi, askeri 
ve iktisadi faaliyetlerine dair istihbarat 
çalışmalarına büyük önem vermiştir. Be
dir Savaşı 'na başlamadan önce Kureyş 
ordusuyla ilgili araştırmalara bizzat ka
tıldığı gibi önemli savaşların hemen hep
sinde düşman hakkında bilgi toplaya
cak gözcüler göndermiş ve düşman ül
kesinde yaşayarak merkeze bilgi akta
ran casuslar görevlendirmiştir. 

Hz. Peygamber'in istihbarat çalışma
larına verdiği önemi ve bu tür faaliyet 
alanlarının genişliğini gösteren örnekler 
olarak o dönemde görevlendirilen bazı 
casusları ve görevlerini zikretmek gere
kir. Müslüman oldukları halde kimlikle
rini gizleyerek oturdukları Mekke, Ev
tas, Necid ve Diyarıgatafan'dan siyasi. 
askeri ve iktisadi bütün önemli faaliyet-
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leri rapor etmek üzere EbQ Temim ei
Eslemi, Abbas b. Abdülmuttalib, Enes 
b. Ebu Mersed, ömer b. Saidi ve Hüseyl 
b. Nüveyre ei-Eşcai; Kureyş'in daha son
ra Bedir Savaşı'na sebebiyet veren Suri
ye kervanını takip etmek üzere Talha b. 
Ubeydullah ve Said b. Zeyd; müslüman 
olduğunu gizleyen Mekkeli bir demirci 
ile irtibat kurarak Ayyaş b. Ebu Rebia 
ve Selerne b. Hişam adlı iki müslüman 
mahkQmu kaçırmak üzere Velid b. Velid 
b. MugTre; Müreysf Gazvesi öncesinde 
mensubu bulunduğu Beni Mustalik ka
bilesinin Medine'ye saldırmak için baş

lattığı hazırlık hakkında bilgi toplamak 
üzere Büreyde b. Husayb; Halid b. Süf
yan b. Nübeyh ei-Hüzeli'nin Medine'ye 
hücum etmek maksadıyla Urene'de ta
raftar toplamaya başladığına dair haber
lerin aslını araştırmak ve doğru olduğu 
takdirde Halid 'i öldürmek, ayrıca dört 
beş kişilik bir grupla beraber İslam düş
manı yahudi EbQ Rafı'i öldürmek üzere 
Abdullah b. üneys el- Cüheni; Hendek 
Muhasarası sırasında, müslüman oldu
ğunu gizleyerek müttefik ordularının 

arasına girmek ve bölücü faaliyetlerde 
bulunmak suretiyle ordu mensuplarını 
birbirine düşürüp ittifakın dağılmasını 

sağlamak üzere Beni Eşca' kabilesinin 
reisi Nuaym b. Mes'Qd; aynı ordunun 
içine sızarak bilgi toplamak üzere Cü
beyle b. Amirei-Belevi ve Huzeyfe b. Ye
man; yine Hendek Muhasarası sırasın

da Beni Kurayza yahudilerinin tutumu
nu öğrenmek üzere Zübeyr b. Awam; 
Hudeybiye Antiaşması ile sonuçlanan um
re yolculuğuna karşı Kureyş'in aldığı tav
rı tesbit etmek için Büsr b. Süfyan; Hu
neyn Gazvesi'nden önce Hevazin, Saklf, 
Nasr ve Cüşem gibi kabileterin toplan
dıkları haberinin alınması üzerine Medi
ne'ye karşı bir savaş hazırlığı içinde olup 
olmadıklarını araştırmak maksadıyla 

Abdullah b. EbQ Hadred; Tebük Sete
ri'nden önce Beni Ka'b kabilesini düş
mana karşı kışkırtmak üzere Büdeyl b. 
Verka, Amr b. Salim ve Büsr b. Süfyan; 
Bedir Savaşı'nda yenik düşen Kureyş ka
bilesini müslümanlara karşı kışkırtıp si
yasi- askeri bir ittifak teklif ettiği ve Hz. 
Peygamber ile yaptığı anlaşmayı bozan 
benzeri hareketlerde bulunduğu tesbit 
edilen Medine yahudilerinin reisi Ka'b 
b. Eşref'i öldürmek üzere Ebu Naile'nin 
de aralarında bulunduğu bir grup ve 
Mekke'deki müslüman esirleri Medine'
ye kaçırmak üzere Mersed b. Ebu Mer
sed ei-Ganevi görevlendirilmişti. Hz. Pey
gamber'in casusları zaman zaman ödül-
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Iendirdiği de bilinmektedir. Mesela Ku
reyş kervanını takiple görevli olan Talha 
b. Ubeydullah ile Said b. Zeyd Bedir Gaz
vesi'ne katılmadıkları halde ganimetten 
pay almışlardır. 

İslamiyet'ten önce, Arabistan ticareti
ne hakim olan Kureyş başta olmak üze
re bütün Arap kabileleri hayatiarına ve 
mal varlıkları ile ticaret kervanlarına yö
nelik her türlü tecavüzü önlemek için ca
susluk faaliyetlerine önem vermişlerdir. 
Kureyş kabilesi İslam'dan sonra bu faali
yetleri baş düşman olarak gördüğü müs
lümanlara yöneltmiştir. Bunun en belir
gin örneklerinden biri, Ebu Süfyan'ın li
derliğinde Suriye'den gelen Kureyş ker
vanının aldığı sağlam istihbarat saye
sinde hem Hz. Peygamber'in gönderdi
ği casusları, hem de kendisini bekleyen 
İslam ordusunu atiatarak Mekke'ye ulaş
masıdır. Bundan dolayı Hz. Peygamber, 
karşı casusluk faaliyetlerini de ihmal et
memiştir. Bu yönde aldığı ilk tedbir, Te
bük Gazvesi hariç bütün askeri sefer ve 
seriyyelerde en yakınlarına bile gerçek 
hedefi söylerneyerek dikkatleri başka 

tarafiara çekmek olmuştur. Hatta Ab
dullah b. Cahş seriyyesinde olduğu gibi 
bazan gönderdiği bir askeri birliğin ku
mandanına bile gerçek hedefi söyleme
diği, eline mühürlü bir mektup vererek 
belli bir süre sonra okuyup gideceği ye
ri öğrenmesini emrettiği görülmekte
dir. Bunun yanında düşman adına çalı
şan casusların yakalanarak etkisiz hale 
getirilmesi çalışmaları da vardır. Mese
la Hatıb b. EbO Beltea'nın Mekke'nin 
fethi için yapılan hazırlıkları ihbar girişi
mi ortaya çıkarılmış, EbO Süfyan adına 
casusluk yapan Furat b. Hayyan yaka
lanmış, Beni Mustalik, Gazvesi'nden he
men önce İslam ordusunun içine sızıp 
bilgi toplayan bir casus ve Huneyn Gaz
vesi'nden önce yine aynı görevi yapan 
bir başka casus öldürülmüştür. Ayrıca 
Hz. Peygamber' in, Hudeybiye Antlaşma
sı ile sonuçlanan Mekke yolculuğu sıra

sında Kureyş hakkında bilgi toplamak 
için Huzaalı bir gayri müslimi görevıen
dirdiğine dair rivayetler, İslam devleti
nin gerektiğinde gayri müslim casuslar 
kullanmasının da caiz olduğunu göster
mektedir. 

2. Sonraki Dönemler. istihbarat faali
yetlerine Asr-ı saadet'ten sonra da ge
rekli önemin verildiği görülmektedir. Hi
lafet dönemi iç ve dış savaşlarla geçen 
Hz. Ebu Bekir ridde* olayları süresince 
her tarafa casuslar göndermiş, Şam ve 
Filistin ordularının kumandanları Yezid 
b. EbO Süfyan ile Amr b. As'a, diğer cep-
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helerdeki İslam ordularının durumunu 
rapor edecek ve düşman hakkında bilgi 
toplayacak casuslar görevlendirmelerini 
ve kendileriyle ilgili sırları gizlernelerini 
emretmiştir. Ecnadeyn Savaşı sırasında 
kimliğini gizleyerek elçi sıfatıyla girdiği 
düşman karargahında incelemelerde bu
lunan kumandan Amr b. As'ın, Filistin 
bölgesindeki Kaysariye'nin muhasarası 
esnasında yakalanan düşman casusları
nı elde ederek kendi hesabına çalıştır
dığı da rivayet edilmektedir. Yine Hz. 
Ebu Bekir döneminde Şam fatihi Ebu 
Ubeyde b. Cerrah bölgede tutunabilmek 
için gayri müslim NabatTier'den casus 
olarak faydalanmıştır. Sevad orduları ku
mandanı Halid b. Velid de Alis ve Hire 
halkı ile, iranlılar'a karşı casusluk yap
maları şartıyla antlaşma yapmıştır. 

Hz. ömer istihbarat faaliyetlerine bü
yük önem vermiş, Ebu Ubeyde ve Sa'd 
b. EbO Vakkas gibi ordu kumandanları
na Hz. Ebu Bekir'inkine benzer tavsiye
lerde bulunmuştur. EbO Ubeyde'nin böl
ge zimmTierinden Bizans ordusu içinde 
faaliyet gösterecek casuslar seçtiği, Ha
lid b. Velid'in de çeşitli bölgelerde casus
luk ve karşı casusluk faaliyetlerinde bu
lunan adamları olduğu bilinmektedir. 
Filistin ordularının Gazze kanadı kuman
danı Alkame b. Mücezziz, elçilerinin ye
terli İstihbaratı sağlayamaması üzerine 
elçi sıfatıyla girdiği düşman kalesinde 
bizzat bilgi toplamıştı. Ebu Ubeyde b. 
Cerrah, Antakya civarındaki CurcOme 
halkı ile (Ceracime). ayrıca Ürdün ve Fi
listin'deki Samirfler'le cizyeden muaf tu
tulmaları karşılığında casusluk yapma
ları hususunda anlaşmıştır. Şam'ın fet
hinden sonra Bizanslılar hesabına ca
susluk yaptıkları anlaşılan ArbessOs (Mi
sis veya bugünkü Kazan civarı) zimmTieri
ni, bölgeyi bir yıl sonra veya -bütün mal 
varlıklarının iki katının kendilerine öden
mesi karşılığında- derhal boşaltmaları 

hususunda muhayyer bırakmış, birinci 
seçeneği tercih etmeleri üzerine de ve
rilen süre sonunda bu yerleşim merke
zini yıktırmıştır. Ayrıca gayri müslimle
rin Medine'ye girişini kontrol altına al
mak ve giyim kuşamlarında müslüman
lara benzernelerini yasaklamakla da düş
man casuslarının hilafet merkezine sız
malarını engellemeye çalışmıştır. 

istihbarat faaliyetleri Hz. Osman dö
neminde de devam etmiştir. Kıbrıs fati
hi Muaviye b. Ebu Süfyan'ın ada halkıy
la yaptığı zimmet antlaşmasına gerek
tiğinde düşmanın durumunu rapor et
meleri şartını da koyduğu bilinmekte-

dir. Daha sonra ise ortaya çıkan tefrika 
dolayısıyla istihbarat daha çok Hz. Ali 
ile Muaviye arasında gelişmiştir. Bunun
la birlikte Hz. Ali genel istihbarat faali
yetlerini de ihmal etmemiş ve mesela 
Mısır valiliğine tayin ettiği Eşter' e her 
tarafa güvenilir casuslar göndermesini 
emretmiştir. 

EmevTier devrinde istihbarat teşkilatı 
daha düzenli bir yapıya kavuşturulmuş
tur. Bu dönemde oluşturulan Dfvanü'l
berid'e mensup memurlar aynı zaman
da istihbarat faaliyetlerini de yürütü
yorlardı. Bunlar bilgi toplayarak merke
ze ulaştırırken yine aynı dönemde oluş
turulan Ofvanü'r-resail mensupları da 
elde edilen gizli belgeleri değerlendir
mek ve istihbaratla ilgili yazışmaları yü
rütmekle vazifelendirilmişti. Ayrıca top
lumun her kesiminden casusların görev
lendirildiği bu dönemde sınırlarda giriş 
çıkışlar da kontrol altına alınmıştı. Ab
basTier devrinde Dfvanü'l-berid'den ayrı 
olarak savaş sırasında faaliyet göstere
cek özel haber alma teşkilatı (el -burudü'l
harbiyye) kurulmuştu. Büveyhfler zama
nında ilk defa Muizzüddevle tarafından 
sal ve gammaz adı verilen casuslar gö
revlendirilmiş, Fatımfler döneminde ise 
bu tür faaliyetler Dfvanü'l-inşa çerçeve
sinde yürütülmüştür. Casuslar doğrudan 
Dfvanü'l-inşa başkanı tarafından görev
lendirilir, maaşları onun tarafından öde
nir ve bilgiler doğrudan doğruya ona ak
tarılırdı. Memlükler devrinde ilk defa ı. 

Baybars tarafından özellikle Moğollar ve 
Franklar'a karşı faaliyet gösterecek yeni 
bir istihbarat -servisi kurulmuştur. M em
lük kaynaklarında bu gizli servis eleman
ları kasıd adıyla zikredilmektedir. Kim
likleri pek çok Memlük devlet ricalinden 
dahi gizlenen, adları divanlara kaydedil
meyen bu servis elemanları doğrudan 
doğruya müstakil bir amire bağlı olup 
raporlarını ona sunuyor ve maaşlarını 

gizli bir ödenekten alıyorlardı. 

B) Fıkhi Hükümler. İslam hukukuna gö
re İslam devleti lehine casusluk yapmak 
caizdir. Hatta devletin bekası için zaru
ret halini alırsa bu tür faaliyetlerde bu
lunmak vaciptir. Nisa sOresinin 71. aye
tinde müminlere düşmana karşı tedbir 
almaları, Enfal sOresinin 60. ayetinde 
düşmana karşı kuwet hazırlamaları em
redilmektedir. Bu ayetlerden anlaşıldı

ğına göre savaşta üstün gelebilmek için 
barışta tedbir almak ve hazırlıklı olmak 
gerekmektedir. Bu ise düşmanın siyasi, 
askeri ve iktisadi durumunu bilmek ve 
gerekli tedbirleri almakla mümkündür. 



Bir müslümanın düşman lehine ca
sustuk yapmasının haram olduğu konu
sunda icma vardır. Enfal süresinin 27. 
ayetinde mürninterin Allah'a, Resul'üne 
ve birbirlerine karşı hainlik etmeleri, Ma
ide süresinin 51. ayetinde yahudi ve hı

ristiyanları dost edinmeleri, Mümtehine 
süresinin 1. ayetinde ise Allah'ın ve ina
nanların düşmanlarıyla yakınlık kurma
ları yasaklanmıştır. Bu ayetler ve Hz. 
Peygamber'in karşı casusluk faaliyetle
riyle ilgili sünneti, düşman casuslarının 
ihbar edilmesinin vacip olduğuna delil 
teşkil etmektedir. 

Düşman hesabına çalışan casuslara, 
bunlara yardım ve yataklık edenlere ve
rilecek cezalar konusunda değişik gö
rüşler mevcut olup konu ile ilgili hüküm
ler suçlunun müslüman, zimmi, harbi 
müste'men oluşuna göre de farklılık ar
zetmektedir. 

1. Müslüman Casus. imam Malik'ten 
gelen bir rivayete göre dindaşlarına za
rarı dakunduğu ve yeryüzünde fesat çık
masına sebebiyet verdiği için öldürülür. 
Düşman lehine çalışan müslüman casu
sun zındık* hükmünde olduğunu ileri 
süren İbnü'l-Kasım, İbn Rüşd ve SahnQn 
gibi Malikil er' e göre suçlutuğu ortaya 
çıktıktan sonra tövbe etse bile ölümle 
cezalandırılır. Derdir de bu görüşü be
nimsemekte, ancak suçlutuğu ortaya çık
madan önce ikrarda bulunup tövbe eden 
casusun tövbesinin kabul edilmesi ge
rektiğini söylemektedir. İbn Vehb bu gö
rüşü daha da yumuşatıp suçluluğunun 
ortaya çıkmasından sonraki tövbenin de 
kabul edilmesini savunmakta, İbnü'l
MacişQn ise suçlunun bir defaya mah
sus olmak üzere ta'zir*le cezalandırıl
ması, suçun tekerrürü halinde ise öldü
rülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Eş
heb el-Kays! ve kendilerinden nakledi
len diğer rivayetlere göre İmam Malik ile 
İbnü'l-Kasım bu hususta hükmün dev
let başkanına ait olduğunu belirtmek
tedirler. İbn Kayyim el-Cevziyye'nin de 
içinde bulunduğu bazı Hanbeliler'e göre 
bu suç, gerektiği takdirde ölüm de da
hil olmak üzere ta'zirle cezalandırılır. 

Ahmed b. Hanbel, İbn Akil ve İbn Teymiy
ye, düşmana bilgi sızdıran müslüman 
casusun ta'ziren öldürüleceği görüşünü 
benimserken Ebü'l-Mehasin ibnü'l-Cev
zi, ancak tekrar casusluk yapacağından 
korkulması halinde bu cezanın verile
bileceğini belirtmiştir. Bazı Malikller'le 
Hanefiler. Şafiiler, Zeydiler'e ve Evzafye 
göre düşman hesabına casusluk yapan 

müslüman öldürülmez. Bir rivayete gö
re Ahmed b. Hanbel ile Ebu Ya'la el-Fer
ra da bu görüştedirler. EbQ Hanife ile 
Ebu Yusuf gibi bazı Hanefiler ise bir da
ha işlememek üzere tövbe edinceye ka
dar fiziki baskı (Ar. vee·: dayak vb.) ve 
uzun süreli hapsi ihtiva eden bir ta'zir 
cezasının uygulanmasından yanadırlar. 

Muhammed b. Hasan es-Şeybani, suçu
nu bizzat ikrar etmesi veya suçluluğu
nun sübut bulması halinde devlet baş
kanı tarafından fiziki cezaya çarptırılma
sı gerektiğini söylemektedir. Bazı Mali
kiler de suçluluğunun sabit olması du
rumunda fiziki baskı, hapis ve sürgünü 
ihtiva eden bir ta'zir cezası uygulanma
sı görüşündedirler. imam Şafii ise daha 
çok suçlunun kimliği üzerinde durmak
tadır. Ona göre müslümanların ileri ge
lenlerinden güvenilir bir kişi fiilin hük
münü bilmeden bu suçu işlemişse ce
zalandırılmaz, bu vasıfları taşımayan bi
ri ise ta'ziren cezalandırılır. Sonuç ola
rak, Maliki ve Hanbeli mezheplerine 
mensup bazı alimler, bu suça uygulana
cak ta'zir cezasının sınırını geniş tutup 
suçlunun ölümle cezalandırılacağını söy
lerken başta Hanefi ve Şafiiler olmak 
üzere islam hukukçularının çoğunluğu 
fiziki baskı, hapis, sürgün gibi bir ceza
nın verilebileceği görüşünü benimsemiş

lerdir. Devlet başkanının, ta'zir grubuna 
giren cezaların takdiri konusunundaki 
geniş yetkisi de göz önüne alınırsa ceza
nın uygulanması sırasında duruma gö
re farklı hükümler uygulama imkanının 
her zaman mevcut olduğu anlaşılır. 

z. Zimmi Casus. islam devletinin gayri 
müslim vatandaşı olan zimmi, casusluk 
yapması halinde, imam Malik ve tale
beleri, Ahmed b. Hanbel ve Evzafye, ay
rıca imamiyye ile Zeydiyye mezhepleri
ne göre zimmet akdini bozduğundan 

devlet başkanı tarafından ölümle, asıla

rak teşhir edilmek veya köle statüsüne 
geçirilmek suretiyle cezalandırılır. Ebu 
Yusuf ise sadece ölüm cezasını gerek
li görmektedir. Şafiiler'in çoğunluğuna 

göre, eğer zimmet akdinde islam dev
letiyle ilgili sırların düşmana aktarılma
sını yasaklayan bir madde bulunmuyor
sa, bu suçun işlenmesi halinde akid bo
zulmayacağından suçlu öldürülmez. Han
beliler de bu görüşü tercih etmişlerdir. 
Ebu Yusuf dışındaki Hanefiler'le bazı Şa
fiiler'e göre, zimmet akdinde böyle bir 
madde bulunsun veya bulunmasın, ca
susluk suçu akdi bozmadığı gibi suçlu 
da öldürülmez, ancak her iki halde de 
fiziki ceza uygulanır. 

CAS US 

3. Harbi-Kafir Casus. Gayri müslim bir 
devletin vatandaşı olup müste'men sta
tüsünde bulunmayan casusların öldürül
mesi hususunda ittifak vardır. Şeybanf

ye göre buiQğa ermemiş casuslar katle
dilmeyip fey* hükmü uygulanır. 

4. Müste'men Casus. islam ülkesine 
eman*la girmek isteyen gayri müslim 
bir kişide ilke olarak casusluk, sabotaj, 
kışkırtıcılık gibi İslam devletine zarar 
vermeye yönelik bir kastın bulunmama
sı şartı aranır. Eman akdinde, islam dev
letiyle ilgili sırları düşmana aktarması

nı ya da düşman casuslarına yardım ve 
yataklık etmesini yasaklayan bir madde 
bulunmasına rağmen casusluk suçunu 
işlerse öldürüleceği konusunda görüş 

birliği mevcuttur. Böyle bir maddenin 
mevcut olmaması halinde Hanbeliler, 
Malikller ve EbQ Yusuf, bu suçla süreli 
bir eman akdinin bozulacağını ileri sü
rerek yine ölüm cezasına hükmetmek
te, ancak devlet başkanının müste'men 
casusu köle statüsüne geçirmeyi tercih 
edebileceğini de söylemektedirler. Ev
zai, emanın kaldırılıp casusun sınır dışı 
edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. 
Ayrıca Şeytani suçluluğu kesinlik ka
zanmamış casus zanlısının sın ır dışı 

edileceğini belirtir. Ebu Yusuf dışındaki 
Hanefiler ile Şafiiler ise eman akdinin 
böyle bir suçla bozulmayacağı. dolayı

sıyla suçlunun öldürülemeyeceği, ancak 
fiziki ceza uygulanıp hapsedileceği gö
rüşündedirler. Sonuç olarak casusluk 
suçunun ta'zir grubuna girdiği ve dev
let başkanının bu konuda geniş takdir 
yetkisinin bulunduğu göz önüne alınırsa 
casusa verilecek cezanın günün şartla
rına göre belirlenme imkanının her za
man mevcut olduğu söylenebilir. 

islam kaynaklarında, kendi devleti le
hine casusluk yapan bir müslümanın di
ni görevlerini yerine getirirken karşılaş
tığı zorluklar sırasında faydalanabilece
ği ruhsat*lara dair bilgiye rastlanma
maktadır. Bununla ilgili literatürde tes
bit edilebilen tek örnek, Medine'ye sal
dırmak üzere Urene'de taraftar topla
maya başlayan Halid b. Süfyan b. Nü
beyh ei-Hüzeli'yi öldürmekle görevlen
dirilen Abdullah b. Üneys ei -Cüheni'nin 
ictihadıdır. islam hukukçuları esas itiba
riyle, erkanına riayet imkanı bırakma
yan hastalık veya şiddetli savaş hali dı
şında farz namazların yürürken, kıble
den başka bir tarafa yönelerek veya ima 
ile edasına ruhsat vermemişlerdir. An
cak düşmanını kaçırmamak için ardın
dan takip eden Abdullah b. Üneys'in bu 
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sırada ima ile namazını da kıldığı, Hz. 
Peygamber'in ise onun bu ictihadını onay
ladığı rivayet edilmektedir. Bu hususta 
hüküm verirken maslahat* ve zaruret*
le ilgili genel kurallara başvurmanın zo
runlu olduğu anlaşılmaktadır. 

Uhud Gazvesi'nden hemen önce Hz. 
Peygamber tarafından gönderilen Ali b. 
Ebu Talib kumandasındaki keşif kolu
nun, ele geçirdiği iki düşman gözcüsü
nü bilgi vermekten kaçınmaları üzerine 
dövmeleri, gerektiği takdirde düşman 
casuslarına konuşmaya zorlamak için fi
ziki baskı uygulanabileceğini göstermek
tedir. Ancak Şeybanfye göre fiziki bas
kının suçun ispatı için uygulanması ha
linde meydana gelecek bir ikrar, ikrah 
altında gerçekleştiğinden geçerli değil

dir. 
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li CENGİZ KALLEK 

C) Türk Devletlerinde Casusluk. Tarih 
boyunca çok sayıda devlet kuran ve pek 
çok devletle siyası münasebetlerde bulu
nan Türkler istihbarat işine büyük önem 
vermişlerdir. Orta Asya Türk devletlerin
de casuslara çaşut, ihbara ise çaşutlama 
denirdi. 

Eski siyaset bilimcileri, ülkenin ve hal
kın menfaati için casus kullanmanın ge
reği üzerinde durmuşlardır. Nizamül
mülk, dünyanın her yerine tüccar, sey
yah, süfi, eczacı kılığında casuslar gön
derilmesini ve bunlardan ülkelerin du
rumları hakkında haberler alınmasını, 
taşradaki idarecilerin padişaha muhale
fetlerine ve muhtemel isyanlarına karşı 

ülke içinde de casus kullanılmasını, an
cak casuslara karşı da uyanık bulunul
masını tavsiye etmiştir (Siyasetname, s. 
110 vd.). Aynı şekilde XI-XIII. yüzyıllar 
arasında yazılan idari teşkilatta ilgili 
eserlerde süfi müellifler bile ülkenin se
lameti bakımından istihbarat işinin öne
mini belirtmişlerdir. 

Müslüman Türk devletlerinden Gazne
liler'de berid* teşkilatı ve istihbarat iş
lerinin büyük önem kazandığı bilinmek
tedir (Beyhakı, I, 27, 386). Gazneliler'de 
casusluk özellikle Sultan Mahmud zama
nında çok gelişmiştir. Onun casusluk fa
aliyetlerini yoğunlaştırdığı ülke ise Ka
rahanlı Devleti'ydi. 

Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk yılların
da casusluk işlerine önem verilmemiş, 
Divan-ı Berfd de kaldırılmıştır. Nizarnl-i 
Arüzr Selçuklu idarecilerini, saltanata 
mahsus adet ve kuruluşların çoğunu, 

bu arada haberleşme teşkilatını kaldır
makla itharn etmektedir (Çe har Mak:ale, 
GMS, Xl, 24). Gerçekten kaynaklarda be
lirtildiği gibi casusluktan ve casuslardan 
hoşlanmayan Alparslan bu teşkilatı kal
dırmıştır (Bündari. s. 67). Nizamülmülk, 
ismailTier'in uzun süre gizli faaliyetlerde 
bulunduktan sonra iyice güçlenip bir
den bire ortaya çıkmalarını haber alma 
teşkilatının bulunmayışma bağlamakta

dır. Daha sonra Selçuklular'da Nizamül
mülk'ün gayretleriyle haberleşme siste
mi kurulmuş, Sultan Melikşah'la veziri 
özel casuslar kullanmışlardır. Sultan Sen
cer'in Edfb Sabir adlı şairi casusluk gö
reviyle Harizm'e gönderdiği ve onun yol
ladığı bir resim sayesinde kendisine kar
şı düzenlenen bir suikastten kurtuldu
ğu bilinmektedir (Devletşah . I, 136- 137). 

Büyük Selçuklu Devleti'nin uzantıları 

sayılan diğer Türk devletlerinde de is
tihbarat işine önem verilmiştir. Kirman 
Selçukluları hükümdarlarından Muham
med b. Arslanşah yalnız ülkesinde değil 
isfahan, Horasan vb. yerlerde "sahib-i 
haber" denilen casuslar bulundurmuş
tur. Harizmşahlar'da casusluk teşkilatı
na önem verilmiş, Haçlılar'la sürekli mü
cadele halinde bulunan ZengTier ve Ey
yübTier zamanında da teşkilatın gelişme
si için büyük gayretler sarfedilmiştir. Ca
susluğun, hükümdarların bu işe önem 
verip verıneyişine göre gelişip zayıfladı
ğı anlaşılmaktadır. 

Anadolu Selçukluları'nda berfd teşki
latı mevcut olmamakla birlikte istihba
rat işlerinin artarak önem kazandığı bi
linmektedir. Esasen daha Büyük Selçuk
lular'dan itibaren Arapça beridin yerine 


