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EMEVİLER VE ABBASİLER DEVRİNDE 

İSTİHBARAT (HABER ALMA VE CASUSLUK)

Abdulhalik BAKIR*

ÖZET

Bu makalenin başlangıcında casusluk ve haber alma kelimelerini ele aldık. Bu 
kelimeleri açıkladıktan sonra İslam öncesi dönem den, Halife Ali dönem inin sonuna 
kadar meydana gelen bazı casusluk ve istihbarat faaliyetleri örnekleri üzerinde durduk.

Hz. M uhammed veya onun kom utanlarından birisi ordusuyla birlikte bir savaşa 
çıktığında, düşm anlarının durumları konusunda kendisine bilgi getirilm esini emrederdi. 
Bunun için de haber almak için birkaç asker gönderdi. Ondan sonra gelen halife Ebu 
Bekr, Ömer, Osman ve Ali de aynı yolu takip ettiler.

M akalenin sonunda ise casusluk ve istihbarat faaliyetinde bulunan Gayr-ı 
M üslim ler’e verilen ceza konusu üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Casusluk, İstihbarat, Halife

THE ACTİVİTİES OF ESPİONAGE AND INTELLIGENCE DURING
THE PROPHET MUHAMMED AND FIRST FOUR CALIPHATES

ABSTRACT

At the begining o f this article, we treated the concepts o f  espionage and 
intelligence. After explaning this words, we concentrate on some espionage and 
intelligence activites from  before İslamic rule to the end o f caliphate o f Ali rule. During 
this tim e we tried to give som e exam ples about espionage activities.

The prophet M uham m ed or his com m ander when he went out vvith own army a 
battle, he was ordering a few soldiers to bring knovvladge to him  from  enem y case, so 
that he sent them  for intelligence. İn the same way also Caliphates o f  Ebu Bekr, Ömer, 
Osman and Ali who follovving him, they went into like this process, too.

İn the end o f article, it was circled above punishm ent o f non m uslims who acted 
espionage and intelligence.

Key W ords: Espionage, intelligence, Caliphate.
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GİRİŞ

Müslümanlar, Hz. Peygamber ve Râşit Halifeler zamanında istihbarat 
alanında büyük ilerleme kaydettiler. Hz. Peygamber Bedir, Uhud, Hendek, 
Hayber, Mekke’nin Fethi, Huneyn ve Tebük gazveleri esnasında savaşa 
çıkmadan önce, düşmanın hareket ve stratejisi hakkında bilgi toplamak 
maksadıyla casuslarını görevlendirir ve askerî hamlelerini gelen raporlara göre 
düzenlemeye çalışırdı. Ordu karargâhı, nöbetçiler dikmek suretiyle gece gündüz 
korunurdu. Keşif kıtaları eliyle düşmanın takibi (iz sürme), casusluk ve pusu 
kurma bilmiyordu. Hz. Peygamber sadece istenilen malumâtı toplamak için 
casus kullanmakla kalmıyor, fakat aynı zamanda düşman casuslarına karşı 
mukabil casusluk tedbirleri alıyordu. Esirler sorguya çekilerek veya ileri keşif 
kollan gönderilerek sefere çıkılmadan önce, düşmanın durumu hakkında 
malumat toplanıyordu1.

Râşid Halifeler devrinde Irak, İran, Suriye ve Mısır’da yapılan geniş 
fetihler esnasında, Hz. Peygamber devrinde askerî alanda tecrübe ve beceri 
kazanan Ebu Ubeyde el-Cerrâh, Sa’d b. Ebî Vakkas, Halid b. Velîd, Amr b. el- 
As gibi yetenekli kumandanlar görevlendirildi2.

İlk üç halife döneminde gerçekleştirilen fetihlerin başarılı olmasının 
sebeplerinden birisi de şüphesiz ki, istihbarat alanında Müslümanların çığır 
açmasıydı. Kumandanlardan Halid b. Velîd ile Ebu Ubeyde düşman hakkında 
bilgi toplamak için Müslüman ve Gayr-ı Müslim casuslardan yararlanıyorlardı3.

Emevîler, Muaviye b. Ebî Süfyan başkanlığında devlet yönetimini ele 
geçirdikleri zaman siyasî ve askerî alanlarda büyük bir birikime sahip 
bulunuyorlardı. Zira Hz. Ömer döneminde Şam’ın fethedilmesine bizzat 
Muaviye b. Ebî Süfyan görevlendirilmişti. Muaviye daha sonra Hz. Ömer 
tarafından buraya vali tayin edilmiş ve yirmi sene boyunca burada valilik 
yapmıştır4.

Emeviler doksan seneye yakın iktidarları boyunca iç savaşlarla uğraşmak 
zorunda kaldılar. Onların iki tehlikeli rakipleri vardı, bunlardan birisi 
Haricîlerdi, diğeri ise Hz. Ali taraftarlarıydı. Emevîler düzenli bir istihbarat

1 Bkz. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, (Çev. Salih Tuğ), İstanbul, 1980, c. II, s. 
1054.

2 el-Belâzurî, Fütâhu’l-Büldân, (Çev. Mustafa Fayda), Ankara, 1987, s. 159, 303; Şiikri 
Faysal, Harekeiii’l-Fethi'l-İslâmî f i ’l-K am i’l-Evvel, Beyrut, 1952, s. 39, 62-66, 144; Mustafa 
Fayda, Allah'ın Kılıcı Halid b. Velid, İstanbul, 1990, s. 291, 349.

3 Muhammed Kakan ed-Duğmî, et-Tecessüs ve Ahkâmuhu F i'ş-Şeri’a l i ’t-lslâm iyye, Kahire,
1985. s. 81.

4 Bkz. Yusuf e l-‘İş, ed-Devletü’l-Emeviyye, Dimaşk, 1985, s. 136.
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sayesinde bu iki siyasî rakibe karşı büyük başarı elde ettiler. Ayrıca bu dönemde 
kurulan posta teşkilâtı da istihbarat alanında kullanılıyordu5.

A. EMEVtLER DEVRİNDE İSTİHBARAT

Hz. Ali döneminde olduğu gibi, Emevîler döneminde de siyasî ve dinî 
etkenlere dayalı bir iç savaş görünümündeki haricî hareketi devleti meşgul eden 
bir numaralı problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Emevîler, özellikle Kufe ve 
Basra gibi sosyal ve etnik yapısı karışık olan şehirlerde uzun zaman Haricîlerle 
uğraşmak zorunda kalmışlardır6. Bu yüzden, onları organize eden önemli kişiler 
hakkında bilgi toplamak ve aralarındaki olan bitenleri öğrenmek maksadıyla 
istihbarat konusuna ağırlık vermişler ve bu alanda büyük başarı sağlamışlardır.

H. 43 yılında Kufe valisi el-Muğîre b. Şu’be, ancak kabiliyetli casusları 
vasıtasıyla şehirde gizlice faaliyet gösteren haricîlere üstünlük sağlayabilmiştir7. 
et-Taberî’nin bir haberine göre Emniyet amiri Kabisa b. ed-Demûn, el-Muğîre 
b. Şu’be’ye geldi ve görevli muhbiri Şemir b. Ca’ûne el-Kilâbî’nin kendisine 
gelerek, haricîlerin Heyyan b. Zübyan es-Sülemî’nin evinde bir toplantı 
yaptıklarını ve Şaban ayının başlarında valiye karşı ayaklanacaklarını haber 
verdi. Bu durum üzerine, el-Muğîre, Kabisa’ya bir emir vererek, Heyyan b. 
Zübyan’ın evinin kuşatılmasını ve orada bulunan haricîlerin yakalanarak 
kendisine getirilmesini istedi. Bu emir neticesinde yirmiye yakın haricî 
yakalanarak hapse atılmıştır8.

Yezîd b. Muaviye zamanı, Emevîler döneminin ve hatta İslam tarihinin 
en kanşık ve en kanlı devresini teşkil eder. Bu dönemde devlet ile Müslüman 
halk arasında meydana gelen siyasî olaylar ve bu olaylar neticesinde baş 
gösteren kitlesel ayaklanmalar çok ağır metotlarla bastırıldığından, 
Müslümanlar arasında yeni tepkilerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. İşte 
Kerbelâ olayı da de bu kanlı olaylardan birisidir9.

Devlet bu esnada, karşıtlarını etkisiz duruma getirmek için, casusluk 
faaliyetlerine ağırlık verdiği gibi, bu alanda çalışan görevlilere de büyük maddî 
kaynak tahsis etmekteydi. Örneğin, Kufe valisi Ubeydullah b. Ziyad’ın, 
İraklıların nabzını yoklamak maksadıyla Hz. Hüseyin tarafından gönderilen 
Müslim b. Akîl hakkında bilgi toplamak ve gizli faaliyetlerini ortaya çıkarmak

5 Corci Zeydan, Tarihu’t-Temeddüni’l-İslâmî, Beyrut, (Trz.), c. I, s. 230.
6 İbn Ebî’l-Hadîd, Şerhu Nehci’l-Belâğâ, (Thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim), Mısır. 1965- 

67, c. İV, s. 132.
7 Bkz. İbnu’l-Esîr, el-Kamil f i ’t-Târih, Beyrut, (Trz.), c. II. s. 425-426.
8 Bkz. et-Taberî, Ebu Ca’fer Muhammed b. Cerir. Tarihu’l-Ümem ve ’l-Mülûk, Kahire, 1939, 

c. IV, s. 138, Ayncabkz. tbnu’l-Esîr, el-Kamil, c. III, s. 425-426.
9 Kerbelâ olayı hakkında geniş bilgi için bkz. İbn Kuteybe, el-İmâme ve’s-Siyâse, Mısır, 1969, 

c. I, s. 4-8.
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için, ilginç bir metot kullandığını görüyoruz10. Ubeydullah, Ma’kil adında bir 
casusuna 3.000 dirhem vererek, Müslim b. Akîl’i aramaya gitmesini ve 
arkadaşlarını bularak, bu parayı düşmanlarına karşı yapacakları savaşta 
kullanmaları için, onlara teslim etmesini, ayrıca kendini onlardan biriymiş gibi 
gösterip haklarında bilgi toplamasını emretti. Bu casus, talimat gereği Sa’d b. 
Sa’lebe oğullan ileri gelenlerinden Müslim b. Avsece el-Esedî adındaki bir 
şahsa gelerek ona şöyle dedi:

“E y A llah’ın kulu! Ben Şam ’dan geliyorum , Z i’l-K ilâ’ın azadlı
kölesiyim , Allah, bana Ehl-i B eyt’i ve onları destekleyenleri sevmeyi ihsan etti.
Şu 3.000 dirhem i vermek için onlardan birini görm ek istiyorum. D uydum  ki,
insanları, Hz. Peygam ber’in torunu (Hz. Hüseyin) na bey ’at ettirm ek için birisi
buraya gelmiş, onunla görüşm ek istiyorum. Fakat beni ona götürecek birini de
tanımıyorum. Az önce mescitte oturuyordum, bir Müslüman, seni göstererek:
‘Bu adam Ehl-i Beyt mensuplarını tanıyor’ dedi. Ben de bu söz üzerine
yanımdaki parayı alman ve bey’atını almam için beni onunla görüştürmeni 
• . »11 istiyorum.

Müslim b. Avsece, M a’kil’in sözlerini duyunca, onu, Müslim b. Akîl ile 
görüştürdü. Böylece, hem ona bey’at etti. Kendini onlara kabul ettirdikten sonra 
da haklarında çok değerli bilgiler toplayarak Kufe valisi Ubeydullah’a 
nakletti12.

Emevîler devrinde, devlete karşı ayaklanan siyasî gruplar da birbirlerine 
karşı istihbarat silahını ustalıkla kullanıyorlardı. Bu esnada, bir grup diğer 
grubun faaliyetlerini kontrol etmek maksadıyla becerikli casuslar göndererek, 
bilgi toplamaya çalışıyordu. Nitekim, H. 66 yılında, Kufe’de Hz. Hüseyin’in 
intikamını almak maksadıyla ayaklanan el-Muhtar b. Ebu Ubeyd, yine kendileri 
gibi mevcut siyasî otoriteye başkaldıran Haricîler hakkında bilgi toplamak 
ihtiyacını duymuş ve bu iş için Ebu Sa’id es-Saykal adında bir casusunu 
görevlendirmiştir13. Bu casustan gelen bir haberde şöyle denilmektedir:

“el-M uhtar, bana ‘silahını bırak, git, aralarına (Haricîlerin) gır, ve bana, 
ne yaptıkları hakkında bilgi getir.’ dedi. Ben de bu söz üzerine onlara doğru 
gittim. Yanlarına yaklaştığım da müezzinleri ezan okuyordu. Bu toplulukta 
birçok atlı bulunmaktaydı. Başlarında da Şebes b. R ab’î vardı. A yrıca kumandan 
olarak Şeyban b. Hureys ed-Dabiyy de oradaydı. Kam et getirdikten sonra, Şebes, 
onlara nam az kıldırdı ve nam azda Zelzele ve el-Adiyât surelerini okudu. Namaz 
bitince de bazı arkadaşları ona neden namazda uzun surelerden okumadığını 
sordular. O da ‘D eylem liler memleketinizi ele geçirm işler, siz de benden el- 
Bakara ve Al-i İm ran suresi gibi uzun surelerden okum am ı istiyorsunuz’ dedi. 
Bu esnada, onları saym aya başladım  ve 3000 kişiden m eydana geldiklerini tespit

10 Bkz. tbnu’l-Esîr, el-Kamil, c. II, s. 425-42ö.
11 Et-Taberî,7an7ı, c. IV, s. 270.
12 Et-Taberî, Tarih, c. IV, s. 271-272; Bkz. İbnu'l-Esîr, el-Kamil, c. IV, s. 25-27.
13 et-Taberî, Tarih, c. IV, s. 501.
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ettim. A rkasından da hızlı bir şekilde el-M uhtar’a gelerek topladığım  bilgileri 
ona naklettim .” 14.

Emevî idarecilerinin, devletin sosyal ve ekonomik gücünü zaafa uğratan 
haricî ve şiî ayaklanmaları gibi, siyasî problemlerin çözümünde toplumun her 
kesiminden muhbir ve casuslar çalıştırdıkları bir gerçektir. Onlar, bu alanda 
daha ziyade Arap olmayan devlet memurları ile serbest meslek erbabından 
özellikle de tüccar tabakasından faydalanıyorlardı15. Arap olmayan bu Gayr-ı 
Müslim casuslar, yerine göre bir dihkân (derebeyi) veya bir haraç amili veyahut 
serbest ticaret yapan bir tüccar da olabilirdi. Örneğin, H. 76 yılında el-Cezîre 
bölgesinde Şebîb adında bir haricî idaresinde Emevîler’e karşı yeni bir 
ayaklanma başladı. Kufe valisi el-Haccac b. Yusuf es-Sakafî bir süre onlara 
karşı mücadele ettiyse de bu konuda fazla bir başarı sağlayamadı. Bu yüzden o, 
Şebîb’i kendi haline bırakarak Kufe’ye Urve b. el-Muğîre b. Şu’be’yi yerine 
idareci tayin ettikten sonra Basra’ya gitti. Fakat az sonra, Babil dihkam 
Mazedvasb’dan Urve’ye şöyle bir mektup geldi:

“Enbar tüccarlarından ve aynı zam anda hem şehrim  olan bir tacir bana 
gelerek Şebîb’in, önüm üzdeki ayların başlarında K ufe’ye gitm ek istediğini haber 
verdi. B u olaydan bir saat sonra da yanım da çalışan iki haraç am ilim  bana 
gelerek Şebîb’in  H anicar bölgesine ulaştığım anlattılar.” .

Nitekim, Haccac b. Yusuf es-Sakafî, bu muhbirlerin vermiş olduğu gizli 
rapor neticesinde hemen Kufe’ye dönmüştü16.

Yukarıda adı geçen Haccac, Emevî hanedanına karşı başkaldıran isyancı 
gruplan etkisiz duruma getirmek maksadıyla klavuz ve muhbirlere büyük 
miktarda paralar tahsis ediyordu. H. 83 senesinde Emevîler'e karşı ayaklanan 
İbnu'l-Eş'as kumandasındaki ordunun bulunduğu yeri göstermesi için Zevrak 
adındaki bir muhbire 4000 dirhem gibi büyük bir meblağ ödemişti. Bu miktar, o 
dönemde bir askerin eline geçen yıllık 1000 dirhemlik maaşla 
karşılaştırıldığında, ne denli büyük bir meblağ olduğu ra h a tç a  a n la ş ı la c a k tır17.

Emevî halifeleri, gizlilik ve devlet sırlannı saklama hususunda gayet titiz 
davranıyorlardı. Devletin açığa vurulması sakıncalı olan haberlerini halktan 
saklamak için, halifeler kendilerine özel kâtip tayin ederken, adayda bazı önemli 
özellikler ararlardı. B ir defasında Kufe valisi Haccac, Emevî halifesi 
Abdulmelik b. Mervan’a bir mektup yazarak Muhammed b. Yezîd el-Ensarî’yi 
kendisine özel kâtip tayin etmesini tavsiye etti ve şöyle dedi:

14 Aynı eser, c. IV, s. 501.
15 Aynı eser, c. V, s. 70.
16 Aynı eser, c. V, s. 70.
17 Aytıı eser, c. V, s. 183. Emevîler dönemindeki yıllık asker maaşı için bkz. Corci Zeydan, 

Tarih, c. I, s. 72.
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“Eğer güvenilir, faziletli, akıllı, dindar ve sırrını saklayacak ve asla onu
açığa vurmayacak birisini arıyorsan, Muhammed b. Yezîd’i kendine kâtip 

.,,18yap!

Abdulmelik, Haccac’m bu tavsiyesi üzerine ona bir mektup yazarak, 
Muhammed b. Yezîd’i hemen göndermesini istedi. Böylece Muhammed, 
Abdulmelik tarafından özel kâtip olarak tayin edildi. Muhammed, Emevî 
halifesi Abdulmelik’le olan münasebetlerini şöyle dile getiriyor:

“Halife, bir mektubu geldiğinde hem en bana teslim  ederdi ve hiçbir şeyi 
benden saklamazdı. Bir valisine mektup yazmak istediği zaman, mutlaka beni 
ondan haberdar ederdi”19.

Bu kâtip tarafından anlatılan bir haberden, Emevîlerin gizlilik ve sır 
saklama konularında posta memurlarını da çok iyi yetiştirdiklerini ve bu 
memurların, halifenin özel kâtibine dahi bu hususta sır vermeye 
yanaşmadıklarını göstermektedir20.

Emevîler, bir casusun hem kendileri lehine hem de düşman için 
çalışmasına asla müsaade etmiyorlardı. Böyle bir olayın farkına vardıkları an, 
bu casusu cezaların en büyüğü olan ölüm cezasına mahkum ediyorlardı. H. 87 
yılında Maverâünnehr bölgesinde geniş fetih hareketiyle meşgul olan Kuteybe 
b. Müslim el-Bahilî’nin Fars kökenli Tenzür adında bir casusu vardı. Buhara 
halkı bu casusa yüksek miktarda para vererek Kuteybe’yi, Buhara’dan 
uzaklaştırmasını istediler. Bunun üzerine, Tenzür Kuteybe’ye gelerek onunla 
yalnız olarak görüşmek istediğini söyledi. Kuteybe’nin yanında bulunan kişiler 
hemen orayı terk ettiler. Bu olaydan az önce Kuteybe b. Müslim, Irak ve Doğu 
vilayetleri genel valisi Haccac b. Yusuf tarafından mevcut görevinden 
azledilerek Horasan’a vali tayin edildiği haberini almış ve bu haberi getiren 
Dırar b. Husayn ed-Dabiyy’i hapse attırmıştır21. Az önce adı geçen Tenzür 
adındaki casus Kuteybe’yle yalnız kalınca ona “Halife’den elçi gelmiş, 
H a c c a c ’m  seni azlettiğini bildiriyor, ordunla birlikte Merv şehrine çekilirsen 
daha iyi olmaz mı?” dedi. Bu durum karşısında Kuteybe, Siyah adındaki azadlı 
kölesine emir vererek, Tenzür’ü öldürmesini istedi. Siyah, bu casusu hemen 
orada öldürdü22.

Kuteybe, bu olaydan sonra, Dırar’la görüşerek Buharalılara karşı 
başlatmış olduğu fetih hareketini tamamlamadan azil konusunu kimseye 
açıklamamasını emretti. Bu emre aykırı hareket etmesi durumunda da 
akıbetinin, öldürülen casusun akıbetine benzeyeceğini bildirdi. Bu olaydan 
sonra da ordusunun savaşa hazır olmasını emretti. Böylece, Müslüman

18 Bkz. et-Taberî, Tarih, c. V, s. 208-209.
19 Ayıtı eser, c. V, s. 208-209.
20 Aynı eser, c. V, s. 208-209.
21 Aynı eser, c. V, s. 218-219.
22 Aynı eser, c. V, s. 218-219.
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Araplarla, Buharalılar arasında meydana gelen savaş sonunda bu bölge de 
fethedilmiş oldu23.

Kuteybe b. Müslim, istihbarat, casus yetiştirme ve görevlendirme 
alanlarında büyük bir birikime sahipti. Bir habere göre, bu kumandan her sene 
savaştan döner dönmez on iki safkan, on iki de melez at satın alınmasını isterdi. 
Bu atlar yeni savaşın yapılacağı vakte kadar özel bir itina ile yetiştirilirdi. Ordu 
savaşa hazır duruma gelince, bu atlara az miktarda yem verilmeye başlanırdı. 
Atlar ancak incelmiş duruma gelince nehirleri aşmak ve keşif kollarını taşımak 
için kullanılırdı24. Bu esnada, Kuteybe casuslarını genellikle eşraftan seçer, 
yanlarına da adı geçen melez atlar konusunda uzman olan Fars kökenli at 
bakıcıları verirdi. Bu kumandan, casuslarını bir göreve gönderirken, bir levha 
ister, üzerine nakışlar yapılmasını emrederdi. Sonra bu levhayı iki parçaya 
ayırır, birini yanında muhafaza eder, diğerini de göreve göndereceği casuslarına 
teslim ederdi. Ayrıca onlara, kendilerine verilen levha parçasını, önceden 
belirlemiş olduğu belli bir yere veya belli bir ağaç altına veyahut da onu 
herhangi bir harabeye gömmelerini emrederdi. Daha sonra da bu işlemin, 
casusları tarafından yerine getirilip getirilmediğini anlamak için bazı adamlarını 
o bölgeye gönderir ve bu durumu incelemelerini isterdi25.

Emevîler, siyasî iktidarlarının sonlarına doğru istihbarat alanında daha 
ziyâde Mevâli (Azadlı köleler) ve köleleri istihdam ediyorlardı. Bu köleler, 
halifeler veya yüksek rütbeli devlet memurları tarafından siyasî rakiplere karşı 
görevlendirildiği gibi, bazen de aynı aileden kişiler tarafından ücret karşılığında 
istihbaratçılık yapıyorlardı. Bir rivayete göre, Zeyd b. Ali, Emevî halifesi Hişam
b. Abdulmelik’i ziyarete geldiği vakit, hacib, ona hükümdarın yerini gösterdi. 
Ancak Hişam oturmak için kullandığı uzun bir odaya geçtikten sonra, onun, 
yanma girmesine izin verdi. Ayrıca o, bir kölesine Zeyd’i takip etmesini ve gizli 
bir yerden, onun hakkında neler konuştuğunu tespit etmesini istedi. Kölenin 
bildirdiğine göre, Zeyd çok cüsseli biri olduğundan merdiven basamaklarından 
birinde durdu, sonra Hişam’ı kastederek, kendi kendine “Vallahi dünyayı seven 
birisi mutlaka zelil olur” şeklinde konuştu. Zeyd, Hişam’la görüştükten sonra 
Kufe’ye döndü. Ancak Hişam, birkaç gün geçtikten sonra köleye söylediğini 
hatırladı ve ona neler duyduğunu sordu. Muhbirlik yapan bu köle, Zeyd’in 
merdiven basamaklarında söylemiş olduğu sözleri aynen ona nakletti26.

Hükümdarlar ile onların yakınlan arasında siyasî rekabet ve çekişmeden 
kaynaklanan olaylara bakarak bir devletin ömrünü tespit etmek mümkündür. 
Zira bu görünüm, hemen hemen hanedanlık usûlü idare edilen tüm devletlerde 
görülmektedir. Emevî devleti de son zamanlannda bu hastalıktan muzdaripti,

23 Aynı eser, c. V, s. 218-219.
24 Aynı eser, c. V, s. 271.
25 Bkz. Aynı eser, c. V, s. 271.
26 Aynı eser, c. V, s. 486.
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hatta bu durum öyle ileri gitmişti ki, aynı aileden gelen biri, diğerinin gizli 
yönlerini öğrenmek ve hakkında bilgi toplamak için muhbirler kiralıyordu. Bu 
iş için de genellikle aynı evde çalışan köleler veya aynı bölgede hizmet veren 
devlet memurları tercih edilmekteydi. Bir habere göre, Emevî halifesi Hişam b. 
Abdulmelik, kardeşi el-Velîd b. Abdulmelik’i gıyabında ayıplar, onu aşağılayıcı 
sözlerle tenkit eder ve arkadaş ve nedimlerine de hakarette bulunurdu. el-Velîd 
bunun farkına varınca, adamları ve azadlı kölelerini alarak Hişam’dan ayrıldı ve 
el-Ağdef denilen yere yerleşti. Ayrıca kendi özel kâtibi olan îyâz b. Müslim’i 
er-Rusafa’da bırakarak Hişam hakkmdaki bilgileri kendisine yazmasını emretti. 
el-Velîd, Hişam’dan ayrılırken Abdussamed b. Abdul’ala adında bir nedimini 
de beraberinde götürdü. Bir gün her ikisi de şarap içtiler ve el-Velîd, 
Abdussammed’den bir şiir okumasını istedi. Bu durum üzerine o da el-Velîd’i 
övücü, fakat aynı zamanda kardeşi Hişam’ ı kötüleyici bir şiir okudu. Onun 
okuduğu bu şiir, az sonra casuslar tarafından Hişam’a ulaştırıldı. Hişam, bu 
duruma çok sinirlenerek el-Velîd’e tahsis edilen maaşı durdurdu. Ayrıca ona bir 
mektup yazarak kendine arkadaş edindiği Abdussamed’i yanmdan kovmasını 
emretti. O da bu emri yerine getirerek adı geçen kişiyi yanından uzaklaştırdı27.

Diğer bir haberde de îbn Ebî’z-Zinâd adında bir şahıs şunları 
nakletmektedir: Bir gün Hişam’ın yanındaydım. O esnada ez-Zührî (Ünlü tarih 
rivayetçisi Zührî’yi kastediyor) de oradaydı. Hişam’la Zührî, el-Velîd hakkında 
konuştular ve onu aşın bir şekilde kötülediler ve eksik taraflarını dile getirdiler. 
Fakat ben orada onun hakkında hiçbir şey konuşmadım. Az sonra el-Velîd, 
yanma girmek için Hişam’dan izin istedi, o da hemen kabul etti. Fakat el-Velîd, 
bulunduğumuz yere girdiği zaman yüzüne baktım, çok sinirli bir hali vardı. 
Sonra ben oradan ayrıldım. Hişam öldükten az sonra el-Velîd, bana bir mektup 
yazarak yanına gitmemi istedi. Ben de bu isteği üzerine saraya gittim ve beni 
çok iyi karşıladı. Hal hatırımı sorduktan sonra bana “Hişam’m baş ucunda 
duran köleyi de hatırlıyor musun?” diye sordu. Ben de cevaben “Evet” dedim. 
Sonra o “İşte orada aleyhimde konuşulan sözlerin tümünü bana, o köle nakletti. 
Vallahi o fasık (Zührî’yi kastediyor) hayatta kalmış olsaydı, onu elimle 
öldürecektim” şeklinde konuştu. Ben de kendisine Hişam’ın yanına geldiğin 
zaman çok sinirli olduğunu yüzünden anlamıştım” dedim28.

B. ABBASİLER’İN İLK DEVRİNDE İSTİHBARAT (H. 132-200/M. 
750-818)

Abbasîler, iktidarı devraldıktan sonra bir çok sahada olduğu gibi 
istihbarat ve casusluk faaliyetinde de büyük ilerleme kaydettiler. Onlar haber

27 Aynı eser, c. V, s. 522.
28 Aynı eser, c. V, s. 557.
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alma konusunda, yine bu dönemde büyük gelişme gösteren posta teşkilatından 
da geniş ölçüde yararlanıyorlardı29. Hatta o sıralarda “Sahibu’l-Berîd” adı ile 
anılan posta teşkilatı müdürü bu günkü gizli istihbarat başkanlannın üstlendiği 
görev ve sorumlulukların aynısını üstlenmişti. Bu sorumluluğu yüklenen
görevli, aynı zamanda halifenin veya valinin özel casusu, gören gözü ve duyan
kulağı durumundaydı30. Zira o, her gün önemli ve gizli haberleri halifeden
alarak çeşitli vilayetlerde görevli olan yüksek devlet memurlarına ulaştırır, 
onlardan aldığı bilgileri de halifeye aktarırdı. Bu geliş ve gidişler esnasında 
çeşitli mertebedeki devlet memurlarını da bugünkü müfettişlerin yaptığı gibi 
kontrol etmeye çalışırdı31.

Yukarıdaki özelliklerinden dolayı halifeler, posta teşkilatının başına çok 
güvendikleri, zeki, dirayetli, sır saklayan dürüst ve karakter yapısı sağlam 
kişileri tayin ederlerdi. Bu hususta Abbasî halifesi el-Munsur şöyle der:

“D evletim in düzenli idaresi için dört becerikli ve temiz görevliye
ihtiyacım vardır. Birincisi, her türlü şüpheden uzak, doğruluktan asla ayrılm ayan 
kadı; İkincisi, zayıfın hakkını kuvvetliden alabilen em niyet amiri; üçüncüsü, 
maliye işlerini düzenli bir şekilde yürüten haraç amili ve nihayet bu üç memurun 
her halini bana doğru olarak iletecek posta sorum lusu.”32.

Ebu Yusuf, Abbasî halifesi Hârûnu’r-Reşid için yazdığı “Kitâbu’l-Harac” 
adlı eserinde istihbarat konusuna geniş yer vermektedir. Onun bu eserinde yer 
alan haber toplama ve gizli istihbarat konusundaki görüşlerini aynen veriyoruz. 
Ebu Yusuf bu hususta şu görüşlere yer veriyor:

“Bu konuda görüş sizindir. Bu gibi şeylerden her ne görülürse, tarafınıza 
yazarak beyan etm elerini, taşrada bulunan posta mem urlarına em rediniz. Her 
türlü olayları saklayıp, size bildirm edikleri taktirde, k en d ile rin i 
cezalandıracağınızı bildirin. Zira, işittiğim e göre, edineceği bilgileri size 
bildirm ek üzere, her tarafa, tayin buyurduğunuz, posta memurları, valilerle, o 
bölgelerde bulunan kum andanların uygunsuzluklarını size bildirm ediklerini de 
duyuyoruz. H alktan bir kısmını diğerlerine tercih edip, onları kayırdıklarını ve 
kayırdıklarının kötülüklerini size bildirm ediklerini de duyuyoruz. Bazı kere de 
am iller ile beraber olup halka zorbalık ve zulüm  yaptıklarım  ve bilinmesi sizce 
gerekli olan ve toplum u ileri gelenlerinin işlerini gizlediklerini veya vaktinde 
bildirm ediklerini ağız birliği yaparak insanlara kötü m uam elede bulunduklarım , 
beldelerdeki am iller, kendilerini tasvip etm edikleri zaman, yapm adıkları işleri 
onlara isnat ederek ve bazı kere de gerçeğe aykırı bir şekilde kötü hallerini size 
iletmekte olduklarını da duyuyoruz. Bu gibi hususları araştırıp, teftiş ederek,

29 Corci Zeydan, Tarih, c. I, s. 230; ed-Duğmî, et-Tecessüs, s. 36.
30 Corci Zeydan, Tarih, c. I, s. 230.
31 ed-Duğmî, et-Tecessüs, s. 36.
32 Bkz. et-Taberî, Tarih, c. VI, s. 313; Corci Zeydan, Tarih, c. 1, s. 231; ed_Duğmî, et- 

Tecessüs, s. 36-37; Nesimi Yazıcı, Klasik İslam Döneminde Haberleşme Kurumu ile İlgili Bazı 
Mülahazalar (18-20 Eylül 1981, İkinci İslâmî İlimler Kongresi, İstanbul), s . , 3.
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gafil olm am anız, arayıp sorarak, her m em lekette ve her şehirde adil ve güvenilir 
o lan  insanları bu işlerle görevlendirm eniz, posta işleri ile askerî işleri bu 
şahıslara vermeniz lazımdır. Adil ve güvenilir olm ayanların verdikleri haberlerin 
kabulü nasıl mümkün olabilir. Bunların maaşları Beytü’l-M al’den verilir. 
E llerinin altında bulunan insanların em ir ve hususatından asla hiçbir şey 
gizlem em elerini ve geciktirm em elerini, m eydana gelen olayları size ve 
valilerinize bildirm elerini, halkın ve valilerin durum larım  tarafınıza olduğu gibi 
hiçbir şey eklem eden ve eksiltm eden arz etmelerini kendilerine emir buyurunuz. 
Bu em ir ve uyarınıza uymayanları görevden uzaklaştırınız ve herkese ibret 
olacak bir ceza ile cezalandırınız. Posta memurları ile nahiyelerde olan askerlerin 
kum andanlarının adil ve güvenilir olan kişilerden olm alarına dikkat ediniz. 
Çünkü posta işlerine bakan kimseler, kadı, vali ve diğer memurlar üzerinde 
müfettiş ve muhbir dem ek olduğundan, adaletle vasıflandırılm ış olmadıkları 
taktirde, verecekleri haberin kabul edilm esi ve ona dayanarak uygulamada 
bulunulm ası doğru değildir.”33.

Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığına göre, posta teşkilatı sorumlusunun 
görevleri, tamamen bu günkü bir istihbarat şefinin görevlerine benzemektedir. 
Ayrıca bu görevin bir halife için çok önem taşıdığı da bir gerçektir. Hatta bu 
teşkilat olmadan bir hükümdarın kendi devletini ve memurlarını kontrol altında 
tutması imkansız gibi görülmektedir.

Kudame b. Ca’fer’in “el-Harac ve Sma’ati’l-Kitâbe” adlı eserinde yer 
alan bir tayin kararnamesinden, Abbasîler devrinde deniz kuvvetleri 
kumandanlığına atanan bir görevlinin de istihbarat ve casusluk faaliyetinden 
sorumlu olduğunu öğrenmekteyiz. Burada adı geçen tayin kararnamesinde yer 
alan istihbaratla ilgili maddeleri aynen veriyoruz34.

1. Düşmanın haberlerini toplamak için görevlendireceği casuslarını ve 
keşif kollarım güvenilir, meşveretçi, dindar, emanete riayet eden ve denizlerle 
limanlar ve bunlara dair giriş-çıkış ve gizli noktalar konusunda bilgisi ve 
tecrübesi olan kişilerden seçmesini emir verdi ki, doğru haber, sağlam bilgi 
getirebilsinler. Ayrıca düşman gemileri tarafından sıkıştırıldıklarında, onların 
(casusların) bildikleri cihetle ve kurtulacaklarını tahmin ettikleri yörelere 
yönelmelerini istedi.

2. Ondan, düşmanın casuslar göndererek silah ve diğer savaş araç- 
gereçleri konusunda ve İslam ülkesi hakkında bilgi toplamasını engellemesi 
hususunda çok dikkatli ve uyanık olmasını istediği gibi, bir tüccarın onlara bilgi 
götürmesini veya kendilerine kılavuzluk yapmasını menetmesini de talep etti. 
Böyle bir işe kalkışan bir casusu yakaladığı zaman da ona cezaların en ağırını 
tatbik etmesini emretti.

33 Bkz. Ebu Yusuf, Kitâbu’l-Harac, (Çev. MUderriszâde Muhammed Ataullah, Sad. İsmail 
Karakaya), Ankara, 1982, s. 383-384.

34 Kudame b. Ca’fer, el-Harac ve Sına’ati'l-Kitâbe, (Thk. Muhammed Hüseyn ez-Zebîdî), 
Bağdat, 1981, s. 48-50.
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3. Ondan, düşmanın casus ve muhbirlerinden çok dikkatli olmasım ve her 
memlekete, oranın durumunu iyice bilen birisini tayin etmesini ve o şehrin 
kapıcılarına ve bekçilerine talimatlar vererek tanımadıkları şahıslan ve 
kendilerine şüphe gözü ile baktıklan yabancılan içeri almamalanm istedi.

Abbasî halifelerinden Ebu Ca’fer el-Mansur, istihbarat ve bilgi toplama 
konulannda çok tecrübeli bir hükümdardı. Bu halife, düşmanlanna bilgi 
sızdırmamak için elinden gelen her türlü yola başvururdu. Onun, Bağdat’ta 
ticaretle uğraşan tüccar tabakasını, merkezden alarak şehir dışındaki el-Kerh 
semtine nakletmesinin sebebi olarak, bazılanmn kendisine, “Yabancıların orada 
yatıp kaldığını ve aralannda casuslann da bannabileceğinı, bu sebeple de Pazar 
yönündeki şehir kapılarının bu casuslar tarafından gece vakti açılabileceğini” 
söylemeleri gösterilmektedir. Bu tavsiye neticesinde o, pazarın hemen şehir 
dışına nakledilmesini ve yerine de polis karakolunun yapılmasını emretmiştir. 
Bu vesileyle de tüccarlara da Tâku’l-Herrânî, eş-Şam ve el-Kerh kapılanna 
yakın yerlerde özel binalar tahsis edilmiştir'5.

el-Mansur, idare etmekte olduğu devletin her eyalet ve şehrinden geniş ve 
sağlıklı haberler elde etmek maksadıyla her meslekten muhbir ve casuslar tayin 
etmişti. Böylece istenilen bilgiler kısa sürede bu casuslar vasıtasıyla başkent 
Bağdat’a ulaştırılmaktaydı. Sehl b. Farked yoluyla gelen bir haberde şöyle 
denilmektedir:

“K ufe’de bir arkadaşım  vardı, bir gün bana gelerek Kufelilerin el- 
M ansur’a karşı ayaklanm ak üzere olduklarım  haber verdi. Ben de bunu duyunca, 
doğruca Süheyl b. M ücâlid’e gittim  ve ona duyduğum  haberi ilettim. O da, bu 
haberi hem en el-M ansur’a ulaştırdı. el-M ansur’un, Küfeli kuyumculardan İbn 
M ukrin adında bir casusu vardı. Hem en ona bir mektup yazarak Kuelilerin 
ayaklanm ak için hazırlık yaptıklarım haber aldığını bildirdi. Bu durum  üzerine, 
İbn M ukrin de ona bir mektupla almış olduğu haberin asılsız olduğunu ve böyle 
bir şeyin K ufe’de meydana gelmediğini anlattı.”36.

Abbasîler zamanında, halife ile devletin eşitli eyalet ve vilayetlerinde 
görevli yüksek devlet memurlan arasındaki yazışmaları yürüten sır kâtibi veya 
bugünkü anlamıyla özel kalem müdürü, çok hassas ve önemli bir görevi ifâ 
etmekteydi. Zira bu görevliler, meslekleri icabı halifenin bir cok özel 
meselelerine ve devletin gizli tutulması gereken önemli sırlanna vakıf 
olmaktaydılar. Bazen bu sır kâtipleri, halifeye j .rardan çok zarar veriyorlardı. 
Nitekim el-Mansur tarafından önemli bir iş için görevlendirilen çok yetenekli 
bir casusun plan ve programını, yine onun yanında sır kâtibi olarak çalışan ve 
karşı taraf için gizlice muhbirlik yapan bir görevli bozmuştu. Bu konuyu 
yansıtan bir haberde şöyle denmektedir:

35 et-Taberî, Tarih, c. VI, s. 266-267.
36 Aynı eser, c. VI, s. 248.
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“Ebu Cafer el-M ansur, kendi zamanındaki şiflerin başı olarak bilinen 
M uham m ed b. Abdullah ve İbrahim  b. A bdullah’ı ortaya çıkarıp yakalamak için, 
bir casusuna, adı geçen kişilerin yandaşları tarafından yazılm ış gibi gösterilen 
sahte bir mektupla bazı aynî yardım  m alzemeleri verdi. Bu casus, M edine'ye 
vardıktan sonra, Abdullah b. H asan’la görüştü ve ona, oğlu M uham m ed’in 
nerede olduğunu sordu. O da, oğlunun Cuheyne dağında bulunduğunu söyledi ve 
bu casusa, kardeşi Ali b. H asan’la görüşerek, onun rehberliğinde oraya gitmesini 
tavsiye etti. O da bu tavsiye üzerine, Ali b. H asan’la görüştü ve kendisini 
M uham m ed'e götürmesi konusunda ondan söz aldı37. Tam bu sırada Ebu 
C afer’in, şiflerle gizli işbirliği içinde olan bir sır kâtibi vardı. Bu katip, hemen 
Abdullah b. H asan’a bir mektup yazarak Ebu Cafer tarafından gönderilen 
casusun durum unu anlattı. M ektup, Abdullah b. H asan’ın eline geçer geçmez 
derhal bu olayı bildirm esi için, Ebu H ubbar adında bir şahsı, Ali b. Haşan ile 
birlikte M uham m ed’e gönderdi. Ebu Hubbar, yolda Ali b. Haşan ile karşılaştı ve 
yeni durum u ona nakletti. Arkasından da süratle yoluna devam ederek Abdullah
b. Amir el-Eslemî, Şuca adında bir şahsın iki oğlu ve bazı kimselerle bir 
m ağarada saklanan M uham m ed’le görüştü ve durumu ona da anlattı. M uham m ed 
bu haberi duyduktan sonra, Ebu H ubbar’a bu konudaki görüşünü sordu. O da 
kendisine şu üçünden birini seçmen lazım  diyerek şu tvsiyede bulundu ‘ya bırak 
bu casusu yakalayıp öldürelim  veya onu zincire vuralım, böylece nereye gidersen 
onu da yanında götürürsün veyahut da bu adamı yakalayarak zincire vurursun 
sonra da C üheyne’deki güvendiğin akrabalarına teslim  edersin, onların yanında 
kalır.’ Fakat M uham m ed bu tekliflerden üçüncüsünü tercih etti ve Ebu H ubbar’a 
bu yönde emir verdi. M uham m ed ve adam ları arasında bu olay ele alınırken, Ebu 
Cafer tarafından gönderilen casus, işin farkına vardı, böylece bulunduğu yerden 
ana yola çıkarak M edine’ye yük taşıyan bazı bedevilere rastladı ve onlara büyük 
miktarda para teklif ederek kendisini gittikleri yere kadar götürmelerini istedi. 
O nlar da bu cazip teklifi kabul ederek onu boş bir çuvalın içine yerleştirdiler ve 
M edine’ye kadar götürdüler. Bu casus, buradan da Irak’a giderek başından geçen

38 w wbütün olayları halifeye anlattı .

Ebu Cafer el-Mansur, kendisini birinci derecede ilgilendiren siyasî 
olaylar hakkında bilgi nakleden casus ve muhbirlere yüksek miktarda paralar 
dağıtırdı. Nitekim, daha önce de adı geçen Muhammed b. Abdullah’ın, el- 
Mansur’a karşı isyan haberini, el-Üveys b. Ebî Serh ailesinden bir muhbir 
halifeye ulaştırdı. Bu muhbir, Bağdat’a gece vakti ulaştı ve hemen halifeyle 
görüşerek Medine’deki durumu kendisine bildirdi. Halife bu haberi duyunca 
sevincinden “Vallahi onu öldürdüm.” dedi ve muhbire kimlerle beraber isyana 
kalkıştığını sordu. O da Abdullah’la birlikte hareket eden bütün Medinelilerin 
adlarını açıkladı39.

el-Mansur, adı geçen muhbiri eve yerleştirerek iyi bir şekilde 
ağırlanmasını emretti. Sabah olunca, İsa b. Musa’nın Medine’deki mallarını

37 Aynı eser, c. VI, s. 163.
38 Aynı eser, c. VI, s. 163-164.
39 Aynı eser, c. VI, s. 193-194.
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korumakla görevli Said b. Dinar’ın elçisi Bağdat’a geldi ve halifeye 
Muhammed’in önayak olduğu isyan hakkında bilgi verdi. Bu durum karşısında 
el-Mansur daha önce Medine’den haber getiren Üveysli muhbire mükafat olarak 
9.000 dirhem para verdi40.

Abbasîler zamanında halifeler, veliahtlar, vezir, emniyet amiri, sır kâtibi, 
posta teşkilatı başkanı ve vali gibi yüksek rütbeli devlet memurlarının hemen 
hemen büyük bir kısmı sır saklama ve gizlilik ilkesine aşın derecede bağlılık 
göstermekteydiler. Hatta bu önemli ilkeyi azatlı köleleri ile kölelerine de sıkıca 
tembih etmişlerdi. Bu dönemde İdarî mekanizmayı çalıştıran bütün görevliler 
birbirlerine güvenmemekte ve birbirlerinin gizli yönlerini ve faaliyetlerini 
incelemek için casuslar ve muhbirler çalıştırmaktaydılar. Bazen halife, 
görevlendirmiş olduğu bir kumandanım veya herhangi bir vezirini casuslar 
vasıtasıyla takip ettiriyordu41. Buna karşılık vezirler de halifeye karşı aynı 
şeyleri uyguluyorlardı. Hatta bir siyaset adamının evinde çalışan kölesi ve 
cariyesi dahi, efendisi aleyhine casusluk yapabiliyordu. Bu çeşit istihbarat 
faaliyetleri öyle ileri gitmişti ki, bir halife kendi oğlu, kardeşi veya eşine karşı 
da muhbirler çalıştırabiliyordu. Aynı zamanda bu faaliyeti veliahtlar da 
babalarına karşı uygulamaktaydılar. Nitekim, Muhammedu’ 1 -Emin ’ 1 e kardeşi 
M e’mun, babalan Hârûnu’r-Reşid ‘in bütün faaliyetlerini, gizlice 
görevlendirmiş olduklan, halifenin özel doktoru Cebrail b. Bahtişu ve Mesrur 
el-Hâdım adındaki muhabirler vasıtasıyla öğrenmekteydiler42.

Abbasî halifesi Hârûnu’r-Reşid dönemi, haber alma ve casusluk 
faaliyetleri açısından çok ilginç bir dönemdir. Bu halife ile siyasî otoritesini 
güçlendiren sadık adamlan Bermekîler arasında bazı sebeplerden dolayı ihtilaf 
baş gösterdi. Bu nedenle halife, onlann siyasî nüfuzlarını ortadan kaldırmak için 
bahaneler aramaya başladı. Bu sırada Bcrmekîleri kıskanan Ali b. İsa b. Mâhan 
gibi nüfuzlu kişiler de fırsat kolluyorlardı43.

Hârûnu’r-Reşid ilk olarak Bermekîler’in başı Yahya b. Halid’i hapse 
attırdı. Arkasından onun oğlu Cafer’i casuslar vasıtasıyla takip ettirmeye 
başladı. Bu esnada, Bermekîler’in evinde ve görev yaptıkları resmî kurumlarda 
halifenin casusları vardı. Bu casuslan, nerede olursa olsunlar, onlann hal ve 
hareketlerini gizlice kontrol ediyorlardı44.

Halifenin, Cafer’i takip etmekle görevlendirdiği casuslar Hazer kökenli 
iki kölesi de bulunmaktaydı. Bunlan, bizzat halife kendisi yetiştirmişti. Daha 
sonra o, bu iki köleyi Cafer b. Yahya el-Bermekî’ye hediye etti. Bu casuslar,

40 Aynı eser, c. VI, s. 193-194.
41 Corci Zeydan, Tarih, c. II, s. 441.
42 İbnu’l-Esîr. el-Kamil, c. VI, s. 207-208; Corci Zeydan, Tarih, c. II, s. 441.
43 Bkz et-Taberî, Tarih, c. VI, s. 484-485; tbnu'l-Esîı, el-Kam il, c. VI, s. 175-176; Corci 

Zeydan, Tarih, c. II, s. 434.
44 Corci Zeydan, Tarih, c. II, s. 435.
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Cafer’in evinde düzenlenen toplantılardaki konuşmaları günü gününe halifeye 
naklediyorlardı. Cafer, haftada bir defa Fars kökenli devlet adamları ile bazı 
zengin kişileri evine davet ediyordu. Buraya gelen kişiler, Cafer’le birlikte tek 
tip kıyafetler giyerek eğlence düzenliyorlardı. Bu toplantılardan birisinde Ebu 
Müslim el-Horasânî hakkında bahis açıldı ve toplantıya katılanlardan birisi, ona 
övgüler yağdırarak devlet idaresi tek başına bir aileden (Emevîleri kastediyor) 
diğerine (Abbasîler) nakletmesindeki becerikliliğini dile getirdi. Bu sözleri 
duyan Cafer şu görüşleri ileri sürdü:

“Bu şaşılacak bir durum  değildir, hatta onun gücüyle de 
gerçekleşmemiştir. Zira o, buna ancak 600.000 kişinin öldürülm esi neticesinde 
ulaşabilmiştir. Oysa, hünerli kişi odur ki, devlet idaresini kan dökmeden bir 
kavim den diğerine nakleder.”

Yukarıda sözünü ettiğimiz casuslar, Cafer’in bu konuşmasını halifeye 
naklettiler. Ayrıca amacının, siyasî otoriteyi Abbasîlerden alarak, Farslara veya 
Ehl-i Beyt mensuplarına teslim etmekten ibaret olduğunu haber verdiler45.

Hârûnu’r-Reşid, H. 186’da hac ziyaretinden döndükten sonra, kölesi 
Mesrur’u, Hammad b. Salim Ebu İsma adında bir şahısla beraber bazı askerlerin 
başında, Çafer’i yakalamak için gönderdi. Mesrur, gece vakti bir baskın 
düzenleyerek Cafer’i evinden çıkardı ve onu halifenin de bulunduğu eve 
hapsetti. Böylece Cafer, burada halifenin emriyle Mesrur tarafından öldürüldü. 
Arkasından da Bermekîlere ait bütün mallara el konuldu ve onlara yakın olan 
insanların çoğu da hapse atıldı46.

Abbasî halifesi Hârûnu’r-Reşid’in oğullan Emin ile M e’mun arasında 
meydana gelen taht mücadelesinde ve bu mücadelenin M e’mun lehine 
sonuçlanmasında da iyi organize edilmiş istihbarat mensuplannm büyük payı 
olmuştur. Nitekim, M e’mun’a yakın olan el-Fadl b. Sehl Bağdat’ta ikâmet eden 
bazı asker ve sivil casuslanna, şehirde meydana gelen siyasî ve askerî 
gelişmeleri günü gününe nakletmeleri için emir vermişti47. Bu esnada 
M e'm un’a yakınlığı ile tanınan el-Abbas b. Musa Zü’r-Riaseteyn adında bir 
muhbir de Bağdat’taki siyasî gelişmeleri naklediyordu48. Ayrıca, bu muhbirin 
istihbarat alanındaki üstün gayretleri sayesinde, Horasan halkı Emin’e karşı 
M e’mun’u desteklemiştir. Zira, adı geçen casusun, Emin’in veziri el-Fadl b. 
Rabî’ yanında kendisi gibi düşünen ve devamlı bir şekilde haber nakleden başka 
bir casusu vardı. Emin, M e’mun’a karşı bir ordu göndermek isteyince, Zü’r- 
Riaseteyn, hemen bu casusa haber göndererek el-Fadl b. Rabî’e, gönderilecek 
orduya kumandan olarak Ali b. İsa b. Mahân’ı teklif etmesini istedi. Zira, İbn

45 Aynı eser, c. II, s. 435.
46 Bkz et-Taberî, Tarih, c. VI, s. 490-491; İbnu’l-Esîr, el-Kamil, c. VI, s. 177-178; Corci 

Zeydan, Tarih, c. II, s. 436.
47 et-Taberî, Tarih, c. VI, s. 562.
48 Bkz. tbnu’l-Esîr, el-Kamil, c. VI, s. 230..
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Mahân, Hârûnu’r-Reşid zamanında Horasan valisi olduktan sonra, bölge halkını 
kötü idare etmiş ve bazı huzursuzluklar meydana gelmişti. Bu sebepten dolayı 
da halife tarafından görevinden azledilmişti. Bunun sonucu olarak da 
Horasanlılar kendisinden nefret etmişlerdi. Zü’r-Riaseteyn, bu faaliyeti ile 
Horasan halkını Emin’e karşı koymaya, aynı zamanda da M e’mun’un yanında 
yer almaya meylettirmişti. Nitekim, bu casusun çabalan az sonra etkisini 
göstermiş ve Emin, İbn Mahân’ı bir ordunun başında, Me’mun’a karşı sefere 
göndermişti49.

C. CASUSLUKLA İLGİLİ FIKHÎ HÜKÜMLER

Düşman hesabına çalışan casuslara, bunlara yardım ve yataklık edenlere 
verilecek cezalar konusunda değişik görüşler mevcut olup, konu ile ilgili 
hükümler, suçlunun Müslüman, zimmî, harbî ve müste’men oluşuna göre 
farklılık arz etmektedir50.

1-Müslüman Casus Muamelesi

Fakîhlerin, Müslüman casus hakkındaki görüşlerini şu üç noktada 
özetlemek mümkündür:

a. Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel’e bağlı iki koldan biri ve onun 
arkadaşlarına göre bir Müslüman, kafirler için casusluk yaparsa öldürülür51. 
İslam hukukçulan, bu durumda kadın veya erkek arasında hiçbir ayınm 
gözetmemektedir. İkisinin de ölüme mahkum edilmesi gerektiğini 
savunmaktadırlar. Buna rağmen, bu hukukçular, en yüksek ceza olan ölüm 
cezasının buluğ çağma gelmemiş casuslara asla verilemeyeceğinde ısrar 
etmektedirler52.

b . M a lik î m e zh e b in e  b ağ lı A b d u lm e lik  b. M â c işû n  ek o lu n u n  g ö rü şü n e  
göre, bir Müslüman, kafirler için casusluk yapmayı tekrar ederse ve onu meslek 
haline getirirse öldürülür53.

c. Bazı Malikîlerle, Hanefîler, Şafîler, Zeydîler’e, Evzaî ve İbn Kayyim 
el-Cevzî’ye göre, bir Müslüman, kafirler hesabına casusluk yaparsa öldürülmez. 
Ancak devlet başkanı isterse ona had cezası uygular, isterse de hapse mahkum 
eder54. Teorik olarak casusluğun kafirlikten daha az derecede suç teşkil ettiğini

49 Îbnu’l-Esîr, el-Kamil, c. VI, s. 239-240.
50 Cengiz Kallek, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Casus Mad. İstanbul, 1993, c. VII, s. 165.
51 Bkz. et-Taberî, İhtilâfu ’l-Fukahâ, Leiden, 1933, s. 173.
52 Hamidullah, Hazreti Peygamberin Savaşları, (Çev. Salih Tuğ), İstanbul, 1991, s. 216.
53 İbn Ferhûn, Tabsiretü’l-Hukkâm f i  Usûli’l-Akdiya ve Menâhici’l-Ahkâm, Mısır, 1301, c. II, 

s. 194; ed-Duğmî, et-Tecessiis, s. 155.
54 eş-Şafi’î, Kitâbu’l-Ümm, Kahire, 1968, c. IV, s. 166.
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kabul eden bu hukukçular, yakalanan bir casusun ölümle cezalandırılmasına 
karşı çıkmaktadırlar55.

2. Zimmî Casus Muamelesi

Fakîhlerin bu konuda şu üç görüşü vardır:

a. Mâlik b. Enes ve arkadaşları, el-Evzaî, Ahmed b. Hanbel, Ebu Yusuf, 
şiamn Zeydiyye kolu ile İmâmiyye koluna bağlı alimlere göre, bir zimmî, 
Müslümanlar aleyhine casusluk yaparken yakalanırsa, anlaşması bozulur ve 
zimmîlikten çıkarılır. Dolayısıyla devlet başkanı bu casusa ölüm, asılma ve köle 
hale getirme gibi cezalardan birini uygular56.

b. Şafı’ılerin büyük bir bölümü ile Hanbelîlere göre casusluk konusu, 
anlaşmada yazılmamışsa, zimmî casus ne öldürülür ne de anlaşması iptal 
edilir57.

c. Hanefîler (Ebu Yusuf hariç) ve bazı Şafi’î alimler ise, zimmî casus, 
düşman lehine Müslümanlara karşı casusluk yaparken yakalanırsa, bu husus 
anlaşmada yazılmış olsa da olmasa da ne öldürülür ne de anlaşması iptal 
edilir58. Zira İslam, kendine tâbi olan Gayr-ı Müslim halk ile Müslümanları 
kanun karşısında eşit tutmakta ve her iki kesimi de koruması altına almaktadır59.

3. Müste’men Casus Muamelesi
a. Ebu Yusuf, el-Evzâî, Hanbelîler ve Malikîlere göre, birisi İslam 

memleketine belli bir müddet için girer de sonradan casus olduğu anlaşılırsa 
öldürülür. Fakat, yine devlet başkanı isterse, ona, köle statüsü çerçevesinde 
muamelede bulunabilir60.

b. Hanefîler ile şafı’îler’in görüşüne göre, Müste’men bir kimse 
düşmanlarla yazışır veya şahsen giderek düşmana. Müslümanlar hakkında bilgi 
verirse, bu casus ağır bir cezayla cezalandırılır ve hapsedilir. Fakat o, kesinlikle 
bu suçundan dolayı öldürülmez, hatta anlaşması dahi iptal edilmez61.

55 Hamidullah, Hazreti Peygamber, s. 216.
56 Ebu Ya’la el-Maverdî, el-Akâmu’s-Sultâniyye, Mekke, 1406, s. 143-144, 158; ed-Duğmî, 

et-Tecessüs, s. 164.
57 Bkz. İbn Kayyim el-Cevziyye, Ahkâmu Ehli’z-Zimme, (Thk. Suphi Salih), Dimaşk, 1961, c. 

II, s. 800-806; ed-Duğmî, et-Tecessüs, s. 164.
58 İbn Abidin, Haşiye, Beyrut. 1972, c. III, s. 277; ed-Duğmî, et-Tecessus, s. 164.
59 Bkz. Hamidullah, Hazreti Peygamber, s. 216.
60 İbn Hacer, F ethu’l-Bâri Şerhu Sahih-i Buhâri, Mısır, 1959, c. VI. s. 169; ed-Duğmî. et- 

Tecessüs, s. 172.
S1 ed-Duğmî, et-Tecessüs, s. 173.
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4. Harbî-Kâfir Casus Muamelesi

Gayr-ı Müslim bir devletin vatandaşı olup, müste’men statüsünde 
bulunmayan casusların öldürülmesi hususunda İslam hukukçuları görüş birliği 
içindedirler62.

İslam hukukçuları, casusluk suçu ile suçlanan birisinin, adil bir 
mahkemede sorguya çekilmesini ve bu mahkemede kendini savunabilmesini 
isteme hakkına sahip olduğunu da ittifakla kabul etmektedirler. Zira, İslam’ın 
adalet anlayışı, hiçbir şahsın, kanunî usul ve sorgulamaya tâbi tutulmaksızın 
cezâlandırılmasma izin vermemektedir63.

Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığına göre, İslam hukukçuları, 
Müslümanlar aleyhine casusluk yapan Müslüman, zimmî ve müste’men 
casuslar hakkında verilecek ceza konusunda çok farklı görüşler ileri 
sürmektedirler. Hukukçulardan Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel ve kurmuş 
oldukları mezhebe bağlı alimler, kimliğine bakmaksızın casuslara verilecek 
cezalar konusunda çok sert hükümler koymuşlardır. Oysa, Hanefî ve Şafı’î 
ekoluna bağlı İslam hukukçuları, casuslar hakkında çok ılımlı ve müsamahalı 
görülmektedirler. Buna rağmen, Hanefî ekolunun temsilcilerinden olan Ebu 
Yusuf, Müslüman casuslara ılımlı davranırken, zimmî ve müste’men casuslara 
karşı çok sert hükümler getirmektedir.

İslam hukukçularının harbî-kâfır casuslara uygulanacak ceza konusunda 
ittifak halindedirler. Bu da İslam hukuku çerçevesinde, suçlara verilecek 
cezaların en ağırını teşkil eden ölüm cezasıdır. Fakîhlerin bu konuda 
birleşmelerinin sebebi, Hz. Peygamber döneminde müşrik casuslara karşı 
yapılan sert muamelelerle ilgilidir. Zira, bu tür casusların kesin olarak ölüm 
cezasına çarptırılmalarına dair önemli deliller ve uygulamalar bulunmaktadır64.

Müslüman ca su s la ra  k a rş ı m ü sa m a h a k â r  ve ılım lı davranılmasını, Kur’an ı 
Kerim’in ayetlerinden de Hz. Peygamber’in uygulamalarından da görmek 
mümkündür. Zira, müşrikler lehine casusluk yaparken yakalanıp da İslam’ı 
seçen Furat b. Heyyan hakkında Kur’an-ı Kerim’de şü hüküm yer almaktadır:

“Ey iman edenler! A llah’a ve Peygam ber’e karşı hainlik etmeyin, size
güvenilen şeylere bile bile hıyanet etmiş olursunuz.”65.

62 eş-Şevkânî, Neylü’l-Evtâr Şerhu Munteka'l-Ahbâr, Mısır, (Trz.), c. VIII, s. 10; Cengiz 
Kallek, İslam, c. VII, s. 167.

63 Bkz. Hamidullah, Hazreti Peygamber, s. 216-217.
64 Bkz. İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kubrâ, Beyrut, (Trz.), c. II, s. 162; el-Beyhâkî, es-Sünenü’l- 

Kubrâ, Haydarabad, 1356, c. I-IX, s. 147; Muhammed es-Sadık Afifi, el-lslam ve'l-'Alâkatü'd- 
Düveliyye, Mekke, 1984, s. 91.

65 el-Enfal, 27.
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Yine Müslüman iken, Mekke’nin Hz. Peygamber tarafından 
fethedileceğini müşriklere haber vermeye çalışan fakat başaramayan Hatıb b. 
Ebî Belte’a olayı hakkında şu Ayet-i Kerime bulunmaktadır:

“Ey iman edenler! Benim  de düşmanım, sizin de düşm anınız olanları dost 
edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etm işken, onlara sevgi 
gösteriyorsunuz; oysa onlar, Rabbiniz olan A llah’a inandığınızdan ötürü sizi ve 
Peygam ber’i yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer sizler benim  yolum da savaşmak ve 
rızamı kazanm ak için çıkm ışsanız, onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Ben, sizin 
gizlediğinizi ve açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden onlara sevgi gösteren 
kimse şüphesiz doğru yoldan sapmıştır.”66.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerde ve Hz. Peygamber’in 
uygulamalarında hüküm olarak bulunmadığı halde, Mâlik b. Enes, Ahmed b. 
Hanbel ve ekollerine bağlı hukukçuların, Müslüman olup da düşman lehine 
casusluk yapan şahıslar hakkında cezaların en ağırım teşkil eden ölüm cezasım 
savunmaları düşündürücüdür. Büyük bir ihtimalle, onların, konuya bu şekilde 
yaklaşmalarında yaşadıkları dönemlerin siyasî ve sosyal olaylarının büyük 
etkisi olmuştur. Üstelik, Emevî ve Abbasîler devrinde ister din ve devlet 
ilişkilerinde, ister fıkhî konurda olsun, büyük bir değişim söz konusudur. Zira, 
bu devirdeki uygulamalarla Hz. Peygamber ve Raşid halifeler devrindeki 
uygulamalar çok farklı bir görünüm arz etmektedir.

Halbuki Hanefî (Ebu Yusuf harici ve Şafr î hukukçuların, Müslüman ve 
Gayr-ı Müslim casusların cezalandırılması konusuna yaklaşımları, Kur’an-ı 
Kerim’in hükümlerine ve Hz. Peygamber’in uygulamalarına daha da uygun 
olduğu görülmektedir. Bu da bu hukukçuların, kendi dönemlerindeki siyasî ve 
sosyal ortama bağlı kalmaktan çok, nasslara (Kur’an ayetlerine) ve Hz. 
Peygamber’in uygulamalarına göre hareket ettiklerini ve içtihat yaparken, onları 
esas aldıklarını göstermektedir. Bu İlmî prensip ve metot ise, çağımızda da bir 
çok problemin çözümünde ve İslam’ın ilk dönemindeki sadeliği yakalamada 
geçerli olsa gerektir.
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