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~ CENGiZ KALLEK 

Hint Alt Kıtası. Hint- Pakistan alt kıta

sında klasik anlamda his be teşkilatı mev
cut değildi ve bunun en önemli sebebi 
çoğunluğunu gayri müslimlerin oluştur
duğu toplumun yapısıydı. Şeriatı belli bir 
dereceye kadar uygulamaya çalışan Ba
laban. FlrQz Şah Tuğluk, İskender- i LQdl 
ve Evrengzlb dahil hiçbir hükümdar, ya 
Hindülar'ın tepkisinden korktuğu veya si
yasi düşüncesinden ötürü şeriatı eksiksiz 
biçimde uygulamaya teşebbüs etmedi. 

İslam ülkelerinde daha baştan itibaren. 
her yerleşim merkezine hemen bir muh
tesib ve kadı tayin edilmiştir (Utbl. s. 288; 

CQzdlnl. s. ı 75) Hindistan'da Balaban 
(ı 266- ı 287). selefierinin aksine iyi bir yö
netim için çok önemli saydığ ı his be teşki
latını en küçük yerleşim birimlerine dahi 
götürmeyi ihmal etmedi. İltutmış'ın da 
halkı kozmopolit bir nüfustan oluşan bir
kaç yüz hanelik Arnbala'ya kadı tayin et
tiği bilinmektedir ( Kadi Tak i M üttaki, s. 2 
vd). 

Delhi Sultanlığı döneminde muhtesib
le kadının işlevleri ve aralarındaki müna
sebetler İslam dünyasının merkez bölge
lerinden farklı değildi. Sultanlar zaman 
zaman, muhtesibin yetkilerini aşan kötü 
adet ve bid'atlarla mücadele için bizzat 
müdahalelerde bulunmuşlardır. Mesela 
FlrQz Şah Thğluk dine aykırı saydığı birçok 
şeyi yasaklamıştı (Fütaf:ıat-ı Firüz Şahl, 

s. 6-1 ı). Emir Hüsrev. Alaeddin Halaci'nin 
özellikle piyasaya mal sürümünü ve yiye
cek fiyatlarını kontrol altında tutan his
be teşkilatından sitayişle bahseder. Ala
eddin Halacl, toplumun ahlakını bozan 
şeyleri ortadan kaldırmadıkça erdemli bir 
cemiyet oluşturmak için sadece hukuki 
yaptırımlar uygulamanın yeterli olmaya
cağına inanmış ve bu amaçla içki gibi kö
tü alışkanlıklarlamücadele etmişti. Bere
ni, Sultan Gıyaseddin TuğlukŞah'ın hisbe
yi çok iyi uyguladığını belirtir (Tarll]-i Fi

rüz Şahf, s. 441) Gıyaseddin Tuğluk Şah'ın 

oğlu Muhammed Tuğluk da sarayda iba
detleri n ihmal edilmesini hoş karşılamı

yar ve bu yüzden sık sık ceza! müeyyide
ler uyguluyordu. İhtisab konusunda çok 
hassas olan hükümdar muhtesiblik göre
vini bazan kendisi yapar ve müslümanla
rı dinin temel esaslarından imtihan eder
di. Onun zamanında muhtesib çok itibar
lı bir memur konumuna yükselmişti ( ibn 
Fazlullah el-Ömer!, s. 32; Kalkaşendl. V. 
94 ). Aynı şekilde İskender-i LQdl hisbenin 
uygulanması hususunda çok titiz davran
mış ve Flrüz Şah Tuğluk'un kadınların tür
be ve mezarlıkları ziyaretini yasaklayan 
fermanına yeniden işlerlik kazandırmış
tı. Muhtesibler, özellikle bid'at ve hura
felere karşı bizzat mücadele veren sul
tanlardan güç alarak bu konuları titizlik
le takip ediyorlardı. Dini konularda hisbe
yi hassasiyetle uygulayan sultanlardan bi
ri de İslam Şah'tı. Bu hükümdar, bid'at 
ehli kabul ettiği Seyyid Muhammed Cavn
pQrl'nin takipçisi olan Mehdevller'e karşı 
tedbirler almış ve bunlardan Abdullah Ni
yazi Serhendl'yi had. Şeyh Alal'yi de ölüm 
cezasına çarptırmıştı. 

Bazı modern tarihçiler, Delhi Sultanlığı 
devrinde his be için bir devlet politikasının 
bulunduğunu söylemenin teoride doğru 
olduğunu. fakat uygulamada bunun her 
zaman gerçekleşmediğini ileri sürmek
tedir. Berenl de müslümanlara verilen ce
za ların bazan dini hükümlere aykırı düş
tüğünü kaydetmektedir. Emir Hüsrev-i 
Dihlevl'nin, kendi zamanında faizin mev
cut olduğunu ve taraflar arasında yazılı 
bir anlaşma yapıldığı takdirde kadının bu
nu tanımak zorunda kaldığını söylediği 
rivayet edilir (Habibullah, s. 349). Fakat 
bunların münferit hadiseler olduğunu be
lirtmek gerekir. 

Şlr Şah'ın ölümünden sonraki kargaşa 
döneminde his be müessesesi çökmüş gö
rünmektedir. Babürlü hükümdarları. si
yasi sebeplerden dolayı bu kurumu yeni
den canlandırmanın uygun olmadığını ka
bul ettiler. Bununla birlikte Şah Cihan, Gu
cerat bölgesinde bazı Hindülar'ın müslü
man kadınlarla evlendiğini öğrenince bu 
evliliklerin iptal edilerek kadınların ailele
rine verilmesini emretmişti. Hisbenin ka
tı bir şekilde uygulanmasını sağlayan tek 
Babürlü hükümdan Evrengzlb'dir. Din ko
nusundaki hassasiyetiyle tanınan Evreng
zib ceza kanununa içki ve uyuşturucu 
kullananlar için özel bir madde koydur
muştu (Ahmad. s. 6-7) 

Babürlüler'de muhtesib yerine "küt
val" adı verilen bir memur istihdam edil
miştir. Görevleri aslında birbirine benze-

HiSBE 

yen muhtesib ile kütval arasındaki tek 
fark muhtesibin her türlü suç veya saldı
rıyla, kütvalin ise daha çok İslam hukuku 
ihlalleriyle ilgilenmesiydi. 
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Osmanlı Devleti. Osmanlılar'da daha 
ziyade "ihtisab ağası" veya "ihtisab emi
ni" denilen muhtesib devletin kuruluşuy

la birlikte ortaya çıkmıştır. Kadı tayin edi
len her yerde üstlendiği sorumluluklarla 
onun yardımcısı durumunda olan bir de 
muhtesib bulunuyordu. İstanbul'da ayrı
ca şehrin büyüklüğünden dolayı Galata, 
Üsküdar ve Eyüp kadılıklarında da birer 
muhtesib vardı. Muhtesiblerin görev ve 
yetkileri ihtisab kanunnamelerinde etraf
lıca belirtilmiştir. Mesela Fatih Sultan 
Mehmed devrine ( 1451-1481) ait İstan
bul'un ihtisab kanunnamesinde, Allah'ın 
yarattığı her şeyin hukukunun görülüp 
gözetilmesinde muhtesibin sorumlu ol
duğuna dair kayıt (Barkan, 1/5 119421, s. 

340) bu kişilerin ne kadar geniş yetki
lerle donatıldığını göstermektedir. Ge
rek ilgili kanunnamelerden gerekse Şev
val884'te (Aralık 1479) Edirne'ye ihtisab 
ağası tayinine dair bir hükümden anla
şıldığına göre bu görevlilerin bakacakları 
işler içtİmai, iktisadi, adli ve dini alanları 
kapsıyordu. 

Bağlı olduğu kadının emirlerini yerine 
getiren ihtisab ağası zaman zaman sad-
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