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CENGiZ KALLEK

Kıtası. Hint- Pakistan alt kıta 
klasik anlamda his be teşkilatı mevcut değildi ve bunun en önemli sebebi
çoğunluğunu gayri müslimlerin oluştur
duğu toplumun yapısıydı. Şeriatı belli bir
dereceye kadar uygulamaya çalışan Balaban. FlrQz Şah Tuğluk, İskender-i LQdl
ve Evrengzlb dahil hiçbir hükümdar, ya
Hindülar'ın tepkisinden korktuğu veya siyasi düşüncesinden ötürü şeriatı eksiksiz
biçimde uygulamaya teşebbüs etmedi.

Hint Alt

sında

İslam ülkelerinde daha baştan itibaren.
her yerleşim merkezine hemen bir muhtesib ve kadı tayin edilmiştir (Utbl. s. 288;
CQzdlnl. s. ı 75) Hindistan'da Balaban
(ı 266- ı 287). selefierinin aksine iyi bir yönetim 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 birkaç yüz hanelik Arnbala'ya kadı tayin ettiği bilinmektedir ( Kadi Tak i M üttaki, s. 2
vd).
Delhi Sultanlığı döneminde muhtesible kadının işlevleri ve aralarındaki münasebetler İslam dünyasının merkez bölgelerinden 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 yiyecek fiyatlarını kontrol altında tutan hisbe teşkilatından sitayişle bahseder. Alaeddin Halacl, toplumun ahlakını bozan
şeyleri ortadan kaldırmadıkça erdemli bir
cemiyet oluşturmak için sadece hukuki
yaptırımlar uygulamanın yeterli olmayacağına inanmış ve bu amaçla içki gibi kötü alışkanlıklarlamücadele etmişti. Bereni, Sultan Gıyaseddin TuğlukŞah'ın hisbeyi çok iyi uyguladığını belirtir (Tarll]-i Firüz Şahf, s. 441)

Gıyaseddin Tuğluk Şah'ın

oğlu Muhammed Tuğluk da sarayda ibadetleri n ihmal edilmesini hoş karşılamı 
yar ve bu yüzden sık sık ceza! müeyyideler uyguluyordu. İhtisab konusunda çok
hassas olan hükümdar muhtesiblik görevini bazan kendisi yapar ve müslümanları dinin temel esaslarından imtihan ederdi. Onun zamanında muhtesib çok itibarlı bir memur konumuna yükselmişti ( ibn
Fazlullah el-Ömer!, s. 32; Kalkaşendl. V.
94 ). Aynı şekilde İskender-i LQdl hisbenin
uygulanması hususunda çok titiz davranmış ve Flrüz Şah Tuğluk'un kadınların türbe ve mezarlıkları ziyaretini yasaklayan
fermanına yeniden işlerlik kazandırmış
tı. Muhtesibler, özellikle bid'at ve hurafelere karşı bizzat mücadele veren sultanlardan güç alarak bu konuları titizlikle takip ediyorlardı. Dini konularda hisbeyi hassasiyetle uygulayan sultanlardan biri de İslam Şah'tı. Bu hükümdar, bid'at
ehli kabul ettiği Seyyid Muhammed CavnpQrl'nin takipçisi olan Mehdevller'e karşı
tedbirler almış ve bunlardan Abdullah Niyazi 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 sürmektedir. Berenl de müslümanlara verilen ceza ların bazan dini hükümlere aykırı düş
tüğünü kaydetmektedir. Emir Hüsrev-i
Dihlevl'nin, kendi zamanında faizin mevcut olduğunu ve taraflar arasında yazılı
bir anlaşma yapıldığı takdirde kadının bunu tanımak zorunda kaldığını söylediği
rivayet edilir (Habibullah, s. 349). Fakat
bunların münferit hadiseler olduğunu belirtmek gerekir.
Şlr Şah'ın ölümünden sonraki kargaşa
döneminde his be müessesesi çökmüş görünmektedir. Babürlü hükümdarları. siyasi sebeplerden dolayı bu kurumu yeniden canlandırmanın uygun olmadığını kabul ettiler. Bununla birlikte Şah Cihan, Gucerat bölgesinde bazı Hindülar'ın müslüman kadınlarla evlendiğini öğrenince bu
evliliklerin iptal edilerek kadınların ailelerine verilmesini emretmişti. Hisbenin katı bir şekilde uygulanmasını sağlayan tek
Babürlü hükümdan Evrengzlb'dir. Din konusundaki hassasiyetiyle tanınan Evrengzib ceza kanununa içki ve uyuşturucu
kullananlar için özel bir madde koydurmuştu (Ahmad. s. 6-7)

Babürlüler'de muhtesib yerine "kütval" adı verilen bir memur istihdam edilmiştir. Görevleri aslında birbirine benze-

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 emini" denilen muhtesib devletin kuruluşuy
la birlikte ortaya çıkmıştır. Kadı tayin edilen 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 etraflıca belirtilmiştir. Mesela Fatih Sultan
Mehmed devrine ( 1451-1481) ait İstan
bul'un ihtisab kanunnamesinde, Allah'ın
yarattığı her şeyin hukukunun görülüp
gözetilmesinde muhtesibin sorumlu olduğuna dair kayıt (Barkan, 1/5 119421, s.
340) bu kişilerin ne kadar geniş yetkilerle donatıldığını göstermektedir. Gerek ilgili kanunnamelerden gerekse Şev
val884'te (Aralık 1479) Edirne'ye ihtisab
ağası tayinine dair bir hükümden anlaşıldığına göre bu görevlilerin bakacakları
işler içtİmai, iktisadi, adli ve dini alanları
kapsıyordu.
Bağlı olduğu kadının

getiren ihtisab

ağası

emirlerini yerine
zaman zaman sad-
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razamın maiyetinde şehirde dolaşır, narhlarla ilgilenir ve esnafın kanunlara uyup
uymadığını denetler, bu gibi yetkileriyle
halk-esnaf münasebetlerini düzenleyerek ekonomik ve sosyal hayatın önemli
bir rüknünü meydana getirirdi. Özellikle
iktisadi konularda kadının yardımcısı olarak vazife gören muhtesibin esnafı denetlerken aynı zamanda onların loncalarını ve bütün haklarını da koruması sebebiyle üzerlerinde büyük bir nüfuzu vardı.
Yeni iş yerlerinin açılması, mürur tezkiresi verilmesi, yerli mallarla rekabet edebilecek ithal eşyadan ve esnaftan "ihtisabiyye" adı altında vergi alınması, ihtisab
gelirlerinin gerekli yerlere dağıtılması ve
kıyafet konusu onun görev alanına girerdi. İhtisab ağasının bir başka faaliyet sahası da şehir l erde asayişi sağlamak ve
halka iaşe temin etmekti. İktisadi şart
lar, başta İstanbul olmak üzere şehirle
rin nüfus bakımından fazla büyümesine
uygun değildi. Esasen dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan istanbul'un
daha da kalabalıklaşması asayiş kadar
sosyal düzenin de bozulmasına yol açıyor
du. Kanuni Sultan Süleyman döneminden (ı 520- ı 566) itibaren Anadolu'dan ve
Rumeli'den pek çok kimsenin ziraatı bı
rakarak istanbul'a gelmeye başlaması
üzerine bu akını önlemek için çeşitli tedbirlerin alınmasına çalışılmıştır. Bu münasebetle ihtisab ağası zaman zaman mahallelerde do laşarak denetlemelerde bulunur ve sonradan gelip yerleşenleri memleketlerine geri gönderirdi.
Başkalarını sürekli kontrol a ltında tutma gibi önemli bir görevi yüklendiği için
muhtesibde müslüman ve erkek olma,
mükellefiyet, adalet, kudret, ilim, ilmiyle
amel etme gibi vasıfl arın bulunması , ayrıca dini ve ahlaki vazifelerini hakkıyla
yerine getirebilmesi için de bu konularda bilgili olması gerekiyordu. Bundan
dolayı ihtisab işlerinin başına ilmiye sını
fına mensup kişilerden veya en azından
medreselerin eski mezunlarından tayinler yapılırdı. ll. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasının ardından 1242 yılı Muharrem ayı sonlarında (Ağustos-Eylül 1826)
çıkarılan İhtisab Ağalığı Nizamnamesi'nde, İslamiyet'in özellikle namazla ilgili şart
larını yerine getirmeyen imamların ve .
ezanı zamanında okumayan müezzinlerin kontrolünden sorumlu olan muhtesibin şer'i hukuktan anlamasının gerektiği
belirtilmiştir. İhtisab ağası her ne kadar
bağlı o lduğu kadının emrinde çalışıyor ve
onun beledi işlerdeki yardımcısı gibi görünüyorsa da amirinin yoğun işleri yüzün-
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den ilgilenemediği konularda tam yetki
sahibiydi. Nizamnamede muhtesibin dini ve ahlaki görevleri namaz kılmayanları
ve oruç tutmayanları mahalle imamları
vasıtasıyla belirleyip bunlara tembihte
bulunmak, dinlemeyenleri ve bu davranışlarını sürdürenleri kadının huzuruna
çıkararak suçu sabit görüleniere takdir
edilen cezayı uygulamak şeklinde belirtilmiştir. Muhtesib nizamnamenin verdiği
yetkilere, bazan da gelenekiere dayanarak çarşı pazar kontrolü s ı rasında suçu
tesbit edilen esnafı maiyetindeki yardım 
cıları vasıtasıyla cezalandırırdı. Diğerleri 

ne ibret olması, bu arada kendi gücünü
ortaya koyması için de bu cezayı herkesin
gözü önünde suçluyu falakaya yatı rmak
şeklinde uygulatırdı. Yine bu nizarnnameden anlaş ı ldığına göre muhtesibin adli
görev ve yetkileri dayak, hapis ve sürgün
şeklinde üçe ayrılmıştır. Bunlardan hapis
ve sürgün cezalarını gerektiren suçları
Babıali'ye bildirirdi. Nitekim 1831 yılında
Sofya ihtisab nazırına gönderiİen bir hükümde kola çıkıp esnafı denetlemesi. ayarı bozuk tartı aleti kullananlara, özellikle
sattığı malı eksik ölçeniere sopa atması,
daha büyük ceza hak edenleri ihtisab hapishanesine sevketmesi ve ağır suçluları
da kadı huzurunda duruşmaları yapıldık
tan sonra uzak kalelere göndermesi emredilmiştir. Geniş yetkilere sahip bulunan
muhtesibin "huddam - ı ihtisab" denilen
yardımcıları vardı. Bunlar arasında "yev-

istanbul
hisbesiyle
ilgili
9 Rebiülewel 995
ı 17 Subat 1587l
tarihli
bir hüküm
(BA, MD,

nr. 62, s. 12)

miyye-i dekakin" vergisini toplayanlara
"kol oğlanları " adı verilirdi; bir başka grubu da "terazicibaşı"ya bağlı olanlar teşkil
ederdi.
Söz konusu nizarnname ile müessesenin unvanı İhtisab Nezareti'ne. ihtisab
ağasının unvanı da ihtisab nazırına çevrildi (Mecelle-i Umur-ı Belediyye, I, 335 ).
Tanzimat'ın ilanının ardından ihtisab
nazıriarının önem ve itibarları daha da
arttı; Meclis-i Vükela ve Meclis-i Arı-i Umumi üyeliklerine kadar yükseldiler. Öte yandan görev alanlarına bazı yeni konular dahil edildi ve bu arada sayıları gittikçe çoğalan Osmanlı uyruklu Protestanlar'ın
devlet bünyesinde bağlı bulundukları bir
makamın olmaması bu mezhep mensuplarını sıkıntıya soktuğundan onlarla ilgili
işlerin yürütülmesi görevi çıkarılan bir
irade ile İhtisab Nezareti'ne verildi (BA,
A.MKT, nr. ı 33/47) . Fakat Receb 1267'de
(Mayıs 1851) yapılan bir düzenlemeyle İh
tisab Nezareti ortadan kaldırılarak gördüğü işler zabtiye müşirliğine devredildi; üç
ay kadar sonra da zahire, odun, kömür
vb. maddelerde narhı tesbit etmek, malIarını belirlenen fiyatların üstünde satanlar veya ölçü tartılarını eksik tutanlar
hakkında yapılacak işlemleri görüşmek

ve bunlara karşı gereken önlemleri almak üzere zaptiye müşirliğine bağlı bir
es' ar meclisi kuruldu. Bu meclisin üyeleri
arasında esnaf ve tüccar temsilcileri de
bulunmaktaydı. Ertesi yılın 17 Muharre-
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minde (I I Kas ım I 85 I) zaptiye müşirliğin
de gerçekleştirilen köklü bir değişiklikle
es' ar ve esnaf konuları ve dolayısıyla es' ar
meclisi, gördüğü işlerle daha yakından ilgili olduğu gerekçesiyle Ticaret Nezareti'ne nakledildL Bu düzenlemeden yaklaşık
beş ay sonra ise İhtisab Nezareti yeniden
kuruldu (ı 3 Cemaziyelahir ı 268/4 Nisan
ı 85 2) ve arkasından es'ar meclisi buraya
bağlandı; ancak birkaç ay sonra ihtisab
nazırının isteği üzerine çıkarılan bir iradeyle dağıtıldı. üç yıl sonra da İhtisab
Nezareti kaldırılarak (ı o Zilkade ı 27 l/25
Temmuz 1855) görevleriyeni kurulan şeh
remanetine (be lediye) devredildi (BA,
Cevdet- Be lediye, m 49 ı 7) Bugün özelde
ölçü tartı aletleri. fiyatlar ve karaborsacı
lığın, genelde mesleki ilkelerin 1 standartların denetimi Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü'nün tesbitleri doğrul
tusunda Maliye, Ticaret. Sanayi ve Sağlık
bakanlıkları ile belediyelerin, çevre temizliği ve imar inşaat işlerinin denetimi imar
ve İskan Bakanlığı ile belediyelerin, dini
hizmetler ve görevlilerinin denetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, eğitim kurum
ve görevlilerinin denetimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve kalpazanlık ile fuhşun önlenmesi de İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır.

Medine-i
Mü newere
muhtesibiyle
ilgili
24 Ramazan 980

128 Ocak 1573>
ta rih li
bir belge
(BA, MD,
nr. 21, s. 74)
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Endülüs Emevi Devleti'nin
ikinci emiri

tanbul dans la seconde moitie du XVII' siecle,

yı l dız.

toplandığı;

hallüsinasyon,
rüya gibi iç yaşantıların duyumlandığı
algı merkezi için kullanılan
psikoloji terimi

minin(nşr. YaşarYücei).Ankara
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139'da (756-57) Kurtuba'da (Cordoba)
doğdu. Babası Endülüs Emevl Devleti'nin
kurucusu ı. Abdurrahman'dır. Babasının
vefat haberini alınca valisi bulunduğu
Maride'den (Merida) ayrılarak Kurtuba'ya geldi; 1 Cemaziyelewel172'de (7 Ekim
788) devlet adamlarının ve halkın biatını
alarak tahta geçti. Ancak Suriyeli Araplar'ın desteklediği ağabeyi Tuleytula (Toledo) Valisi Süleyman. yaşının büyüklüğü
sebebiyle tahtın kendi hakkı olduğunu
ileri sürerek onun emirliğini kabul etmedi. Kısa bir süre sonra Belensl nisbesiyle
tanınan küçük kardeşi Abdullah da Süley-

man'a katıldı. Hişam meseleyi önce barış
yoluyla halletmeye çalıştı. fakat muvaffak alamayınca kuwete başvurup her ikisinin de isyanını bastırdı ve bir miktar
mal ve para vererek sonunda onları Endülüs'ten uzaklaşmaya razı etti ( 174/790).
Bu arada onun kardeşleriyle uğraşmasını
fırsat bilen, Sarakusta'da (Saragossa) Matruh b. Süleyman ve Turtuşe'de (Tortosa)
Said b. Hüseyin adlı Arap !iderleri, birkaç
yıl sonra da Runde'de (Ronda) Serberiler
ayaklandılar. Hişam, babasının dönemindekilere kıyasla önemsiz kalan bu isyanları fazla zorlanmadan bastırdı ve bu olayların dışında ciddi kabul edilebilecek baş 
ka bir iç mesele ile de karşılaşmadı. Bunda. bir taraftan adaletle gösterdiği titizliğin ve ülkenin her yanına gönderdiği gizli müfettişler vasıtasıyla idarecileri kontrol ettirmesinin, diğer taraftan da camiye gitmek, hastaları ziyaret etmek, cenaze merasimlerine katılmak gibi davranış
larıyla halka yaklaşmasının, ayrıca kendisinin bir kabile ya da grubun değil, bütün
halkın hamisi ve herkesin iyiliği için çaba
sarfeden bir hükümdar olduğu intibaını
bırakmasının rolü bulunuyordu.
Hişam, ülke içinde istikrarı sağladıktan
sonra her yıl kuzeydeki hıristiyan krallık
lar üzerine başarılı seferler düzenledi. 175
(791) yılında gönderdiği bir ordu Ebro
vadisinde ilerleyerek kuzeyde eastilla
Vieja'ya ulaştı. 178'de (794) bir başka ordu Asturias Krallığı'nın yeni merkezi Oviedo'ya vardı ve bol miktarda ganimet ele
geçirildi. Ertesi yıl Hişam'ın sevkettiği son
ordu, Asturias Kralı ll. Alfonso ve müttefikleriyle yaptığı bazı çarpışmalarda yenildiyse de sonunda onları ağır bir bozguna uğrattı. Hıristiyanlar için büyük bir felaket olarak nitelenen bu savaştan sonra
müslümanlar Oviedo'yu tekrar ele geçi-
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