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SLÂM TAR H N N LK DÖRT ASRINDA
KURUMSAL - B RL KTEL NE B R ÖRNEK:
MUHTES B-POL S DAYANI-MASI
Metin YILMAZ*

SOLIDARITY BETWEEN POLICE AND MUHTASIB AS AN EXAMPLE OF INSTITUTIONAL COOPERATION IN THE FIRST FOUR CENTURIES OF ISLAMIC
HISTORY
The Hisbah organization which was established on the basis of “commanding
the good, forbidding the evil” has played an important role in the regulation of social
life during the Islamic history. There has been a considerable cooperation between
muhtasib that is a voluntary duty based on other –worldly and the police on the
other hand which aimed to achieve political and social objectives of the state in the
early Islamic history. While Muhtasib was considering the achievement of the affair of
the majority of the society on the basis of divine justice, the police always took the
affair of political will into account in all the areas. This situation sometimes caused to
conflict between those two organizations about duty division in the establishment of
security. While muhtasib had been considering as a reliable authority by the public
people, the police had been nightmare of those who opposed to the government.

GR
Devlet kurumlar=, tarihsel süreçte derinlemesine tetkik edildiRinde müesseseleMme aMamas=nda her teMkilât=n birbiri ile temas içerisinde olduRu gözlemlenecektir.
Zira bu durum devlet örgütlenmesinin vazgeçilmez tezahürüdür. Modern dünyada
dahi devlet birimlerinin yak=n iMbirliRi göz önüne al=nd=R=nda, kurumsallaMma geleneRi zamanla ortaya ç=kan ve uzunca bir dönem varl=lar=n= sürdüren geçmiM medeniyetlerdeki müesseselerin kendi bünyelerinde girift iliMkiler aR= oluMturmalar=n=
doRal karM=lamak gerekir. ÖrneRin emniyet, maliye, eRitim, saRl=k vb. kurumlar
aras=nda mutlak bir irtibat söz konusudur. Ancak bu iM birlikteliRi ve dayan=Mma
baz= kurumlarda daha iç içelik arz etmektedir.
slâm tarihinin baMlang=c= ile birlikte dinî naslara dayal= olarak ortaya ç=kan
ihtisab kurumu ile daha sonralar= örgütlü devlet yap=lanmas=n=n gereRi olarak tarih
*
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sahnesinde yerini alan polis teMkilât= aras=nda söz konusu bu karmaM=k yap=y= gözlemlemek mümkündür. ki kurum aras=ndaki benzerlikleri ve ayr=Mmalar=, kurumlar=n görev sahas=n= tespit etmek, icra ettikleri fonksiyonlar=n alg=lanmas=na yard=mc=
olacakt=r. Ancak incelediRimiz hicrî ilk dört as=rda, özellikle kurumlar=n ilk ortaya
ç=k=M dönemlerinde bugünkü anlamda derinlemesine bir mütehass=slaMma bilincinin
söz konusu olmad=R=n= göz ard= etmemeliyiz.
Arapça’da saymak, hesap etmek, yeterli olmak1 anlam=nda hasb kökünden
türeyen ihtisâb, kelime anlam= olarak, sevap ummak,2 tecrübe etmek,3 inkâr etmek,4
zanda bulunmak,5 haz=rlanmak anlam=na gelmektedir. Hisbe ise, ihtisâb mastar=ndan isimdir.6 Günümüzde, vazife ve salâhiyetlerini yaln=z bir müessesede toplayamayacaR=m=z hisbe,7 =st=lahî olarak, emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ‘ani’l-münker (iyiliRi emretme, kötülükten sak=nd=rma)8 çerçevesinde kamu düzenini koruma faaliyetlerini
ve bunu saRlamay= kendine vazife edinmiM olan kurumu ifade etmektedir.9 Bu iMle
görevli memura da muhtesib denmektedir.10

1

ZemahMerî, Ebu’l-Kâs=m Muhammed b. Ömer, Esâsü’l-Belâ&a, Beyrut, 1979, s. 83.
bn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem, Lisânü’l-Arab, Beyrut, ty., I, 631.
3
ZemahMerî, Esâsü’l-Belâ&a, s. 83.
4
Fîrûzâbâdî, Muhammed b. Ya’kûb, Kâmûsu’l-Muhît, thk. Muhammed BeMîr, Beyrut, 1978, I, 57.
5
Kur’an, Zümer, (39): 47, Talâk,(65): 2-3, HaMr, (59): 2 ayetlerinde geçen ihtisâb kelimesi zan anlamlar=n=
ihtiva etmektedir.
6
Cevherî, smâil b. Hammâd, Tâcü’l-Lü&a es-S hahü’l-Arabiyye, Beyrut, 1979, I, 110; bn Manzûr, Lisânü’lArab, I, 620; Feyyûmî, Ahmed b. Muhammed el-Mukrî, el-Misbâhu’l-Münîr, thk. Muhammed BeMîr,
Beyrut, 1998, s. 52; Fîrûzâbâdî, Kâmûs, I, 56.
7
Kavakç=, Yusuf Ziya, Hisbe Te kilât n n Bir 0slâm Hukuk ve Tarih Müessesesi Olarak Kurulu u ve Geli mesi,
Baylan Matbaas=, Ankara, 1975, s. 145; Ziya Kaz=c=, Osmanl larda 0htisab Müessesesi, Kültür Bas=n Yay=n BirliRi, stanbul, 1987, s. 14. Kavakç=, Hisbe teMkilât=n=n hiçbir kuruma benzemediRini belirtmekle
birlikte belediyeler, maliye, ticaret, iktisat, sanayi, saRl=k bakanl=klar= ve Diyânet Mleri BaMkanl=R=’n=n
gördüRü iMlerden bir k=sm=n= yerine getirdiRini söylemektedir. Kavakç=, Hisbe, s. 55.
8
Hisbe teMkilât=n=n oluMumuna en önemli etken, Kur’an’da geçen ve tüm Müslümanlar= kapsayan ilâhî
emirler olmuMtur. “Sizden öyle bir cemaat bulunmal=d=r ki onlar herkesi hayra çaR=rs=nlar, iyiliRi emretsinler, kötülükten vazgeçirmeye çal=Ms=nlar.” Kur’an, Âl-i mrân, (3): 104 ifadesi toplumda gönüllü bir
kurumun ortaya ç=kmas=n= aç=k biçimde talep etmektedir. BaMka ayetlerde de bu talep yinelenmektedir.
Bkz. Kur’an, Âl-i mrân, (3): 110, 114, Tevbe, (9): 71, 112, Hac, (22): 41.
9
Mâverdî, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye ve’l-Vilâyetü’d-Dîniyye, Beyrut, 1978, s.
240; !eyzerî, Hisbe, çev., Abdullah Tunca, 0slâm Devletinde Hisbe Te kilât , Marifet Yay=nlar=, stanbul,
1993, s. 33; bn Teymiyye, el-Hisbe fi’l-0slâm, s. 11 krM., Vecdi Akyüz, Bir 0slâm Kurumu Olarak Hisbe,
nsan Yay=nlar=, st., 1989, s. 28; KalkaMendî, Ahmed b. Ali, Subhu’l-A â fî S nâati’l-0n â, thk. Muhammed Hüseyin !emsuddîn,-Yûsuf Ali et-Tâvil, Beyrut, 1987, III, 298-299.
10
Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, s. 240. TeMkilât idarecisine muhtesib yan=nda, vâlil’l-hisbe, veliyyü’lhisbe, mütevelli’l-hisbe, nâz=ru’l-hisbe de denmektedir. Hasan PaMa, el-Fünûnu’l-0slâmiyye ve’l-Vezâif
ale’l-Asri’l-Arabiyye, Kahire, 1965, III, 1027; Cengiz Kallek, “Hisbe”, D0A, stanbul, 1998, XVIII, 133.
Hisbe kelimesinin lügat ve terim anlam= ile ilgili geniM tahlil için bkz. Fazl= lâhî, el-Hisbe Ta‘rîfuhâ ve
Me rûiyyetühâ ve Vücûbuhâ, Riyad, 1993, ss. 9-20. Müellif eserinde hisbe kelimesinin tarifine iliMkin tüm
rivayetleri toplay=p, tahlilini yaparak deRiMik mülâhazalarda bulunmuMtur.
2
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1. H SBE MÜESSESES N N TAR HSEL SÜREC VE EMN YET TE K LÂTI LE
OLAN
KURUMSAL L NT S
Hisbe teMkilât=n=n kad= görevlerini içeren hususlar= kendi vazife alan= içerisinde görmesi, yarg= müessesesinin aslî unsuru olan kad=larla olduRu kadar,11 Murtayla
da iliMkisini gerekli k=lm=Mt=r. !urta teMkilât=nda olduRu gibi,12 hisbe teMkilât=n=n ortaya ç=k=M sürecinin tespitinde de farkl= görüMler ortaya at=lm=Mt=r. ÖrneRin, Makrîzî
baMta olmak üzere bir k=s=m tarihçi13 hisbenin Hz. Peygamber döneminde var olduRunu bildirirken, diRer baz= tarihçiler Hz. Ömer14 dönemi veya daha sonralar= ç=kt=R=
görüMünü ortaya atm=Mlard=r.15
Neredeyse tüm kurumlar=n ortaya ç=k=M zaman=na iliMkin olarak ortaya at=lan
bu tart=Mmalar hisbe teMkilât=n=n tezahüründe de yinelenmiMtir. Atar, hisbe teMkilât=n=n Hz. Peygamber zaman=nda varl=R=n= kabul etmek gerektiRini belirterek, bu
tart=Mmay= kendi aç=s=ndan sona erdirmiMtir.16 Bizi daha ziyade hisbe teMkilât=n=n
Murta ile olan iliMkisi ilgilendirdiRi için, bu konunun detay=na inmenin burada gereksiz olacaR=n= düMünmekteyiz. Ancak, Munu aç=klamak yerinde olacakt=r ki, aslî itibar=yla tüm Müslümanlar için farz-= kifâye (sosyal görev) olan ve dinî bir muhtevas=
bulunan muhtesiblik17 görevinin Murtaya nazaran daha erken dönemlerde ortaya
ç=kmas= muhtemeldir.18 Zira, emir Kur’an’=n emridir ve nüzulü ile birlikte belirli bir
grubun/heyetin yapmas= gereken görevdir. MüsteMriklerin bir k=sm= ise, kelimenin
Grek ve Romal=lardan al=nd=R=n=, dolay=s=yla slâm öncesi dönemde bat= medeniyetlerinde yürürlükte olan bir müessese olduRu iddias=ndad=rlar.19
Muhtesiblik görevi Hulefâ-i RâMidîn devrinde Medine’de geliMerek devam etmiM, Hz. Peygamber döneminde muhtesib olan Semra bint Nüheyk, Hz. Ömer’in20
11

Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, s. 241; Hasan-Ali brâhim, en-Nüzûmu’l-0slâmiyye, Kahire, ty., s. 297.
!urta teMkilât=n=n ortaya ç=k=M sürecine iliMkin tart=Mmalar için bkz. Y=lmaz, Metin, 0slâm 7urta Te kilât
(Ortaya Ç k ve 0 leyi i), (Bas=lmam=M Doktora Tezi), Samsun 2003, s. 33-35.
13
Makrîzî, Takiyyüddîn Ebu’l-Abbâs, 0mtâ‘u’l-Esmâ, s. 1054, naklen, Atar, Fahreddin, Adliye Te kilat
(Ortaya Ç k ve 0 leyi i), Ankara, 1991, s. 174; Kettânî, Muhammed Abdülhay b. Abdülkebîr, etTerâtibü’l-0dâriyye Nizâmu’l-Hukûmeti’n-Nebeviyye, Beyrut, ty., I, 284, 287.
14
Bkz. Taberî, Muhammed b. Cerîr, Târîhu’r-Rüsul ve’l-Mülûk, Beyrut, 1987, IV, 209.
15
Kavakç=, Hisbe, ss. 42-43.
16
Atar, Adliye TeMkilât=, s. 175.
17
bn Teymiyye, Hisbe, s. 28; Kaz=c=, 0htisab, s. 14; Kallek, “Hisbe”, D0A, XVIII, 133.
18
Hz. Peygamber’in ilk dönemlerde Medine’de çarM= pazarlarda dolaMmak ve meMru olmayan davran=Mlarda bulunanlara uyar=da bulunmak suretiyle muhtesiblik görevini bizzat yerine getirdiRine iliMkin çok
say=da rivayetler mevcuttur. Müslim, Îmân, 43/164, I, 99. Ayr=ca, Semra bint Nüheykil ismindeki kad=n= Medine’de muhtesib olarak görevlendirmiMtir. R. P. Buckley, The Muhtesib, Arabica, XXXIX/1,
Leiden, 1992, s. 60.
19
Dmemombynes, hisbenin Bizansl=lar=n agorenome olarak isimlendirdikleri teMkilât=n taklit edilmesi ile
MekillendiRini, bu vazifenin Bizans’ta 5/11. yüzy=lda ayn=s=yla var olduRunu iddia etmektedir.
Demombynes, Gaudefroy Nuris, en-Nüzûmü’l-0slâmiyye, çev. Sâlih eM-!emma-Faysal Samir, BaRdat,
1952, s. 210; Nicola A. Ziadeh, The Muhtesib,Theological Rewiew, VI/2 Beirut, 1985, s. 57; A. I. Omer,
The Institution of al-Hisba in the Islamic Legal System, Journal of Islamic and Comparative Law, Zaria, 1981,
Vol. 10, s. 63 vd. TeMkilât=n kökeni ile ilgili tart=Mmalar için bkz. Hüsameddin Sâmerrâî, “el-Hisbe fi’l0slâm ‘Inde’l-Mâverdî”, Mecelletü Külliyyeti’l-Âdâb, BaRdat, 1977, ss. 304-307.
20
Hz. Ömer’in gece sokaklar= denetleme ve halk=n emniyetini saRlamaya yönelik kendisinin yapm=M
olduRu bekçilik görevini, muhtesiblikle özdeMleMtirenler ve ilk olarak ihtisab müessesesini kuran=n o
12
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halifeliRi döneminde de ayn= görevini sürdürmüMtür. Semra’n=n uzun süre bu görevde kalmas=n=n nedeni olarak, çarM= pazar denetlenmesinde gerekli olan iktisadî
bilgiye sahip olmas= gösterilebilir.21
Emevîler devrinde daha ziyade, sâhibu’s-sûk (çarM= pazar düzenleyicisi ve denetçisi) olarak bilinen muhtesibin, ilk dönemlerdeki çarM= pazar kontrolüne yönelik
faaliyetlerin d=M=na fazla ç=kmad=R= anlaM=lmaktad=r. Daha sonralar= muhtesibin
birden fazla alan= kapsayan görevlerinin bir k=sm=n= Murtan=n üstlendiRini söyleyebiliriz. ÖrneRin içki içenlere mâni olma ve onlar= cezaland=rma, al=m sat=m iMlemlerindeki usulsüzlüklere müdahil olma gibi bir çok fonksiyonu sâhibu’M-Murta yerine
getirmekteydi. Her ne kadar zamanla muhtesibin Murta ile aralar=ndaki iM bölümünde paylaM=m sorunlar= yaManm=M ve bunda da zaman zaman muhtesib engellenmiM
olsa da, bu durum Emevîler devrinde, manevî bir görev telâkki edilen ve bu nedenle
otorite d=M= tasarruflar= bulunan muhtesibliRe getirilen s=n=rland=rmalar kadar teMkilât= ketum b=rakmam=Mt=r. Yani Emevî döneminde muhtesibin küçük çaptaki denetçilik görevi d=M=nda22 emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ‘ani’l-münker prensibinin içeriRini doldurabilecek ve toplumun tümünü kapsayacak s=n=rs=z uygulamalarda bulunabildiRine
Mahit olam=yoruz.
Hisbe teriminin günümüzde ihtiva ettiRi anlam=yla Abbâsîlerde ortaya ç=kt=R=
görüMünde olanlar vard=r.23 lk olarak Halife Me’mûn, sâhibu’s-sûk ismini hisbeye
dönüMtürmüMtür.24 Ancak, hilâfet merkezi d=M=ndaki diRer vilâyetlerde hisbe yan=nda
baMka isimlerde kullan=lm=Mt=r.25 BaRdat Mehrini kuran Ca’fer el-Mansûr, Mehir plân=
içerisinde çarM= ve pazarlara da yer vermiMti. !ehrin muhafazas= için görevlendirdiRi
Murta kuvvetleri yan=nda, çarM=da iMlerin yolunda gitmesini saRlamas= için Yahyâ b.
Zekeriyyâ’y= 157/774 y=l=nda hisbe vazifesi için atam=Mt=. Halk= aldatarak görevini
kötüye kullanan bu Mah=s daha sonra idam edilmiMtir. Me’mûn döneminde Dâru’lHisbe ismiyle bir dairenin kurulduRuna da dikkat çekilmiMtir.26

olduRunu iddia edenler olmuMtur. Hasan-Ali brâhim, en-Nüzûm, s. 298; Sa‘d b. Abdullah b. Sa‘d el‘Ârifî, el-Hisbetü’n-Niyâbetü’l-Âmme, Riyad, 1407, s. 71 Muhtesiblik görevinin kökenindeki çok yönlülük
düMünüldüRünde Hz. Ömer’in faaliyetini bir nevi muhtesiblik olarak da alg=layabiliriz.
21
Atar, Adliye TeMkilât=, s. 175.
22
bn Sa‘d, Âs=m el-Ahvel (öl. 142/759) isimli kiMinin Kûfe pazar=nda ölçü tart= denetimi yapt=R=n= bildirmektedir. ( bn Sa‘d, Ebû Abdullah Muhammed, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, Beyrut, 1968, VII, 256, 309.)
Bu tür küçük çapl= muhtesib görevleri d=M=nda çok fazla tarihî bilgiye ulaMma imkân= yoktur.
23
Cl. Cahen ve M. Talbi, “Hisba”, El, Leiden, 1971, III, 487; Hisbenin teMkilât olarak, Emevîlerin son
dönemlerinde ortaya ç=kt=R=n= iddia edenler de vard=r. Sâmirâî, Hisbe, s. 309.
24
Fazl !ellâk, “el-Hisbe Dirâsât fî 7er ‘yyeti’l-Müctema‘ ve’d-Devle”, el-0ctihâd, say=: 2, Beyrut, 1989, s. 63.
Zamanda bir netlik söz konusu olamay=p, Mehdî veya Hâdî dönemlerinde de bu dönüMümün olabileceRi söylenmiMtir. Rahmûnî ise, bu dönemde Murtan=n müstakilleMtiRi, daha önceki dönemlerde Murta ve
kad=n=n himayesi alt=nda çal=Mt=R= yorumunda bulunmuMtur. Rahmûnî, Muhammed !erîf Nizâmu' 7urta fi'l-0slâm ilâ Evâh r 'l-Karni'r-Râbi' 'l-Hicrî, Dâru'l-Arabiyyeti'l-Kübrâ, s. 137. Daha ziyade tercih
edilen görüM teMkilât=n Hz. Ömer döneminde, hisbe teriminin ise Abbâsîler’de ortaya ç=kt=R= yönündedir. TeMkilât=n s=n=rlar= ise, f=khî mezheblerin ortaya ç=k=M=ndan (H. II/M. VIII) sonra belirlenmiMtir. M.
X. Asra gelindiRinde ise, hisbe teMkilât= tüm slam devletlerinde sabit, tam bir teMkilât halini alm=Mt=r.
Hasan PaMa, el-Fünûnü’l-0slâmiyye, ss. 1028-1029.
25
Kallek, “Hisbe”, D0A, XVIII, 136.
26
Daha detayl= bilgi için bkz. Kavakç=, Hisbe, s. 47.
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Abbâsîlerle birlikte muhtesiblerin çal=Mma alanlar=n=n geniMlediRi ve itibar kazand=R= görülmektedir. Validen sonra Murta, kad= ve muhtesib önemli bir makam=
iMgal etmektedir. !urta teMkilât=ndaki s=n=fland=rma veya rütbelendirme muhtesibde
de görülmektedir. ÖrneRin, merkez BaRdat’taki sâhibu’M-Murta Emniyet Genel Müdürü vasf=yla nas=l diRer bölgelerden üstün bir makama sahipse, merkezde ve buna
baRl= baz= bölgelerdeki muhtesibler de o derece üstündü.27 Bu dönemde muhtesib,
art=k çarM= pazarlar=n d=M=na ç=karak, halk aras=ndaki ahlâkî konularla iliMkili hususlar= da gözetmektedir.28 Muhtesibler, s=radan kiMilerden deRil, bilgili, halk aras=nda
sayg=nl=R= olan kimseler aras=ndan seçilirdi. Büveyhî sultan= Fahrüddevle’nin halife
taraf=ndan ayn= zamanda muhtesib olarak görevlendirmesi bunun aç=k göstergesidir.29
!urtadaki normal kamu görevlisinde aranan Martlar=n yan=nda30 dirayet sahibi, güçlü ve sert mizaçl= olma özelliRinin muhtesiblerde de arand=R= görülmektedir.31
!am yöneticisi TuRtekin’e32 (öl. 522/1128), muhtesiblik görevi için ilim ehli olan bir
kiMi tavsiye edildi. Muhtesib aday= yan=na geldiRinde, TuRtekin:
“Ben iyiliRi emretmek, kötülükten al=koymak için insanlar=n üzerine seni
muhtesib olarak tayin ettim.” dedi.
Muhtesib aday= ise buna Mu Mekilde cevap verdi:
“!ayet benden bunu talep ediyorsan önce oturduRun minderden kalk ve arkandan örtüyü kald=r. Çünkü bu örtüler ipektir. ParmaR=ndaki alt=n yüzüRü de
ç=kar...”
Sultan oturduRu yerden kalkt= ve söylenenleri yapt=ktan sonra ona Munlar=
söyledi:
“Muhtesiblik görevine Murta görevini de ekledim. Çünkü insanlar senin gibi
heybetli bir muhtesib görmedi.” 33
Söz konusu olayda, sultan=n muhtesibin kendisine emir verecek cürete sahip
olmas=n= cesaret göstergesi olarak görmesi ve bölgenin emniyet görevini de o Mahs=n
sorumluluRuna vermesi, her iki kurum aras=ndaki geçiMlerin söz konusu olabildiRine
iMaret etmektedir. Ancak, bu Mahs=n hisbe teMkilât= m=, yoksa Murta teMkilât= çat=s=
alt=nda m= görev yapt=R=na iliMkin net bir bilgiye sahip deRiliz. Muhtesiblik kurumunun daha dar kapsaml= ve çal=Man say=s=n=n s=n=rl= olduRu düMünüldüRünde, bu
Mahs=n sâhibu’M-Murtal=k görevine getirildiRi, zaten muhtesibe ait bir çok görevi yerine getiren Murtan=n hisbe sorumluluRunu da üstlendiRini düMünebiliriz.
Endülüs’te hisbe teMkilât= Abbâsîlerde olduRundan farkl= deRildi. Hilâfetin
Abbâsî idarecilerinin uhdesinde olduRu dönemlerde Endülüs baMta olmak üzere d=M
27

M=s=r, BaRdat, ve Ahvaz gibi önemli Mehirlerdeki muhtesibler diRer bölgelere oranla daha üstün say=lmaktayd=lar. Kaz=c=, 0htisab, s. 20.
28
bn Teymiye, Hisbe, s. 33; !eyzerî, 0slâm Devletinde Hisbe, s. 33.
29
KalkaMendî, Subhu’l-A‘ â, X, 29; Kallek, “Hisbe”, D0A, XVIII, 136.
30
!urta tayininde aranan vas=flar hakk=nda geniM bilgi için bkz. Y=lmaz, 7urta Te kilât , 106-110.
31
Kavakç=, Hisbe, ss. 22-29; Abdullah Muhammed, Vilâyetü’l-Hisbe fi’l-0slâm, Kahire, 1996, s. 37.
32
Künyesi Mu'temuddevle Ebû Mansûr b. Abdullah't=r.GeniM bilgi için bkz. Türk Ansiklopedisi, XXXII,
478.
33
!eyzerî, slâm Devletinde Hisbe, s. 35.
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bölgelerdeki vilâyetlerde muhtesiblerin tayinleri, Murtada olduRu gibi, valiler kanal=yla yap=lmaktayd=. Halife sadece BaRdat muhtesibini atard=.34 Endülüs’te hisbe
teMkilât= o derece seçkin bir kurum halini alm=Mt=r ki, H=ristiyanlarca ele geçirilen
bölgelerde “al-motacan” ismiyle muhtesibler görevlerinde b=rak=lm=Mt=r.35 Bu bölgede
muhtesiblerin kazâî fonksiyonlar=n=n daha ön plânda olmas=, kad=larla
muhtesiblerin yak=n temas=n=, hatta bazen birbirleri yerine görev yapmalar= sonucunu doRurmuMtur. Muhtesibler bilgili ve içtihat yeteneRine sahip kad=lar aras=ndan
seçilmekteydi.36 Asl=nda görev anlay=M= aç=s=ndan merkezle çok fazla bir fark yokmuM
gibi görünse de, muhtesib uygulamalar=n=n bu bölgede daha fazla kay=t alt=na al=nd=R= ve daha fazla hukukî Martlar haiz olduRunu müMahede etmekteyiz.37 bn
Abdûn’un bildirdiRine göre Endülüs’te hisbe faaliyetleri kad= gözetiminde sürdürülmekteydi. Daha da ötesi muhtesibin tayin, azil ve maaMlar=n=n ödenmesi de hâkimin görevleri aras=ndayd=. Yani muhtesib kad= yard=mc=s= görüntüsü vermekteydi.38 Tabiî ki bu izah=m=z muhtesiblerin merkezde kad=lardan tamam=yla kopuk
hareket ettiRi anlam=na da gelmemelidir. ÖrneRin Nâs=r Lidînillah’=n kâd=lkudâtl=k
görevine getirmiM olduRu Ebû Abdullah Muhyiddîn Muhammed b. Yahyâ b.
Fadlân’a çarM= pazarda fiyatlar=n denetlenmesi gibi muhtesibi ilgilendiren sorumluluklar= da yüklediRi bilinmektedir.39
slâm Ansiklopedisi “Hisbe” maddesini yazan Kallek, bn Cülcül’den gelen
rivayete at=fta bulunarak yapm=M olduRu tespitte, Ahmed b. Yûnus el-Harrânî isimli
bir doktorun emniyet ve pazar zab=tas= olarak tayin edilmesini, geleneksel olarak
süregelen muhtesibin dinî ilimler sahas=nda uzmanlaMm=M Mah=slardan atanmas=
anlay=M=n=n y=k=ld=R=na delil gösterirken, atanan Mahs=n emniyetten sorumlu olmas=n= da hisbe ile Murta görevinin tek bir kiMide topland=R= yönünde alg=lam=Mt=r. Ona
göre her iki görev s=k s=k bir kiMinin Mahs=nda birleMmekteydi.40 Tarihî rivayetler de
bu görüMü teyit eder mahiyettedir.41 H. III. as=rda; brâhim b. Hüseyin ve Muhammed b. el-Hâris, H. IV. as=rda Ahmed b. Nasr, H. V. as=rda da Muhammed b. Tâlib,
Hassân b. Zekvân ve Ebu’l-Hasan her iki vazifeyi bir arada yürüten kimselerdir.42

34

Kallek, “Hisbe”, D0A, XVIII, 136.
Hasan-Ali brahim, en-Nüzûm, s. 300. htisab müessesinin H=ristiyanlar=n topraklar=n= geri ald=klar=nda
da ayn=s=yla devam etmesi, gerçekten teMkilât slâm kurumu olarak benimsendiRinden mi, yoksa daha
önce temas ettiRimiz gibi Bizans ve Yunanlarda mevcut olduRu iddia edilen bu kurumun slâm öncesi
geleneRini sürdürmesi sonucu mudur? Bu husus baMl= baM=na bir tart=Mma konusudur. Kanaatimizce bu
açmaz=n nedeni, medeniyetlerin üstünlük çat=Mmas=n=n kurumlar sahas=ndaki bir yans=mas= olarak düMünülebilir.
36
Kaz=c=, 0htisab, s. 21.
37
Kavakç=, Hisbe, s. 49.
38
bn Abdûn, Muhammed b. Ahmed, Risâle fi’l-Kadâ ve’l-Hisbe, Kahire, 1955, s. 24.
39
KalkaMendî, Subhu’l-Â‘ â, X, 291; Kallek, “Hisbe”, D0A, XVIII, 136.
40
Kallek, “Hisbe”, D0A, XVIII, 136.
41
Endülüs ve M=s=r’da Murta ile hisbe görevinin bir kiMide topland=R=na iliMkin fazlaca örnek vard=r.
KalkaMendî, Subhu’l-A‘ â, V, 452; Hallâf, Muhammed Abdülvehhâb, “Sâhibu' -7urta fi’l-Endülüs”,
Müerrihu’l-Arabî, BaRdat, 1980, s. 75.
42
bn BeMkuvâl, Ebu’l-Kâs=m Halef b. Abdülmelik, Kitâbu’s-S=la fî Târîhi’l-Eimmeti’l-Endelüs ve
‘Ulemâihim ve Muhaddisîhim ve Fükahâihim ve Üdebâihim, Kahire, 1955, s. 138, 323, 495; Kavakç=,
Hisbe, s. 36.
35
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Emir Abdurrahmân b. Hakem devrinde (206-238/821-852) baMkent
Kurtuba’da bu birlikteliRin bozulduRunu görmekteyiz. Onun emriyle baMkent muhtesibine beytü’l-mâlden sâhibu’M-Murta düzeyinde maaM verilmeye baMlanm=M, muhtesibin kad= ve Murtayla olan birlikteliRine son verilmiM ve müstakil olarak çal=Mmas=
saRlanm=Mt=r.43
Emevîler zaman=nda Endülüs’te, hilâfet merkezinde muhtesibler için
sâhibu’s-sûk ifadesinin yayg=n biçimde kullan=ld=R= bilinmektedir. Sâhibu’s-sûk’larla
Murta aras=ndaki baR= kuvvetlendiren bir diRer husus, Murtan=n da baRl= olduRu
sâhibu’l-medîne’nin her iki kurumun idarî sorumluluRunu üstlenmiM olmas=d=r.
Emniyet ve kazâî meselelere eMdeRer yaklaMan ve her iki konuda da donan=ml= olan
sâhibu’l-medîne toplum refah=n= amaç edinen muhtesiblerle bu kurumlar aras=nda
koordinasyonu güçlendirmiMtir.44
M=s=r’da muhtesibin siyasî ve sosyal konumu Murtada olduRu gibi farkl=l=klar
göstermekteydi. Muhtesib özellikle Fât=mîler döneminde üstün bir prestij kazanarak, geniM yetki ve salâhiyetlere sahip oldu.45 Yine Murta teMkilât=n=n bir benzeri olarak Fustat ve Kahire’de iki ayr= muhtesib merkezi mevcuttu.46 M=s=r’da Murtan=n
görev alan=n=n çok daha fazla geniMlemesi, binalar yapmak, sokaklar= düzenlemek,
içki kullan=m=na mâni olmak gibi birçok görevi yerine getirmesi, tarihî rivayetler
=M=R=nda düMünüldüRünde acaba Murta ve muhtesib ortak bir teMkilât olarak m= faaliyet gösteriyor? sorusunu akla getirmektedir. ÖrneRin, Makrîzî, Hadim Bâki47 isimli
bir kiMinin hem sâhibu’M-Murtal=k hem de muhtesiblik vazifesini bir arada yürütmek
için Fustat Mehrinde göreve getirildiRini rivayet etmektedir.48 Ayn= aktar=mda söz
konusu Mahs=n Murta k=yafetleri giymesi, k=l=ç kuManmas=, muhtesiblik müessesesinin
Murta ile bütünleMtiRini göstermektedir. Bunlara ilâve olarak M=s=r’da hisbenin merkeze oranla daha geç müstakilleMtiRi, 3/9. asra kadar muhtesibin kad= ve sâhibu’MMurtan=n gözetiminde faaliyet gösterdiRi ile ilgili rivayetler de vard=r.49 Ya’kûb b.
Kelles (362/972), Muzaffer es-S=k=llî gibi M=s=r’da sâhibu’M-Murtal=k yapanlar=n hisbe
görevinden de sorumlu olduklar= bilinmektedir.50 KalkaMendî de, Fât=mîler döneminde zaman zaman hisbe ve Murta teMkilâtlar=n=n birleMtiRine temas etmektedir.51
hMîdîler devrinde ases/bekçilerle birlikte kol gezerken görülen ve bu esnada
görevini suiistimal ettiRi anlaM=lan ihtisab çal=Man=n=n azledilmesi hakk=ndaki bilgi,
43

Nüveyrî, !ihâbüddîn Ahmed b. Abdülvehhâb, Nihâyetü’l-Ereb fî Fünûni’l-Edeb, Kahire, ty., V, 292.
bn Hayyân, Ebû Mervân Hayyân b. Halef, el-Muktebes fî Ahbâri Beledi’l-Endelüs, Beyrut, 1965, s. 77.
45
Kavakç=, Hisbe, s. 49. Fât=mîlerde hisbenin tarihî seyri ile ilgili geniM bilgi için bkz. Abdullah Câsim
Muhammed Câbir, en-Nüzûmü’l-0dâriyye ve’l-Mâliyye ve’l-Kazâiyye ve’l-Askeriyye ve Tatavvürühâ fî Ahdi
Müizlidînillah el-Fât mî, (Bas=lmam=M Yüksek Lisans Tezi) Ma‘hedü’l-Âdâbü’M-!ark=yye, Beyrut, 1997,
ss. 97-98.
46
Hasan PaMa, el-Fünûnü’l- slâmiyye ve’l-Vazâif ale’l-Asri’l-‘Arabiyye, Kahire, 1965, III, 681; Kaz=c=,
htisab, s. 21.
47
Fustat muhtesibi olan Bakî, 415/1024’te göreve getirilmiM, zaten kötü olan durumu daha da bozduRu
gerekçesiyle iki gün sonra azledilmiMtir. Makrîzî, 0tti'âzü’l-Hunefâ bi Zikri Ahbâri’l-Eimme, thk.
Cemâleddîn !eyyâl, Kahire, 1948, II, 151.
48
Makrîzî, 0tti'âz, I, 217.
49
Hasan PaMa, Fünûnü’l-0slâmiyye, III, 1034.
50
Makrîzî, Kitâbü’l-Mevâ’=z ve’l- ’tibâr bi Zikri’l-H=tat ve’l-Âsâr, Kahire, 1972, II, 298.
51
KalkaMendî, Subhu’l-A’ â, III, 487.
44
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muhtesibin bir Murta mensubu gibi görev yapt=R=n=n baMka bir delilidir.52 Buna ilâve
olarak, muhtesib Kahire ve Fustat’ta merkez camilerde oturarak kendini ilgilendiren
birtak=m davalara bakard=.53 Bu yönüyle de Murta ile görevlerinin kesiMtiRini söyleyebiliriz. Kamuyu ilgilendiren tüm davalara bakma salâhiyetini elinde bulundurduRu
bilinen ve zaman zaman yarg=lama önceliRi aç=s=ndan kad=lara dahi bask=n ç=kt=R=
görülen Murtan=n, yarg= sahas=na iliMkin muhtesible ortak hareket ettiRi, bazen yetkilerini üstlendiRini söyleyebiliriz. Zamanla M=s=r’da vali ismiyle tan=nan Murta ve
diRer hâcib, muhtesib, kad= görevlerinin bir kiMinin uhdesinde toplanmas=54 görüMümüzü destekleyen bir baMka unsurdur. Fakat hisbe görevinin bir baMka kurumun
görev alan=na verilmesi, kurumun ilgas= anlam=na gelmemelidir. Kur’anî bir dayanaR= olan bu görevin sürekliliRi zorunludur, yap=lan Mey yak=n siyasî tarihimizde de
zaman zaman karM=laMt=R=m=z bakanl=klar=n birleMtirilmesine benzer bir uygulamadan öte bir Mey deRildir.
Muhtesibin deRiMik dönemlerde kad=ya vekâlet etmesi, gerek sâhibu’MMurtay=, gerekse diRer yard=mc= Murta çal=Manlar=n=, kad=-Murta iliMkisi çerçevesinde
muhtesible ayr= bir zeminde bir araya getirmiMtir. Kad=lar=n yarg= kararlar=n= infaz
eden ve kad=ya rahat çal=Mma imkân= saRlayan Murta, bu defa muhtesible birlikte
görev yapm=Mt=r.55
Hisbe teMkilât=na iliMkin en fazla dikkat çeken husus müstakil bir merkezlerinin bulunmamas=d=r. Belirli maaMlar= olan ve organize bir Mekilde çal=Man bu ciddi
kurumun davalara camide bakt=R= söz konusu olsa dahi, yard=mc=lar= ile istiMare ve
çal=Mmalar=yla ilgili bir tak=m plânlar yapmak gayesiyle muhtesib binas=n=n bulunmas= gerekli görülmektedir. Birkaç merkeze dikkat çekilse de,56 bunlar=n mescit içerisinde bir bölüm mü, yoksa farkl= bir bina m= olduRu noktas=nda net bir bilgi yoktur.57 Ayr=ca, muhtesiblerin çarM=-pazar denetlemelerinde, ölçü ve tart= aletlerinin
kontrolü, mallar=n saRlaml=R= veya sakatl=R= gibi konulara vukûfiyeti için teknik araç
gereçleri koyabilecekleri veya uzun süren sorgulamalarda suçlular=n al=konabileceRi
bir yere ihtiyaç duyduRu düMünüldüRünde Murta merkezlerinin bu amaç için kullan=l=p kullan=lmad=R= sorusu akla gelmektedir. Buradan yola ç=karak ilerde yarg=lama
sürecindeki iM birlikteliRine deRindiRimizde de aç=klayacaR=m=z gibi, hisbenin çal=Mma koMullar=n=n Murta merkezine baR=ml= olduRunu söylememiz mümkündür.
Eyyûbîler ve Memlûklülerde de hisbe teMkilât= geliMerek devam etmiMtir. ÇoRunlukla hükümdar yan=nda itibar kazanan muhtesibler,58 bazen de yolsuzluklara
52

Kallek, “Hisbe”, D0A, XVIII, 136.
KalkaMendî, Subhu’l-Â ‘ â, III, 483.
54
KalkaMendî, Subhu’l-Â‘ â, III, 487; Makrîzî, H tat, I, 464.
55
Kallek, “Hisbe”, D0A, XVIII, 137.
56
Emine Baytar, Târîhu’l-Asri’l-Abbâsî, D=maMk, 1997-98, s. 346.
57
bnü’l-Cevzî, Abdurrahmân b. Ali b. Muhammed Ebu’l-Ferec, el-Muntazam fî Tevârihi’l-Mülûk ve’lÜmem, Beyrut, 1358, X, 223.
58
Memlûklular devrinde Kahire muhtesibi divan toplant=lar=nda halifelerin yan=nda oturmaktayd=.
Ancak statüsünün kad=lardan daha altta olduRu anlaM=lmaktad=r. Kad=n=n saR=nda dört mezhebin kad=s=, onlar=n alt=nda beytü’l-mâl vekili ve muhtesib yer almaktayd=. !ayet muhtesib ilmiye s=n=f= aras=ndan seçilmiM âlim bir kiMi ise, beytü’l-mâl vekilinden daha üst makam= iMgal etmekteydi. smail Hakk=
UzunçarM=l=, Osmanl Devleti Te kilât na Medhal, Ankara, 1970, s. 375, 388; Kaz=c=, 0htisab, s. 22.
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kar=Mmalar= nedeniyle gözden düMmüMlerdir.59 Görevleri devlet teMkilâtlar=n=n geniMlemesi paralelinde günden güne artm=M, toplumun ihtiyac= olan her türlü kamu
görevlerinde yap=c= rol üstlenmiMtir.60

2. MUHTES B N KADI LE OLAN MÜNASEBET
Hisbe teMkilât=n=n, yarg= ile olan münasebetini -her ne kadar bu iki kurum
birbirinden farkl= olsa da- günümüzde yarg= kurumu içerisindeki görev taksimat=ndan farkl= düMünemeyiz. Bazen yarg=ç, bazen adliye müfettiMi, bazen de savc= konumundaki muhtesib, as=l olarak zab=ta ve ahlâk polisi görevi yapmas=na raRmen,
dolayl=da olsa adliye teMkilât=n=n hep içerisinde olmuMtur.61 Bu yönüyle adliye ile
olduRu gibi Murta teMkilât= ile de çok s=k= temas= söz konusudur.62 Her ikisi de kad=lar=n görevlerinin hafiflemesini saRlayan hukukî tasarruflarda bulunmuMlard=r.
Muhtesiblerin dinen ve örfen meMru düzlemde muhakeme usullerini sürdürmelerine
raRmen, Murta daha ziyade siyasî otoriteyi arkas=na alarak yarg=ya müdahil olan tâlî
unsur görüntüsü vermektedir. !urta kuruluM dönemlerinde infaz memuru gibi görev yapmakla birlikte, zamanla neredeyse kad=lara bask=n ç=kma çabalar=, adliye ile
olan iliMkisinin tart=M=lmas=na neden olmuM ve her iki kurum yöneticileri aras=nda
çekiMme baM göstermiMtir. Oysa biz araMt=rmam=zda muhtesible kad=lar aras=nda bir
gerilimin yaMand=R=na dair herhangi bir bilgiye rastlayamad=k.
Belki de muhtesiblerin hukukî bir zeminde görevlerini devam ettirmelerinin
nedeni, Murtadan daha fazla, kamusal alandaki görev çerçevelerinin belirlenmiM olmas=ndan kaynaklanm=M olabilir. Kamu hukukuna iliMkin eserler veren Mâverdî,
muhtesibin kazâî görevlerine ve kad=larla olan münasebetlerine iliMkin net taksimatlar yapm=Mt=r. O, muhtesibin genel yarg=lama iMlerine dair görevleri ile kendine özel
olanlar= birbirinden ay=rm=M, ayr=ca, bir üst mahkeme olan Mezâlim mahkemeleri ile
muhakeme benzerliklerini de ortaya koymuMtur.63 Mâverdî’nin izaha çal=Mt=R= mu-

59

Asker ve polis görevlerini de bir arada toplayan kolluk görevlisi görünümündeki muhtesibler, genelde
k=l=ç ehli aras=ndan seçilen kimseler olup, dinî olmaktan daha çok siyasî aR=rl=R= olan görev üstlenmiMlerdir. Makrîzî, 0tti‘âz, II, 91-100.
60
Daha geniM bilgi için bkz. Makrîzî, H tat, I, 463-464; Ramazan !eMen, Selahaddin Devrinde Eyyûbîler
Devleti, stanbul, 1983, s. 120; Kavakç=, Hisbe, s. 51; Kaz=c=, 0htisab, s. 22.
61
Atar, Adliye TeMkilât=, s. 175.
62
Buckley, The Muhtesib, s. 81.
63
Mâverdî muhtesibin yarg=lama hükümlerini genel yarg= hükümleri ile olaRan üstü mahkeme (Mezâlim) hükümleri aras=nda bir yere oturtmuMtur. Ona göre hisbe teMkilât= ile olaRan yarg=lama aras=nda
iki müMterek husus vard=r:
1-Muhtesib tüm davalara deRil, sadece Mu dört grup davaya bakar:
a. Ölçü ve tart= ile ilgili davalar. b. Al=M veriMle ilgili davalar. c. Alacakl=-borçlu davalar=. d. Mçi ve iMveren
davalar=
2-Daval=y= görevini yerine getirmesi için zorlar. Bu durum sadece muhtesibin dinleyeceRi davalarda olur.
ÖrneRin borçlunun durumu müsait olduRu zaman borcunu vermesi için zorlan=r.
!u iki hususta ise muhtesib genel yarg=dan ayr=lmaktad=r:
1. Muhtesib sadece, borçlar, alacaklar gibi birtak=m haklar, akitler ve muamelelerle ilgili davalara bakabilir. Suçun bariz olarak ortada olmad=R= davalara bakamaz. 2. Muhtesib, itiraf edilen haklara ait davalara bakar, inkâr ve kaç=nmay= içeren konulara bakmaz. Çünkü bu tür davalarda delile ihtiyaç vard=r.
Muhtesib delil dinleyemez, zahire ve ispat ettiRine göre hüküm verir.
Muhtesib yarg=lama usulünde iki konuda hakimden ayr=lmaktad=r:
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hakeme usulündeki farkl=l=klar=n neredeyse tamam=na yak=n=n=n tarihte uygulamaya konduRunu ifade edebiliriz. Ancak Murtan=n ele ald=R=m=z dönem içerisinde hem
kad= hem de muhtesiblerin yarg=lama alanlar=n= ve usullerini kulland=R= söylenebilir.
Bunu da kamusal alan=n düzenlenmesin de önemli rol üstlenmesine raRmen,
muhtesib ve kad=lar=n aksine kamunun menfaatinden öte iktidar=n varolmas=n=
gaye edinmesine dayand=rabiliriz. Oysa Kavakç=, Emile Tyan’a dayand=rarak
muhtesible Murta aras=ndaki fark= ortaya koyan tespitinde, muhtesibin vazifesini
tayin eden herhangi bir metin olmad=R= halde, Murtan=n vazife sahas=n= belirleyen bir
metnin mevcut olduRunu söylemektedir.64 Yukar=da da belirttiRimiz gibi, Murtan=n
yetki alan= belirli kurallar aR=yla örülmüM olsa da, bunlar=n beMerî nitelikli ve sadece
idarecilerin iki dudaR= aras=ndan ç=kan ifadelerle teMekkül ettiRi bilinmektedir. Bu
nedenle salâhiyet alanlar=nda sürekli bir deRiMim gözlenmektedir. Hisbeye gelince,
kamuya hizmet maksatl=, s=n=rlar= belirli ve yerine getirilmesi dinen vacip olan ilâhî
kaynakl= bir oluMumdur.
Muhtesible kad= aras=ndaki yarg= iMbirliRi, çaRdaM araMt=rmac=lar=n fazlas=yla
dikkatini çekmiM olmal= ki, çal=Mmalar=nda muhtesib ve kad= iMbirliRine fazlaca yer
vermiMlerdir. Muhtesib-Murta iliMkisine gelince, bu konuya bazen sadece bir cümleyle, bazen de hiç temas edilmemiMtir. Oysa tarihî kaynaklar, muhtesibin yarg=ya göre
kamusal alandaki normal yaMam içerisinde daha fazla etkin olduRuna dikkat çekmektedir. Bu perspektiften bak=ld=R=nda Murta ve muhtesib iMbirliRi, kad= muhtesib
iliMkisinden daha öndedir. Kanaatimizce bu ihmalin gerekçesi olarak, Murta teMkilât=n=n bir devlet kurumu olarak idarî yap= içerisindeki Mekillenmesinin tam olarak
alg=lanmamas=n= ve bu konuyla ilgili kapsaml= bir çal=Mman=n yap=lmam=M olmas=n=
gösterebiliriz. Hisbe ve Adliye teMkilât=n= tüm yönleriyle ele alan müstakil eserlerin
yaz=m= H. III. as=rla birlikte baMlay=p günümüze kadar devam etmektedir.65

3. MUHTES B VE POL S N GÖREV BENZERL KLER VE FARKLILIKLARI
!urta-muhtesib iliMkisi yarg=lama sürecinden daha fazla aslî görevlerinin taksimat=nda gün =M=R=na ç=kmaktad=r. Polisin/Murtan=n görevlerini daha önce tafsilatl=
olarak aç=klad=R=m=z için burada tekrarlama ihtiyac= duymuyoruz. Ancak muhtesi1-Muhtesib bakt=R= davalarda daval= haz=r bulunmasa dahi g=yab=nda yarg=layabilir, iyiliRi emredip kötülükten sak=nmas=n= emredebilir. Hâkim ise taraflar haz=r bulunmadan yarg=lama yapamaz. 2Muhtesibler devletin siyasî desteRini alarak zaman zaman kötülük yapanlara Middet uygulayabilir. Kad=lar ise sadece hukuk çerçevesinde karar vermekle yükümlüdürler yarg=lama ve karar verme d=M=nda
taraflara müdahale haklar= yoktur. Baytar, Târîhu’l-‘Asri’l-Abbâsî, s. 346; Ahmed MerâRî, “el-Hisbe fi’l0slâm”, Mecelletü’l-Ezher, Kahire, 1937, Say=: 10, s. 700.
Bunlara ilâveten, hâkim ve muhtesib aras=ndaki ayr=mla alâkal= olarak Mâverdî, Mezâlim Mahkemesi
hâkimleri ile genel mahkeme hâkimleri aras=ndaki farkl=l=R= mevzubahis ederken, hâkimin muhtesibin
davalar=na bakabileceRini ancak muhtesibin hâkimin davalar=na bakamayacaR=n= belirtmek suretiyle
her iki kurum aras=ndaki ayr=m= aç=k biçimde ifade etmiMtir. Mâverdî, el-Ahkâmu’l-Sultâniyye, s. 241242; Abdul Hasan R=dvân, Dirâsât fi’l-Hisbe mine’n-Nâhiyeteyn, Kahire, 1990, s. 55-57.
64
Kavakç=, Hisbe, s. 37.
65
htisab teMkilât= ile ilgili yap=lm=M çal=Mmalar=n listesi için bkz. Sâmarrâî, Hüsâmeddîn, “el-Hisbe fi’lslâm ‘=nde’l-Mâverdî”, Mecelletü Külliyyeti’l-Âdâb, BaRdat, 1977, ss. 311-312; Abdülhamîd ‘Ibâdî,
“Kutubu’l-Hisbe ve Fâidetühâ fî Vadi ’l-Mu‘cemeyn el-Vasît ve’l-Kebîr”, Mecelletü Mecma' ’l-Lu&ati’lArabiyye, Kahire 1955, c.VII, ss. 424-427; shaq Musa Al-Husa=n=, “Hisbe in Islam”, The Islamic Quarterly,
X/3-4, London, 1966, ss. 72-73.
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bin görevlerini her iki kurum aras=nda iM bölümü benzerlikleri ve farkl=l=klar=n=n
anlaM=lmas= maksad=yla k=sa bir Mekilde maddeler halinde incelemenin faydal= olacaR=n= düMünüyoruz.
1-’0yili&i emretme kötülükten al koyma’ görevini yerine getirmek.66 Bu görevin
birinci k=sm= yani ‘iyili&i emretme’ çoRunlukla Allah’a karM= olan haklar= ihtiva etmektedir. ÖrneRin, halka beM vakit namaz= vaktinde k=lmay= emretmesi, müezzinleri denetlemesi, namazda saflar= düzenlemesi bunlardan bir k=sm=d=r.67 bn
Teymiyye, din iMlerini ilgilendiren bu konular=n yönetim kademesinde olan tüm
yönetici bürokratlar=n sorumluluk alan= içerisinde olduRunu belirtmektedir. Muhtesibin kendi baM=na çözümleyemediRi konularda Murtadan yard=m almas=, her iki
teMkilât=n birlikte bu vazifeleri yerine getirdiRine iMarettir. 68 Nitekim Murtan=n da
namazlarda saflar=n düzenlenmesine var=ncaya kadar bir çok dinî görevi yerine
getirdiRinden daha önce bahsetmiMtik.
2-Toplumu, yoksullara yard=mc= olmaya, mescit ve okul binalar=, su yollar=
yapmaya teMvik etmek gibi iyiliRe yönelik hususlarda önderlik yapmak.69
3-Kad=nlar=n toplum içersinde ve özel yaMamlar=nda bir tak=m prensiplere
dikkat etmelerini,70 tüm canl= varl=klara karM= insanlar=n merhametli olmalar=n= ve
hayvanlara taM=yamayacaklar= aR=r yükü yüklememelerini emretmek.71 Bu madde,
Allah ve kul haklar=n=n bir arada yer ald=R= konulara iliMkin muhtesibin emretmesi
gereken hususlard=r.
4-’0yili&i emretme’ den sonra ‘kötülükten al koymaya’ ait görevler de ayn= Mekilde Allah, kul, hem Allah hem kul haklar=n= kapsayacak biçimde bölümlenmektedir.
Allah’a ait haklardan kötülüRü engellemeye dair görevler, örneRin, namaz, oruç
zekat gibi dinî emirleri engelleyecek faktörleri yasaklama, Müpheli konulara mâni
olma, bütün kötü al=Mkanl=klar= yasaklama gibi konular= buna dahil edebiliriz.72
5-Zina, bozgunculuk, ve aldatma gibi kötü muameleleri engellemek.73
6-Pazarlar=n denetimini yapmak, sokaklarda emniyeti saRlamak, iMçileri gözeterek tembellik yapmalar=na mâni olmak.74
7-Ölçü ve tart= aletlerini denetlemek.75
66

Mâverdî iyiliRi emretme kötülükten menetmeyi üç ayr= k=sma ay=rm=Mt=r: 1- Allah’=n haklar=na ait olan
ve genellikle dinî konular= kapsayanlar. 2- Kul haklar=na yani, insan haklar=na iliMkin olanlar. 3- Hem
Allah hem de insan haklar=na ait olanlar. Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, s. 243.
67
Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, s. 243; bn Teymiyye, Hisbe, s.34; !eyzerî, Hisbe, s. 163.
68
bn Teymiyye, Hisbe, s. 34; Hasan PaMa, Fünûnü’l-0slâmiyye, s. 1033.
69
Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, s. 245.
70
Abdurrahmân eM-!eyzerî, muhtesibin, kad=nlar=n erkeklerle bir arada bulunduRu yerlerdeki durumu,
cenazelerde tak=nmas= geren tav=rlar= gibi bir çok konuda ne yapmas= gerektiRini detayl= biçimde izah
etmiMtir. GeniM bilgi için bkz. !eyzerî, Hisbe, s. 16. Özellikle M=s=r’da Murtan=n kad=nlar üzerindeki s=k=
denetimini ve özel yaMamlar=na iliMkin hareket alanlar=n=n daralt=lmas=na yönelik bask=lar=n=, muhtesibin uygulamalar=nda da görmekteyiz.
71
Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, s. 247; bn Haldûn, Mukaddime, s. 201.
72
Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, s. 247.
73
Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, s. 251; !eyzerî, Hisbe, s. 160.
74
Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, s. 255; Makrîzî, H tat, I, 463.
75
bn Haldûn, Abdurrahmân b. Muhammed, Mukaddime, thk. Ali Abdülvâhid Vâfî, Kahire, ty, s. 202;
Makrîzî, H tat, I, 464; Ölçü ve tart= aletlerinin tespitine iliMkin daha geniM bilgi için bkz. !eyzerî, Hisbe,
s. 45; Kavakç=, Hisbe, s. 84.
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8-Evlerin yüksekliRi veya inMa edildiRi mekân=n konumu ve yüksekliRinin denetimi, cami imamlar=n= ve kad=lar= teftiM ederek, görevlerine riayetlerini saRlama,
onlara mahkemelerde yard=mc= olma, camilerin temizliRini saRlama gibi her iki
görevi de kapsam=na alan görevleri yerine getirmek.76
9-Yollar=n daralt=lmas=na sebebiyet veren engelleri kald=rmak.77
10-Ta’zîr cezalar=n= tatbik etmek, kad=nlar=n kabirlerde, hamamlarda ve düRünlerde aM=r= üzüntü veya sevinçlerinden kaynaklanan anormallikleri engelleme.78
11-BaMar=s=zl=k veya bir baMka gerekçeyle öRrencileri aR=r biçimde cezaland=ran
öRretmenlere engel olmak.79
12- Baz= durumlarda taraflar=n vekâletini almak ve mahkemelerde bugünkü
anlamda avukatl=k80 veya toplum maslahat=na yönelik savc=l=k yapmak.81
!ehirlerin ve sokaklar=n temizlenmesi,82 Ehl-i kitap’tan olanlar=n farkl= bir elbise giymelerini ve kendilerini tan=tan kemeri takmalar=n= saRlamaya yönelik denetimde bulunmak83 cenaze törenlerini idare etmek,84 halk= ilgilendiren fermanlar= ilân
etmek,85 bidatlerle mücadele etmek,86 vaizleri denetlemek, hiç bir faydas= olmayan
ve zaman israf=na yol açan oyunlar= yasaklamak,87 hububatç=lar, ekmekçiler, marangozlar, helvac=lar, meMrubatç=lar gibi akla gelebilecek tüm üreticileri denetlemek,88
Mehir temizliRinin yan=nda, yiyeceklerin temiz Mekilde tüketimini saRlamak,89 en
önemlisi de halifelere, emirlere, valilere, Murtaya,90 halka karM= yumuMak davranmala-

76

Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, s. 256; bn Haldûn, Mukaddime, s. 201.
bn Haldûn, Mukaddime, s. 201; KalkaMendî, Subhu’l-A â, I, 461; Makrîzî, H tat, I, 463. 279/892’de
BaRdat’ta halk=n mescitlerde oturmamalar=, kitap sat=c=lar=n=n kelâm ve münazara içeren kitaplar= cadde ve sokaklarda satmamalar=n= belirten ferman yay=nlanm=Mt=r. bnü’l-Esîr, Ebu’l-Hasen Ali b. Ebu’lKerem Muhammed b. Muhammed, el-Kâmil fi’t-Târîh, Beyrut, 1965, VII, 453. Bu ferman=n yay=nlanmas=n=n amac=n=, hem cadde ve sokaklardaki izdiham=, hem de münakaMaya ve huzursuzluRa sebebiyet
verecek yay=nlar=n halk aras=nda yayg=nlaMmas=n= önlemeye yönelik bir ad=m olarak görebiliriz.
78
bn Teymiyye, Hisbe, s. 82 vd.; !eyzerî, Hisbe, s. 161.
79
bn Haldûn, Mukaddime, s. 201.
80
!eyzerî, Hisbe, s. 167.
81
Muhtesibler Allah haklar=na tecavüz edenleri hâkim huzuruna ç=kart=p amme menfaatini savunmakla
savc=lar=n görevlerinden bir k=sm=n= yerine getirmiM olurlar. Atar, Adliye Te kilât , s. 177.
82
KalkaMendî, Subhu’l-A‘ â, X, 261.
83
KalkaMendî, Subhu’l-A‘ â, X, 261; bn TaRriberdî, Cemâlüddîn Ebu’l-Mehâsin, en-Nücûmü’z-Zâhira fî
Mülûki M sr ve’l-Kâhira, Kahire, 1930, XIV, 81, 82.
84
Makrîzî, H tat, I, 463.
85
bn I’yâs, Bedâi‘u’z-Zuhûr, V, 79-80.
86
Nas=f, Abdüsselâm, e -7urta fî M sri’l-0slâmî, Kahire, 1987, s. 235.
87
Makrîzî, es-Sülûk fî Ma’rifeti’l-Mülûk, thk. Muhammed Mustafa Ziyâde, Kahire, 1934, I, 406.
88
!eyzerî, k=rk ayr= sanat dal=n=n muhtesibin denetiminde olduRunu izah etmiM ve bu sanat dallar=n=n
muhtesib taraf=ndan denetlenmesini en ince ayr=nt=s=na kadar aç=klam=Mt=r. Bu bilgiler çerçevesinde
muhtesibin sanat dallar=na iliMkin kontrol görevinin tam olarak belediye zab=talar=na denk düMtüRünü
görürüz. !eyzerî, Hisbe, ss. 39-158.
89
KalkaMendî, Subhu’l-Â‘ â, II, 37; Makrîzî, H tat, I, 246.
90
Muhtesib, diRer devlet görevlilerinde olduRu gibi, Murtan=n ahlakî yönü ve görevi baM=ndaki uygulamalar=n= sürekli gözlemlemekteydi. Fuâd Cemîl, e -7urta ve Sâhibu' -7urta fî Nizâmi’l-0slâmî, Mecelletü’ 7urta, BaRdat, 1957, s. 27.
77
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r=n= tavsiye etmek, Kur’an ayetlerini ve hadisleri onlara hat=rlatmak gibi daha bir
çok görev muhtesibin salâhiyet alan= içerisindeydi.91
Hisbe ve Murtan=n ilgi alan=na giren görevlerini karM=laMt=rd=R=m=zda, kamusal
alan= ilgilendiren tüm hususlarda aralar=nda neredeyse bir benzerlik söz konusudur.
Toplum ahlâk=n= muhafaza, iç kar=M=kl=Ra sebebiyet verecek olaylar= engelleme, Mehrin fizikî ve sosyal yap=s=n=n Mekillenmesi, ta’zîr cezalar=n=n uygulanmas=, sultan=n
ferman=n= halka ulaMt=rmak, kötü al=Mkanl=klar= ve gereksiz iMlerle meMgul olanlar=
önleme gibi daha bir çok görev her iki teMkilâta da ortak vazifeler aras=nda yer alm=Mt=r. Bu nedenle bn Abdûn, sâhibu’l-medîne, sâhibu’l-mevârîs (miras taksimat=
görevini üstlenen uzman), kad=, hâkim ve muhtesibin çal=Mma alanlar=n=n birbirine
benzediRini belirtmektedir.92
!urta görevlilerinin deRiMik uzmanl=k alanlar=na iliMkin doRru teMhisler koyabilmeleri ve olay=n mahiyetini daha iyi kavrayabilmeleri için bilir kiMi veya sahas=nda uzman olan baz= kiMileri görevlendirdiRini biliyoruz. Ayn= Mekilde muhtesibler de
çarM= denetlemelerinde, her sanat ehlinden bu sanat= iyi bilen ve güvenilir olan kiMileri kendisine yard=mc= olarak seçmekteydi.93 Bu da iki kurum aras=ndaki benzerliRin
farkl= bir yönünü teMkil etmektedir.
!urtan=n birincil görevi olan asayiMin saRlanmas=nda da muhtesibin göreve
ortak olduRunu görmekteyiz.94 Abdurrahmân !eyzerî, muhtesibin sürekli yan=nda
taM=d=R= ve kulland=R= silâhlardan bahsederken Munlar= söylemektedir:
“Muhtesib k=rbaç, sopa ve falaka taM=yabilir. Kamç=n=n büyük veya küçük olan=n= deRil, orta büyüklükte olan=n= temin eder. VurduRunda ac=tmayan, suçluyu
korkutmayan, ince bir k=rbaç taM=maz. Öküz ve deve derisinden veya hurma lifinden örülüp yap=lan k=rbac= taM=r. Muhtesib tartûr ( y y) dedikleri süslenmiM bir cop
taM=yabilir... Muhtesib bu aletlerle kötü insanlar=n kalbine korku salar, doland=r=c=lar= azarlay=p cezaland=r=r. SarhoMlar= görünce onlara seksen deRnek vurur...”95
!eyzerî, muhtesibin Murtan=nda yerine getirmeye mükellef olduRu ta’zîr cezalar=n= tatbike iliMkin de Mu ifadeleri kullanmaktad=r:
“Ta’zîr cezalar= insanlar=n durumuna ve iMledikleri suçun ölçüsüne göre uygulan=r. Bir k=s=m ta’zîr cezalar= sözle, baz=lar= azarlayarak, baz=lar= da had cezas=na
varmayan orta büyüklükte bir sopayla yerine getirilir. Suçlular deve, öküz yününden veya hurma lifinden örülmüM ve sertleMtirilmiM copla dövülür, daha sonra tilki
veya kedi postu giydirilip eMeRe bindirilerek insanlara teMhir edilir. Muhtesib üzerinde Marap taM=yan=, çalg= aletleri eMliRinde oynayanlara gördüRünde içki MiMelerini ve
çalg= aletini k=rd=ktan sonra oyun oynayanlar=n durumlar=na göre ceza verir...96
91

Muhtesibin görevlerine iliMkin daha geniM bilgi için bkz. Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, s. 241 vd.;
!eyzerî, Hisbe, s. 33 vd.; bn Haldûn, Mukaddime, s. 201; bn Teymiyye, Hisbe, s. 35-36.; Hasan-Ali brâhim, Nüzûm, ss. 297-298; Faruk Ömer, en-Nüzûmü’l-0slâmiyye, Ayn, 1983, s. 128.
92
bn Abdûn, el-Kadâ ve’l-Hisbe, s. 13.
93
!eyzerî, Hisbe, s. 40.
94
Hüseyin Fellâh Kesâsibe, ed-Devâvînü’l-Merkeziyye fi’l- Asri’l-Abbâsî, (Bas=lmam=M Doktora Tezi), Amman, ty. s. 120.
95
!eyzerî, Hisbe, ss. 159-160.
96
!eyzerî, Hisbe, s. 161.
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!eyzerî, suçlular=n cezaland=r=lmas=na iliMkin muhtesiblerin yapmas= gerekenleri ince ayr=nt=lar=na kadar anlatmaya devam etmektedir. !urtan=n hukukî saha ve
kamusal alan=n düzenlenmesine iliMkin görevleriyle bu anlat=lanlar= karM=laMt=rd=R=m=zda iMlenen suçlar=n tespiti ve cezaland=r=lmas=nda ayn= metotlar=n kullan=ld=R=
anlaM=lmaktad=r. çki içenlerin, oyun oynayanlar=n, zina edenlerin ve bunun gibi
birçok münkerin önlenmesi ve cezaland=r=lmas=nda her iki kurumunda ayn= yolu
izlediRi aç=k olarak görülmektedir. ÖrneRin, belirli dayak cezas= verildikten sonra
ibret maksatl= olarak suçluyu halka teMhir etme uygulamas=n=97 iki görevli için de
ortak bir ceza usulü olarak görmekteyiz. Ayr=ca, yukar=da ifade ettiRimiz gibi, askerlerden ve Murta teMkilât= mensuplar= d=M=ndakilerin silâh taM=mamalar=na raRmen,
muhtesiblerin kendine has birtak=m silâhlarla devriye gezmesi, onlara kolluk görevlisi görüntüsü vermektedir. O halde sadece birkaç hususla s=n=rl= kalmayan bu ortakl=R=n kurumlar aras=ndaki geçiMe de imkân tan=d=R=n= rahatl=kla söyleyebiliriz
Muhtesibin Murtadan görev anlay=M= aç=s=ndan fark= daha ziyade ölçü tart= aletlerinin kontrolü, karaborsa, fahiM fiyata sat=M yapma gibi iktisadî sahay= ilgilendiren hususlarda yoRunlaMm=M olmas=d=r.98 Yani Murtaya oranla daha ziyade teknik
konular muhtesibin uzmanl=k alan= içerisine girmektedir. ‘Emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i
‘ani’l-münker’ prensibinin genel kapsam= içerisindeki her problemin muhtesibin
yetki alan=na girmesi, tarihî süreçte, bu teMkilât=n birçok farkl= kurumla bir arada
çal=Mmas=n= gerekli k=lm=Mt=r.99 Belki de muhtesibleri, Murta memurlar=ndan ay=ran en
önemli özellikleri, daha bilge ve sayg=n kiMiler aras=ndan seçilmiM olmalar=d=r. Çünkü
onlar=n birtak=m idarî kurumlar=n ve hatta idarecilerin dan=Mmanl=R=n= yapma gibi
özel bir görevleri vard=r. Dinî destek gücü arkas=na almas= ve bir yönüyle uhrevî
içeriRi olan dinsel bir göreve talip olmas=,100 Murtaya oranla toplum taraf=ndan fazlas=yla meMrûiyet kazanmas=na neden olmaktad=r. Bu nedenle Murtada karM=laMt=R=m=z
göreve talip olmadaki çekimser tavr=, muhtesibde göremiyoruz.
Muhtesibin, Murtadan üstünlüRünü ve farkl=l=R=n= ortaya koyan bu özelliklerine raRmen, Murta her zaman devlet protokolünde muhtesibden önde gelmiM, güvenliRe iliMkin tüm konularda muhtesibe bask=n ç=km=Mt=r. Günümüzde belediye
zab=talar= nas=l yetki ve görev mahallindeki s=n=rl=l=k, örgütlenme aç=s=ndan polis
teMkilât=na oranla daha lokal kalmaktaysa, muhtesib de Abbâsî ve sonraki dönemlerde buna benzer bir tablo çizmekteydi. Gerek bu görev benzeMmesi gerekse
Murtan=n muhtesib üzerindeki otorite kurma çabas=, ele ald=R=m=z tarihî dilim içeri-

97

Suçluyu eMeRe bindirmek, renkli bir k=yafet veya hayvan postu giydirmek ve zil takmak suretiyle halka
teMhir, her iki görevli taraf=ndan ayn= Mekliyle tatbik edilmekteydi. Fârûk Ömer, en-Nüzûm, s. 139.
98
Nezîhe !ehâde, Huddatü’l-Kadâ fi’l-Endelüs fi’l-Asri’l-Emevî, (Bas=lmam=M Yüksek Lisans Tezi), Beyrut,
1982, s. 231.
99
Sâlih Derâdike, muhtesibin Murtadan veya diRer kurumlardan farl=laMmas=n=n en önemli unsuru olarak,
Onlar=n genel programlar=n=n dinî bir alt yap=ya dayanmas=n= göstermektedir. Derâdike, Sâlih,
“Nizâmü’ -7urta fi’l--Asri’l-Abbâsî”, Mecelletü’d-Dirâsât, c. XVI, Say=: 3, Amman, 1987, s. 96.
100
Muhtesibin namaz oruç gibi muamelâta yönelik ibadetleri kapsayan Allah haklar= dinî içerikli, kamusal alan= içeren kul haklar= medenî, yani dünyevî sahay= ilgilendiren görevlerdir. Mecî Hilâl er-Ruhân,
“Selâsetü Mahtûdât fi’l-Hisbe”, el-Mevrid, BaRdat, 1972, c. I, say=: 3-4, s. 297.
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sinde ihtisab ve Murta görevinin tek bir elde toplanmas=na neden olmuMtur.101
Sâhibu’M-Murta, ayn= zamanda ihtisab müessesesinin de idaresini üstlenmiMtir.102
Fât=mî halifesi Mu’=zlidînillah döneminde, Ya’kûb b. Keles haraç, hisbe, mevârîs,
Fustat ve Kahire sâhibu’M-Murtal=R= görevlerinin denetimini üstlenmiMtir.103 Yine
Hâkimbiemrillah’=n ordu komutan= 402/1011’de her iki merkezin Murta reisliRi yan=nda hisbe teMkilât= sorumluluRunu da uhdesine alm=Mt=r.104 Özellikle M=s=r’da benzer uygulamalar= s=kça görmek mümkündür.105
Gönüllü/fahrî memurlardan (mütetavvî)106 farkl= olmas=na raRmen resmî görevli izleniminden daha çok toplum menfaati için çal=Man ve yapt=r=m uygulama
yetkisi bulunan, yarg= ile Murta teMkilât= aras=nda kendine önemli bir yer edinen
hisbe teMkilât=, günümüz slâm toplumlar=nda farkl= kurumlar aras=nda görevini
taksim ederek, tarih sahnesindeki yerini alm=Mt=r.107 Ancak, vazgeçilmez bir kurum
olan Murta teMkilât= geliMerek varl=R=n= sürdürmüM ve devlet idare sistemlerindeki
seçkin yerini korumuMtur. Hisbe teMkilât= günümüz slâm toplumlar=nda iMlevini
yitirmiM bir konumda görünse de, ihtiyaç duyulduRunda toplum istikrar=n= amaçlamaya yönelik ortaya ç=kabileceRi düMünülebilir. K=sa bir süre önce, s=n=rlar=m=za
yak=n bir bölgede baM gösteren Irak’la ttifak güçleri aras=ndaki kinci Körfez SavaM=’n=n hemen akabinde, BaRdat baMta olmak üzere Irak’=n deRiMik Mehirlerinde güvenlik birimlerinin tasfiyesi nedeniyle ortaya ç=kan otorite boMluRundan yararlanmaya
çal=Man yaRmac= grubun (ayyârûn), halk=n kendi içerisinde oluMturduRu gönüllü
birlikler sayesinde k=smen de olsa engellenmeye çal=M=ld=R=na Mahit olduk. Bu sivil
inisiyatifi geçmiMteki ihtisab teMkilât=n=n geçici sürede olsa canlanmas= olarak düMünebiliriz. Yine, M=s=r baMta olmak üzere baz= Arap ülkelerinde modern ceza hukuku
düzenlemelerinde hisbe teMkilât=n=n etkileri görülmektedir.108 Bu görev bilincini ve
devaml=l=R=, hisbe teMkilât=n=n görevlerinin taksim edildiRi tüm kurumlar=n ilga edilmesi nedeniyle, dinen farz-= kifâye olan muhtesiblik görevinin belirli bir grup
taraf=ndan yerine getirilmesiyle irtibatland=rabiliriz.

SONUÇ
Dinî vecibenin yerine getirilmesine matuf MekillendiRi anlaM=lan ve gönüllü
olmakla birlikte ayn= zamanda zorunluluk ifade eden muhtesiblik görevinin, slâm
dininin ortaya ç=k=M= kadar eski olduRu aç=kt=r. Dinî ve örfî hukukun iMlevselliRine
çok önemli katk= saRlayan bu kurum, ayn= amac= daha organize bir Mekilde yerine
getiren ve tarih sahnesine Hz. Osman döneminde ç=kan polis teMkilât= ile yak=n bir
iM birlikteliRi içerisindedir. M=s=r gibi slâm öncesi hukuk geleneRi olan baz= bölgelerde zamanla bu iki kurumun dönüMümlü olarak birbirleri içerisinde varl=R=n= sürdürdüRüne dahi Mahit olmaktay=z. Ancak bu irtibata raRmen olaylara yaklaM=mla101
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r=ndaki usûl farkl=l=R=, gönüllü ve zorunluluk esas=n=n mevcudiyeti gibi gerekçeler
her iki kurumun tarih boyunca farkl= birer yap=lanma olarak an=lmas=na neden olmuMtur. Zira muhtesibler yetkisini dinî naslardan alm=M, polisler ise daha ziyade
siyasî iktidar=n dayatmalar=na boyun eRmek zorunda kalm=Mt=r. Polisler siyasî tandansl= iç ayaklanmalarla uRraM=rken, muhtesibler çarM= pazar=n düzeni, eRitim, saRl=k
sorunlar=n=n halli gibi halk=n günlük sorunlar=na aR=rl=k vermiMlerdir. Muhtesiblerin,
halka cazip gelen bu yaklaM=mlar=na ilâve olarak, zaman zaman yöneticilerin hatalar=na karM= da aleni tepki göstermeleri, onlar= halk=n s=R=nma mercileri haline getirmiMtir. !iddeti siyasî anlay=Mlar=n=n bir parças= olarak benimseyen baz= Emevî ve
Abbâsî halifeleri polis teMkilât=n= ne kadar yanlar=na alm=Msa, hukukun üstünlüRünü
prensip edinmiM halifeler de o kadar muhtesib ve kad=lar=n bürokraside popülaritelerini art=rm=Mlard=r. Söz konusu bu iki kurum; bazen çat=Mma, bazen uzlaMma zemininde var oluMlar=n= farkl= isimlerde de olsa günümüze kadar devam ettirmiMlerdir.
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