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Şehir, şehirlilik ve şehirlilik gibi terimleı, tarih boyunca
iıoigeden böigeye büyük değişikiik{er gösteren geniş kapsamlı
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kabul ediimektedir. Bununia beraber şehirlerin yaşanabilir bir hale
getirilmiş olması, burada yaşayan insanlann daha huzurlu bir hayat
sürmelerine imkAn verir. Gerek şehircilik, gerek çevrg gerekse içinde
}.aşayan toplum bakımrndan huzurlu olan şehirler, şair ve ediplere
itham kayrıağı da olurlar. İsHm dünyasında bu neviden pek çok
şhrin varİı$na işaret etmekle yetinmek istiyoruz,
Göründüğü kadarı iie asrımızın en önemli sosyal
Mdiseierinden biri şüphesiz dünyanın hızla bit şehirleşmeye doğru
gitmesidir. Şehirleşmeyi, sadece modem bina, meydary cadde, sokak
,,,e fabrikaların yapılması ile ortaya
çıkan bir yerieşim yeri olarak
jüşünmemek gerekir. Zira şehirleşrne, gerek keyfiye| gerekse
.<erniyet olarak sosyal ve kültiirel bakırnından olağanüstii
Jeğişiklikler meydana getiren bir olaydır. Şehirleşmenin en göze
;aryan tarafi, yefleşme biçimi, yerleşim alanlarının hızla genişlemesi
,;e bu alanlardaki nüfusun diğer yerleşim mahallerine oranla oldukça
roğun ve kalabalık olmasıdrr. Keza köylere oranla daha çok
ekonomik faaliyetlere sahne olması, daha iazla iş gücüne muhtaç
:ulunması ve oldukça karmaşık bir iş bölümüne sahip olması gibi
:ari<iı yapılaşma da şehirleşmenin en bariz özelliklerincien biridir.
Şehir kelimesinin Arapça karşılığı "medind'dir. Bu kökten
jretilen medeniyet kelimesi de "şehirleşmel(' ve "şehıir hayatını
:,rııimsetıel(' demektir, Böylece medeniyet, her biri kendi kabile örl
;?şayış ve geleneklerini sürdiiren çöl halkına karşılık farklı soy, din,
ıil ve gelenekleıe sahip kütlelerin doldurduğu şehirde ortaklaşa
gelen ve gelişen yaşayış birliğini ifade etmektedir.ı
=eydana
Bilindiği gibi İstAm, dönemin önemli şehirlerinden biri olan
Mekkdde ortaya çıktı. Hz. Peygamber, Mekke döneminde
' }(aıırıara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İbtanbııl. email: kazici@marmara.edu,tr
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cemiyetleşme ve organize bir şekilde hareket edebilme çalışrnalarını,

Medindde devlet kurarak başarıya ulaştırdı. Burada şunu

da

belirtelirn ki, sadece devletin kurulması ile iş bitmiyordu. Zira İsiAm'a
girmiş olsalar bile henüz bedevi hayat tarzını sürdüren pek çcık kişi,
deviet veya betrli bir norıırda yaşarnayl gerektiıen şe}ıir düzeni içinde
yaşama ve bir lidere itaat etme fikrindeıı uzaktı. Gnlara göre devlet
düzeni ve devlet tarafindan yetkili kilınan lider ,,,e yöneticilere itaai

hürriyetlerinin krcıtlanrnası manasrna geliyordu. Bu durumun
farkında olan Hz. Peygamber, toplumda devlet düzeni ve devlet

:tf]:: Llz. Pevgamber
,ı]!:i.

siyasi bir yönetici olarak hayatın bu gerçek yönünü bitdiği için Hz.
Peygarr,ber, gerek kendisiniı"ç gerekse tayin edeceği idarecilerin
toplum tarafıncian skabuilenmesini sağlamak gayesiyle idareciiere
itaati teşvike azarfr derecede önem veriyordu. Zaten İslAm'a göre
ideı,pr.i!prin ha!ka karsı snnrtnlıılıık!arı hıı'|ıınrlıığıı oi}ıi haIkın da
idarecilere karşı sorumlulukları bulunmaktadrr. Kur'an-ı Kerirn'de
fuIüstrürııanlar, Allah'a ve Resütrüire itaate çağırıldıkları şbi,
baılar:rı*ııkı iq-l.arecil*re ıjş ,itşatle eılr üluı:(u-1,|rıriarc"iı.ı Öbür tarafta:!:-i.ıı_ i:ıty;i;.i.,l";ı:,, ,.-i;: giı,ı:;,,i<,ii *laı,,:.i: ,ev].e,i iıiış!ıanı, ııaii, iinıii, eı:,d,,
k*mutaıTı ,,,b" p;ibi iıerharıgi bir rnııiıaın ayirırnl iraprneksızın genel bir
ifade ile idareciiere itaati ernretmektedir. Hadis literattiründe bu
konuda pek çok hadis bulunmaktadır.
Resülullah'ıry Amirlere itaate son derece önem vermesi ve bunu
kendine yapılan itaat mertebesine yükseltmesine sebep olarak §ahih-i
Müslim şarihi Nevevi, Hattabi'nin şu yorumda bulünduğunu
nakleder: " Gerek Kureyş gerekse onun peşinden gelen diğer Arap
kabileleri, emirlik nedir bilmezlerdi. Bunlar, kendi kabile reisierinden
başka kimseyi tanımazlardı. İsHmiyet gelip kendilerine emlrler tayin
edilince bunu hazmedemediler, Hatta bu yüzden bazısı itaatten
vazgeçti. Bunun üzerine F{z. Peygamber, emirlere itaat etmenin
kendisine yapılan itaate, isyanın da kendisine yapılan isyana bağlı
olduğunu bildirerek, onları Amirlerine itaate teşvik etti.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, devlet otorite ve nizamına alışık
olmayan ilk dönem Müslümanları, Hz Peygamber'in çabalarıyla
devlet nlzamınr tanıdılar. Bundan son-ra devlet yöneticisi olan Hz.
Muhammed'e ve onun tarafindan iş başına getirilen vali, ordu
komutanı ve emir-i hac gibi yöneticileıe karşı direnmediler, Bu
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Emtriik veya günürnüzün ifadesiyle yöneticiiik, insaniığın
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Hz. Peygamber ve halifeleİince vilayetlere

tr

gönderilen

...,erin veya büyük kabilelere tayin edilen lideılerin halk nezdinde
.:ullerini sağladı.3
Ortaya çıkışı, şehir merkezinde olan ı,e burada kısa bir müddet
,:Je geniş yayilma imkAnı bulan İslAm, ortaya çıkışı ile birlikte iki

::ıli

şehir yap§ı ile karşı kaışıya geldi. Bıınlardan biri, kendinden
mevcud o1an ve başkaları tarafindan kurulmuş bulunan şetıirleı
: ieri de bizzat Müslümanlar tarafmcian ilk defa kurulup imar edilen
- "e

*_-:r]erdir.

Biiinciiği gibi şehirier, gerek İsi6m ciUnyasrnda, gerekse diğer
_-.ıırriarda kurııluşlarına, coğrafr, böigelerdeki straiejik yerlering
: -.j ve sosyai yapıları ile büyüklüklerine göre önem kazanryorlardi.
: -:;ı bu yönlerine bakıldığı zaman şehirlerin önemleri bakıınından
:_-<iılıkiar arz ettikleri görülür.

Müslümanlar tarafincan fetih ;ıolu ile ele geçirilen şehirlerde
,,;iümanlar, o şehirde yaşayan inşanların eski din, öri 6det ve
_ ıı=neklerine herhangi bir şekilde müdahalede bulunrnuyorlardı.
,::a:e fetih hakkı oiarak varsa bir kiiiseyi ciim.ie tahvi! (çevirme)
-:_-,-orlardı. Bunun dışında diğer mabedler ile eski sakinlerinin
::ıe karışmıyorlardı. Oniar, tarnamerı kendi dirt adamlarına
. :ı,,liiar. Bu kcınuda sadece Os,;:na_nlı clünyasından vereceğiırıiz
.ç önrek bıı söyleciikieıimizi dcğrulayacai<tıı.
ı3smanlıla,r, yönetimierine giren toplumların iç yapılarına ( din,
* idet ve gelenek) müdahalec]e bulunmazlardı. Bu yüzden herkes
:ı ji dininin icaplarını herhangi bir engelle karşılaşmadan yerine

::-_:ebiiiyordu. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı yönetimine
;:.-er_ Şark Ortodoks Mezhebi'ndeki Hıristiyanların can ve mal
;_,.erJiği emniyet altına alrnmıştı. Onlar, tamamen Patriğe bağlı
:__er. O, Piskoposları azledebiliyor, suç işleyen Hıristiyanları
-..]andırabiliyordu. Nitekim 14 Centaziyelahir 1016 ( 6 Ekim 1,607 )
::-:.i gibi fetihten çok sonraları bile İstanbul, Galata Haslar ve
_,_*-;dar kadılaıına yazılan bir hükümdena bunu anlamak
: -:ıkündür.

Osmanlıların, Hıristiyan vatandaşlarına karşı takip ettikleri
siyaset anlayışını değerlendiren EngelhardÇ Rum
':=ihanesi'nin fetihten sonra nail olduğu hukuk sAyesinde Adeta

:s:ıi hukuk ve

;,ı, _et içinde devlet gibi hareket serbestisine sahip olduğuna işaretle
:;_-k

:

Ortodoks Mezhebi'ndeki Hıristiyanlarrn ırz ve namusu/ servet

ilgili hadisler ve kalırıaklan hakknda düa geniş bilgi için bk. Ünal Kı|ıç Peygembo
:ea Ha]ife Günlerinde Şehir Yönetimi ııe Valilik,Konya2oo4, s, 52 - 54.
,Lı-.":,:al ve bilgi için bk. Ziya Kazıcı,lJçbeyliğinden Dmlet-i Atiyye'ye Osmanlı, İstanbul 2C/Jf, s.
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Teo_ıonrx (Pa§-.liTı

ar*-r.ıdeki $nlu_k i;
ırii.ı-3--.1 bu müessese tı
i=ı:-iı-- r-ei-a da}ıa sg

ü sAmaru, hürriyet-i şahsiyesi, hürriyet-i vicdanı -hiçbir kontrole tabi
olmadan- DersaAdet Kilisesi (Patı,ikh§ne) reisinin elinde idi. Patrik
Ortodoksları nefiy (sürgün) ve hapis cezalarrna mahkum ediyor,
vergi alıyor, piskoposları azlediyor, af,oroz ve sansür gibi iki v§sıta-i
mühimmeyi isti'mal ve su' eyliyor. Mektepler için tedrisat
programları yapıyor(du). Elhasıl birçok cihetlerden hayat-ı medeniye
ı,e siyasiyeye taalluk eden vezaifin hin-i ifasında hiçbir kayda tabi
buiunmuyordu"s der,
Osnnanlı toplı.ırr.undaki çevre ve şehircilik biiincinir,, hayatın
bütiiıı alanlaı,ına ni-!fı_ız ettiği görıi!ılir- Gerçekten de çe.ıre.,,eya tabiat
(dcğa) gibi kellnelerie ifade
=tr:e;e çaliş.ı:ğıı-ı-ız şeıi tabiai:.ıı i:ı*:ı
eliyie tahribata uğrarnadan ve zoria değiştirilmeder.; yaratılışına
uyff.In bir şekilde varlığıru sürdürmesidir. Bununla beraber bu, hiçbir
şeye d_okunulrnama ve her şevi olduğu gibi bırakma anlamına da

gelmemektedir. Tabiatı zorlamadan onu insanlara ve hatta
hawanlara daha yararlı hale getirmek rnümkündür. Bu neviden
_- _._ ll
------7----7---,.^.,:-^İ
uyğ,uldrr[dld.(rIı IIteyuaıra
ölJLc,
telmeŞl, şuurlu Dlr sorumiuiuk
a_nlayışına_ sahip olmayı geıektirir. Nitekirn bu anlapşın bir
sonucudur ki, toplumumuzd,a vakıflar vAsıtasıyla me14 çeşme,
köprü ve yol gibi çevrenin özelliklerini bozrnadan yapıtan pek çok
vakıf tesis bulunrnaktaciır. osnıaı,ıh vakıf ıeserleri ve öııeltikie binalar
hceİendiğinde, bı.ı.ııiaı'i.ıı i:.":i-.,i: 1.,.{j i ]i.iil] ]1i,;ı$]ii-nül;] ur,/um sağtayacak
i.ıir şekilde yapındıHarı gı,rı'ıii;,: ':.]!,].i;],,ıj ;tiii,maıi eseııjçrle tabiat ve
çevre arasında bir uylıırı ruıe,ıırtreıııa getiriimiş oiuyorciu. Bu da

binaiarda yaşayan insaniarın stressiz ve dengeli bir hayat stirmelerine
sebep oiuyordu.6

Yerel yönetim bakımından Müslüman şehirlete bakıldığı

=*-.as-:ja. Hz.

ıqı:'§ı

tııı,rre Eeidj.:

yakından ilgilendiren kadı, nAib ve rnuhtesi} gibi isimlerle anılan
bazı yöneticiler bultınmaktadır. Daha ziyade adli işlerle meşgul
olduklan için kadı ve niibin toplumdaki durumlarına temas etmek
istemiyoruz. Ancak günümüziin ifadesiyle söylemek gerekirse yerel
yönetici (belediye başkanı9 diyebileceğimiz ve toplumun bütün
kesitieri ile iigiienen "Muhtesib" veya osmanlının son dönemlerinde
olduğu gibl 'lİhüsAb Ağasl'nın toplumdaki yer,ı yetki ve oynadığı
role kısaca temas etmek istiyoruz. İslAm ve özellikle osmanlı şehir
5

Engelhardt, Türkiye ae Tanzimat DnleFt Osmaıiye'nin T6rih-i Islühatı, trc. Ali Reşad istanbul

\328, s.119.
6

Bu konuda düa geniş bilgi için bk. ZiyaKazıa, OsmanlıVakıJ Medeniyeti, İstanbul2003, s. 151
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ş-uiineden; yalatılişma
:ıı.ınl2 beraber bu hiçbir

ıı biı-akma arüamına da
ı insanlara ve hatta
:ırkündür, Bu neviden
ş.,ıırİu

bir

sorumİuİuk

lg:. L,u anlapşın
sıtasıvla mef'a,

bir

çeşfne,

=aian vapılan pek çok
:.Eı r,e özeliikie binalar

:

sağlavacak
jeiiı: iabiat ve
_:ş oiı.ıyordu, Bu da
ai bı: hayat sürmelerine
ü,,.,lifi-t

:_:a_-, es:ı,

ıan şhirlere bakıldığı

ııe birbirlerinden küçük
görülecektir. Bununla
: büii,in kesiiierini çok
nb, gibi isimlerle anılan
de adn işlerle meşgul
ıruşılanna temas etmek
öşlenıek gerekirse yerel
z ve toplumun bütün
ı.:ı,ın son dönemlerinde
yer, yetki ve oynadığı
özellikle Osmanlı şehir
-jı-ı

L4iıhah,trc.

Ali Reşad, İstanbul
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rrıerkezindeki günlük hayatın tanzİminde önemli derecede rol
J\rrıayan bir nnüessese bulunmaktadır. Bu müessesenin adı "Hisbe
TeşkilAtı" veya daha sonraki adı ile "İhtisab Ağalığı"dır. İslAm
jünyasında, Hz. Peygamber dewinden itibaren varlığı bilinen bu
teşkil6t, Hz. Ömer'in halifeliği döneminde tam teşkilAtiı bir müessese
ıaline geldi.7
İyiliklerin yapıln,ıasını emretmek ve kötüiüklerden
-.-azgeçirmek gayesiyle kurulan bu müessesenin başında bulunan
nuhtesib dinin hoş karşılamayıp çirkin gördüğti her hirlü kötiilü_gtl
münker) ortacian kaldırrnaya çaiışırdı. Muhtesibin görevlerini
i,-üi-ıüiıüz itibariyie bir tek kururnda görmek mürnkün değildir.
\tuhtesib, veliyetle göreve getirildiği için geniş bir yetkiye sahipti.
Kaynaklard4 nıuhtesibi_n_ görevini yaparken takip edeceği
:ıetod ve başvuracağı tecibirler üzerinde db durulrnuştur.
3ınaenaleyh onun mevki ve ta'ziri, işlenen fiiie göre hafiften
;icidetliye doğru bir sıra takip eder.6
Muhtelif kaynaklarda muhtesibin vazife ı,e yetkiieri anlatılmış
ıimakia beraber, bunlardan biı kısmına kisaca temas etırıek isüyoruz.

ı,ilikleri emretmek ve köttilüklerden sakındırmak maksadıyla

.:urulan "İhtisab Müessesesi", şeriata uygun hareket edilmesini
_.ağlarclı. Muhtesib, ]r4üslürnanlaı,:.n yaşadikları şelrirlerde Cuma
..frlaz},a\\ için onların c6,nıie gitrrtelerine ciikkat erİer, ftarnazan
,-,ınd_a_ alenerı oruç yiyenler, içki içıp etrafı raha_tsiz eden ve
:cplunıun genel ahlAkrna aykırı olan her ttirlü hareketin sahibi ona
:esap vermek zorunda idi, Geniş bir ta-'zir yetkisine d_e sahip olan
ıuhtesib, okulları denetler, öğrencileri haddinden fazla döven
ifretmenleri cezalandırrr., düşmanın eline geçtiği 7arnan işine
.,arayabilecek her tiirlü harp malzemesinin satışını yasaklar,
;arşıların nizam ve intizamını sağlamaya, ölçü ve tartılarr kontrol
komşu hakkına tecavüzü öniemeye, binalarrn yolları

=neye,
jaraltacak

şekilde yapılmasına engel olmaya varan yetkilere sahiptir.

Hisbe TeşkilAtı, başlangıçta İsl3am toplumunda iyilikleri
,.:rıretmek ve kötülüklerden vazgeçirmek suretiyle toplumsal huzuru

,ağlayan dini

bir

müessese olarak ortaya çıkmıştı. Fakat daha
-ınıaları farklı yönlerde vazife yürütmüş olduğu görülmektedir.
}manlılarda, Kadı'nın yardımcısı olarak vazife gören muhtesibin,
-.-ukarrda işaret edilen bazı görevierine ilaveten XV ı,e XVI. asır
'iııtisfrb Kanunnfrmeleri"nde görevleri ile ilgili daha geniş bilgiler
'

tsu

konuda daha geniş bilgi için bk Ziya Kazıcı, Osmanlı'daYerel Yönetim (İhtisib Miiessesesü,

-ı:anbul 2006, s. 11 - 12.
,
tsu konuda daha geniş bilgi için bk. Kazıcı, Osmanl{da Yerel Yönetim ( İhtlsab Müessesesi), s,14

,j,
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bulunrnaktadır. Hatta bu kanunnAmetrerden biri olan ''ıstanbul
İlıtlsaU KanunnAmeşi"nde: " fi'l-cümle bu zikroluıa,ndan gayrı her ne kim
Alİah'u Taala yaratmıştır mecmuını nıwhtesib göriip gözetse g*ektiı/'
deniierek muhtesibin ne kadar geniş bir yetki ve şorumlulrık sahibi
clduğıı belirtilmek istenir. Zira yapılan işleı ya iyiCir veya kötiidür.
Bu bakımdan muhtesib, yapılrnadrğı zaman iyiliklerin yapıimasrnı
sağlamak, yapıiciıkiarı zatnan da köttilüklere mani olmak zorunda<iır.
Gerek yukarida işaret ediien kanur,nAme, gerekse 14 Aralık 1479
tariirii Edime şehrine İiıtlsaiı Ağası tayini iie itgili bir hükürnden
J-Y--,. ^ -!--*-__:a_ı-__]__j
İ _l____i_
-_..!--"ı
--=_!-a__ji_j__
-__aİtiaşiicııglt-ta
goi,e i.[ui-ııesıDıi-ı
vaz]ieiei,iİli geİ-tei
uİai.ai< Üç grupia
_i!

a.
b,
c.

lrıuıtıı\uııguı,

uui

taği.

Ekonomik've sosyai hayatia İlgiii oianiar,
Dini hayatla llgİli olaniar
Adli hayatla iigili olanlar.
İslAnt dünyasında geniş bir yetki ve salahiyete sahip bulunan
muhtesib bütiin bu vazifeleri tek başına yerine getirernezdi. Onun
içiry eskiden beri muhtesibler, kendilerine bağlı olarak çalışan bazı
vardımcıiar kullanmışiardır. DeEişik mesiekiere fiıensup kimseler
arasındar, seçiien bu yardımcıiara'oiliii', "emin", "gol.am", "avıl' ve
"habeı:ci" gibi isimler veriliyordıı. Bunların (yardımcılar) seçimi de

bizeat rııııiıteşilı tara.{ırrCaıı ,,,aF:!.ii.rr,ıl:ijı1, iı';.ııdın:t:;!arıry vaaiieleriııi
iiac.a ii,ti:ılii-; 5*stermelı,::,,i. i:,;rı.:,...,.:
i<açırınaı"ıraiarı geı,*kiyord.ıı. lıkıi ı.;ii,i:ijr":j!:ü iaı:htıııi* tarafırı.dan rnatri
cezalar da dahil otrmak suretiyle görevlerinden aiınırlardı,
Şehirler büyııyup, iktisadi hayat geliştikçe muhtesibin
yardımcrları da çoğalıyordu. Bundan dolayı daha önceleri bir veya
birkaç kişi olan yardımcı saylsı, Osmanlılar dönernİnde gittikçe
artıyordu.
Bilindiği üzere Osmanlı devlet teşkilAhnda köklü değişiklikler,
Sultan II Mahmud Han ( 1808 - 1839 ) dönenıinde yapıldı. 1242 (1826

) yılında

Yeniçeriliğin ortadan kaldırıimasından sonra şehir
yönetiııiilde daha geniş yetkiletle kontrolü sağlayacak yeni bir idari
:istemin kurulmaş gerektiğindenı, başlangıçta muhtesib, ihtisAb
emini veya iffisAb ağasr unvanı ile ihtisAb işini yöneten kirnse, 7242 (
1826) tarihli p_izamnAme ile "İhtisAb NAzırı" unvanınr almıştı.
Daha sonra nezAretin görev ve yetkileri tahdid edilerek bazı
yetkiler başka kururnlara devredildi. Bunun üzerine 2 Zilhicce 1271, (
16 Ağustos 1855 ) tarihinde yayınlanan resmi bir tebliğ ile İstanbul'da

"ŞehremAneti" yeni bir idari birim kuruldu. Günümüzün ifadesiyle

9

Topkapı Saray Miizesi Aışivi (TSMA.) E. 1339; Osman NutL, Mecelle-i lJmur-ı Belediye, İştant,
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belediye idaresi kurma girişimi başlarnış
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ı-erel yönetimi ilgilendiren beledi hizrnetleri göımek üzere kıırulan
bu teşkilAt ile "İhtisab NezAreti" ortadan kalkrnış oluyordu. Böylece

"ıstanbul

:i-unaııcaıı gayrı her ne kim
r ş:rırp gözetse gerektiıl'
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