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Iii A. SELÇUK ÖZÇELİK 

BAŞHALiFE 

Osmanlılar'da 

halife unvanı taşıyan 
katipierin ve çeşitli dairelerin 

reisierine verilen ad. 
_j 

Tekalif Kavô.idi'nde serhalife olarak 
yer alan bu makam, "hulefa-yi aklamın 
başı, birincisi, kıdemlisi, başkalfa" ve 
"kalfabey" olarak tarif edilmiştir (1, 210-
211) Ayrıca kaynaklarda hallfe-i ewel 
olarak da geçmektedir. 

Sipah, silahtar, cebeci, yeniçeri gibi 
ocakların kalemlerinin reisieri bu adla 
anılırken daha sonra Asakir-i Mansüre'
nin Topçular Ocağı'nda da bu isimde bir 
memuriyet teşkil edilmiştir. Nitekim bu 
ocağa ait olmak üzere halife-i ewel -i 
dökücüyan ve halife-i ewel-i arahacıyan 
adlarını taşıyan memuriyetler bulunmak

· taydı. Yine tersanede maaşların sağlan
ması ve verilmesi gibi işleri yürüten kal
yoncular başhalifesi yer almaktaydı. Ay
rıca Rüznamçe-i Ewel, Başmuhasebe ve 
Darphane-i Amire gibi maliye dairesine 
ait kalemlerin katiplerinin en kıdemlisi
ne de bu ad verilmiştir. 

Maliye dairesine ait kalemlerin baş
halifelerinin tayini, hacegan•ın teklifiy
le en kıdemli halifenin bu vazifeye geti
rilmesi şeklindeydi. Yeniçeri. sipah. ce
beci, silahtar ve ağa kapısı kalemleri baş
halifelerinin tayin ve azilleri ise diğerle

rinden farklı olarak ağalarının yetkisin
deydi. Başhalifeler büyük bir kusurları 
olmadıkça azledilmezlerdi; ancak ağa
ların tayin ve azietme yetkisinde bulu
nan başhalifeler çok defa bazı kimsele
rin iftirasıyla bir iki yıl içinde aziedilir ol
muşlardır. Bu durum karşısında verdik
leri bir arzuhane bu durumun düzeltil
mesini isteyerek kendilerinin de diğer 
kalem başhalifeleri nizamma tabi olma
larını ve ruus* verilmesini sağladılar. 

Başhalifelerden askeri bir ocağa bağ
lı bulunanlar o ocağın orta kumandanlı
ğına (çorbacı) getirilebilmekteydiler. Me-
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sela 175S'te Dergah-ı Ali Topçu Ocağı 
çorbacılarından sekizinci cemaatin çor
bacısının vefatı üzerine beşinci cemaa
tin başhalifesi ibrahim Ali bu makama 
tayin edilmiştir. lll. Selim zamanında Ter
sane-i Amire Hendesehanesi'nin kurul
ması üzerine de (ı 797) buraya halife-i. 
ewel olarak Ahmed Hoca Kaptan geti
rilmiştir. 

Başhalifeler 1837' den itibaren mümey
yiz veya başkatip sıfatını almışlardır. 
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liJ YusuF HALAÇOGLU 

BAŞHASEKİ 

(bk. HASEKİ). 

BAŞlBOZUK 

Osmanlı Devleti'nde 
savaş sırasında 

asıl orduya katılan gönüllü 
askerler için kullanılan bir tabir. 

_j 

_j 

Yaya ve atlı olarak ayrı silah ve teçhi
zatları olan ve ayrı kumandanların ida
resi altında bulunan başı bozuk asker
leri Osmanlı ordusunu oluşturan kuv
vetlerdendiL Nitekim Kavalalı Mehmed 
Ali Paşa da başlangıçta, Mısır'ı işgal eden 
Napolyon Bonapart'ı oradan çıkartmak 
için sevkedilen başı bozuk askerlerinin 
kumandanı idi. Sultan Abdülmecid dev
rinde 1843'te Osmanlı ordusu yeniden 
düzenienirken düzenli kuwetleri oluştu
ran muvazzaf, yedek (redif) ve yardımcı 
kuwetlerden başka başı bozuklar da teş
kilata alınmıştı. Daha ziyade Dobrucalı

lar. Kazaklar. Tatarlar. Çerkezler ve Do
ğu Anadolu'daki Türkmenler'den oluşan 
ve sayıları 60.000 civarında olan bu as
kerler savaş halinde orduya katılacaklar
dı. Fakat kendilerinden beklenen hizmet 
görülmediğinden 1854- 1856 Osman
lı-Rus savaşı sırasında Fransız generali 
Joussouf ile ingiliz generali Siston tara
fından düzenli birlikler haline getirilme
lerine çalışılmışsa da bu mümkün olma
mıştır. Midhat Paşa sadrazamlığı zama
nında bu birlikleri kaldırmak istemiş fa
kat bunu başaramamıştır. 

1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı'nda da 
kullanılan başı bozuk neferleri, intizam-

sıziıkiarı iyice artmış olduğundan, daha 
sonraki tarihlerde gönüllü olarak sava
şa katılacakların düzenli askerler tarzın
da olmaları istenmiş, böylece bu kuv
vetlerin kullanılmasından hemen hemen 
vazgeçilmiştir. 

Başı bozuk tabiri ayrıca Osmanlı İm
paratorluğu ' nun son zamanlarında taş
radan istanbul'a gelip işsiz güçsüz sivil
ler için de kullanılmıştır. Günümüzde Or
ta Anadolu'da dul kadın veya erkekler 
için, Trakya'da ise serseri ve külhanbey
ler için kullanılmaktadır. 
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Iii ABDÜLKADiR ÖZCAN 

BAŞKlRT 

Orta Asya 
Türk kavimlerinden. 

_j 

Ural dağlarının kuzey ve doğu kısım
ları ile İdil (Volga) havzasının kuzey ke
simin! teşkil eden bozkırlarda yaşarlar. 

Yaşadıkları bölgeye Başkırdistan denir. 
Suranın başşehri Ufa'dır. 

Başkırt (Başkurt) Türkleri'ne mensup 
olan A. Zeki Velidi Togan'a göre Başkırt 
kelimesi Beş Ogur'dan gelmektedir. Baş

kırtlar'ın aslı Türkistan'ı terkederek ku
zeye yönelen ve sonra batıya geçen Kıp

çak Türkleri'ne dayanmaktadır. Hatta bir 
kaynağa göre bunlardan bir grup Ma
caristan'a kadar gitmiştir. 

X. yüzyıldan itibaren Başkırtlar'ın faali
yetleri hakkında daha geniş bilgiye rast
lanmaktadır. Oğuzlar'ın X. yüzyılda ba
tıya doğru harekete geçmelerinden son
ra bölgenin nüfusça tenhalaşmasından 
istifade eden Başkırtlar Hive'ye (Harizm) 
kadar indiler. Fakat aralarında sık sık 
meydana gelen kavgalar yüzünden Ka
rakalpak hanlarının idaresini kabul et
mek zorunda kaldılar. Devrin 'kaynakla
rında Başkırtlar'ın Xl. yüzyıla kadar şa

man oldukları, fakat Moğol hakimiyetin
den önce islamiyet'i kabul ettikleri be
lirtilmektedir. Cengiz ve oğulları zama
nında ise Moğol ordularının süvari kuv
vetlerini teşkil etmişlerdir. Daha sonra 


