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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 



Altın Orda Devleti idaresinde kalabalık 
bir topluluk halinde varlıklarını sürdür
düler. Bu devletin parçalanması (ı 48 ı ) 
üzerine Ak idil ve Kama nehirlerinin do
ğusunda yaşayanları Şıbanoğulları ida
resi altına girdiler. Güneyde ve güney
batıda yaşayanları ise Nogay Mirzaları 
tarafından idare edildiler. Çok geçme
den Şıban (Tura) hanları bütün Başkırt
lar'ı kendi idareleri altına aldılar. işte bu 
yıllardan başlayarak Kazan Türkleri'yle 
bir nevi ittifak kuran Başkırtlar onlarla 
birlikte Ruslar'a karşı mücadele etmeye 
başladılar. Fakat Kazan Türkleri 'yle bir
likte hareket etmeleri, 1552'de Kazan'ı, 
1556'da Astarhan'ı işgal eden Ruslar'ın 
Başkırtlar üzerine yürümelerine yol aç
tı. Başkırt ülkesini idare eden Urus Mir
za Rus ilerleyişine engel olamadı. Rus
lar Yayık (Yayıtsk), Samara, Birsk ve Ufa 
gibi yerleşim merkezlerini işgal ve tah
kim ettiler. Ruslar'ın bu istila hareket
lerine karşı Başkırt Türkleri ülkelerini 
büyük bir fedakarlıkla savundularsa da 
üstün silah gücü karşısında yenilgiye uğ
radılar (1649) Ruslar Kazan Türkleri'ne 
yaptıkları gibi ülkelerini müdafaa eden 
Başkırt halkını da ağır bir şekilde ceza
landırdılar. Bu ağır zulme dayanamayan 
Başkırt Türkleri bir müddet sonra bü
yük kitleler halinde isyan ettiler. En şid
detli isyanlar 1661 ve 1765 yıllarında ol
du. Başkırtlar yetersiz silah gücüne rağ
men mücadelelerini azimle sürdürdüler. 
Onların bu şiddetli mücadelesi, Rus ta
rihçisi Dobrovin'in onları , " Şarkta Rus 
hakimiyetine karşı amansızca mücadele 
eden düşman kavim" olarak tasvir et
mesine yol açtı. Ancak bütün bu müca
delelerinin sonunda yine de mağlüp ol
maktan kurtulamadılar. 

Rus istilası ve zulmü karşısında istan
bul'a elçiler ve mektuplar göndererek 
ülkelerinin düşman istilasından kurtarıl
masını istediler. Fakat Osmanlılar'dan 
cevap alarnamaları üzerine liderleri Mu
rad Han maceralı bir yolculuktan sonra 
1708 yılında istanbul'a gitti ve ülkesinin 
kurtarılması için resmen yardım talebin
de bulundu. Onun bu isteğine karşı Os
manlı hükümeti, padişahın ve Kırım Han
lığı'nın Ruslar'la barış yapmış olduğunu, 
fakat kendi başlarına Ruslar ' la savaş

mak isterlerse gayri resmf olarak yar
dımda bulunabileceğini bildirdi. Tatmin
kar bir netice elde edemeyen Murad Han 
memleketine dönmek mecburiyetinde 
kaldı ve kısa bir süre sonra da Ruslar'la 
yaptığı son mücadelede şehid oldu. 

Rus idaresi devri Başkırtlar için acılar
la dolu bir dönemdir. Buna rağmen yıl
madan çalışan Başkırtlar, işgal edilen 
diğer Türk illerinde olduğu gibi kendile
rini yenileşme hareketlerine vererek mil
If şuurlarını muhafaza etmeyi başardı
lar. 1917 Bolşevik ihtilali ile ortaya çıkan 
fırsatı değerlendirmek isteyen Başkırt 

Türkleri, A. Zeki Vetidi Togan (o zaman
lar Velidof) önderliğinde, o günlerde dü
zenlenen Rusya Müslümanları Kongre
si'ne katılarak ihtilalin vaad ettiği, halk
ların eşitliği ilkesi çerçevesinde hakları
nı korumaya çalıştılar. Önce Kazan Türk
leri'yle idil-Ural Tatar Devleti'ni kurmak 
için uğraşan Başkırtlar, anlaşma sağla
namayınca aynı işi Kazak Türkleri'yle 
yapmak istediler. Fakat Kazaklar'la da 
anlaşma olmayınca 1919'da yine A. Ze
ki Vetidi başkanlığında Başkırt Otonam 
Cumhuriyeti'ni kurdular. Fakat bir müd
det sonra bu küçük Başkırt Cumhuriye
ti Kızılordu tarafından ortadan kaldırıldı. 
Bugün petrol kuyularıyla ünlü Başkırtlar 
ülkesi (Başkırt - Tatar ASSR), otonam bir 
statüde Sovyetler Birliği kontrolünde bu
lunmaktadır. Başkırtlar özellikle çiftçi
lik ve hayvancılıkla meşgul olup orman
lık kesimlerde avcılık, arıcılık yapmakta 
ve kereste sanayii ile uğraşmaktadırlar. 
Büyük bir kısmı ise maden ve petrol en
düstrisinde çalışmaktadır. 1979 sayımına 
göre ülkedeki toplam 3.844.280 olan nü
fusun 935.880'ini Başkırtlar, 940.446'sı
nı Tatarlar, geri kalanlarını Ruslar ve Uk
raynalılar teşkil eder. 
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Iii MEHMET SARAy 

BAŞKURT 

(bk. BAŞKlRT). 
~ 

BAŞLIK 

BAŞLIK 

Evlenecek erkeğin 
kız tarafına ödediği para veya mal. 

L ~ 

Muhtelif din ve kültürlerde evlenecek 
erkeğin kız tarafına çeşitli adlar altında 
belirli bir para veya mal verdiği ve bu
nun farklı hukuki ve sosyal sonuçlar do
ğurduğu bilinmektedir. 

Romalılar'da ve Atinalılar'da erkek ta
rafından verilen mal (bride price), bir sa
tış bedeli olma özelliği taşır. Evlenecek 
erkek. kızın babasına veya bizzat kıza 
ödediği belli bir mal ile kadını adeta sa
tın almaktadır . Ancak babanın da kızının 
durumunu güvence altına almak ama
cıyla damadına bazı ödemelerde ( dowry: 
drahoma) bulunduğu görülmektedir. İlk 
zamanlarda sadece Atina'da rastlanan, 
daha sonra bütün eski Yunan sitelerin
de ve Romalılar'da uygulanan "dowry", 
karısını boşamaması karşılığında kızın 

babası veya kardeşleri tarafından koca
ya verilen belli bir bedeli oluşturmakta
dır. Ne var ki "dowry"nin bir özelliği ko
canın mülkü haline gelmemesi, sadece 
tabii ve hukuki semerelerinden faydala
nılabilmesi, evlilik sona erdiği takdirde 
de kadın ile birlikte iade edilmesidir. 

Müsevf ve kilise hukuklarında ise ev
lenme akdinin bir satış akdi olarak de
ğerlendirildiği ve kızın ailesine "tamirtu: 
tirhatu" ve "m'aru" veya "mohar" isim
leriyle ödemeler yapıldığı kaynaklarda 
belirtilmektedir. Bazan da koca kızın ba
basına mal veya para yerine belli bir hiz
met sunmaktadır. Hz. Müsa'nın kayın
pederi Hz. Şuayb'ın yanında kızıyla ev
lenmesi karşılığında sekiz ila on yıl çalış
mayı taahhüt etmesi bu türdendir (bk. 
el-Kasas 28/ 27). Kocanın karısını boşa
ması halinde eşinin daha önce bakire 
veya dul olmasına göre değişen belli 
miktarda parayı kızın ailesine verdiği, 

bunun da "mohar" kavramı içinde ka
bul edildiği görülmektedir. Bu uygula
maları başlığın bir türü olarak değer
lendirmek mümkündür. Bunun karşılı

ğında kızın kocasına getirdiği belirli bir 
mal demek olan "dowry" adeti de "nadn" 
veya "nedunyah" adı altında gerek Mü
sevr hukukunda gerekse kilise hukukun
da devam etmektedir. "Nedunyah" ade
tinin para olarak takdim edilen özel şek
line de "ketubbah" adı verilir. Bu adetin 
modern zamanlarda da özellikle Doğu 
Avrupa yahudileri arasında uygulandığı 
görülmektedir. 
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