
rin evlenme anında ödenmesi de şart 
değildir. Çok defa bir kısm ı evlilikten ön
ce, bir kısm ı da evlilik içinde ödenmekle 
birlikte tamamının sonraya bırakılması 
da mümkündür. Halbuki kalın ile başlı
ğın miktarlarının daima evlilikten önce 
tesbit edilmesi ve ödenmesi veya öderı
mesinin garanti altına alınması gerek
mektedir. Şu halde mehirle kalın ve baş
lık esas itibariyle birbirinden farklı mü
esseselerdir. Mehir islam hukuku tara
fından belirli hukuki, iktisadi ve sosyal 
sebeplerle kabul edilmiş ve hul:<uk dü
zeni tarafından korunmuş, kalın ve baş
lık ise eski Türk hukukundaki uygula
manın sosyal bir mirası olarak devam 
etmiştir; biri diğerinin yerine ikame edil
miş değildir. 

Uygulamada da bu iki kurumun biri 
hukuki. diğeri sosyal bir vakıa olarak 
yanyana yaşadığı görülmektedir. Mese
la 1. Murad ' ın kızı Nefise Sultan ' ın Kara
man Beyi Alaeddin Bey'le evlenmesin
de, Nefise Sultan için onun mülk ve ta
sarrufunda olmak üzere mehir gönde
rilirken, Osmanlı sarayına ait olmak üze
re "rüsüm-i kalın-başlık" adı altında bü
yük miktarda para ve mal da gönderil
miştir (Feridun Bey, I, ıo4ı. Bazı bölge
lerde muaccel mehirle kalın ve başlığın 
birbirine karıştığı, özellikle söz kesme 
sırasında ağırlık adıyla kız tarafına ya
pılan ödemenin zımnen hem muaccel 
mehir hem de başlık olarak kabul edil
diği veya bir kısmının mehir, bir kısmı
nın başlık sayıldığı bir gerçektir. Ancak 
ikisi arasında hukuken mevcut olan fark 
özellikle nişanın bozulması sırasında or
taya çıkmakta ve mehir olarak kabul edi
len kısım mutlaka iade edilirken başlık 
sayılan kısım hediye telakki edilerek eğer 
mevcutsa iadesi yönüne gidilmektedir 
(Pir Mehmed. vr. ı9 b; Aydın , s. ı 06ı . Os
manlı toplumunda bu iki kurumun bir
likte varlıklarını sürdürdüklerinin başka 
örnekleri de vardır. 1 S Cemaziyelewel 
1247 (22 Ekim 1831) tarihli bir arlzada 
Sivas' a bağlı köylerde m ehir 1 00, 1 SO ve 
en çok 2SO kuruş iken başlık olarak 800, 
1 000 ve 1 SOO kuruş alındığından söz 
edilmekte ve şeriata aykırı bu uygula
manın bütün Osmanlı Devleti'nde yasak
landığı belirtilmektedir (BA. Cevdet-Ad
liye, nr. 93 ; Kazıcı, s. 23-24ı. Muhtemelen 
1291 (1874) yılında çıkarılan bir ferman
da da evlenecek erkekten mehrin dışın
da az veya çok para veya mal istenme
si, evlenecek kız için erkekten ağırlık ve
ya nişan adıyla bir şey alınması yasak
lanmaktadır (Düstür, Birinci Tertib, I, 736-

737) Hukuk-ı Aile Kararnamesi de ana 
babanın veya diğer akrabaların düğün 
karşılığında kocadan veya koca tarafın
dan para veya mal almalarını yasakla
mıştır (md 9oı Bütün bu örnekler Os
manlı Devleti'nde evlenecek erkek tara
fından kız tarafına iki türlü ödemenin 
yapıldığını. bunların birbirlerinin yerine 
ikame edilmediğini, devletin müdahale
sine ve mücadelesine rağmen başlığın 
da mehir yanında mevcudiyetini devam 
ettirdiğini ortaya koymaktadır. 

Başlık uygulamasının bugün de özel
likle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'nun 
daha çok kırsal yörelerinde devam etti
ği görülmektedir. Bu durum evlenecek 
kimseleri büyük mali külfet altına sok
makta ve evlenmeyi zorlaştırmaktadır. 
Bazan da gençleri bekar kalma ile kız 
kaçırma arasında bir tercih yapmaya sev
ketmektedir. Hz. Peygamber. "Kim ev
ten m eye gücü yeter de evlenmezse biz
den değildir" (Darimf. "Nikal:ı", ı ı ; "içiniz
den evlenıneye gücü yetenler evlensin" 
(Nesa!, "Nik&h", 3; ibn Mace, "Nikah", ı ı 

gibi hadisleriyle bekar kimseleri evlen
ıneye teşvik etmiştir. Öte yandan, "Be
reketi en çok olan evlilik külfeti en az 
olan evliliktir" (EbO Davüd, "NikaJ:.ı.", 31 ; 
Müsned, VI. 82ı mealindeki hadisle ve 
buna benzer diğer hadislerle de evlen
menin kolaylaştırılması gerektiği ifa
de edilmiştir. Hatta ResOl-i Ekrem'in 
mehir tesbit edilirken küçük miktarlara 
razı olup bir demir yüzüğü bile kafi gör
düğü, buna dahi sahip olamayan kim
seyi eşine Kur'an okumayı öğretmesi 
karşılığında ·evlendirdiği bilinmektedir. 
islam· ın evle n me konusundaki bu genel 
tavrı karşısında başlık gibi evlenmeyi 
güçleştiren bir uygulamanın bu dinin ya
pısına ters düşeceği aşikardır. Gerçi ba
zı hallerde baba aldığı parayı tamamen 
kızının çeyizine harcamakta ve böyle
ce yeni kurulmakta olan ailenin teşek
külüne olumlu katkıda bulunmaktadır. 
Ne var ki çok defa baba hem miktarı 
çok yüksek tutmakta, hem de başlığa 
satış bedeli diyenleri haklı çıkaracak şe
kilde onu tamamen kendisinde alıkoy

maktadır. 

Başlık, gerek islamiyet'ten sonra ge
rekse bugün uygulandığı şekliyle, eski 
Türk hukukundaki kalının az çok şekil 
değiştirmiş ve dejenere olmuş biçimin
de bir sosyal uygulama olarak karşımı
za çıkmaktadır. Ancak şehirleşme art
tıkça bu uygulamanın da azalmakta ve 
ortadan kalkmakta olduğu görülmek
tedir. 

BAŞMUHASEBE KALEMi 
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~ AHMET AKGÜNDÜZ 

BAŞMAK-ı ŞERİF 

(bk. NA'L-i ŞERiF). 

BAŞMAKLIK 

(bk. PAŞMAKLIK). 

BAŞMUHASEBE KALEMi 

Osmanlı maliyesinin 
en önemli kalemlerinden biri. 

_j 

_j 

_j 

Muhasebe-i Ewel de denilen bu büro 
muhtemelen XVII. yüzyılın başlarında ku
rulmuştur. Bundan önce Hazine-i Ami
re'ye bağlı ve muhasebeci denilen bir 
memurun bulunduğu Fatih'in teşkilat 

kanunnamesinden anlaşılmaktadır. Ön
celeri tek bir muhasebeci varken mali 
işlerin artması dolayısıyla biri Rumeli'de, 
diğeri Anadolu'da olmak üzere iki muha
sebeci ortaya çıktı. Nitekim 1 S03'te Ru
meli ve Anadolu olarak ayrıimamakla 
birlikte iki muhasebeci görev yapıyordu . 

XVI. yüzyılın başlarında 1 S27 -1 S28 ta-
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BAŞMUHASEBE KALEMi 

rihli bütçeden anlaşıldığına göre Ana
dolu ve Rumeli muhasebecileri yanında 
Suriye-Mısır'ın fethinden sonra Arap vi
layeti muhasebecisi adıyla bunlara bir 
üçüncüsü eklendi. Ancak XVI. yüzyıl or
talarına ait hazine katipleri listelerine 
göre bu sonuncusu Kananı Sultan Sü
leyman dönemi başlarında Arap vilaye
tinin lağvedilip Mısır, Halep ve Şam vila
yetlerinin teşkil edilmesi üzerine kaldı
rıldı. Bundan sonra XVI. yüzyıl boyunca 
merkezde Hazine- i Amire'ye bağlı Ana
dolu ve Rumeli muhasebecileri ve bun
ların yardımcıları görev yaptı. Nitekim 
Selanikl Mustafa Efendi'nin 1600 sene
si başlarına kadar gelen Tarih'inde baş
muhasebe tabirine rastlanmamakta, Ru
meli, Anadolu muhasebecileri, haraç mu
hasebecisi ve evkaf muhasebecisi tabir
leri geçmektedir (s. 719, 728, 764). Buna 
karşılık 1596 Eğri seferi sırasında Top
çular Katibi Abdülkadir Efendi· nin Ru
meli muhasebecisi yerine başmuhasebe 
tabirini kullandığı anlaşılmaktadır. Ayrı
ca Anadolu muhasebecisi, cizye muhase
becisi, evkaf muhasebecisi vazifeleri de 
eserde yer almaktadır (Tarih, s. 92-93). 

Bu sıralarda muhtemelen Rumeli muha
sebecisi büronun reisi sıfatını kazanmış 
ve XVII. yüzyıl başlarında bunun aynı za
manda Muhasebe-i Ewel veya Başmu
hasebeci olarak adiandıniması ile Baş

muhasebe Kalemi de teşekkül etmiştir. 

Bu büronun teşkilinde Osmanlı mali
yesinin giderek merkezileşmesi önemli 
rol oynamış olmalıdır. Zira Osmanlı büt
çelerinden anlaşıldığı üzere XVI. yüzyıl
da eyaletlere göre bir tasnif yapılırken 
XVII. yüzyıldan itibaren Mısır hariç eya
Ietlerio gelirleri merkezle birlikte he
saplanmış ve bu hesapların tek bir el
den görülmesi gerekince bir başmuha
sebecinin emrinde yeni bir kalemin ku
rulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Böylece 
Rumeli muhasebecisi Başmuhasebe Ka
lemi'nin temelini oluştururken Anadolu 
muhasebecisi müstakil başka bir kalem 
halinde (Anadolu muhasebesi) teşkilatlan
mıştır. 1615 tarihli bir ·kayda göre Mu
hasebe- i Ewel adı altındaki kalem Baş
muhasebeci Nasuhl Efendi başkanlığın
da üç halife, dört şakirdden oluşmakta, 
burada ayrıca Anadolu Muhasebesi Ka
lemi müstakil olarak kaydedilmiş bulun
maktaydı (BA, KK, nr. ı 902, s. 84). 

Başmuhasebe Kalemi gelir giderler, 
maliye ile ilgili kanun ve nizamlar, En
derun ve Has Ahur hazinelerinde bulu
nan mücevherlerle her çeşit eşyanın ka
yıtlarını kontrol ederdi. Tophane, Tersa-
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ne, Matbah. Zahire. Haremeyn ve Mali
ye hazineleri yaptıkları iş lere göre altı 

şubeye ayrılmış ve bu kaleme bağlan
mışlardı. Her şube hoca denilen başka

tipler tarafından idare edilmekteydi. 
Hangi hazineye ait olursa olsun verilen 
senet suretleri mutlaka Başmuhasebe 
Kalemi'nden geçerdi. Bu hazinelerin me
murları değiştirildiği zaman hesapları 

Başmuhasebe Kalemi tarafından görü
lür, kayıtlarla karşılaştırıldıktan sonra 
zimmetlerinin bulunup bulunmadığı tes
bit edilirdi. Mühimmat, mukataat ve ma
likaneye ait kayıt defterleriyle hükümet 
adına verilen sipariş ve girilen taahhüt
lerio hesapları ve muamelat kayıtları da 
Başmuhasebe Kalemi tarafından tutu
lur ve saklanırdı. Muhasebe-i Ewel ve
ya Hisabat Kalemi denen bu büro baş

muhasebeci adı verilen bir müdür tara
fından idare edilir, ona bağlı katipierin 
kıdemlisine de başhalife denirdi. 

Gelir giderleri denetlernek görevini 
yüklenen başmuhasebeci, bütçelerde yer 
alan bütün maliye kalemlerinin de yö
neticisi durumundaydı. Maliye kalemle
rinin çalışmaları onun gözetimi altında 
gerçekleştirilirdi. Cizye, mukataa, ava
rız, bedel-i nüzül gelirlerinin tahsili, mu
kataaların satışı, bunlarla ilgili muame
lata dair emirler ve gerekli bazı ödeme
lerin yapılması için çıkan fermanların 

asılları ile maliye tarafından yazılan hü
kümler bu kalemde saklanır, ilgili ka
lemlerdek.i defterlere kaydedilmek üze
re krume" ve ilmühaber verilirdi (BA. 

f'vlAD, nr. 9917, s. 60). 1691'deki cizye re
formundan önce devletin gelirlerinin en 
büyük bölümünü Başmuhasebe Kalemi 
denetliyordu. Bu dönemde denetiediği 
gelirler arasında cizye, mukataa, tirnar 
ve zeamet bedelleri. eyaletlerin gelirleri 
ve avarız türü vergilerden olan iştira 

bedelleri başta geliyordu. Cizye refor
mundan sonra kalemlerin gelir kaynakla
rında önemli yapı değişiklikleri oldu. Bu 
reformla cizye gelirleri bir kalemde top
landı. maliye kalemlerinin de asli fonk
siyanlarına göre çalışmaları yeniden dü
zenlendi. Bu arada Başmuhasebe Kale
mi'nin farklı gelir kaynakları daha geniş 
bir alana yayıldı. Nitekim 1679' da Mu
hasebe-i Ewel bürosuna ait yetmiş gelir 
kalemi tesbit edilmiştir. 1690-1691 'de 
99, 1698 - 1699'da 225, 1701 -1702'de 
185, 1710-1711 'de 239, 1716'da 141 
kalem gelir kaynağı bütçelerde Başmu
hasebe Kalemi'ne ait olarak gösterilmiş
tir. 1690-1716 yılları arasında bu büro
ya ait olup 1 O milyon akçeyi aşan gelir 

kaynakları arasında Gümüşhane hasla
rı, Diyarbekir Voyvodalığı, Erzurum güm
rüğü, Halep muhassıllığı, Rakka, Girit. 
Sayda- Beyrut ve Trablusşam mukata
aları başta gelmekteydi. 1734'te top
lam gelir kaynakları 297 iken bu rakam 
1748'de 557 gibi büyük bir sayıya ulaş
mış, 1 O milyonun üzerindeki gelir ka
lemleri aynı kalmıştır. 

En önemli gelir kalemi olan Başmu
hasebe, aynı zamanda bazı giderlerin 
hesabını da tutuyordu. 1696-1705 büt
çelerine göre bu büro bazı kale muha
fızları mevaciblerini, vazifeleri, has ve 
salyane giderlerini de yönetmekteydi ve 
gider büroları arasında dördüncü- beşin
ci sırada yer alıyordu (% 6,2-% 8,5) Ayrı

ca hazineye girmeden önce belirli bir 
harcama alanına tahsis. edilen gelirleri 
ifade eden mahsuplarda Başmuhasebe 
Kalemi içinde 1696-1698 döneminde sü
rekli yükselme görülürken 1700'lerden 
sonra sürekli düşüş meydana geldi. Bun
da Karlofça Antiaşması'nın getirdiği si
yasi şartlar çerçevesinde toprak kayıpla

rı, toplanması mümkün olmayan ve aza
lan gelirlerin bütçeden çıkarılması ve sa
tılamayan mukataalar rol oynamıştır. 

1785-1786'da ise Başmuhasebe Kale
mi gelir yekOnu 4.790.668 kuruşa ulaş
mıştı. Bu yıllarda Başmuhasebe'ye bağlı 
gelirler mukataa, mensuhat, cebeli, eş
kinci bedeliyeleri, berat rüsOmu, malika
ne mukataalardan sağlanan muaccele 
gelirler ve Gümüşhane madeni idi. XIX. 
yüzyılda ordu hazinesi hesapları genel
likle aylık olarak buraya gönderilir, bun
lar Başmuhasebe defterlerine geçirilir
di. iract-ı cedld hazinesi kurulunca buna 
ait hesap defterlerinin bir sureti burada 
saklandı. Ayrıca Tersane hazinesi için de 
aynı durum geçerliydi. 1250'den ( 1834-

35) sonra Başmuhasebe Maliye muha
sebesi şekline dönüştürüldü. Tanzimat' 
tan sonra bir müddet daha aynı şekilde 
Maliye Nezareti'ne bağlandı. Daha son
ra bu büro Muhasebe-i UmOmiyye Mü
diriyeti halinde teşkilatlandırıldı. Bugün 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde D.BŞM 

kodu altında bu büroya ait defter ve ev
rak serileri oldukça büyük bir yekün 
oluşturmaktadır. Bu kalemin başlıca def
terleri arasında mukataat, hasılat, hazi
ne varidat ve masraf defterleri, berat. 
malikane ve ahkam kaydına mahsus def
terler, eyalet hazinelerinin varidat ve 
masarifat defterleri, bakaya ve zimmet 
defterleriyle muhallefat defterleri. ha
vale defterleri, müşahere defterleri ve 
cizye defterleri sayılabilir. 
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Iii FERİDUN EMECEN 

BAŞMUKATM KALEMi 

Osmanlılar'da defterdarlığa 
bağlı kalemlerden biri. 

_j 

Mukataa-i Ewel Kalemi de denilen bu 
büro muhtemelen XVI. yüzyılın ortala
rında kurulmuştur. Bundan önce muka
taa*ıarla ilgili kayıtları tutan ve Hazine-i 
Amire katipleri arasında yer alan bir mu
kataacının varlığı bilinmektedir. Fatih'in 
teşkilat kanunnamesinde mukataacı ta
biri geçmekte olup hazine katibi ve mu
hasebeci ile bir arada zikredilmiştir. 1503 
tarihli kayıtlara göre merkezde hazine 
katipleri arasında görevleri açık olarak 
belirtilmemiş olan üç mukataacı bulunu
yordu. 1 527-1 528 tarihli bütçedeki ka
tipler listesinde ise, Rumeli, Anadolu ve 
Arap vilayeti mukataacılarının isimleri 
kaydedilmişti. 1561-1562 tarihli bir lis
tede, Hazine-i Amire katipleri içinde mu
kataa-i ewel unvanlı bir görevliye rast
lanması bu büronun hazineye bağlı ola
rak kurulduğunu düşündürmektedir. Ay
rıca Selanikf'nin Tôrih 'inde de başmuka
taacı tabiri 1 585 yılındaki bir tayin mü
nasebetiyle geçmektedir (s . ı 56). Bunun 
bir kalem olarak teşkilatının tamamlan
ması ve görevlerinin belirlenmesi ise XVII. 
yüzyılda gerçekleşmiş olmalıdır. 

Başmukataa Kalemi özellikle Rumeli'
deki Filibe pirinç sahaları, Kratova ma
den mukataaları ile Vidin, Niğbolu, Kili, 
Varna. İbrail, isakça, Tulça, Maçin, Ahyo
lu mukataaları gibi Tuna nehri kıyısm
daki bütün iskele ve tuzla ların mukataa 
hesaplarını denetler. bu mukataalar hak
kında çıkan emir ve nizarnların kayıtla
rını tutar ve muhafaza eder, bu arada 
bazı vazife. has• ve salyane• tahsisle
rine de bakardı. Rumeli'ye ait eminler 
ve diğer görevlilerin beratları. hüküm 
ve tezkireleri bu dairedeki katipler tara
fından yazılırdı. Bunlar daha sonra def
terdara takdim edilip mühürlenir, kub
be vezirlerinin tetkikinden sonra tuğ
ralanırdı. Ayrıca mukataaları iltizam*a 
alanların tatbik mühürleri de bu kalem
de bulunurdu. Bundan başka, üçüncü 
defterdarlığa bağlı bir Mukataa-i Ewel 
Kalemi vardı ki bu da İstanbul, Edirne, 
Selanik, Mora ve civarındaki mukataa
Iara bakardı. 

1686-1687 yılı bütçelerine göre Baş
mukataa Kalemi'nin en önemli gelirleri
ni Rusçuk Voyvodalığı. Ahyolu tuzlası ve 
Varna mukataaları teşkil etmekteydi. Bu 
tarihten sonra da en önemli gelir kay
nakları Rumeli'de toplanmıştı. Bundan 
dolayı savaşlardan sonraki toprak kayıp
ları ve birçok mukataanın işgal bölge
lerinde kalışı, gelir kaynaklarını azalttı, 
kalemin fonksiyonu da önemini kaybetti. 
Kaleme ait 1690-1691 'de yirmi iki, 1698-
1699 ve 1701-1702'de yirmi altı, 1734-
1735 ·te otuz dört, 17 48 ·de yirmi yedi ge
lir kaynağı vardı. Bunlar arasında, Filibe, 
Vidin nezaretleri, Astar-ı Eflak hasları. 
Ki li- isakça mukataaları. İbrail, İsmail. 
Üsküp nezaretleri başta geliyordu. Gelir 
kaynak türünde 1690-1735 döneminde 
artma olmakla birlikte gelir rakamlarında 
sürekli azalma olmuştur. Nitekim baş
mukataanın 1690'da toplam geliri büt
çede 30 milyonu geçmişken bu rakam 
1748'de 16 milyon dolayına inmiştir. Gi
der olarak ise bu büronun önemsiz har
camalarda bulunduğu ve diğer bürolara 
göre bütçede çok alt sıralarda yer aldı
ğı anlaşılmaktadır. Maliye Nezareti'nin 
kurulması sırasında ( 1838) görevlerinin, 
mukataa işleriyle meşgul olan haslar, is
tanbul ve malikane* kalemleriyle birlik
te yeniden teşkil edilen Mukataat Mu
hasebesi'ne devri üzerine bu kalem lağ
vedilmiştir. Bugün Başbakanlık Osman
lı Arşivi'nde Kepeci Tasnifi (KK) yanında 
Bab-ı Defteri, D. BMK kodu altında bu 
kaleme ait defter ve evrak serileri bu
lunmaktadır. 
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BAŞRÜZNAMÇECİ 

(bk. RÜZNAMÇE). 

BAŞTİNA 

Osmanlılar'da 
genellikle Balkanlar'daki 

gayri müslim halkın elinde bulunan 
büyük çiftliklere verilen ad. 

_j 

_j 

Slavca asıllı olup "miras" anlamına ge
len baştina kelimesi, Osmanlı fethi ön
cesi Bosna'da kralın önemli bir hizmet 
karşılığı bir şahsa daimi ve mutlak mülk 
olarak verdiği arazi parçaları için kulla
nılmaktaydı. Muhtemelen Bizans döne
minde de bu tür arazi parçaları aynı ad
la mevcuttu. Nitekim sadece Balkanlar'
da değil aynı zamanda Fatih Sultan Meh
med tarafından fethedilen Trabzon ve 
civarındaki gayri müslim halkın elindeki 
çiftlikler de tahrir defterlerinde baştina 
tabiriyle anılmıştı. Bosna'daki bu arazi
ler, mutlak mülk statüsünde olduğun

dan sahibi tarafından satılabilir, terk ve
ya ferağ olunabilirdi. Ayrıca bu toprak
lara sahip olanlar bütün angarya ve ver
gilerden muaftılar. Böyle bir toprağı ele 
geçirmek, aynı zamanda asalet unvanı
na sahip olmayı da gerektirmekteydi. 
Bütün bu özellikleri dolayısıyla baştina 
Osmanlı arazi hukukuna aykırı veya ya
bancı bir kavram değildi ve bir bakıma 
padişah temlik*lerine benzemekteydi. 
Bosna fethedildiğinde burada önemli 
miktarlara u laşan baştinalar timar* sis
temi içine alınarak sahiplerinin ellerin-
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