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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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