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BiNA EMİNİ 

Padişah ve yakınları tarafından 
kamu yararına yaptırılan binaların 

inşa ve tamir işlerine bakınakla görevli 
kimseye verilen unvan. 
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Bina eminliği bir memuriyet veya bir 
makam değildi. Gerekli hallerde, başka 
görevlerde bulunan veya emekliye ayrıl
mış, güvenilir ve işten anlar yüksek de
receli memurlar bina eminliğine getiri
lirdi. 

Osmanlı Devleti'nde inşaat işlerine ba
kan özel bir teşkilatın ancak İstanbul'un 
fethinden sonra kurulduğu tahmin edil
mektedir. Hassa Mimarları Ocağı adı ve
rilen bu daire teşkilat bakımından şeh
reminliğe bağlı idi. Ocaktan yetişmeyen 
ve dolayısıyla bir fen adamı olmayan şeh
reminine, inşa veya tamir edilecek bi
nanın malzemesinin tedariki, masraf ve 
yevmiyeterin ödenmesi gibi satın alma 
ve hesap işleri görevi verilmişti. Ocağın 
asıl amiri mimarbaşı idi. Binanın keşif 
ve planının yapılması gibi teknik işler de 
ona aitti. İnşa veya tamir edilecek bina
nın planı ve keşif bedeli hassa mimar
ları tarafından hazırlanırdı. Projeler ka
bul edildikten sonra inşaatı buna göre 
yürütmek de onların göreviydi. Küçük 
binaların inşaatında harcanan paraların 
defterleri mimarbaşı veya bu işe me
mur hassa mimarı tarafından tutulur, 
aynı zamanda şehreminierin rüzname
lerine de kaydedilirdi. Ancak büyük in
şaatlarda hesapları görmek üzere ayrı
ca bir de bina emini tayin edilirdi. Bü
yük binaların inşaat ve tamirinde mi
marbaşı veya onun uygun göreceği has
sa mimarı sadece inşaatın plana göre 
yapılıp yapı lmadığına nezaret eder, pa
ra işine karışmazdı. Binanın bütün mas
rafları bina emini eliyle ödenirdi. Bina 
için gerekli malzemeyi ve işçileri teda
rik etmek, yevmiyelerini ödemek onun 
görevi idi. Bunun için yanında birkaç 
adam çalıştıran bina emini en küçük 
masrafı dahi deftere yazar. gerektiğin
de ve ayrıca bina bittiğinde hesap verir
di. Hesabı tam çıkan bina eminine bir 
"temiz kağıdı " verilirdi. 

Bina eminleri tarafından tutulan bu 
masraf defterleri büyük binaların ne za
man yapıldığını, malzemesinin nereden, 
ne miktarda ve kaç liraya getirildiğini, 
kaç işçi çalıştığını, bunlara ne kadar üc
ret ödendiğini, binanın kaça mal oldu
ğunu gösteren değerli be!gelerdir. Bi
na eminlerinin bazan masrafları kısa

rak mimarbaşı ları güç durumda bırak-

malarına rağmen bu sistem son dere
ce faydalı olmuştur. Zira birer sanatkar 
olan mimarların para işlerine karıştırıl
mayıp sorumluluktan uzak tutulmaları, 

onların sanatlarını huzur içinde uygula
malarına imkan sağlamıştır. Nitekim Mi
mar Sinan Süleymaniye Camii 'ni inşa 

ederken pek çok para çalındığı konu
sunda çıkarılan söylentileri işitince bu
nun hesabının kendisinden sorulamaya
cağını , bu konuda bina emininin cevap 
vermesi gerektiğini rahatlıkla söyleye
bilmiştir (Sai, s. 72) 
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BiNAÜ1-EF'AL 

( Jt.! 'il l . ~) 

Arapça'daki fiil kalıplarına dair 
müellifi meçhııl bir eser. 
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Daha çok Bina diye tanınan bu eser, 
fiilierin mazi ve muzaride gösterdiği ses, 
yapı ve mana değişikliği esas alınarak 

Arapça öğrenmek isteyenlere temel sarf 
bilgisi vermek için hazırlanmıştır. Mev
cut kaynaklarda yazarına rastlanmayan 
kitabın Şerİ!u'l-Mufaşşal'a yapılan bir 
atfından dolayı 538' den ( 1143) sonra ya
zıldığı anlaşılmaktadır. 

Arapça'daki fii l kalıplarının sütasiden 
südasfye doğru ve dildeki işlekHk sırası
na göre masdarlarıyla birlikte verilmesi, 
ayrıca her kahbın müteaddf ve lazım ına

nalarma işaret edilmesi kitabın en be
lirgin özelliklerindendir. Fiilierde görülen 
söz konusu değişiklikleri otuz beş bab
da ele alan kitap, on sekiz babda sülasf 
mücerred ve mezfd fıilleri, kalan on yedi 
babda da rubaf mücerred ve mezfd f iil 
kalıpla rını vermekte ve "aksam-ı seb 'a" 
bilgisiyle son bulmaktadır. 

Arap ülkeleri dışında İslam aleminde, 
özellikle Osmanlı-Türk dünyasında yüz
yıllar boyu okutulan ve Arapça öğreni
minde temel bir merhale kabul edilen 
kitap, Sarf Cümlesi olarak bilinen ki
tapçıklar grubuyla bir likt e veya most a
kil olarak birçok defa basılmıştır. Çeşitli 

BiNBAŞI 

şerhleri arasında Muhammed b. el -Hac 
Hamfd el-Kefevf'nin (ö . ı ı68/ ı 755) Şer
İ!u'l-Bina' (İstanbul 1257, 1259, ı3t6) ad
lı eseriyle Karaağaçlı Ahmed Rüşdf Efen
di'nin (ö . 1251 / 1835-36) Esasü'l -Bina' 
(İstanbul 1250, 1265, ı292) adlı şerhi de
falarca basılmıştır. Bu konuda Ahmed 
b. Muhammed b. Abdülazfz el-Endelü
sf'nin de 1038'de (1628-29) tamamla
dığı Maniİ!u'l-gına' ve müzflü'l- 'ana' 
min Kitabi'l-Bina' adıyla bir eser kale
me aldığı bilinmektedir. 
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BİNBAŞI 

Askeri hiyerarşide genellikle 
bin kişinin kumandanı olan subay. 
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Kelime ilk defa İslam öncesi Türk dev
letlerinden Tabgaç, Göktürk ve Uygur
lar' da kullanılmıştır. FütUİ!u 'ş - Şam 'ın 

Erzurumlu Darfr tarafından yapılan ter
cümesinde binbaşı, Yazıcızade Ali'nin Ta
rih-i Al-i Selçuk tercümesinde binbegi, 
Babür'ün hatıratında minbegi, Moğol 
göçebe feodalizminde binlik beyi veya 
binbaşı, Safevi ordusunda ise minbaşı 

şeklinde geçen bu tabir Osmanlı askeri 
teşkilatında oldukça erken bir dönem
de, Orhan Gazi zamanında onbaşı ve yüz
başı ile birlikte zikredilir. M üsellem • ve 
akıncılarda bin kişilik biriikiere binbaşı 
rütbesinde bir zabit kumanda etmek
teydi. 

Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşundan son
ra klasik dönem Osmanlı merkezi kuv
vetlerinden kapıkulu ocaklarında ve eya
let kuwetlerinde binbaşıya pek rastlan-
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