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Padişah ve yakınları tarafından
kamu yararına yaptırılan binaların
inşa ve tamir işlerine bakınakla görevli
kimseye verilen unva n.
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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 dereceli memurlar bina eminliğine getirilirdi.
Osmanlı Devleti'nde inşaat işlerine bakan özel bir teşkilatın ancak İstanbul'un
fethinden sonra kurulduğu tahmin edilmektedir. Hassa Mimarları Ocağı adı verilen bu daire teşkilat bakımından şeh
reminliğe bağlı idi. Ocaktan yetişmeyen
ve dolayısıyla bir fen adamı olmayan şeh
reminine, inşa veya tamir edilecek binanın 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 binanın planı ve keşif bedeli hassa mimarları tarafından hazırlanırdı. Projeler kabul edildikten sonra inşaatı buna göre
yürütmek de onların göreviydi. Küçük
binaların inşaatında harcanan paraların
defterleri mimarbaşı veya bu işe memur hassa mimarı tarafından tutulur,
aynı zamanda şehreminierin rüznamelerine de kaydedilirdi. Ancak büyük inşaatlarda hesapları görmek üzere ayrı
ca bir de bina emini tayin edilirdi. Büyük binaların inşaat ve tamirinde mimarbaşı veya onun uygun göreceği hassa mimarı sadece inşaatın plana göre
yapılıp yapı l madığına nezaret eder, para işine karışmazdı. Binanın bütün masrafları bina emini eliyle ödenirdi. Bina
için gerekli malzemeyi ve işçileri tedarik 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 verirdi. Hesabı tam çıkan bina eminine bir
"temiz kağıdı " verilirdi.
Bina eminleri tarafından tutulan bu
masraf defterleri büyük binaların ne zaman yapıldığını, malzemesinin nereden,
ne miktarda ve kaç liraya getirildiğini,
kaç işçi çalıştığını, bunlara ne kadar ücret ödendiğini, binanın kaça mal olduğunu gösteren değerli be!gelerdir. Bina eminlerinin bazan masrafları kısa
rak m ima rbaşı ları güç durumda bırak-

malarına rağmen bu sistem son derece faydalı olmuştur. Zira birer sanatkar
olan mimarların para işlerine karıştırıl
mayıp sorumluluktan uzak tutulmaları ,
onla rın sanatla rını huzur içinde uygulamalarına imkan sağlamıştır. Nitekim Mimar Sinan Süleymaniye Camii ' ni inşa
ederken pek çok para çalındığı konusunda çıkarılan söylentileri işitince bunun hesabının kendisinden sorulamayacağını , bu konuda bina emininin cevap
vermesi gerektiğini rahatlıkla söyleyebilmiştir (Sai, s. 72)
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Arapça'da ki 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 alına rak
Arapça öğrenmek isteyenlere temel sarf
bilgisi vermek için hazırlanmıştır. Mevcut kaynaklarda yazarına rastlanmayan
kitabın Şerİ!u'l-Mufaşşal' a yapılan bir
atfından dolayı 538' den ( 1143) sonra yazıldığı anlaşılmaktadı r.

Arapça'daki fii l ka lıplarının sütasiden
südasfye doğru ve dildeki işlekHk sırası
na göre m asda rl a rıyl a birlikte verilmesi,
ayrıca her ka hbın müteaddf ve lazı m ın a
nalarma işaret edilmesi kitabın en belirgin özelliklerindendir. Fiilierde görülen
söz konusu değişiklikleri otuz beş babda 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 "aksa m -ı seb 'a"
bilgisiyle son bulmaktadır.
Arap ülkeleri dışında İslam aleminde,
özellikle Osmanlı-Türk dünyasında yüzyıllar boyu okutulan ve Arapça öğreni
minde temel bir merhale kabul edilen
kitap, Sarf Cümlesi olarak bilinen kitapçıklar grubuyla birlikt e veya most akil olarak birçok def a b a sıl m ı ştır. Çeşitli
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Askeri hiyerarşide genellikle
kişinin kuman danı ola n s ubay.
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Kelime ilk defa İslam öncesi Türk devletlerinden Tabgaç, Göktürk ve Uygurlar' da kullanılmıştır. FütUİ!u 'ş - Şam 'ın
Erzurumlu Darfr tarafından yapılan tercümesinde 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 dönemde, Orhan Gazi zamanında onbaşı ve yüzbaşı ile birlikte zikredilir. M üsellem • ve
akıncılarda bin kişilik biriikiere binbaşı
rütbesinde bir zabit kumanda etmekteydi.
Yeniçeri Ocağı'nın ku ru luşundan sonra klasik dönem Osmanlı merkezi kuvvetlerinden kapıkulu ocaklarında ve eyalet kuwetlerinde binbaşıya pek rastlan-
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