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BiNA EMİNİ 

Padişah ve yakınları tarafından 
kamu yararına yaptırılan binaların 

inşa ve tamir işlerine bakınakla görevli 
kimseye verilen unvan. 

_j 

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. 

_j 

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. 

L _j 

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-

Bi nbaşı {Nizam -ı Cedidl (M. Şevket Pa şa , Osmanlı Teşkiltit ve 

Kıyti{et-i Askeriyyesi, İÜ Ktp. , TY, nr. 9391) 
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BiNBAŞI 
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Binbaş ı l ll. Abdulhamid devri) (M. Şevket Paşa , Osmanlı Teşki· 

l<ıl ve l(ıy8{el· i Askeriyyesi, iü Ktp., TV, nr. 9391) 

maz. Ancak XVIII. yüzyıl sonlarında tek
rar ortaya çıkan binbaşı, gerek llL Selim 
gerekse daha kalıcı bir şekilde Il. Mah
mud zamanlarında düzenli ordu teşkili 
ile birlikte askeri hiyerarşide gerçek ye
rini almıştır. Bu dönemlerde Nizam-ı Ce
did ortalarının ve Asakir-i Mansüre-i Mu
hammediyye tertiplerinin kumandaları bi
rer binbaşının, bu binbaşılar da bir baş
binbaşının emrine verilmiştir. Sultan Ab
dülaziz zamanında binbaşının aylığı 1 SOO 
akçeydi. Öteki bazı askeri terimler gibi 
Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'da kurduğu 
düzenli orduda da kullanılan binbaşı ta
biri, Cumhuriyet'ten itibaren Türk or
dusunda da yüzbaşı ile yarbay arasında 
bir rütbe olarak varlığını sürdürmekte
dir. Günümüzde binbaşı rütbesindeki bir 
subay genellikle tabur veya buna denk 
bir birliğin kumandanıdır. 
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~ ABDÜLKADiR Ö ZCAN 

BİNBİRGECE 

Yazarı ve 
ne zaman yazıldığı bilinmeyen 

Arapça masal külliyatı. 

Arapça asıl adı "Elf Ieyle ve Ieyle" olan 
bu masal külliyatı. bir çerçeve hikaye içe
risinde yer alan pek çok tali hikayeden 
meydana gelmiştir. Çerçeve hikaye kısa-
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ca şöyledir: Semerkant Hükümdan Şah
zaman bir gün kardeşi Sasani Hüküm
dan Şehriyar'ı görmeye giderken unut
tuğu bir şeyi almak üzere geri döndü
ğünde sarayda karısının ihanetine şahit 
olur ve onu derhal öldürür. Şehriyar'ın 
yanındaki misafirliği sırasında kardeşi

nin ava gittiği bir gün yengesinin onu 
daha çirkin bir şekilde aldattığına şahit 
olur. İki kardeş deniz kenarında gezi
nirken omuzunda sandıkla bir ifritin de
nizden çıkması üzerine korkularından bir 
ağaca tırmanırlar. Ağacın altına gelen if
rit sandıktan bir kadın çıkardıktan son
ra uyumaya başlar. İfritin karısı olan bu 
kadın iki kardeşi görür ve ifriti uyandır
mak tehdidinde bulunarak onlarla cinsi 
ilişki kurarak ifrite ihanet eder. Bunun 
üzerine iki kardeş bütün kadınların sa
dakatsizliklerine kanaat getirir. Bu se
beple Sasanf Hükümdan Şehriyar sara
yına döner dönmez karısını öldürtür. O 
günden sonra da her gün bir genç kızla 
evlenir ve ertesi günü boynunu vurdu
rur. Üç yıl sonra şehirde evrenecek genç 
kız kalmaz. Padişaha kız bulmakla gö
revli olup güç durumda kalan vezirin de 
iki kızı vardır. Büyük kızı Şehrezad ken
dini feda etmek pahasına da olsa kadın
Iarı bu beladan kurtaracak bir plan ha
zırlayarak padişahla evlenmeyi kabul 
eder. Gerdeğe girmeden önce de kız 

kardeşi Dinarzad (veya Dünyazad) ile gö
rüşme izni alır. Dinarzad, önceden ka
rarlaştırıldığı üzere Şehrezad'dan bir ma
sal anlatmasını ister. Şehrezad sabaha 
kadar devam eden masalı en heyecanlı 
yerinde keser. Padişah da masalın so
nunu öğrenmek için idamı sonraya bı

rakır. Şehrezad padişahı böylece 1001 
gece oyalar. Sonunda hikayelerin öğre
tici ve ibret verici etkisi kadar karısının 
zeka ve becerikliliği karşısında duyduğu 

Binbir gece 

masallarının 

anlatıldığ ı 

Hariri'nin 

el·Makiimat'ından 

minyatürlü 

iki sayfa 

(Süleymaniye Ktp ., 

Esad Efendi, 

nr. 2916, 
vr. 177B, 205 8

) 

hayranlığın da tesiriyle padişah Şehre
zad 'ı öldürmekten vazgeçer. 

Külliyatta 264 masal bulunmaktadır. 
Külliyatın anlatım tekniği, çerçeve ma
salın içine giren diğer masalların uygun 
yerlerinde ikinci, üçüncü derecede çer
çeveler meydana getirmeye de elverişli
dir. Nitekim Şehrezad'ın anlattığı masal
lardan herhangi birinin kahramanı ba
zan bir vesile bulup karşısındakine bir
biri içinde devam edip giden masallar 
anlatır. Dilimizde de meşhur olmuş ta
cir ve ifritler, harnal ve üç hanım, kam
bur. Alaeddin 'in sihirli Iambası. Ali Ba
ba ile kırk haramiler, gemici Sindbad ve 
maceraları bunlardandır. 

Binbir gece masallarının menşei, ya
zarı ve ne zaman yazıldığı öteden beri 
konu ile uğraşan alimleri meşgul etmiş, 
fakat henüz kesin bir sonuca varılama
mıştır. Masallardan bir kısmının Arap
ça'ya, Farsça "Hezar Efsane" (bin masal) 
adlı bir külliyattan geçtiği tahmin edil
mektedir. Çerçeve masalın kahramanla
rının adları gibi diğer masalların birço
ğunda İran kültürüne ait ad ve özellik
Ierin bulunması da bunu göstermekte
dir. Ayrıca Mes'Qdi'nin Mün1cü'?-?eheb 
adlı eserinde (ll, 251), o tarihlerde Arap
lar arasında "bin gece" diye bilinen bir 
hikaye külliyatının bulunduğu ve bu kül
liyatın Araplar'a geçmiş birçok İran, Yu
nan, Hint eserleri gibi dışarıdan geldiği, 
Farsça aslının "Hezar Efsane" · olduğu 

belirtilmiştir. İbnü'n-Nedim de Muham
med b. AbdQs el-Cehşiyari'nin (ö. 331 / 
943) 1000 ünlü Arap, İran, Yunan vb. ma
salını toplamaya başladığını, ancak 480 
masala ulaştığı bir sırada öldüğünü söy
ler. Meselenin bir başka yanı da masal
lardan bazılarının İran'a Hindistan'dan 
gelmiş olmasıdır. Zira çerçeveli masal 
tekniğine Hint edebiyatının en eski ör-


