
KULAÇ 

XIX. yüzyılda Osman h Devleti'nde kul
lanılan kulaç için şu eşitlik verilmektedir : 
1 kulaç= 2,S zira (pik) = s kadem = 60 
parmak= 600 hat= 30.000 nokta. 20 Ce
maziyelahir 1286 (27 Eylül 1869) tarihli 
Mesahat ve Evzan ve Ekyal-i Cedldeye 
Dair Kanunname ile belirlenen değerlere 
göre 2.S piklik kulacın metrik karşılığının 
1 ,89S m. olduğu anlaşılmaktadır. George 
Young 1890'lara ait S kademlik (= 60 par
mak) kulacın boyunu 1 ,7:m. olarak verir 
(Corps, IV, 370). Osmanlı kulacının 2 mi
mar arşınma tekabül ettiği de söylenmek
tedir ki (Paka lın, Il, 314) buradan(= 2 x 

0,758 =) 1,516 metrelik bir kulaca ulaşıl
maktadır. 

XVIII-XIX. yüzyıllara ait Tunus kulacı 
her biri 24 parmaklık 4 Arap arşınına , 

yani yaklaşık 1 ,92 metreye tekabül eder
di (Mahmud Ferve, sy. 7-8 11 993 ı. s. 24 I) . 
John Gordon Lorimer, XX. yüzyılın başla
rına ait Bahreyn kulacının her biri 18, 7S 
inç (ingiliz) uzunluğundaki 4 arşına eşit 
olduğunu bildirir ki (Detflü'l-fjalfc, 1, 313) 
bu da 1 .905 m . civarındadır. Man co Vekov 
Bulgaristan kulacını2, 134 m. olarak tes
bit etmiştir ( Bulgarian Histarica l Review, 
XXVI/1-2 11998]. s. 122) Walter Hinz, XX. 
yüzyılın ilk yarısına ait Mısır kulacının 4 
marangoz arşınına , yani yaklaşık 3 met
reye eşit olduğunu bildirmektedir. 
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 

(Doğu Türkistan) bir şehir. 
_j 

Bugünkü adı Yıning olan Kulca (Gulca 
"Ren geyiği"), Orta Asya'da Tien Şan (Tı
anjin) ve Cungar Aladağ sıradağlarının 
arasında yer alan İli havzasında ve İli neh
rinin kuzey kenarında Urumçi-Atmatı yo
lu üzerinde kurulmuş önemli bir ticaret 
merkezidir; nüfusu 200.000 civarında
dır. 

İli havzasının ilk hakimleri Wusunlar, 
milattan önce lll. yüzyılın başında Mete 
Han tarafından Büyük Hun imparator
luğu'na bağlandı. I. Göktürk Devleti ve 
özellikle Batı Göktürkler döneminde bu 
bölge önemli olayların geçtiği bir yerdi. 
XIII. yüzyılın başlarında Moğol asıllı Ka
rahıtaylar'ın gerilemesi ve Nayman Küç
lüğ'ün bu devleti ele geçirmesi sırasında 
muhtemelen bir Karluk beyi olan Buzar 
(Ozar) Toğrul Han, Almalığ başşehir ol
mak üzere burada bir islam devleti kur
du. Daha sonra Moğollar'ın hakimiyetine 
giren bölge Cengiz Han'ın ölümünün ar
dından ikinci oğlu Çağatay'ın payına düş
tü ve 1 S08'de son Çağatay H anı Ahmed 
Han'ın öldürülmesiyle Şeybanller'e inti
kal etti. XVI. yüzyılın sonlarında veya XVII. 
yüzyılın başlarında Oyratlar' ın (bk. KAL

MUKLAR), 17SS'te de Çiniiter'in eline geç
ti. 1 

Çok kanlı bir harekatla adeta bütün 
halkını ortadan kaldırarak bölgeye hakim 
olan ve buraya kalıcı bir biçimde yerleşen 
Çiniiter 1762'de Ning-yuan-chen (kısaca 
1-ning 1 Yining) adı altında Kulca şehrin i, iki 
yıl kadar sonra da bunun güneybatısına 
Çin Türkistanı bölgesinin idare merkezi 
olmak üzere Hoi-yuan-chen'i (Büyük Kul 
ca 1 Yeni Kulca) kurdular. Kulca yeni yerle
şimlerle , özellikle 176S'te Kalmuklar'dan 
kaçarak Kaşgarya'dan gelen 12.SOO kadar 
göçmenin bölgeye yerleşmesiyle gelişti. 
Yeni yerleşen müslüman Türkler Tar an çi
ler (ziraatçılar) diye adlandırıldı. Yine XVIII. 
yüzyılda bölgeye Çince konuşan ve muh
temelen Çinliler 'le Uygurlar' ın karışma

sından oluşan müslüman Dunganlar geldi. 
1851 yılında Kulca'da İli havzasına yakla
şan Ruslar'la Çinliler arasında bir ticaret 
antiaşması yapıldı ve Rus tüccarlarına 
bölgenin yukarı taraflarında faaliyette 
bulunma imkanı sağlandı; dokuz yıl son
ra da Rusya ve ingiltere'ye Kulca'da kon
solosluk kurma izni verildi. 

1862'de Shen-Si'de ortaya çıkan müs
lüman ayaklanması kısa sürede gelişerek 
Kulca bölgesine doğru yayıldı ve şiddetli 
mücadeleler neticesinde müslümanlar 
Yeni Kulca'ya hakim oldular ( 1865) . An
cak arkasından Dunganlar'la Tarançiler 
arasında anlaşmazlık başladı ve Tarançi
ler'in lideri Sultan Ali Han yönetimi ele ge
çirdi; Dunganlar'ın SOOO kadarı Rus top
raklarına sı ğınmak zorunda kaldı. 1867'
de, daha önce Akmescid'de Ruslar'a karşı 
çarpışmış olan Yakub Bey Hakandi Kaş
garya bölgesinde hakimiyet kurdu. Bu
nun üzerine Ruslar bir ara Hakand bölge
sini tamamıyla kendi topraklarına kat
ınayı düşündülerse de bundan vazgeçti
ler ve 1871 'de sadece Kulcadahil Yukarı 
İli havzasını işgal ettiler. Yakub Bey'in bir 
çarpışmada ölmesinden ( 18 77) sonra Do
ğu Türkistan'da tekrar Çin hakimiyeti te
sis edildi ve burası 1882 yılından başlaya
rak Sinkiang (Sincan : "yeni dominyon") 
adı altında merkezi Urumçi olan bir eya
let haline getirildi. 1883'te de Kulca Rus
lar tarafından tamamen boşaltıldı. 

Urumçi'nin merkez olmasının ardından 
bir süre ikinci planda kalan Kulca, Çarlık 
Rusyası 'nın yıkılmasından sonra bölgeye 
yönelen müslüman Kazan Türkleri'nin 
göçünden etkilendi ve nüfusu hızla arttı. 
1944'te çoğunluğunu Kazanlı Türkler'le 
Uygurlar' ın oluşturduğu bir grup ayak
Iandı ve 7 Ağustos'ta Kulca'da Doğu Tür
kistan Cumhuriyeti 'nin kurulduğunu ilan 
etti. Çin hükümeti çaresiz kalınca Kulca'
daki yeni rejimin yetkilisi Ahmed Can ile 
temasa geçti. Öte yandan 1948 yılının 
sonlarına doğru hükümetin Urumçi'deki 
Sinkiang eyalet yönetimiyle de teması za
yıfladı . Eylül 1949'da yeni rejim ve Urum
çi yetkilileri Pekin'de komünist idareciler
le görüşmelere başladılar. Çeşitli aşama
ların ardından 19SS'te Sinkiang Uygur 
Özerk Bölgesi'nin kurulduğu açıklandı 
(bk. TÜRKiSTAN) . 
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Etrafı rahatça gözetlernek üzere 
bağımsız veya bir kale ile birlikte 
inşa edilen yüksek yapı, burç 

(bk_ KALE)-

KULELi ASKERI LiSESi 

Esası 

~ 

1828 yılında kışla olarak inşa edilen, 
bugün askeri lise olarak kullanılan yapı_ 
L ~ 

Boğaziçi'nin Anadolu yakasında Çen
gelköy ile Van i köy arasında yer almakta 
olup esası, ll. Mahmud zamanında ( 1808-
1839) Yeniçeri Ocağı' nın yerine kurulan 

dan bir süre yeniçeri kışiası olarak kulla
nılmıştır. ll. Bayezid (ı 481-l 512) ve Ya
vuz Sultan Selim ( 1512-1520) dönemle
rinde koruluğun bazı bölümlerine saray 
için bostanlar. meyve ve çiçek bahçeleri 
yapılmaya başlanmıştır. Burada görev 
yapan bostancılar için Hastancıbaşı oda
ları denilen bazı binalar da inşa edilmiş
tir. Zamanla koru kulenin bulunuşu dola
yısıyla Kuleli Bahçe veya Kule Bahçesi di- · 
ye adlandırılmıştır. Kanuni Sultan Süley
man da Kuleli Bahçe sınırları içerisinde 
bir kasır yaptırmıştır. lll. Ahmed devrine 
(I 703-1730) kadar kullanımında büyük 
bir değişiklik olmayan Kuleli Bahçe pa
dişahın hasları arasında yer alıyordu. Bu 
dönemde eski kule harabe halindeydi. lll. 
Ahmed devri paşalarından Kaymak Mus
tafa Paşa. Kuleli Bahçe Mescidi adı veri
len bir cami ve bir çeşme inşa ettirmiştir. 
lll. Selim döneminde ( 1789-1 807) Yavuz 
Sultan Selim devrinin Hastancıbaşı oda
ları hala kullanılmaktaydı. Bu arada yeni 
bir kasır yapılmıştır. 

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından 
( 1826) sonra ll. Mahmud, Kuleli Bahçe ve 
civarından aldığı birkaç arsa ile araziyi ge
n işletmiş ve Asakir-i Mansüre-i Muham
mediyye ordusunun süvarileri için ka
gir bir kış la yaptırmıştır ( 1828). Kaymak 
Mustafa Paşa'nın yaptırdığı cami de da
ha büyükolarakyeniden inşa edilmiş , bir 
de namazgah ilave edilmiştir. 1831-1833 
yıllarında süvari kıştası olan bina. 1837-
1842 yılları arasında kolera salgını esna
sında karantina binası olarak kullanıl
mıştır. 184Z'de eskiyen yapı gerekli tami
rat için boşaltıldıysa da onarım sırasında 
( 1844) tamamen yan mıştır. 1845-184 7 
yıllarında yarı ahşap, yarı kagir olarak ye
niden inşa edilmiş, bu arada yanına bir 

ve Asakir-i Mansüre-i Muhammediyye Kuleli Kısla- çengelköy 1 Istanbul 

adıyla anılan ordunun eğitimi için yapılan 
kışla binası dır. Üst Qp olarak klasik Osman
lı kıştatarının özelliklerini göstermekte
dir. Kışianın olduğu yerde XVIII. yüzyılda 
Hagios Athanasios Ayazması mevcuttu. 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da 
bulunan Fransız zoolog Pierre Gylli bura
da VI. yüzyıldan kalma bir Bizans sarayı
nın yer aldığını söyler ve daha sonra bu 
sarayın tövbe etmiş fahişeler için manas-

. tıra dönüştürüldüğünü ileri sürer. Fatih 
Sultan Mehmed devrinde "Papaz korulu
ğu" diye adlandırılan bölgede kuleli bir 
manastır vardı. Bu manastır fethin ardın-

KULELi ASKERI LiSESi 

de hastahane yaptırılmıştır. Ayrıca süvari 
askerleri için bir eğitim binası, subaylar 
için yatma ve çalışma odaları, padişah için 
bir has oda ilave edilmiştir. 

Kuleli Kışla ve Hastahanesi 1853-1856 
yıllarında Kırım savaşı dolayısıyla müt
tefik askerlerince kullanılmıştır. Sava
şın sonunda müttefik askerleri şehri 
terkederken kasıtlı olarak kışlayı yak
tıklarından özellikle kış ianın denize ba
kan cephesinde büyük tahribat mey
dana gelmiştir. Kışla Sultan Abdülaziz 
döneminde ( 1861-1876) amacına uygun 
olarak yeniden inşa edilmiştir. Bugün 
mevcut olan bina Abdülaziz'in yaptır
dığı kışladır. Deniz tarafında yer alan ve 
"şeref kapısı" olarak adlandırılan kapı 
üzerinde Sultan Abdülaziz'in tuğrası ile 
Abdülfettah Efendi'nin ta'lik hattı kita
besi bulunmaktadır. Kitabenin tarih kıta

sı Keçecizade Fuad Paşa'ya aittir. Bina
nın arkasında Fuad Paşa tarafından yap
tınldığı bilinen dört tarafı kurnalı büyük 
çeşme bugün mevcut değildir. Kışla bu 
yüzyıl içindeki diğer örnekleri gibi ortası 
aviulu olarak inşa edilmiştir. Dikdörtgen 
avlunun etrafında yer alan binaların alt
ları kemerli olup üstte iki sıra pencereler 
bulunmaktadır. İki köşede beşer katlı ku
lelerle cephe ortasındaki teraslı Hünkar 
Kasrı ön cepheyi hareketlendirmiştir. 

1872 yılından sonra kışla Mekteb-i Şa
M ne (askeri lise) olarak kullanılmaya baş
lanmış, ancak 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı'nın patlak vermesi üzerine yeniden 
hastahane olmuştur. Bu esnada okul Har
biye Kışiası'na taşınmış ve 1879'da tek
rar Kuleli Kışla'ya dönmüştür. Daha önce 
de Askeri İdadl olan Kuleli Kışla'nın bün
yesinde bulunan Tıbbiye İdadlsi de yeni
den eğitime başlamıştır. 1879-1880'de 
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