
KU LLE 

Endülüs kullesi her biri 2,25 rıtllık 12 
sümne denk olup 13.44 kg. zeytinyağı öl
çerdi (EFi İn g. ] , VI, 121 ). XIX. yüzyılda Tu
nus'un resmi kullesi 8 saa eşitti ve 1 o. 1 
litre veya 9,241 kg. zeytinyağı alırdı. Tu
nus'ta kullanılan bazı kulleler ve metrik 
karşılıkları şöyledir: N ab! us 10,661 lit
re . Suseve Manastır 12,775, Mehdiye 
13.983, Sefakus 14,905. KusurüssM 
1 5,86, Cem 17,955 litre. Bunların dışında 
başka ku lleler de vardı; mesela Cerbe'nin
ki resmi kullenin iki katı hacme sahipti 
(Ferve, sy 7-8 11993]. s. 256-25 7). XIX. 
yüzyılın sonunda Fas'ta kullanılan kulleler 
24 kg .. 16.5 kg .. 9,108 kg. ve 10,55 kg. 
zeytinyağı ölçerdi (Abdülazlz Binabdullah, 
s. 224, 290). Ebu Ubeyd el-Bekrl'ye göre 
(ö. 487/1 094) Aslle'de kuleyle (küçük kul
le) adı verilen 11 2 ukıyyelik bir zeytinya
ğı ölçeği kullanılırdı (el-Mugrib, s. 11 3). 
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KULOGLU 

Osmanlı Devleti'nde 
başta yeniçeriler olmak üzere 

kapıkulu ocakları mensuplarının 

asker olarak görev yapan oğulları. 
L ~ 

Genellikle kapıkulu ocaklarına mensup 
bulunanların çocukları için kullanılan bu 
tabir, Osmanlı askeri terminolojisinde 
resmi bir sıfat alarak belirli statüyü nite
leyen anlam kazanmıştır. Muvazzaf as
kerlik dolayısıyla evlenme yasağı getiril
miş olan yeniçerilerden yaşlı olanları ve 
emektar ocak çorbacıları Yavuz Sultan 
Selim döneminde (ı 5 ı 2-1520) evlenme 
izni almış , zamanla taşrada görev yapan
ların ve genç yeniçerilerin de evlenme
siyle bunların çocuklarının durumu dev
leti ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. 

Özellikle babalarının ölümünden sonra bu 
çocukları himaye etmeye yönelik tedbir
ler alınmaya başlanmıştır. Belli bir yaşa 
kadar sekbanlar fırınında çalıştırılan ye
timlere üç ayda bir ikişer buçuk kile un 
veya bunun karşılığı verilmiştir. Yine üç 
ayda bir hazinece "adet-i nan-horan" 
adıyla 1 5'er akçe verilmesi kanun haline 
getirilmiş (Ayn Ali, s. 88) ve bunlar için 
"defter-i nan- hor" adıyla kayıtlar tutul
muştur. "Fodula-horan" da denilen ku
loğulları maaşlarını babalarının mensup 
olduğu orta veya bölüklerden alırlardı. 
lll. Mehmed döneminden ( 1595-1603) 

itibaren kuloğullarına yılda bir defa 6'şar 
endaze donluk çuha ve 1 5'er arşın bez 
ve astarla 8'er akçe elbise bedeli verilme
ye başlandı (Mebde-i Kanün-ı Yeniçeri, s. 
9) . Zamanla babaları sağ olanlar da oca
ğa alındı. XVI. yüzyıl sonlarında sayıları 
700 kadardı . Bunların kapıkulu bölükle
rine geçişi daha kolay oluyordu. Bir m ün
hal olduğunda kuloğullarının ocağa alın
ması yeniçeri ağasının arzıyla gerçekleşir
di. önceleri Acemi Ocağı'na alınan bu ço
cuklara tayinat verilmezdi. Hizmet yaşına 
gelenler zamanla 1'er akçe yevmiye al-

Kuıo!)lu 

yazımıy la ilgili 
Rodos beyi 

ve Mısır 
beylerbeyine 

yazılm ış 

Kanüni Sultan 
Süleyman'ın 

bir hükmü 
(BA,MO, 

nr. 3, s. 283; 
nr. 6, s. 411) 

maya başladılar. Bunlar önceleri genellik
le gemi hizmetlerine ve Gelibolu Acemi 
Ocağı'na, daha sonraki yıllarda Galata 
Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı , Eski Saray 
ve sekban fırını hizmetlerine verildiler 
(a.g.e., s. 44) . Bazıları ise "civelek" adıyla 
mutfak hizmetlerinde kullanılmak üzere 
babalarının bölüklerinde görev yapar ve 
acemiliklerini buralarda geçirirlerdi. Bu 
uygulama. zamanla civeleklerin yüksek 
rütbeli yeniçeri zabitleri tarafından "ku
çek" adıyla maiyet hizmetlerinde istihda
mına dönüşmüştür. Yeniçeri Ocağı'nda 
iken suç işleyen kuloğullarının cezaları 
kendi orta veya bölüklerinde değil Acemi 
Ocağı'nda verilir ve bu cezalar genellikle 
sayısı otuzu geçmeyen değnek vurulması 
şeklinde olurdu. Yaşı yirmi üçten küçük 
kuloğullarının kapıya çıkması (bk.BEDER
GAH) usul değildi. Babaları taşrada ti
marlı sipahiliğe geçen veya eyaletlerdeki 
beylerbeyi divanlarında çavuş olan kulo
ğulları, XVI. yüzyıl ortalarına kadar kale 
muhafızlığı gibi babalarının görevlerine 
göre bir hizmete verilirdi. Ancak bu hiz
metlerde yükselme olmadığından IL Se
lim döneminden itibaren bu çocukların 
1 'er akçe yevmiye ile Acemi Ocağı'na alın
ması kanun haline geldi. Kayıt defterle
rinde timarlı sipahi oğulları "ferzend-i 
sipahi ". çavuş oğulları "ferzend-i çavuş" 
adıyla geçmektedir. Daha sonra bu kanu
na "ferzend-i bewab" ismiyle kapıcı oğul

ları ve "ferzend-i çaşnili" adıyla sofracı 
oğulları da eklenmiştir. 

XVII. yüzyıl başlarında L Ahmed döne
minde bu usul kaldırılmışsa da 1621'de 
"becayiş" adıyla ocağa dışarıdan asker 
alınması kalıcı bir uygulama haline geldi. 
Gittikçe yaygınlaşan bu uygulama zaman
la devşirme sisteminin yerini aldı . Kapıku

lu ocaklarından cebeci, topçu ve top ara
bacılarının oğullarının da kuloğlu sıfatıy
la anıldıkları ve bu ocaklara alındıkları bi
linmektedir. Evlenen kapıkulu süvarileri
nin oğullarına ise "veledeş" unvanı verilir
di. Bunlar da askerlik çağına gelince sü-



vari bölüklerine girerdi. Devşirme siste
mine aykırı bu tür uygulamalar. gerek Os
manlı tarihçileri ve ısiahat yazarları ge
rekse onlardan etkilenen modern dönem 
tarihçilerince sistemin bozulmasına et
ken olan sebepler arasında zikredilir. Ku
loğlu tabiri Yeniçeri Ocağı'nın ilgasıyla or
tadan kalkmıştır. 
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KULOGLU 
Kuzey Afrika' da 

Türkler'le yerli halkın 
L evliliğinden doğanlara verilen ad. _j 

Osmanlı askeri teşkilatında genellikle 
"yeniçeri. kapıkulu askerlerinin oğulları" 

anlamına gelen kuloğlu tabiri Kuzey Afri
ka'da Garp ocakları denilen Trablusgarp, 
Tunus ve Cezayir'deyerleşen Türkler'in 
Arap, Berberi. Endülüs asıllı müslüman 
kadınlarla evliliklerinden doğan çocukları 
için de kullanılmıştır. Kuloğlu sadece bu
radaki kapıkulu çocuklarını değil, aynı za
manda Yavuz Sultan Selim döneminden 
(I 5 I 2- ı 520) itibaren XIX. yüzyılın ikinci 
yarısına kadar askerlik ve Akdeniz'de de
nizcilik yapmak üzere Batı Anadolu şehir
lerinden ve İstanbul'dan getirilen Türk 
gençlerinin soylarını da ifade etmektedir. 
Batı kaynaklarında "yeni Türk" veya "ikin
ci derecede Türk" manasında kullanılan 
kelime kuroglu. kourouglis, couloughlis, 
culuglis ve kulughlis gibi farklı şekillerde 
yazılmaktadır. Kuloğulları imtiyazlı birer 
sınıf teşkil ederek kendilerine mahsus bir 
sosyal hayat oluşturmuş ve Kuzey Afrika 
tarihinde önemli bir yere sahip olmuşlar
dır. 

Türk soylu olmalarına rağmen genel
likle yerli gelenek ve adetleri tercih eden 
kuloğulları devlete bağlılıklarından dola
yı ocakların "ahali-i sadıkası" olarak bilin
mişlerdir. XVII. yüzyıldan itibaren bunlar 
askere alınmaya başlandı ve zamanla sa
yıları arttı. XIX. yüzyılın ortalarında her 
eyalette aileleri hariç yaklaşık 50.000 ci
varında kuloğlu bulunuyordu. Trablus
garp valiliğine bağlı 1878 yılında kurulan 
kuloğlu başağalığı kaymakamlığı maka
mı 1903 yılında vali Hafız Mehmed Paşa 
tarafından kaldırılıncaya kadar sürdü. Bu 
kaza merkezinde başağa, naib, müftü, 
sandık emini ve katip gibi memurlar bu
lunuyordu. Başağanın idaresindeki kaza 
merkeziyle nahiyelerinde altı büyük ku
loğlu kabilesi ve bunların alt kolu olan 
altmış dokuz küçük kabile vardı. Zanzür, 
Tacüre, Humus. Misiate v~ Zilteyn gibi 
diğer kaza ve nahiyelerdeki büyük kabi
leler arasında da birer kuloğlu kabilesi yer 
alıyordu. 

EyaJet merkezi Cezayir dışında Bilada, 
Tilimsan, Medea, Vehran. Kostantlne. 
Maskara gibi önemli kışlaların bulunduğu 
şehirlerle gerektiğinde savaşa katılmak 

üzere Vadizzeytün gibi kendilerine ayrı
lan mahallerde 1 0.000 civarında kuloğlu
nun ikamet ettiği belirtilmektedir. Sade
ce Cezayir şehrinin nüfusunun büyük bir 
bölümünü Endülüs asıllılarla kuloğulları 
oluşturuyordu. Thnus eyaJetinin Akdeniz 
sahilindeki Hammame, Sahil. Mehdiye, 
Manastır ve Bizerte şehirlerinde de çok 
sayıda kuloğlu yaşamaktaydı. 

Yerliler ve Endülüslüler Malik!, Türkler 
ve kuloğulları Hanefi mezhebine bağlı 
olup ayrı müftüleri ve şer'! mahkemeleri 
vardı. Kuloğulları askeri, idari ve dini alan
lardaki görevleri sayesinde birtakım im
tiyazlara sahiptiler. Zamanla vergi mua
fiyetleri kaldırılınca onlar için de tama
men yeriilere uygulanan kurallar geçerli 
oldu. 

Kuloğulları başlangıçtan itibaren eya
Jet tarafından maaşa bağlanmışlar ve bü
tün hizmetlerden mahrum bırakıldıkları 
dönemlerde bile maaşlarını almışlardır. 
Bunların eyaletin idaresini ele geçirecek
leri endişesiyle merkezden uzaklaştırıl

maları eski haklarına herhangi bir zarar 
getirmedi. Maaşlarını almak için eyaJet 
merkezine gelmeleri istenmediği için de 
yahudi sarrafların aracılıkyapmasına izin 
verildi. Kuloğullarının devletten alacağı
nın bir kısmını avans olarak veren yahudi 
tüccarlar, onlara yapılacak asıl ödemeyi 
eyaJetteki defterdarlıktan kendileri tah
sil etmekteydi. 

KULOGLU 

İyi bir eğitim gören kuloğulları hem 
Arap ve Berberller'den hem de Anado
lu'dan yeni gelenlerden daha üstün özel
liklere sahip olabiliyorlardı. Garp ocakla
rındaki dayı, bey, ocak kayası. yeniçeri 
ağası. sipahi ağası ve aşçıbaşı gibi üst 
rütbeli görevlere tayin edilen kuloğulları, 
Cezayir eyaletinde sonraki asırlarda bu 
görevlere getirilmedikleri gibi Kasaba 
mahallesindeki kışlaya da alınmadılar. Ce
zayir kuloğulları. sahip oldukları hakları
nın büyük kısmını 1630'da kaybedip mi
lis gücünden çıkarıldılar ve direnmeleri
ne rağmen şehir merkezinden uzaklaş
tırıldılar. Fakat ailelerini görmek üzere 
1633 yılı Temmuzunda geri döndüklerin
de şehirde çeşitli olaylar meydana geldi. 
Mücadele sırasında kendileriyle birlikte 
soo hane yandı ve 6000 kişi öldü. Bu ha
diselerden sonra kuloğullarından hiç kim
se eyaletin üst seviyede görevlerine ge
tirilmedi. 1630'dan itibaren başlayan bu 
uzaklaştırmanın yaklaşık elli yıl devam 
ettiği belirtilir. Bunun Fransız işgaliyle 
son bulduğunu ileri sürenler de vardır. 

Tunus ve Trablusgarp'taki kuloğulları 
XVIII. yüzyılın başından itibaren nüfuzları 
arttığı gibi önemli görevlere gelebiliyor
lardı. Bilhassa eyaJet idarelerine mahalli 
destek vermeleri sebebiyle kendileri de 
birer kuloğlu ailesi olan Tunus'taki Hüsey
ni hanedam (ı 705- ı 735 ve ı 756- ı 957) ve 
Trablusgarp'taki Karamanil hanedam 
(ı 7 ı ı- ı 835) dönemlerinde önemli kamu 
görevlerini üstlendiler ve eyaletin asayi
şiyle de görevlendirildiler. Bağlı bulunduk
ları başağanın emrinde zaptiye görevi ve 
tahsildarlık yaptılar. 

Kuloğulları askeri hizmetlerden top
çuluğu tercih ediyorlardı. İçlerinden terfi 
edenlerin sayısı sınırlı olup rütbesi "çivi" 
olan "sandalye" makamına ulaşır ve daha 
yukarısına çıkamadan "çivili sandalye" 
makamında kalırdı. Kolağalık rütbesine 
eşit bu makamın ardından binbaşılık san
dalyesine oturmadan emekli edilirlerdi. 
İçlerinde ziraat ve ticaretle meşgul olan
lar da vardı. İleri gelen kuloğulları arasın
da ibadet yerleri ve eğitim kurumları gibi 
önemli binalar inşa edenler bulunuyordu. 

Trablusgarp'taki bir kuloğlu ailesi olan 
Karamanlı hanedam döneminde bu aile
nin iktidarı elinde tutmasında kuloğulları

nın büyük desteği oldu. Yusuf Bey (ı 796-
ı832). yeniçeri ocaklarının kaldırılıp yeri
ne Asakir-i Mansüre-i Muhammediyye'
nin kurulması sırasında eyaJetteki ocağı 
dağıttı ve bunların görevlerini yerine ge
tirmek üzere kuloğlu sınıfından bir tabur 
kurdu. 
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