ULUDAÐ, Osman Þevki
1928); Yeþil Cami (Bursa 1932); Uludað Tapýnaklarý, Keþiþleri ve Derviþleri (Ýstanbul 1936); Çocuklar, Gençler,
Filimler (Ýstanbul 1943). 1920-1962 yýllarý arasýnda bir týp dergisi çýkaran Uludað gazete ve dergilerde týpla ilgili yazýlar yazmýþtýr (bunlardan ellinin üzerinde
risâle ve makalesinin listesi için bk. Beþbuçuk Asýrlýk Türk Tabâbeti Tarihi, sadeleþtiren: Ýlter Uzel, s. 9-13). Ayrýca Hafiye
Gözü ve Meslek Ýntihabý adlý iki piyesi
sahnelenmiþ, ancak yayýmlanmamýþtýr.

Osman Þevki Uludað güzel sanatlarla
da ilgilenmiþtir. Sol elle yazmasýna raðmen baþarýlý ta‘lik ve nesih yazýlarýyla tanýnmýþ, sulu boya resimleri ve þiirleriyle
takdir toplamýþtýr. Ancak onun en önemli
özelliði mûsikiþinaslýðý olup çocukluk yýllarýnda güzel sesiyle dikkati çekmiþtir. Babasýnýn kendisini tekkeye götürdüðünden
ve þeyh efendinin vakit ezanlarýný ona okuttuðundan bahseder. Mekteb-i Týbbiyye’nin idâdî kýsmýnda talebe iken arkadaþlarýyla kurduðu küçük bir grupla baþlayan
fasýl meþkleri onun mûsiki çalýþmalarýnýn
baþlangýcýný teþkil etmiþtir. Mekteb-i Týbbiyye’den Beþiktaþlý Necati adlý bir öðrencinin idaresindeki bu çalýþmalar daha sonra Dellâlzâde Ýsmâil Efendi’nin talebelerinden Ýsmâil Efendi adlý bir Mevlevî derviþiyle sürmüþtür. Mûsiki çalýþmalarýný
öðrenimiyle birlikte sürdürmüþ, bir süre
Mekteb-i Týbbiyye’deki mûsiki topluluðunu yönetmiþtir. Kendisi týbbiyeden mezun olduðunda yirmi dört faslý ezbere bildiðini söyler. Bursa’da iken Bolâhenk Nûri
Bey ve Zekâi Dede’nin arkadaþý Sýtký Efendi’den fasýllar geçmiþ, Mehmed Bahâ Bey’den (Pars) mûsiki bilgilerini geliþtirmiþtir.
Ýstanbul’a geldiðinde Rauf Yektâ, Muallim Ýsmail Hakký, Ali Rifat (Çaðatay) ve Zekâizâde Hâfýz Ahmed (Irsoy) beylerle tanýþarak onlarla birlikte Türk Ocaðý’nda mûsiki faaliyetlerinde bulunmuþ, ardýndan
Rauf Yektâ ve Muallim Kâzým (Uz) beylerle
kurduklarý mûsiki topluluðunda çalýþmalarýný devam ettirmiþtir. Bu sýrada tanýþtýðý Hüseyin Sadeddin Arel’le baþlayan arkadaþlýklarý vefatýna kadar sürmüþtür.
Ýyi bir kanun icracýsý ve Ýleri Türk Mûsikisi Konservatuvarý Derneði’nin idare kurulu üyesi olan Osman Þevki Uludað, milletvekilliði döneminde meclis müzakereleri esnasýnda Türk mûsikisini savunan
konuþmalarýyla tanýnýr. 1940’ta mecliste
Devlet Konservatuvarý ve Tiyatrosu Kanunu üzerinde görüþmeler yapýlýrken dönemin Millî Eðitim bakaný Hasan Âli Yücel’le
konservatuvarda bir Türk müziði bölümünün açýlmasý için uzun tartýþmalara girdi124

ði bilinmektedir. Ýstiklâl Marþý’nýn günümüzde icra edilen Osman Zeki Üngör’e
ait bestesinin “Carmen Silva” adlý bir þarkýdan, Cemal Reþit Rey’in bestelediði Cumhuriyet Onuncu Yýl Marþý’nýn Jean Jacques
Rousseau’nun “Le Devin du Village” adlý
operasýndan akor transpozisyonu ile alýndýðýný, dolayýsýyla bu iki marþýn millîlik özelliðinin bulunmadýðýný ileri sürmüþtür. 19521962 yýllarý arasýnda Musiki Mecmuasý’nda yayýmlanan makaleleri onun mûsiki sahasýndaki bilgisini ortaya koymaktadýr. Osman Þevki Uludað, Aydýn yöresinden derlediði “Genç Osman” adlý türkünün yaný sýra çoðu klasik üslûpta, bir kýsmýnýn güftesi kendisine ait 120 civarýnda
eser bestelemiþtir. Bunlardan saz semâisi, beste, semâi, þarký, oyun havasý, marþ
ve mersiye formundaki otuz sekiz tanesinin listesini Yýlmaz Öztuna ansiklopedisinde vermiþse de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu repertuvarýnda sadece üç
þarkýsýnýn notasý mevcuttur.
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Osmanlýlar’da
saray hizmetlileriyle
yeniçeri ve kapýkulu askerlerine
ödenen düzenli maaþ.

™

Sözlükte “binek hayvanlarýna verilen
yem” mânasýna gelen alef kelimesinin çoðuludur. Osmanlý bürokratik yazýþmalarýnda ulûfe kelimesi mevâcib terimiyle de
karþýlanmýþtýr. Bunun yanýnda ulûfe tabirinin Osmanlý hânedan mensuplarýna verilen düzenli parayý ve paralý askerlere ödenen ücretleri de kapsayan geniþ bir kullanýmý vardýr. Osmanlý Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren günlük þeklinde akçe üze-

rinden hesaplanan ulûfeler üç ayda bir ödenir, “kýst” adý verilen bu ödemeler, ait olduklarý aylarýn baþ ya da son harflerinin bir
araya getirilmesinden ortaya çýkan bir kýsaltma ile anýlýrdý. Muharrem, safer ve rebîülevvel aylarýnýn ulûfesine “masar”; rebîülâhir, cemâziyelevvel, cemâziyelâhir ulûfesine “recec”; receb, þâban, ramazan ulûfesine “reþen”; þevval, zilkade, zilhicce ulûfesine “lezez” mevâcibi denirdi. Kullanýlan
kamerî takvimin özelliðinden dolayý her kýst
seksen sekiz buçuk gün olarak hesaplanýrdý (Mebde-i Kånûn-ý Yeniçeri, s. 136).
Devlet hazinesinin para sýkýntýsý çekmediði dönemlerde masar ulûfesi muharrem
ayýnda, recec ulûfesi cemâziyelevvelde, reþen ve lezez ulûfeleri de iki kýst bir arada
ramazandan hemen önce þâban ayý içinde ödenirdi. Ancak devletin malî bunalýma düþtüðü dönemlerde aksamalar olmuþtur.
Padiþahýn hizmetinde bulunan kâtiplerin, ulemânýn, kapýkullarýnýn ve çeþitli görevlilerin ücretleri görevlerinin önemine,
süresine ve bu süre içinde gösterdikleri
yararlýlýklara göre belirlenirdi. Kýdem ya
da yararlýlýk sebebiyle olan ulûfe artýþlarýna “terakki” adý verilir, terakkilere her grubun kendi âmirleri karar verirdi. Meselâ
XVII. yüzyýlda yeniçeri aðasýnýn her üç ayda bir 30,5 akçe, sekbanbaþýnýn 12 akçe
terakki daðýtma hakký varken çorbacýlarýn
1’er akçe daðýtma hakký vardý. Diðer üst
kademedeki zâbitlerin de rütbelerine göre terakki daðýtma haklarý bulunurdu. Bunun yanýnda kapýkullarý için en önemli terakki kazanma yeri savaþ meydanlarýydý.
Sefere çýkýlýrken teþvik maksadýyla bütün
yeniçerilere 1’er 2’þer akçe terakki verildiði olurdu. Ayrýca savaþ sýrasýnda tehlikeli görevler için serdengeçti ve dalkýlýç yazýlan kapýkullarýna belli oranlarda terakki
vaad edilirdi (Cevdet Paþa, s. 78-80). Bazan padiþahlarýn tahta çýkýþlarýnda cülûs
bahþiþinin yaný sýra bütün kapýkullarýnýn
ulûfelerine I. Ahmed’in tahta geçiþinde olduðu gibi cülûs terakkisi adý altýnda zam
yapýlýrdý (Mebde-i Kånûn-ý Yeniçeri, s. 96).
Kapýkullarýna ve özellikle yeniçerilere ulûfe daðýtýmý Topkapý Sarayý’nda debdebeli
bir törenle gerçekleþtirilirdi. Ulûfe divaný
adý verilen bu tören genellikle salý günleri yapýlýrdý. Dîvân-ý Hümâyun toplantýsý ile
birlikte gerçekleþtirilen, baþta sadrazam
bütün devlet erkânýnýn hazýr bulunduðu
ulûfe daðýtýmýndan önce yeniçerilere Bâbüssaâde önüne serilen sofralarda çorba,
pilav ve zerdeden ibaret bir yemek verilirdi. Bu esnada sarayýn orta kapýsý Bâbüs-
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selâm’da saf tutmuþ olan yeniçerilerin yemek iþareti verildiði andan itibaren sofralara koþarak gitmeleri beklenir, onlarýn
göstereceði bir isteksizlik belirtisi mevcut
idareden memnun olmadýklarý þeklinde yorumlanýrdý. Yeniçerilerin verilen yemeði istekle yemeleri itaat ve memnuniyet iþareti kabul edilir, bunun için þükran kurbanlarý kesilirdi (Cevdet Paþa, I, 72). Yine
yemek daðýtýmýndan önce Yeniçeri Ocaðý’nýn yüksek rütbeli zâbitlerinden muhzýr
aðasýnýn bir tabak içerisinde sadrazama
ve diðer devlet erkânýna akide þekeri ikram etmesi de yeniçerilerin mevcut yönetimden memnuniyetlerinin bir iþareti
sayýlýrdý. Bütün bu sembolik hareketlerin
amacý, kapýkullarýna padiþahýn ekmeðini
yediklerini ve karþýlýðýnda ona sadakatle
hizmet etmeleri gerektiðini hatýrlatmaktý. Yemek bitiminde yeniçeriler tekrar orta
kapýsýna gidip saf tutarlardý. Bektaþî usulünce çekilen gülbangin ardýndan yeniçeri
ortalarý sýrayla Dîvân-ý Hümâyun önünde
dizilmiþ ulûfelerini almak için çaðrýlýr, yemek daðýtýmýnda olduðu gibi yeniçeri neferlerinin keseleri almaya koþarak gitmeleri beklenirdi. Her ortanýn ulûfesi keseler içinde görevli karakollukçular ve zâbitleri tarafýndan alýnýr, kýþlalara götürülerek
orta mensubu yeniçerilere daðýtýlýrdý. Yeniçerilere odalarýnda ulûfe daðýtýmý “esâme kâðýdý” ya da “memhûr” adý verilen belgeler karþýlýðýnda yapýlýrdý.
Yeniçeriler dýþýndaki topçu, cebeci ocaklarýna ve diðer ocaklara ulûfeleri yine ulûfe divanýnda verilir, ancak ulûfeler bu ocaklarýn kýþlalarýnda daðýtýlmak üzere kâtiplerine toptan teslim edilirdi. Kapýkullarýna ulûfe daðýtýmýna halk arasýnda “kese
divaný” denilmekteydi (Câbî Ömer Efendi,
I, 471). Kapýkulu süvarilerini oluþturan altý bölük halkýna ulûfeleri önceleri Topkapý
Sarayý’nda verilirken Köprülü Mehmed Paþa’nýn sadrazamlýðýnda yapýlan bazý suistimallerin önlenmesi amacýyla Bâb-ý Âsafî’de sadrazam divanýnda verilmesi uygulamasý baþlatýlmýþtýr (Uzunçarþýlý, Kapukulu Ocaklarý, II, 187). “Sergi” adý verilen kapýkulu süvarilerinin ulûfe daðýtýmý eðer daðýtýlan ulûfe bir kýst ise cumartesi gününe, iki kýst birlikte ise pazar gününe kadar devam ederdi. Ulûfe daðýtýmýnýn sonunda Bâb-ý Âsafî’de bütün kapýkullarýnýn ulûfe hesaplarýnýn tamamlanýp kapatýlmasý iþlemine “devir” ismi verilirdi (BA,
HH, nr. 197/9900).
Osmanlý Devleti’ne yeni bir elçi geldiðinde elçinin saraya resmî kabulü ulûfe
divaný gününe rastlatýlmaya çalýþýlýr ve bu

divana “galebe divaný” denirdi. Normal zamanlarda yapýlan ulûfe divanlarýna göre
daha gösteriþli olan bu divanýn amacý elçiye Osmanlý Devleti’nin gücünü ve zenginliðini göstermekti. Bu törene niçin galebe divaný adý verildiði hususunda kesin
bilgi yoksa da diplomasiyi savaþýn farklý
yollardan devamý þeklinde gören anlayýþýn
Osmanlýlar’ýn diplomasi uygulamalarýný þekillendirmiþ olduðu kabul edilebilir. Yeni
gelen elçi divan günü önce çavuþbaþý aða
eþliðinde Alay Kasrý’nýn altýnda sadrazamýn saraya gidiþini seyreder, ardýndan Bâbüsselâm’a getirilip nöbet odasýnda bekletilirdi. Elçinin bu kapýdan içeri alýnýþý yeniçerilerin sofralara koþarak gitmesiyle ayný
zamanda gerçekleþtirilirdi. Elçinin divanhâneye getirilip oturtulmasýndan sonra
sadrazam Divit Odasý’ndan etkileyici bir
tavýrla divanhâneye girerken herkes ayaða kalkardý. Ardýndan divana arz için gelen kimselerin iþleri görülürdü. Daha sonra ulûfe daðýtýmýna geçilirdi. Bunun arkasýndan elçilik heyetine ziyafet verilir, baþta yeniçeri aðasý olmak üzere devlet erkâný padiþaha arza girer, nihayet kendisine
ve maiyetine hil‘atler giydirilen elçi padiþah tarafýndan Arz Odasý’nda kabul edilirdi (Cevdet Paþa, I, 75-78). Galebe divanlarý
uzun süren törenlerdi. XIX. yüzyýlýn baþýnda II. Mahmud tarafýndan kabul edilen
bir Fransýz elçisinin kabul töreni elçilik binasýndan saraya gidiþ geliþ dahil yaklaþýk
on iki saat sürmüþtü (Uzunçarþýlý, MerkezBahriye, s. 306).
Osmanlý Devleti’nin ilk dönemlerinde Yeniçeri Ocaðý’na “bedergâh” edilen bir yeniçeri neferinin baþlangýç ulûfesinin kaç
akçe olduðu konusunda çeþitli bilgiler vardýr. Bu döneme ait defterlerin bir kýsmýnýn
günümüze ulaþmamasý, geri kalanlarýn da
1826’da Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýlmasýndan sonra yaktýrýlmasý bilgilerin kontrolünü imkânsýz hale getirmektedir. Ancak
XVII. yüzyýl baþlarýnda I. Ahmed’in tahta
geçiþi sýrasýnda 2 akçe olan yeniçeriliðe
baþlangýç ulûfesinin 3 akçeye çýkarýldýðý,
en yüksek nefer maaþýnýn 8 akçeden 9 akçeye yükseltildiði görülmektedir. Bu miktarlarýn IV. Murad devrinde de geçerli sayýldýðý ve Sultan Ýbrâhim’in padiþahlýðý döneminde en yüksek yeniçeri neferi maaþýnýn 12 akçeye kadar çýktýðý anlaþýlmaktadýr (Koçi Bey, s. 43, 84). Akçenin taðþîþler
yüzünden deðer kaybetmesinin ve fiyat
artýþlarýnýn yeniçeri ulûfelerinin alým gücünü düþürmesine raðmen merkezî yönetimin ulûfelere zam yapmadýðý, ancak
yeniçerilerin askerlik dýþý mesleklere yönelmesine de karþý çýkmadýðý belirtilmek-

tedir. XVIII. yüzyýlýn son çeyreðine gelindiðinde yeniçeri ulûfelerinin 7-8 akçe arasýnda seyretmesi ulûfelerde herhangi bir
iyileþtirmenin yapýlmadýðýný göstermektedir. Bu tarihten itibaren özellikle ocaðýn aktif personelini oluþturan eþkinci yeniçerilerin maaþlarýnda bazý artýþlar yapýlmaya çalýþýldý, ayrýca sefere giden yeniçerilerin ve eþkincilerin maaþlarý daha düzenli biçimde ödendi. Yeniçeri ulûfelerinin bir miktar artmasý yeniçeriliðin kaldýrýlmasýna kadar devam etti. XIX. yüzyýlýn
baþlarýnda yeniçeriliðe yeni baþlayan bir
karakollukçunun yevmiyesi deðiþmemekle birlikte en yüksek yeniçeri neferi yevmiyeleri 27 ile 29 akçe seviyelerine yükseldi
(BA, D.YNÇ.d, nr. 34839, s. 2; nr. 34946, s.
2; nr. 34971, s. 2). Bunun dýþýnda bazý devlet hizmetlerinde çalýþanlarýn ya da emekli olmuþ askerî sýnýf mensuplarýnýn gümrük ve mukataalardan aldýklarý düzenli paraya “vazife” adý verilirdi. Bu görevlilerin
maaþ iþlemleri devletin farklý kalemleri tarafýndan takip edilerek düzenlenirdi.
XVI. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren Osmanlýlar’ýn Avrupa savaþ meydanlarýndaki geliþmelere uyum saðlayabilmek için
kapýkullarýnýn sayýsýný arttýrmak zorunda
kalmasý ulûfe miktarlarýnýn artmasý ve hazineye büyük bir yükün binmesiyle sonuçlandý. Siyasetnâme müellifleri tarafýndan
devamlý eleþtirilen bu zorunlu deðiþim kapýkullarýnýn ulûfesini zamanýnda ödemeyi de önemli ölçüde engelledi. Kapýkullarýnýn sayýsýnýn artmasý ulûfe konusunda
yapýlan yolsuzluklarýn takibini de zorlaþtýrdý. Bunlarýn baþýnda, bazý kapýkullarýnýn
sefere gitmemek için rüþvet karþýlýðýnda
kendilerini korucu sýnýfýna dahil ettirip korucu ulûfesi almaya baþlamasý gelmekteydi. Fakat devlet hazinesi için en önemli
konuyu önceleri “oturak” ya da “mütekaid” denilen emekli kapýkullarýnýn ulûfeleri
teþkil etmekteydi. Ýlk zamanlarda emeklilik hakkýný kazanan yeniçerilerin ulûfeleri
selâtin camileri vakýflarýnýn gelir fazlasýndan verilirken II. Selim devrinden itibaren diðer kapýkullarý ile birlikte hazineden
ödenmeye baþlandý (Mebde-i Kånûn-ý Yeniçeri, s. 117). Emekli ulûfeleri sayýnýn az
olduðu devirlerde ulûfelerin ödenmesi büyük bir sorun teþkil etmezken II. Viyana
Kuþatmasý’nýn ardýndan on altý yýl süren
savaþ dönemi sonrasýnda sayýlarý giderek
artan emekli kapýkullarýnýn ulûfelerinin
ödenmesi meselesi baþlýca sýkýntý konularýndan birini teþkil etti. Emekli kapýkullarýnýn sayýsý, XVIII. yüzyýl boyunca kapýkullarý ocaklarýnda zaman zaman yapýlan tensîkata raðmen artmaya devam etti ve
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yüzyýlýn sonlarýna doðru aktif görevdeki
kapýkullarýnýn sayýsýnýn yaklaþýk altý katýna ulaþtý (BA, D.YNÇ.d, nr. 34780, 34793).
Emekli ulûfelerinin miktarý II. Mahmud
devrinde, özellikle Alemdar Vak‘asý’nýn ardýndan ve 1807-1812 Osmanlý-Rus savaþý
sýrasýnda büyük bir hýzla arttý ve bu defa
aktif görevdeki eþkinci ulûfelerinin sekiz
katýna çýktý (BA, D.YNÇ.d, nr. 35005). Bu
artýþýn asýl sebebi ölen kapýkullarýna ait
ulûfelerin mahlûl ilân edilmeden baþkalarýna satýlmasýdýr. Ulûfelerin alým satýmýna I. Mahmud döneminde devlet tarafýndan izin verilmesi bu uygulamanýn daha
da yaygýnlaþmasýna yol açtý (BA, HH, nr.
293/17465).
Emekli ulûfelerinin sayýsýndaki artýþýn
yaný sýra bu ulûfelerin yevmiyelerinin 30
ile 120 akçe arasýnda olmasý yüzünden her
üç aylýk ulûfe daðýtýmýnda ödemelerin yaklaþýk % 95’i emekli ulûfelerine gitmekteydi. Emekli ulûfelerinin büyük bir bölümü
de yüksek dereceli devlet görevlilerinin hizmetinde ya da himayesindeki kiþilerin elinde toplanmýþtý. Bunlarýn ekserisi, ya intisap ettiði görevlilerin gücünü kullanarak
ya da rüþvet karþýlýðýnda kendilerine yüksek yevmiyeli turnacý, haseki ve çorbacý
emekli ulûfesi çýkartan veya satýn alan kimselerdi (BA, Cevdet-Askeri, nr. 5197). Bu
rütbelerden emekli ulûfesi elde etmek
ocak mensuplarýnýn da raðbet ettiði bir
þeydi. Meselâ 1807’deki Kabakçý Ýsyaný’ndan sonra Kabakçý Mustafa’nýn yakýn
adamlarýndan ikisine ödül olarak yevmiyesi 120 akçeden haseki ve turnacý emekli ulûfeleri verilmiþti.
Ulûfe yolsuzluklarýnýn önlenememesinin
ve Yeniçeri Ocaðý’nda istenen reformlarýn
yapýlamamasýnýn asýl sebebi, kapýkulu ulûfelerinin yüksek dereceli devlet görevlilerinin ve hizmetkârlarýnýn elinde bulunmasýydý. 1783’te Rusya’ya karþý savaþ açýlmasý ihtimali ortaya çýkýnca toplanan meþveret meclisinde Yeniçeri Ocaðý’nýn durumu ve mevcudu söz konusu edilmiþ, ocakta 5000 kadar eþkinci askerine karþýlýk
40.000’e yakýn emekli bulunduðu ve bunlarýn ancak üçte birinin yeniçeri olduðu
belirtilmiþti (Vâsýf, s. 68). Alemdar Mustafa Paþa’nýn kýsa süren sadâretinde bu
tür ulûfeleri ellerinde bulunduranlara belli bir süre verilerek bunlarý Bâbýâli’ye teslim etmeleri ve ulûfe deðerlerinin yarýsýna karþýlýk gümrükten verilecek vazifelere razý olmalarý, aksi takdirde ulûfelerinin
tamamen iptal edileceði tehdidinde bulunulmuþ, ancak bir sonuç alýnamamýþtý
(Câbî Ömer Efendi, I, 230, 239). Bu sorun
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1826’da kaldýrýlmasýna kadar devam etti.
Ellerinde ulûfe bulunan devlet görevlilerinin yeniçerilere karþý desteðini almak isteyen II. Mahmud, esâme sahiplerinin Yeniçeri Ocaðý laðvedilse bile hayat boyu ulûfe alabileceklerini ilân etti (Esad Efendi,
Üss-i Zafer, s. 66). Ancak Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýlmasýndan sonra II. Mahmud yönetimi sözünde durmadý; Vak‘a-i Hayriyye’yi izleyen korku ortamýnda esâmelerini gümrükten vazifeye çevirmek için gelmeye cesaret edenlerin ulûfelerinin büyük
bir kýsmý iptal edildi (Esad Efendi, Târih,
s. 775-776). Bu sýrada emekli ulûfelerinin
beþ yýl gecikmeyle ödendiði göz önüne alýndýðýnda Yeniçeri Ocaðý’nýn laðvýyla devletin büyük bir borç yükümlülüðünden kurtulduðu anlaþýlýr. Osmanlý Devleti’nde ulûfe tabiri Yeniçeri Ocaðý’nýn ortadan kaldýrýlmasý üzerine kullanýmdan düþmüþ, bunun yerini “mâhiye” ve “maaþ” kelimeleri
almýþtýr.
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ULÛFECÝYAN
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Osmanlý askerî teþkilâtýnda
kapýkulu süvarilerinden
iki bölüðün adý.

™

Sözlükte “ücret, maaþ” anlamýndaki ulûfe kelimesinin sonuna getirilen Türkçe “ci”
ekine Farsça “ân” çoðul ekinin ilâvesiyle
oluþturulmuþtur. Ulûfeciler, altý bölük halký da denilen kapýkulu süvarilerinin orta bölüklerinin yahut sipah ve silâhdar bölükleri

dýþýndaki dört bölük (bölükât-ý erbaa) halkýnýn ilk iki bölüðüdür. XV. yüzyýlda, bir rivayete göre I. Murad döneminde hassa süvari askeri olarak “ebnâ-yi sipâhiyân bölükleri” adýyla kurulan birliklerdendir. Taþýdýklarý yeþille yeþilli kýzýllý veya yeþil beyaz ya da sarýlý beyazlý bayraklarýyla da anýlan ulûfeciler, daha ziyade padiþahýn maiyetinde çýktýklarý sefer esnasýnda ordugâhta bulunduklarý yere göre ulûfeciyân-ý yemîn (sað ulûfeciler) ve ulûfeciyân-ý yesâr (sol
ulûfeciler) diye de adlandýrýlýrdý. Bunlarýn
kaynaðý, temelde pencik veya devþirme kanunlarýna göre toplanan hýristiyan ailelerinin çocuklarýdýr. Bu bölüklere yeniçerilerin ödüle hak kazananlarý ile Galata Sarayý, Edirne Sarayý ve Ýbrâhim Paþa Sarayý gibi hazýrlýk mekteplerinde yetiþen iç oðlanlarýndan nefer alýnýrdý. III. Murad döneminden itibaren “veledeþ” denilen süvari
oðullarýnýn da genellikle ulûfeci bölüklerine verildiði anlaþýlmaktadýr. Sað ulûfeciler
bölüðü 120, sol ulûfeciler bölüðü 100 küçük bölüðe ayrýlýyordu. Sayýlarý zaman içinde deðiþen ulûfecilerin Fâtih Sultan Mehmed devrinde bir rivayete göre 600, diðer
bir rivayete göre ise 1000’erden toplam
2000 kiþi civarýnda olduklarý (Yýldýrým, s.
61), zâbitlerinin her birine günde 2,5, neferlere ise yarýmþar altýn yevmiye verildiði belirtilmektedir. Dýþarýdan da nefer alýmýnýn yapýldýðý III. Murad döneminde sayýlarý üç misli artmýþ, buna baðlý olarak
ulûfeleri de üçe katlanmýþtýr. XVII. yüzyýl
baþlarýnda sað ulûfecilerin 2055, sol ulûfecilerin 1423 nefer olduðu, yüzyýlýn ortalarýnda Tarhuncu Ahmed Paþa’nýn yaptýðý tensîkatla 175 ve 153 kiþiye düþtükleri
kaydedilmektedir.
Ulûfeciyanýn kendilerine ait kýþlalarý yoktu. Bir kýsmý Ýstanbul ve çevresinde köylerde otururken diðerleri at beslemek için
Bursa ile Edirne arasýnda köy ve kasabalarda ikamet ederlerdi. Ýstanbul’da bulunanlardan evli olanlar evlerinde, öbürleri
hanlarda ve özellikle Kurþunlu Han’da kalýrlardý. Maaþlarýný süvari mukabelesi kaleminden alan ulûfecilerin ücretleri zaman
içinde azalýp çoðalmýþtýr. Maaþlarýný yeniçeriler gibi törenle deðil “sergi” veya “sergi döþemek” adý altýnda vezîriâzam huzurunda alýrlardý. Ayrýca cülûslarda ve büyük seferlerde kendilerine yüksek miktarda bahþiþ verilirdi. Ulûfeciyân-ý yemîn savaþta vezîriâzamýn ve diðer devlet ileri
gelenlerinin, ulûfeciyân-ý yesâr hükümdar
sancaðý ile hazinenin muhafazasýyla görevliydi. Bu iþi gece gündüz nöbetleþe ifa
ederlerdi. Silâhlarý pala, mýzrak ve eyerlerinde asýlý gaddâre denilen keskin kýlýçtý.

