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ULÛFE

1826’da kaldýrýlmasýna kadar devam etti.
Ellerinde ulûfe bulunan devlet görevlileri-
nin yeniçerilere karþý desteðini almak is-
teyen II. Mahmud, esâme sahiplerinin Ye-
niçeri Ocaðý laðvedilse bile hayat boyu ulû-
fe alabileceklerini ilân etti (Esad Efendi,
Üss-i Zafer, s. 66). Ancak Yeniçeri Ocaðý’-
nýn kaldýrýlmasýndan sonra II. Mahmud yö-
netimi sözünde durmadý; Vak‘a-i Hayriy-
ye’yi izleyen korku ortamýnda esâmeleri-
ni gümrükten vazifeye çevirmek için gel-
meye cesaret edenlerin ulûfelerinin büyük
bir kýsmý iptal edildi (Esad Efendi, Târih,
s. 775-776). Bu sýrada emekli ulûfelerinin
beþ yýl gecikmeyle ödendiði göz önüne alýn-
dýðýnda Yeniçeri Ocaðý’nýn laðvýyla devle-
tin büyük bir borç yükümlülüðünden kur-
tulduðu anlaþýlýr. Osmanlý Devleti’nde ulû-
fe tabiri Yeniçeri Ocaðý’nýn ortadan kaldý-
rýlmasý üzerine kullanýmdan düþmüþ, bu-
nun yerini “mâhiye” ve “maaþ” kelimeleri
almýþtýr.
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Osmanlý askerî teþkilâtýnda
kapýkulu süvarilerinden

iki bölüðün adý.
˜ ™

Sözlükte “ücret, maaþ” anlamýndaki ulû-
fe kelimesinin sonuna getirilen Türkçe “ci”
ekine Farsça “ân” çoðul ekinin ilâvesiyle
oluþturulmuþtur. Ulûfeciler, altý bölük hal-
ký da denilen kapýkulu süvarilerinin orta bö-
lüklerinin yahut sipah ve silâhdar bölükleri

dýþýndaki dört bölük (bölükât-ý erbaa) hal-
kýnýn ilk iki bölüðüdür. XV. yüzyýlda, bir ri-
vayete göre I. Murad döneminde hassa sü-
vari askeri olarak “ebnâ-yi sipâhiyân bö-
lükleri” adýyla kurulan birliklerdendir. Ta-
þýdýklarý yeþille yeþilli kýzýllý veya yeþil be-
yaz ya da sarýlý beyazlý bayraklarýyla da aný-
lan ulûfeciler, daha ziyade padiþahýn mai-
yetinde çýktýklarý sefer esnasýnda ordugâh-
ta bulunduklarý yere göre ulûfeciyân-ý ye-
mîn (sað ulûfeciler) ve ulûfeciyân-ý yesâr (sol
ulûfeciler) diye de adlandýrýlýrdý. Bunlarýn
kaynaðý, temelde pencik veya devþirme ka-
nunlarýna göre toplanan hýristiyan ailele-
rinin çocuklarýdýr. Bu bölüklere yeniçerile-
rin ödüle hak kazananlarý ile Galata Sara-
yý, Edirne Sarayý ve Ýbrâhim Paþa Sarayý gi-
bi hazýrlýk mekteplerinde yetiþen iç oðlan-
larýndan nefer alýnýrdý. III. Murad döne-
minden itibaren “veledeþ” denilen süvari
oðullarýnýn da genellikle ulûfeci bölükleri-
ne verildiði anlaþýlmaktadýr. Sað ulûfeciler
bölüðü 120, sol ulûfeciler bölüðü 100 kü-
çük bölüðe ayrýlýyordu. Sayýlarý zaman için-
de deðiþen ulûfecilerin Fâtih Sultan Meh-
med 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, ne-
ferlere ise yarýmþar altýn yevmiye verildi-
ði belirtilmektedir. Dýþarýdan da nefer alý-
mýnýn yapýldýðý III. Murad döneminde sa-
yýlarý üç misli artmýþ, buna baðlý olarak
ulûfeleri de üçe katlanmýþtýr. XVII. yüzyýl
baþlarýnda sað ulûfecilerin 2055, sol ulû-
fecilerin 1423 nefer olduðu, yüzyýlýn orta-
larýnda Tarhuncu Ahmed Paþa’nýn yaptý-
ðý tensîkatla 175 ve 153 kiþiye düþtükleri
kaydedilmektedir.

Ulûfeciyanýn kendilerine ait kýþlalarý yok-
tu. Bir kýsmý Ýstanbul ve çevresinde köy-
lerde otururken diðerleri at beslemek için
Bursa ile Edirne arasýnda köy ve kasaba-
larda ikamet ederlerdi. Ýstanbul’da bulu-
nanlardan evli olanlar evlerinde, öbürleri
hanlarda ve özellikle Kurþunlu Han’da ka-
lýrlardý. Maaþlarýný süvari mukabelesi kale-
minden alan ulûfecilerin ücretleri zaman
içinde azalýp çoðalmýþtýr. Maaþlarýný yeni-
çeriler gibi törenle deðil “sergi” veya “ser-
gi döþemek” adý altýnda vezîriâzam huzu-
runda alýrlardý. Ayrýca cülûslarda ve bü-
yük seferlerde kendilerine yüksek miktar-
da bahþiþ verilirdi. Ulûfeciyân-ý yemîn sa-
vaþta vezîriâzamýn ve diðer devlet ileri
gelenlerinin, ulûfeciyân-ý yesâr hükümdar
sancaðý ile hazinenin muhafazasýyla gö-
revliydi. Bu iþi gece gündüz nöbetleþe ifa
ederlerdi. Silâhlarý pala, mýzrak ve eyerle-
rinde asýlý gaddâre denilen keskin kýlýçtý.

yüzyýlýn sonlarýna doðru aktif görevdeki
kapýkullarýnýn sayýsýnýn yaklaþýk altý katý-
na ulaþtý (BA, D.YNÇ.d, nr. 34780, 34793).
Emekli ulûfelerinin miktarý II. Mahmud
devrinde, özellikle Alemdar Vak‘asý’nýn ar-
dýndan 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 baþka-
larýna satýlmasýdýr. Ulûfelerin alým satýmý-
na I. Mahmud döneminde devlet tarafýn-
dan 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 yak-
laþýk % 95’i emekli ulûfelerine gitmektey-
di. Emekli ulûfelerinin büyük bir bölümü
de yüksek dereceli devlet görevlilerinin hiz-
metinde ya da himayesindeki kiþilerin elin-
de toplanmýþtý. Bunlarýn ekserisi, ya inti-
sap ettiði görevlilerin gücünü kullanarak
ya da rüþvet karþýlýðýnda kendilerine yük-
sek yevmiyeli turnacý, haseki ve çorbacý
emekli ulûfesi çýkartan veya satýn alan kim-
selerdi (BA, Cevdet-Askeri, nr. 5197). Bu
rütbelerden emekli ulûfesi elde etmek
ocak mensuplarýnýn da raðbet ettiði bir
þeydi. Meselâ 1807’deki Kabakçý Ýsyaný’n-
dan sonra Kabakçý Mustafa’nýn yakýn
adamlarýndan ikisine ödül olarak yevmi-
yesi 120 akçeden haseki ve turnacý emek-
li ulûfeleri verilmiþti.

Ulûfe yolsuzluklarýnýn önlenememesinin
ve Yeniçeri Ocaðý’nda istenen reformlarýn
yapýlamamasýnýn asýl sebebi, kapýkulu ulû-
felerinin yüksek dereceli devlet görevlile-
rinin ve hizmetkârlarýnýn elinde bulunma-
sýydý. 1783’te Rusya’ya karþý savaþ açýl-
masý ihtimali ortaya çýkýnca toplanan meþ-
veret meclisinde Yeniçeri Ocaðý’nýn duru-
mu ve mevcudu söz konusu edilmiþ, ocak-
ta 5000 kadar eþkinci askerine karþýlýk
40.000’e yakýn emekli bulunduðu ve bun-
larýn ancak üçte birinin yeniçeri olduðu
belirtilmiþti (Vâsýf, s. 68). Alemdar Mus-
tafa Paþa’nýn kýsa süren sadâretinde bu
tür ulûfeleri ellerinde bulunduranlara bel-
li bir süre verilerek bunlarý Bâbýâli’ye tes-
lim etmeleri ve ulûfe deðerlerinin yarýsý-
na karþýlýk gümrükten verilecek vazifele-
re razý olmalarý, aksi takdirde ulûfelerinin
tamamen iptal edileceði tehdidinde bu-
lunulmuþ, ancak bir sonuç alýnamamýþtý
(Câbî Ömer Efendi, I, 230, 239). Bu sorun
II. Mahmud tarafýndan Yeniçeri Ocaðý’nýn
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300 ulûfeci sarayýn güvenliði için ayrýlýr,
dönüþte bunlar, evkaf mütevelliliði yahut
büyük mîrî mukataalarýn bir yýllýk yöneti-
mine bakma ve cizye tahsil etme görev-
lerinde istihdam edilirlerdi. Bu uygulama
zamanla kanun haline gelmiþ, bu arada
mülâzým ulûfeciler de oldukça zenginleþ-
miþtir. XVI. yüzyýlýn sonlarýnda para me-
selesi yüzünden bazý isyanlara karýþan ulû-
feciler XVII. yüzyýlda II. Osman Vak‘asý’na
da katýlmýþtýr. Daha sonra deðiþen savaþ
usullerinin de etkisiyle önemlerini kaybet-
meye baþlamýþlardýr. Ulûfeciyan bölükleri
diðer kapýkulu birlikleri gibi II. Mahmud
tarafýndan 1826’da ortadan kaldýrýlmýþ, fa-
kat maðdur olmamalarý için kendilerine bir
miktar maaþ baðlanmýþtýr.
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(ö. 853/1449)

Matematikçi ve astronomi âlimi,
Timurlu hükümdarý

(1447-1449).
˜ ™

19 Cemâziyelevvel 796’da (22 Mart 1394)
Azerbaycan’ýn Sultâniye þehrinde doðdu.
Babasý Timur’un küçük oðlu Þâhruh, an-
nesi Gevher Þad’dýr. Uluð Bey unvaný Ti-
murlular’daki “emîr-i kebîr”in Türkçe kar-
þýlýðýdýr. 1394-1405 yýllarý arasýnda saray-
da geleneksel dinî ilimler, ardýndan man-
týk, matematik ve astronomi tahsili gör-
dü. 1404’te Timur tarafýndan Muhammed
Sultan’ýn kýzý Öge Begüm ile (Biki) evlen-
dirildi. Babasý Uluð Bey’e 1409 yýlýnda Se-
merkant merkezli Mâverâünnehir bölge-
sinin yönetimini verdi. Henüz on altý ya-
þýnda iken devleti yönetme sorumluluðu-
nu üstlenen Uluð Bey, kuzeybatýda Cey-
hun ýrmaðýndan Soðanak’a ve kuzeydo-
ðuda Asparay þehrine kadar otuz sekiz yýl
bu geniþ coðrafyanýn emîri olarak yöneti-
mini sürdürdü. Ancak vaktinin çoðunu bi-
limsel faaliyetlere adadýðý için devlet iþle-
rini babasýna baðlý þekilde ve onun yardý-
mýyla yürütüyor, diðer emîrler gibi o da
hutbelerde ve sikkelerde Þâhruh’un adýný
kullanýyordu. Uluð Bey döneminde Semer-
kant naklî ve aklî ilimlerin, sanat ve edebi-
yatýn en parlak günlerini yaþadýðý bir mer-
kez haline geldi. Kendisinin ilgi derecesi
bilinmiyorsa da onun zamanýnda tasav-
vuf kültürü ve özellikle Nakþibendîlik bu
bölgede hýzlý biçimde yayýldý.

Þâhruh’un 850’de (1447) vefatýndan son-
ra taht kavgalarý baþladý. Uluð Bey babasý-
nýn ölüm haberi üzerine Semerkant’ý kü-
çük oðlu Abdülaziz’e býrakarak Horasan’a
hareket ettiyse de ancak Belh’i ele geçi-
rebildi. 1448’de büyük oðlu Abdüllatif’in
desteðiyle Herat þehrine girdi ve þehre
dokunmadýysa da dýþ mahallelerin düþ-
manla iþ birliði yaptýðý gerekçesiyle asker-
ler tarafýndan yaðmalanmasýna izin ver-
di. Bu sýrada Ebülhayr Han’ýn Semerkant’a
saldýrdýðýný ve sarayýný tahrip ettiðini öð-
renince geride Abdüllatif’i býrakýp Herat’-
tan ayrýldý. Ancak Uluð Bey yönetime gel-
diðinde hazineden verilmesi gereken his-
seyi Abdüllatif’e vermemesi, ayrýca Herat’a
Abdüllatif’in yardýmýyla girdiði halde bu-
nu fetihnâmelere küçük oðlu Abdülaziz’in
yardýmý olarak kaydettirmesi yüzünden
baba ile oðlu arasýnda bir soðukluk ve kýr-
gýnlýk meydana gelmiþti. Uluð Bey’in He-
rat’tan ayrýlmasýný fýrsat bilen Abdüllatif

Hezarfen Hüseyin Efendi subaþýlýðýn da bu
iki bölükten yedi kiþiye mahsus olduðunu,
devlet alacaklarýnýn tahsilinde istihdam
edilen, bölük subaþýsý veya bâki kulu de-
nilen bu görevlilerin dördünün sað, üçü-
nün sol kola tayin edildiðini, ayrýca “otak-
çý” adý verilen üç seçilmiþ ulûfecinin hü-
kümdara ve hazineye ait eskimiþ otakla-
rý satma iþiyle görevlendirildiðini belirtir
(Telhîsü’l-beyân, s. 155). Bunlardan biri
emin, ikincisi kâtip, üçüncüsü nâzýr ko-
numundaydý. Bazý kýdemli ulûfeciler, ha-
raççý veya cizyedar unvanýyla bir dönem
devlet gelirlerini toplamakla görevlendi-
rilmiþtir. Ulûfecilerden biri merkezin em-
rini taþradaki idarecilere bildirmek, ordu-
ya erzak saðlamak, taþradaki kalelerde gö-
revli mevâcib ehlini yoklamak, bazý kaleler-
de muhafýzlýk hizmetinde bulunmak ve taþ-
radan kürekçi celbetmekle de meþgul ola-
bilirdi. Gerekli durumlarda bir ulûfeci bö-
lüðünün tamamý bir kalenin muhafazasýy-
la görevlendirilebilirdi. Diðer kapýkulu as-
kerleri gibi ulûfeciler de XVI. yüzyýlýn son-
larýna kadar sadece padiþahýn maiyetin-
de sefere çýkarken III. Murad zamanýndan
itibaren vezîriâzamlarla da sefere çýkma-
ya baþlamýþlardýr. Ulûfeci bölüklerinin en
büyük zâbitleri ulûfeciyân-ý yemîn ve ulû-
feciyân-ý yesâr aðalarý idi. Birincisi rütbe-
ce daha yüksek konumdaydý. Bunlarýn al-
týnda kethüdâ, kethüdâ yeri ve kâtip, da-
ha alt kademede baþçavuþ ve çavuþ gibi
zâbitler bulunurdu. Seferlere emri altýn-
daki atlý ulûfecilerle katýlan bu aðalarýn bir
görevi de cülûs bahþiþi daðýtýmý sýrasýnda
düzeni saðlamak ve maiyetlerindeki kuv-
vetlerle birlikte kalelerdeki kapýkulu as-
kerlerine nakit götürmekti. Bazan kethü-
dâ veya bir müteferrika ulûfeciyan aðasý
olabildiði gibi sað ulûfeciler aðasý silâhdar
bölüðü aðalýðýna, hatta cebecibaþýlýða yük-
selebilirdi. Sað ulûfeciler aðasý þehremini
görevine de getirilebilirdi.

Törenlerde teþrifat kurallarý gereði ulû-
feciler müderrislerden, sipah ve silâhdar-
lardan sonra yer alýr, bunlarýn ardýnda gu-
rebâ bölükleri bulunurdu. Sað ulûfeciler
aðasý sancaða 200.000 akçe has ile, sol
ulûfeciler aðasý dýþ hizmete defter kethü-
dâlýðý ile çýkardý. Kanûnî Sultan Süleyman
devrinde sefere çýkýlýrken mülâzým adýyla

ULUÐ BEY

Kanûnî

Sultan

Süleyman’ýn

sol ulûfeciler

aðasýna

bir hükmü
(BA, MD, nr. 5,
s. 166, hk. 403)


