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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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ULUÐ BEY

(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
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rihini 8 Ramazan 853 (25 Ekim 1449) þek-
linde gösteriyorsa da (Tezkire, s. 433)
mezar taþýnda 10 Ramazan yazýlýdýr. Se-
merkant’ta Gûr-ý Emîr’de defnedilen Uluð
Bey’in hükümdarlýðý iki yýl sekiz ay sürdü.
Onun hayatýnýn bir trajediyle sona erme-
sinin baþlýca sebepleri, hükümdar olunca
oðlu Abdüllatif’in Herat’ý istemesine rað-
men onu Belh valiliðine tayin etmesi so-
nucu aralarýnýn açýlmasý, diðer hükümdar-
larýn aksine halktan toplanan vergileri ku-
mandanlarýna ve çevresindekilere daðýt-
mayýp halkýn yararýna ve ilmî araþtýrmala-
ra, medrese, kütüphane ve rasathâne ya-
pýmýna harcamasýdýr. Kumandanlar bu se-
beple Abdüllatif’i babasý aleyhine kýþkýrt-
mýþ ve Uluð Bey’i býrakýp karþý safa geç-
miþtir (Abdülmüteâl es-Saîdî, s. 339).

Uluð Bey matematikçi, astronom, edip
ve þair olmasýnýn yaný sýra Kur’ân-ý Ke-
rîm’i yedi kýraat üzere okuyacak kadar ký-
raat ilmine vâkýftý. Döneminin her alanda
baþarýlý din, ilim, sanat ve edebiyat âlim-
lerini davet ederek bol ihsanlarda bulun-
muþ, kendisi de onlardan çok istifade et-
miþtir. Kadýzâde-i Rûmî, Cemþîd el-Kâþî ve
Ali Kuþçu bunlarýn en meþhurlarýdýr. Uluð
Bey’in saray þairleri arasýnda Ýsmet-i Bu-
hârî ile Çaðatay þiirinin ilk önemli þairi
Sekkâkî’nin özel bir yeri vardý. Sekkâkî,
Uluð Bey için yazdýðý kasidede, “Felek ne
kadar dönerse dönsün / Ne senin gibi âlim
bir hükümdar ne de benim gibi bir Türk
þairi gelecektir” diyerek hem onu hem
kendini övmüþtür. Matematik ve astrono-
mi alanýndaki üstün baþarýlarýnýn yanýn-
da Uluð Bey’in mimaride býraktýðý eþsiz
eserlerin bir kýsmý zamanýmýza ulaþmýþtýr.
1417-1420 yýllarý arasýnda biri Buhara’da,
diðeri Semerkant’ta iki medrese yaptýr-
mýþ ve geniþ vakýflarla bunlarý destekle-
miþtir. Ayrýca Semerkant’ýn Registan’ýn-
da bugüne kadar gelmeyen bir hankah,
bir hamam ve geniþ bahçeler içinde iki sa-

ray inþa ettirmiþtir. Gýyâseddin el-Kâþî’nin
Semerkant Medresesi’ndeki ilmî faaliyet-
leri konu alan mektubundan anlaþýldýðýna
göre her alanda çaðýnýn en meþhur ilim
adamlarýnýn ders okuttuðu bu medrese-
de riyâzî ilimlere ayrý bir deðer verilmek-
teydi. Uluð Bey’in de bu derslere iþtirak
ettiði ve zaman zaman ders verdiði bilin-
mektedir (Sayýlý, Uluð Bey, s. 78-79). Uluð
Bey döneminde faaliyetlerini sürdüren bu
medrese onun ölümünden sonra giderek
önemini yitirmiþtir (bk. ULUÐ BEY MED-

RESESÝ). Mimari alanýnda Uluð Bey, dede-
si Timur’un da ihtimam gösterdiði ve sa-
hâbe kabrinin bulunduðu Þah Zinde Me-
zarlýðý’ndaki yapýlarý onartmýþ, Gûr-ý Emîr’e
bir taçkapý (dervâze) yaptýrmýþ ve yeni ga-
leriler ilâve ettirmiþtir.

Üstün bir zekâya sahip olan Uluð Bey
baþarýlý bir matematikçi ve astronomdu.
Henüz küçük denecek yaþta Merâga Ra-
sathânesi’ni görmüþ ve zihninde ona bir
yer ayýrmýþtý. Bu sebeple Merâga’dan son-
ra en büyük rasathâneyi Semerkant’ta kur-
muþtur. Bu yapý, Kadýzâde-i Rûmî ile Cem-
þîd el-Kâþî’nin gözetiminde inþa edilmek-
teydi. Ancak bu iki âlim rasathâne tamam-
lanmadan vefat etmiþ, onlarýn yerine Ali
Kuþçu getirilmiþtir. Uluð Bey’in ölümüne
kadar otuz yýl faaliyetini sürdüren rasathâ-
ne ve burada oluþturulan astronomi tab-
lolarý teleskopun icadýna kadar ilim dün-
yasýnda etkili olmuþtur (bk. SEMERKANT

RASATHÂNESÝ). Uluð Bey, kullandýðý Zîc-i
Ýlhânî’de gördüðü bazý ölçüm hatalarýný
ve eksiklikleri gidermek için hem Ýslâm
dünyasýnda hem Avrupa’da alanýnda kay-
nak eser kabul edilen Zîc-i Uluð Bey’i
meydana getirmiþtir. Ayrýca onun geo-
metri alanýnda ve özellikle üçgenler ko-
nusunda araþtýrmalar yaparak tanjant ve

babasýna karþý bir ordu hazýrlayarak Cey-
hun kenarýnda onunla birkaç defa çarpýþ-
týysa da yenildi. Bu olaydan sonra Semer-
kant’a dönerken oðlunun kendisini takip
ettiðini öðrenen Uluð Bey tekrar Abdülla-
tif’in üzerine yürüdü, fakat bu defa yeni-
lerek geri çekilmek zorunda kaldý. Bu sý-
rada yanýnda yetiþen Ebû Said Mirza Han
Semerkant’a saldýrdý. Abdüllatif ise Tirmiz
ve Keþ’i ele geçirip Semerkant’a yürüdü
ve 853 Þâbanýnda (Eylül-Ekim 1449) Uluð
Bey’i Semerkant’ýn dýþ bölgesi Dýmaþk’ta
maðlûp etti. Uluð Bey þehre dönmek is-
tediyse de kendi kumandaný kale kapýla-
rýný kapattýrarak onu içeri almadý. Niha-
yet Abdüllatif’e teslim olmak zorunda kal-
dý. Ýran asýllý ve Abdüllatif yanlýsý Abbas
adlý bir kiþinin baþkanlýðýnda kurulan mah-
keme kendisini ve Abdülaziz’i þeriata mu-
halefetten idama mahkûm etti. Uluð Bey,
hükümdarlýk hak ve iddiasýndan vazgeçip
oðlunun egemenliði altýnda yaþamaya ra-
zý oldu ve Abdüllatif’ten hacca gitmek için
izin istedi. Verilen izin üzerine Semerkant’-
tan ayrýldýysa da kumandanlar, bu duru-
mun sakýncalý olduðu hususunda Abdül-
latif’i ikna ederek Semerkant’a bir iki gün-
lük mesafede onu öldürdüler. Ýki gün son-
ra da yine bir suikast sonucu Abdülaziz
öldürüldü. Devletþah Uluð Bey’in ölüm ta-
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Semerkant’ta
XV. yüzyýlýn ilk çeyreðinde

inþa edilen medrese.˜ ™

Timur’un torunu, ünlü âlim ve devlet
adamý Uluð Bey tarafýndan yaptýrýlmýþtýr
ve bugün Registan adýyla anýlan, zamanýn-
da pazar yeri olarak kullanýlan meydanda
yer almaktadýr. Timurlu geleneðine uygun
biçimde kervansaray, hankah ve diðer bö-
lümlerden meydana gelen bir külliye teþ-
kil eden yapýlardan sadece medrese ayak-
ta kalmýþtýr. Bugünkü þekliyle 1619-1636
tarihli Þîrdâr ve 1646-1660 tarihli Tillâkârî
adlý iki Özbek medresesiyle birlikte mey-
danýn bir köþesini bütün ihtiþamýyla dol-
duran Uluð Bey Medresesi diðer iki medre-

senin de ilham kaynaðý olmuþtur. Giriþ ka-
pýsý üzerindeki kitâbede medresenin Uluð
Bey Gürgân tarafýndan 820 (1417) yýlýnda
yaptýrýldýðý belirtilmektedir. Mescid kýsmý
üzerindeki kitâbeden bu kýsmýn 822’de
(1419), âbidevî ölçülerdeki cümle kapýsý
üzerindeki kitâbeden de kapýnýn 823’te
(1420) tamamlandýðý anlaþýlmaktadýr. Bina
baþka medreseler de yaptýran Uluð Bey’in
en muhteþem eseridir. Özellikle 820 (1417)
tarihli Buhara’daki medreseyle yakýn irti-
batý bulunan bu medresenin yanýnda di-
ðerleri çok mütevazi kalmaktadýr.

Dinî ilimlerle birlikte diðer ilimlerin de
okutulduðu medrese bu faaliyetini uzun
bir müddet sürdürmüþ, XVIII. yüzyýlda de-
po olarak kullanýlan yapý daha sonra tekrar
medreseye çevrilmiþtir. XX. yüzyýlýn baþ-
larýnda büyük ölçüde tahribata uðramýþ,
1930 yýlýndan baþlayarak tamir ve resto-
rasyona tâbi tutulmuþ, özellikle 1950 yýl-
larýnda canlýlýk gösteren bu faaliyet son
zamanlara kadar sürmüþtür. Çalýþmalar
esnasýnda sadece harap olan kýsýmlar de-
ðil binanýn zengin mimari tezyinatý da res-
tore edilmiþtir. 56 × 81 m. ebadýnda olup
tipik bir dört eyvanlý medrese planýna sa-
hip yapýnýn köþelerinde yüksek minareler
bulunmaktadýr. Sivri kemerli devâsâ cüm-
le kapýsýndan geçilerek avluya açýlan ey-
vandan baþka bu eyvanýn iki tarafýnda yer
alan ve dik açýlý birer dirsek teþkil eden
koridorlarla avluya ulaþýlmaktadýr. Bina-
nýn meydana bakan köþelerinde bir kena-
rý 30 m. uzunluðunda, kare planlý ve üzer-
leri kubbeyle örtülü iki dershane vardýr.
Bu dershaneler ayrýca doðrudan dýþarýya
açýlan kapýlarla da meydanla baðlantýlý-
dýr. Avluya bakan giriþ eyvanýnýn tam kar-
þýsýnda yer alan kýble eyvanýnýn arkasýn-

sinüs cetvelleri oluþturduðu bilinmekte-
dir (bk. ZÎC-i ULUÐ BEY). Uluð Bey’e isnadý
þüpheli olan TârîÅ-i Ulus-i Erba£a Fars-
ça olarak kaleme alýnmýþ, fakat tamamý
günümüze kadar gelmemiþtir. Hükümda-
rýn çevresindeki tarihçilerden birinin yaz-
mýþ olabileceði ileri sürülen bu eser Mo-
ðol Ýmparatorluðu’nun parçalanmasýndan
sonra kurulan Çin ve Moðolistan, Altýn Or-
da Devleti (Cuciler), Ýran ve Çaðatay Türk-
leri’nin Orta Asya’daki devletlerini konu al-
mýþtýr (Göker, s. 120-121).
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