
!arına çarptırıldı. İ dam cezaları Sultan Ab
dülmecid tarafından müebbet kalebend
liğe çevrildi. Yalnız Cafer- dem Paşa, Bab-ı 
Seraskeri'de sorgusu yapılıp Kuleli Kışla
sı'na getirilirken kayıktan atlayarak inti
har etti. Diğer sanıklardan ordu hizme
tinde olanların ordudan atılarak hapis ve 
sürgün cezası ile cezalandırılmaları ka
rarlaştırıldı. Bir kısmı Li m ni ve Rodos ada
larına sürgün edildi. 

Sorgulamalarından anlaşıldığına göre 
ayaklanma başlayınca elçiliklere. patrik
haneye ve şehir halkına hitaben Arif Bey 
vasıtasıyla yazılan bildiriler dağıtılacak, 
Cafer- dem Paşa. Arnavut askerlerle kont
rolü sağlamaya çalışacak, imalat Meclisi 
Reisi Rasim Bey, fedai grubu ile telgraf 
tellerini keserek dışarı ile haberleşmeyi 
önleyecek, Tophane müftüsü Bekir Efen
di de gereken desteği sağlayacaktı. Ferik 
Hüseyin Daim Paşa ise 18S9 yılında Kaf
kasya'dan istanbul'a göç eden ve o sırada 
işsiz durumda bulunan Çerkezler'i kolay
lıkla ikna ederek cemiyet saflarına ala
caktı. Cemiyet şeriat için çalıştığını ifade 
ederek ulema ve halkı da saflarına almayı 
planlamıştı . 

18S6 Isiahat Fermanı ile gayri müslim
lere tanınan haklardan rahatsız olanların 
başlattığı bu girişim gerçekleşmeden 
bastırtldığı halde daha sonra Yeni Osman
lılar ve Genç Türkler unvanıyla ortaya çı
kacak olan hareketler üzerinde etkili ol
muştur. Nitekim Namık Kemal. Kuleli 
Vak'ası'nı bir hürriyet hareketi olarakyo
rumlamış, olayı düzenleyenterin vekili er 
heyetince gizli şekilde muhakeme edil
mesinin Gülhane Hatt-ı Hümayunu'ndaki 
hukuki esaslara aykırı olduğunu ifade et
miştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

BA, Defter-i Mühimme-i Mektam, nr. 10, s. 6-
22; Takvim-i Vekayi', nr. 574, 2 Cemaziyelev
vel 1276; Ceride-i Havadis, nr. 961, 21 Rebiü
lahir 1276; Tercüman-ı Ahval, 1 O Rebiülevvel 
1278; Namık Kemal. " İnnallahe ye'mürü bi'l
adli ve'l-ihsan", Hürriyet, nr. 30, 18 Karrünusa
ni 1869; Mir'at-ı Hakikat (Miroğlu). s. 35; Ah
med Midhat, Üss-i inkılab, İstanbul 1294, 1, 74-
75; Memduh Paşa, Feveran-ı Ezman, 15 Teşri
nievvel 1324, s. 10; Yeni Tasvir-i E{kar, nr. 4, 3 
Haziran 1909; Ed. Engelhardt, Türkiye ve Tan
zimat (tre. Ali ReşadL İstanbul 1328, s. 548-
549; Gazi Ahmed Muhtar Paşa. Takvimü's-sinin 
(haz. Yücel Dağlı- Harnit Pehlivan! ı). Ankara 
1993, s. 138; Ahmed Rasim, Resimli ve Harita
lı Osmanlı Tarihi, İstanbul 1328-30, IV, 2111-
2112; Abdurrahman Şeref. Tarih Musahabe
leri, İstanbul 1340, s. 172; Uluğ İğdemir, Kuleli 
Vak 'ası Hakkında Bir Araştırma, Ankara 1937; 
Enver Ziya Karai, Osmanlı Tarihi, Ankara 1988, 
VI, 95-97; Danişmend, Kronoloji, IV, 188-190. 

~ ZEKERiYA TüRKMEN 

ı 
KUL LE 

--, 
( iliıı) 

L 
Eski bir ölçek. 

_j 

Arap dilcilerine göre kulle. "kaldırıp ta
şımak" manasındaki kull masdanndan 
"güçlü bir erkeğin taşıyabileceği su kü
pü" anlamında isimdir ( Tacü'l-'arüs, "1511" 
md.). Akkadca kulliu veya kullfı, İbranice 
kullis, Süryanlce ku ll eta kelimeleri "top
rak (veya bronz) küp" anlamına gelmekte
dir (v. Soden, ll, 926) . Latince'deculleus 1 
culeus, Grekçe'de koleos 1 kouleos "bü
yük su tutumu" demektir. Culleus ayrıca 
20 amfora hacmindeki bir sıvı ölçüsünü 
ifade eder (Lewis, s. 487) . Şehabeddin el
Hafacl önceki dilcilerden ayrılarak kulleyi 
Arapçalaşmış kelimeler arasında saymak
ta. ancak aslını belirtmemektedir (Şi
fa'ü'l-galrl, s. 251 ). Arapça'da önceleri bü
yük su küpünü ifade etmek için kullanı
lan kelimenin zamanla bir sıvı ölçüsüne 
isim olduğu anlaşılmaktadır. 

Bir hadiste iki kulle (kulleteyn) hacmin
deki suyun necaset tutmayacağı belirtil
mektedir (Wensinck, el-Mu'cem, "~ulle" 

md.). imam Şafii bu ölçünün Hecer kullesi 
olduğunu, İbn Cüreyc'in (ö. 150/767) göz
lemine göre bunlardan her birinin 2 Hi
caz kırbası veya biraz fazla su kaldırdığını 
söyledikten sonra söz konusu fazlalığın 
ihtiyaten yarım kırba şeklinde anlaşılması 
durumunda hadisteki kullenin yaklaşık 
hacminin 2,S kırbaya eşitleneceğini be
lirtmiş (el-Üm, ı. 4) ve bu yaklaşım özellik
le Şafiiler arasında genel kabul görmüş
tür. İbn Rahuye'ye (ö. 238/853) göre ise 
ilgili kulle yaklaşık 3 kırba veya 20 kovaya 
denktir. Bunun SOO Bağdat rıtlı ağırlığın
da su aldığı da ileri sürülmektedir. Ahmed 
b. Hanbel'den de 2 veya 2,S kırbaya eşit 
olduğuna dair iki farklı görüş rivayet edil
miştir (İbnü'l-Münzir en-NisabGrt, I, 262). 
Hecer kullesinin 2j- kırba su aldığı da söy
lenmiştir. Muhammed b. Ahmed el-Ha
rizmi de (ö. 387/997) Araplar'a ait bir kap 
olan kullenin hadisçilere göre 2,S büyük 
kırbaya denk geldiğini kaydeder (Mefatf
l_ıu '1-'ulüm, s. ı ı). Hicaz kırbasının yakla
şık 1 00 Bağdat rıtlı su kaldırdığı hususun
da görüş birliği vardır. Dolayısıyla 2,S Hi
caz kırbası hacmindeki kullenin ölçtüğü 
suyun ağırlığı şöyledir : 2SO Bağdat rıtlı 
= 223 1~ Mısır rıtlı = S3t Dımaşk rıtlı 
= 44 1~ H alep rıtlı = 40fs Kudüs rıtlı = 3St 
Ba'lebek rıtlı = 12S mena = 22SOO miskal 
= 32142~ dirhem. Bu da 9S.62S kg. su
ya tekabül eder. Abdürrezzak es-San'a-

KU LLE 

nl'ye göre 2 ku lle 1 faraka eşitken (el-Mu
şannef, 1, 79) Beyhaki'nin naklettiği bir 
rivayette 1 kulle 2 faraka denktir ( es-Sü
nenü 'l-kübra, 1, 263) . Önceki kayıt bir is
tinsah hatası olmalıdır. Kullenin 2SO Bağ
dat rıtlı veya 2SO men su aldığına dair gö
rüşleri aktaran Gazzali dilcilerin hilafına 
kulleye bir devenin kaldırıp taşıyabilmesi 
sebebiyle bu ismin verildiğini ve nisbeten 
narin olan Arap develerine ancak 160 me
na yüklenebileceğini. dolayısıyla Şafii fa
kihlerinden Zübeyr b. Ahmed ez-Zübeyri 
(ö. 3 ı 7 /929) ve Abdullah b. Ahmed el-Kaf
fal'in (ö. 417/1026) verdiği 1 SO menalık 
değerin daha doğru sayılabileceğini ileri 
sürer (el-Vasft fı'l-me?heb, ı. ı 70) . Söz ko
nusu kulleteynin hacmi. üç boyutu da 
1,2S el arşını olan kübe veya çapı O,S, 
yüksekliği 2.S arşın olan silindire eşittir. 
Dolayısıyla Hecer kullesinin hacmi küp 
için 96,299 dm3 , silindir için 96,762 dm3 

şeklinde hesaplanır. Her ikisi de yukarı
daki değere yakındır. 

Hadis ve fıkıh alimleri arasında tartış
malara konu olan ve yaklaşık teorik bir 
değeri temsil eden bu kulle dışında gün
lük hayatta genellikle sıvı yağ ölçmekte 
kullanılan ku lleler daha küçük hacimlidir. 
Grekasıllı tabip Kusta b. Luka (ö . 300/ 
912). Grek sıvı ölçüsü birimi medimnosa 
tekabül eden kullenin 4 kısta eşit olduğu
nu söyler (Ki tab fi'l-vezn ve'l-keyl, vr. 71 b_ 

72'). Bu ölçek(4 x 476,7 12 gr.=) 1,906848 
kg. zeytinyağı veya (4 x 529,68 gr.=) 
2,11872 kg. su alır. İbnü'l-Uhuwe Kahire 
kullesinin 120. şehir dışındakilerin ise 11 S 
Kahire rıtlı yağ aldığını bildirir (Me'iilimü '1-
/s:urbe, s. 333) . İlgili rıtl144 dirhem oldu
ğuna göre birincisi ( 120 x 144 x 2,833 =) 
48.9S424 kg., ikincisi ( 115 x 144 x 2,833 =) 
46,91448 kg. şeklinde hesaplanır. Nusay
bin metropoliti Eliya(ö.m. 1049). kullenin 
1 o feliceye eşit olup her biri 420 miskal
lik30 Beled rıtlı, yani (30 x 420 x 4.414 =) 
SS,6164 kg. su kaldırdığın ı belirtir ( JRAS, 
Xll/1 [ 18801. s. 113). M. HenrySauvaire bu 
bilgiye düştüğü notta Darülbeyza zeytin
yağı kullesinin 30 kg., Cedide'ninkinin 
(Mazagan) 17,28 kg. ölçtüğünü kaydeder 
(a.g.e., a.y.). Fransa Ticaret Odası bülte
ninde verilen bilgilere ve Osmanlı DüyQn-ı 
Umfımiyye İdaresi verilerine dayanan G. 
Young'a göre 1890'Iarda Şam zeytinyağı 
kullesi 26 okka = 33,3S6 kg. , Trablus'unki 
24.S okka alırdı ( Corps de droit ottoman, 
lV, 368, 374) . J. G. Lorimer, Katif'te hurma 
ölçüsü olarak kullanılan kullenin 2 Katif 
mennine, yani 68, 7S ingiliz poutıduna 
(= 31,185 kg.) tekabül ettiğini bildirir (De

lflü 'l-ljalfc, ll, 849). 
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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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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-


