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dan dönüþtürülen Manisa Lisesi’nde iki yýl
tarih dersleri verdi; burada çýkarýlan Bi-
zim Lise adlý derginin yayýn direktörlüðü-
nü yaptý. Uluçay’ýn Manisa yýllarý çok ve-
rimli geçti. Genç Kýzýlaycýlar adlý öðren-
ci mecmuasýnýn yazý iþleri müdürlüðünü
yaptý; Manisa’da halkevi tarafýndan çýkarý-
lan Gediz isimli dergiye yazýlar yazdý. Ay-
rýca Manisa Halkevi’nin Dil, Tarih ve Ede-
biyat Þubesi baþkanlýðýný, Mart 1943’ten
itibaren Manisa Halkevi’nin yayýn organý
Gediz’in yazý iþleri direktörlüðünü yürüt-
tü. Daha 1938’de mahzen ve depolarda
kötü þartlar altýnda muhafaza edilen Ma-
nisa þer‘iyye sicillerine dikkat çekti ve yap-
týðý giriþimlerle bu önemli tarih kaynakla-
rýný yok olmaktan kurtardý. 433 deftere
ulaþan sicilleri önce Manisa Müzesi’ne nak-
lettirdi, ardýndan temizleyip tasnif etti. Pek
çoðu daðýnýk vaziyette bulunan defterleri
ciltletti. Daha sonra bu defterlerden fay-
dalanarak özelde Manisa ve genelde Batý
Anadolu tarihini aydýnlatan pek çok oriji-
nal eser ve makale yazdý.

6 Ocak 1947’de Balýkesir Necati Bey Eði-
tim Enstitüsü tarih öðretmenliðine tayin
edildi. Ancak buradaki görevi kýsa sürdü;
ayný yýl içerisinde Marif Vekâleti tarafýn-
dan iki yýllýðýna Londra’ya gönderildi. Ýngil-
tere’de özellikle British Library ve Public
Record Office’de araþtýrmalar yaptý; tes-
bit ettiði bazý yazmalarý daha sonra ilim
âlemine tanýttý. Ayrýca Paul Wittek’le ça-
lýþtý. Londra’da Ýngiliz okullarýný, tarih eði-
tim yöntemlerini ve ders kitaplarýný ince-
ledi. Ýngiltere’de on sekiz ay kaldýktan son-
ra Türkiye’ye döndü. Dönüþ sýrasýnda bir-
kaç gün Fransa’da Bibliothèque Nationa-
le ile Ýtalyan arþivlerinde çalýþtý ve araþtýr-
macýlarýn dikkatini Ýtalyan arþivlerinde bu-
lunan Türkçe belgelere çekti. Ýngiltere’de-
ki çalýþmalarý ve gözlemlerine dair 1950 yý-
lýnda “Ýngiliz Okullarýnda Tarih Öðretimi”
baþlýklý bir makale yazdý ve iki ülkedeki ta-
rih eðitimi sistemini karþýlaþtýrdý. Ayný yýl
Manisa milletvekilliði için Cumhuriyet Halk
Partisi’nden aday olmak istediyse de An-
kara’da yapýlan merkez yoklamasýndan
geçemedi. Topkapý Sarayý Müzesi Arþivi’n-
deki belgeleri tasnifle görevlendirildi. La-
jos Fekete’nin baþlattýðý tasnif çalýþma-
larýný tamamlama yolunda “H-Z” harfleri
arasýndaki belgelerin katalogunu hazýrla-
dý; ancak biraz aceleye getirildiðinden ka-
talogun yeniden gözden geçirilmesini is-
tedi. Muhtemelen bu sebeple veya baþka
bir sebepten dolayý kataloglarýn yayýmýn-
dan daha sonra vazgeçildi. Uluçay, bir yan-
dan belge tasnifiyle uðraþýrken bir yan-
dan da özellikle Avrupalýlar’ýn yüzyýllardan

beri hakkýnda gizemli ve hayal mahsulü
hikâyeler ürettiði Osmanlý haremiyle ilgi-
li kaynaklara dayanarak ciddi eserler ver-
meye baþladý. 1951’de Ýstanbul’da açýlan
Çapa Yüksek Öðretmen Okulu tarih öð-
retmenliðine getirildi ve ölünceye kadar
burada hocalýk yaptý. Bu görevi esnasýn-
da Darüþþafaka Lisesi’nde dersler verdi.
Hayatý boyunca sürekli öðretmenlik gö-
revinde bulundu ve idareciliðe iltifat et-
medi. 4 Aðustos 1970 tarihinde geçirdiði
bir beyin kanamasý neticesinde öldü. Ölü-
münden önce birkaç cilt olarak planladý-
ðý “Türkler Devri Manisa Tarihi Kronoloji-
si” üzerinde çalýþmaktaydý; eserin ancak
337 sayfalýk kýsmýný yazabilmiþti. Neþeli,
mütevazi, sohbet ehli, dürüst ve çekin-
gen bir kiþiliðe sahip olan Çaðatay Uluçay,
Türk Tarih Kurumu’nun muhabir ve Türk
Dil Kurumu’nun aslî üyesiydi. 1971’de Ma-
nisa’da öðretime açýlan bir ilkokula adý ve-
rilmiþtir.

Eserleri. Sosyal ve mahallî tarih alanýn-
da yaptýðý öncü çalýþmalarla dikkat çeken
bir araþtýrmacý olan M. Çaðatay Uluçay’ýn
kitap, makale ve bildiri þeklinde yayýmla-
dýðý eserlerinin sayýsý 300’ü geçmektedir.
Þer‘iyye sicillerinin mahallî ve sosyal tarih
açýsýndan önemini vurgulayarak bunlara
istinaden eþkýyalýk hareketlerini, bölgesel
güvenlik sorunlarýný, nüfus durumunu,
âyan ailelerini, günlük yaþamý, tarýmý, tica-
reti, esnaflýðý ve toplumun farklý kesimle-
rini inceleme konusu yapmýþtýr. Uluçay’ýn
eserlerini birincisi Manisa ve Batý Anado-
lu bölgesiyle, ikincisi Osmanlý harem haya-
týyla, üçüncüsü de hem kendi tecrübele-
ri hem Ýngiltere’deki gözlemleri ve edin-
diði birikimlerle tarih eðitimiyle ilgili ki-
tap ve makaleler olmak üzere üç baþlýk
altýnda toplamak mümkündür. Manisa
Tarihi (Ýstanbul 1939, Ýbrahim Gökçen
ile birlikte), Saruhanoðullarý ve Eserle-
rine Dair Vesikalar (I-II, Ýstanbul 1940-
1946), Manisa’daki Saray-ý Âmire ve
Þehzadeler Türbesi (Ýstanbul 1941),
XVII. Yüzyýlda Manisa’da Ziraat, Tica-
ret ve Esnaf Teþkilâtý (Ýstanbul 1942),
XVII. Asýrda Saruhan’da Eþkýyalýk ve
Halk Hareketleri (Ýstanbul 1944), Ma-
nisa Ünlüleri (Manisa 1946), 18. ve 19.
Yüzyýllarda Saruhan’da Eþkýyalýk ve
Halk Hareketleri (Ýstanbul 1955) adlý ki-
taplarý birinci; Osmanlý Sultanlarýna Aþk
Mektuplarý (Ýstanbul 1950), Harem’den
Mektuplar I (Ýstanbul 1956), Osmanlý
Saraylarýnda Harem Hayatýnýn Ýçyüzü
(Ýstanbul 1959), Harem II (Ankara 1971),
Padiþahlarýn Kadýnlarý ve Kýzlarý (An-
kara 1980) isimli eserleri ikinci kategoriye

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ersal Yavi, Tokat, Niksar, Zile, Artova, Erbaa,
Turhal, Reþadiye, Almus, Ýstanbul 1986, s. 165;
Semra Meral – Yusuf Meral, Her Yönüyle Zile,
[baský yeri ve tarihi yok], s. 23, 25; Halit Çal, “Zi-
le Ulu Câmisi”, Sanat Tarihi Dergisi, VII, Ýzmir
1994, s. 27-52.

Ýsmail Orman

ÿAhmet Vefa Çobanoðlu

– —
ULUÇ ALÝ

(bk. KILIÇ ALÝ PAÞA).
˜ ™

– —
ULUÇAY, Mustafa Çaðatay

(1908-1970)

Tarihçi, yazar.
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Çankýrý’ya baðlý Çerkeþ kasabasýnda doð-
du. Babasý Ârif Bey, annesi Hatice Haným’-
dýr. Aile lakabý Kadýkýranlar olup bazý yazý-
larýnda Kýranoðlu mahlasýný kullanmýþtýr.
Ýlkokulu Çerkeþ’te bitirdikten sonra 1925’-
te Ýzmir Erkek Muallim Mektebi’ne girdi.
Burada okulun müdür yardýmcýsý Faik To-
lunay herkese bir Türkçe ad verirken ona
da Çaðatay ismini uygun gördü ve daha
sonra bu isimle tanýndý. 1929’da Ankara’-
daki Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye
Enstitüsü Tarih-Coðrafya Bölümü’ne gir-
di. Ýlk yazýlarýný bu okulda el yazýsýyla çýka-
rýlan ÝHÝ adlý dergide yayýmladý. 29 Þubat
1933’te mezun olunca Burdur Ortaokulu
tarih öðretmenliðine tayin edildi. Bir öð-
retmen arkadaþýyla birlikte Gül isimli bir
mecmua çýkardý. 24 Kasým 1935’te uzun
yýllar görev yapacaðý Manisa Ortaokulu’na
geçti. Bu sýrada Kültür Bakanlýðý’nýn, ta-
rih-coðrafya öðretmenlerinin görev yer-
lerinde Türk Tarih Kurumu’nun yardýmcý
üyeleri sýfatýyla faaliyet göstermelerini
istemesi ve halkevlerinin bu yöndeki ça-
lýþmalarý teþvik etmesi Çaðatay Uluçay’ýn
araþtýrmaya ve yerel tarihe yönelmesin-
de etkili oldu. 1945’te Manisa Ortaokulu’n-
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15 Þubat 1889’da Bursa’da doðdu. Ba-
basý Mahmud Efendi, annesi Ayþe Haným’-
dýr. Ailesi Kanburoðlu lakabýyla anýlýyor-
du. Ýbtidâiye ve rüþdiyeyi 1905’te Bursa’-
da tamamladýktan sonra ayný yýl girdiði Ýs-
tanbul’daki Mekteb-i Týbbiyye’den 1913’-
te yüzbaþý rütbesiyle mezun oldu. Askerî
doktor olarak Balkan, I. Dünya ve Ýstiklâl
savaþlarýna katýldý. Balkan savaþlarýnda
Edirne cephesinde Vize ve Lüleburgaz’-
da, I. Dünya Savaþý’nda Çanakkale, Dobru-
ca, Romanya ve Bulgaristan cephelerinde
bulundu. Dönüþünde Edirne merkez he-
kimliðiyle görevlendirildi. Kasým 1918’de
Ýstanbul’da Harbiye Nezâreti Askerî Sýh-
hiye Dairesi IV. Þube istihbarat ve istatis-
tik þefliðine tayin edildi. 1921’de Târîh-i
Harb-i Sýhhî Encümeni umumi kâtipliði-
nin ardýndan Ankara’da Millî Müdafaa Ve-
kâleti Sýhhiye Dairesi reis muavinliðine, ay-
ný zamanda Sahra Sýhhiye Dairesi IV. Þu-
be müdür muavinliðine getirildi.

Osman Þevki Bey, daha sonra Garp Cep-
hesi’nde I. Fýrka Sýhhiye Bölüðü baþhekim-
liðine tayin edildiyse de IV. Alay’a tabip
olarak gönderildi ve bu alayla Büyük Taar-

ruz’da Kütahya, Ýnönü, Bozüyük, Kayan-
cý ve Bursa savaþlarýna katýldý. Bu sýrada
gözlerinde ve akciðerlerinde ortaya çýkan
hastalýk üzerine tedavi için Ýsviçre’ye gön-
derildi. Ýsviçre’de bulunduðu sýrada Ce-
nevre’de Eugène Pittard’dan antropoloji
dersleri aldý. Yurda dönüþünde Ýstanbul’-
da Erkân-ý Harbiyye Coðrafya Encüme-
ni’nde bir süre görev yaptý (1925); ardýn-
dan kendi isteðiyle Gülhane Askerî Hasta-
hanesi dahiliye müdürlüðüne tayin edildi.
Coðrafya Encümeni üyesi iken ilmî araþ-
týrma için Millî Müdafaa Vekâleti adýna
Cumhuriyet tarihinde Keþiþ daðýna ilk týr-
manýþý gerçekleþtirdi ve daðýn heybetin-
den etkilenip “ne ulu dað!” ifadesini kul-
landý. Ýstanbul’a dönünce Erkân-ý Harbiy-
ye-i Umûmiyye’ye verdiði raporda Keþiþ
daðýnýn adýnýn Uludað olarak deðiþtirilme-
sini istedi. Bunun üzerine Mareþal Fevzi
Çakmak’ýn emriyle Keþiþ daðýnýn adý Ulu-
dað’a çevrildi; soyadý kanunuyla da (1934)
kendisi Uludað soyadýný aldý. Gülhane As-
kerî Hastahanesi’nde dahiliye þefi iken ih-
tisasýný tamamlayýp röntgen mütehassýsý
olduysa da 1930’da  binbaþý rütbesiyle mâ-
lûlen emekliye ayrýldý. Ardýndan Bursa’da
verem dispanseri röntgen uzmaný oldu; Ýs-
tanbul’da Eyüpsultan Verem Dispanseri’n-
de baþhekimlik yaptý. Bu görevde iken Kon-
ya’dan milletvekili seçilerek (1935) V, VI,
VII. dönemde Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nde bulundu. 1936’da Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu baþkanlýðýný yürüt-
tü. 1946’da milletvekilliðinden ayrýlýnca Ýs-
tanbul Zehirli Gaz Ýþleri Müdürlüðü’nde,
bir müddet Cibali Tütün Fabrikasý tabip-
liðinde, nihayet Sýhhiye Müdürlüðü em-
rinde Ýstanbul Ýþ Yerleri Müfettiþliði’nde
çalýþtý ve tekrar emekliye ayrýldý (1953).
1953’ten beri yürüttüðü Ýstanbul Verem
Savaþ Derneði’nin dispanserler müfettiþ-
liði görevinde iken 19 Mart 1964 tarihin-
de Levent’teki evinde öldü ve Zincirlikuyu
Asrî Mezarlýðý’na defnedildi.

Türkiye’nin ilk radyologlarýndan, ayný za-
manda týp tarihi ve antropolojiyle ilgili ya-
zý yazan ilk kiþi olan Osman Þevki Uludað,
Türk Týp Tarihi Kurumu’nun kurucu üye-
lerindendir. Çoðunluðu Bursa ve Osmanlý
dönemi týp tarihi hakkýnda olmak üzere
pek çok araþtýrmasý vardýr; bunlarýn bü-
yük bir kýsmýný kitap ve risâle halinde neþ-
retmiþtir. Kitaplarýnýn baþlýcalarý þunlar-
dýr: Osmanlý Tabâbeti Tarihi (Ýstanbul
1334); Harb-i Umûmîde Sýhhî Tecrübe-
ler (Ýstanbul 1338); Beþbuçuk Asýrlýk
Türk Tabâbeti Tarihi (Ýstanbul 1341/
1925, 2. bs., sadeleþtiren: Ýlter Uzel, An-
kara 1991); Bursa ve Uludað (Ýstanbul

girmektedir. Çaðatay Uluçay’ýn ölümünden
sonra yayýmlanan, Topkapý Sarayý Müzesi
Arþivi’ndeki belgeleri kullanarak hazýrla-
dýðý son iki eseri ve daha önce neþredilen
bazý makaleleri padiþahlarýn haremi, ha-
remin yapýsý, hiyerarþisi, padiþahlarýn ka-
dýnlarý, kýzlarý ve haremdeki yaþantý hak-
kýnda bilgi veren öncü eserlerdir. Bu ko-
nular hemen hemen ilk defa onun tara-
fýndan güvenilir biçimde ele alýnýp incelen-
miþtir.

Uluçay’ýn mahallî tarihi önemseyen ba-
kýþ açýsý onun tarih eðitimi anlayýþýnýn te-
melini oluþturur. Çevre Ýncelemeleri-Ta-
rih Öðretimi adlý eseri (Ýstanbul 1958)
gerek kendi tecrübelerine gerekse Ýngil-
tere’de yaptýðý çalýþmalara dayanmakta
ve tarih eðitimiyle ilgili bakýþ açýsýný yan-
sýtmaktadýr. Uluçay, tarih derslerinde ak-
tif olmalarýný isteði öðrencilerin dikkatinin
çevrelerinde bulunan tarihî eserlere çe-
kilmesi ve çevrenin tarih öðretmeni için
bir laboratuvar vazifesi görmesi gerekti-
ði düþüncesindeydi. Esnek bir yöntemin
uygulanmasýný ve tarih eðitimi için resim,
harita, model, sergi, müze, kütüphane, ge-
zi, canlandýrma gibi araçlarýn kullanýlmasý-
ný savunan Çaðatay Uluçay, Himmet Akýn’-
la birlikte kaleme aldýðý ilkokul dört ve be-
þinci, ortaokul bir, iki ve üçüncü, Niyazi Ak-
þit’le beraber yazdýðý lise dördüncü sýnýf-
larýn tarih kitaplarýyla bu düþüncelerinin
hayata nasýl geçirileceðini ortaya koymuþ-
tur. Bunlarýn dýþýnda Hikâyelerle Tarih
Serisi, Meþhur Hükümdarlar Serisi,
Ünlü Padiþahlar Serisi, Kahramanlar
Serisi, Seyyahlar ve Kâþifler Serisi, Mu-
citler Serisi gibi adlarla popüler kitaplar
kaleme alarak tarihi kuru bir bilgi yýðýný
olmaktan kurtarmaya çalýþmýþ, ilk ve or-
taokullar için Tarih Ansiklopedisi hazýr-
lamýþtýr (Ýstanbul 1961). Uluçay’ýn Mani-
sa Kadýlarý ve Kadýlýk Teþkilâtý ile Sa-
ruhan’ý Ýdare Eden Þehzadeler, Mai-
yetleri ve Devirlerinde Yapýlan Eser-
lere Dair Bir Araþtýrma baþlýklý eserleri
Türk Tarih Kurumu’na verilmiþse de bu-
güne kadar basýlmamýþtýr. Ayrýca âyanlýk-
tan sürgünlere, sultan düðünlerine, Ce-
lâlî isyanlarýna, folklorik derlemelere ve
günlük gazete yazýlarýna kadar geniþ bir
yelpazede yazýlar ve makaleler kaleme al-
mýþtýr. Ali Ufkî Bey’in Mecmûa-i Sâz ü
Söz’ünü ilim âlemine ilk defa onun tanýt-
týðý bilinmektedir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Bayram Eyüp Ertürk, Mustafa Çaðatay Ulu-
çay, Hayatý, Eserleri ve Tarihçiliði (yüksek li-
sans tezi, 1993), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk
Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü; a.mlf., “Cum-
huriyet Devri Erken Dönem Türk Tarihçiliðinden

ULUDAÐ, Osman Þevki

Osman

Þevki

Uludað


