ULUDAÐ, Osman Þevki

girmektedir. Çaðatay Uluçay’ýn ölümünden
sonra yayýmlanan, Topkapý Sarayý Müzesi
Arþivi’ndeki belgeleri kullanarak hazýrladýðý son iki eseri ve daha önce neþredilen
bazý makaleleri padiþahlarýn haremi, haremin yapýsý, hiyerarþisi, padiþahlarýn kadýnlarý, kýzlarý ve haremdeki yaþantý hakkýnda bilgi veren öncü eserlerdir. Bu konular hemen hemen ilk defa onun tarafýndan güvenilir biçimde ele alýnýp incelenmiþtir.
Uluçay’ýn mahallî tarihi önemseyen bakýþ açýsý onun tarih eðitimi anlayýþýnýn temelini oluþturur. Çevre Ýncelemeleri-Tarih Öðretimi adlý eseri (Ýstanbul 1958)
gerek kendi tecrübelerine gerekse Ýngiltere’de yaptýðý çalýþmalara dayanmakta
ve tarih eðitimiyle ilgili bakýþ açýsýný yansýtmaktadýr. Uluçay, tarih derslerinde aktif olmalarýný isteði öðrencilerin dikkatinin
çevrelerinde bulunan tarihî eserlere çekilmesi ve çevrenin tarih öðretmeni için
bir laboratuvar vazifesi görmesi gerektiði düþüncesindeydi. Esnek bir yöntemin
uygulanmasýný ve tarih eðitimi için resim,
harita, model, sergi, müze, kütüphane, gezi, canlandýrma gibi araçlarýn kullanýlmasýný savunan Çaðatay Uluçay, Himmet Akýn’la birlikte kaleme aldýðý ilkokul dört ve beþinci, ortaokul bir, iki ve üçüncü, Niyazi Akþit’le beraber yazdýðý lise dördüncü sýnýflarýn tarih kitaplarýyla bu düþüncelerinin
hayata nasýl geçirileceðini ortaya koymuþtur. Bunlarýn dýþýnda Hikâyelerle Tarih
Serisi, Meþhur Hükümdarlar Serisi,
Ünlü Padiþahlar Serisi, Kahramanlar
Serisi, Seyyahlar ve Kâþifler Serisi, Mucitler Serisi gibi adlarla popüler kitaplar
kaleme alarak tarihi kuru bir bilgi yýðýný
olmaktan kurtarmaya çalýþmýþ, ilk ve ortaokullar için Tarih Ansiklopedisi hazýrlamýþtýr (Ýstanbul 1961). Uluçay’ýn Manisa Kadýlarý ve Kadýlýk Teþkilâtý ile Saruhan’ý Ýdare Eden Þehzadeler, Maiyetleri ve Devirlerinde Yapýlan Eserlere Dair Bir Araþtýrma baþlýklý eserleri
Türk Tarih Kurumu’na verilmiþse de bugüne kadar basýlmamýþtýr. Ayrýca âyanlýktan sürgünlere, sultan düðünlerine, Celâlî isyanlarýna, folklorik derlemelere ve
günlük gazete yazýlarýna kadar geniþ bir
yelpazede yazýlar ve makaleler kaleme almýþtýr. Ali Ufkî Bey’in Mecmûa-i Sâz ü
Söz’ünü ilim âlemine ilk defa onun tanýttýðý bilinmektedir.

Önemli Bir Ýsim: Mustafa Çaðatay Uluçay”, TT,
XX/118 (1993), s. 9-20; a.mlf., “Mustafa Çaðatay Uluçay Bibliyografyasý Denemesi”, Çaðdaþ
Türkiye Tarihi Araþtýrmalarý Dergisi, III/8, Ýzmir
1998, s. 385-406; Mahmut H. Þakiroðlu, “M. Çaðatay Uluçay”, TTK Belleten, XXXIV/136 (1970), s.
653-664; Kürþat Ekrem Uykucu, “Mustafa Çaðatay Uluçay ve Eserleri”, TD, sy. 25 (1971), s. 201212; Halil Ýnalcýk – Bahaeddin Yediyýldýz, “Türkiye’de Osmanlý Araþtýrmalarý”, TTK Bildiriler, XIII (2002), I, 156-157; Bahri Ata, “Bir Çankýrýlý Tarihçi: Mustafa Çaðatay Uluçay ve Tarih Eðitimine Katkýlarý”, Çankýrý Araþtýrmalarý, sy. 2, Çankýrý 2007, s. 35-41.
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Türk týp adamý, bestekâr.

15 Þubat 1889’da Bursa’da doðdu. Babasý Mahmud Efendi, annesi Ayþe Haným’dýr. Ailesi Kanburoðlu lakabýyla anýlýyordu. Ýbtidâiye ve rüþdiyeyi 1905’te Bursa’da tamamladýktan sonra ayný yýl girdiði Ýstanbul’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, Dobruca, Romanya ve Bulgaristan cephelerinde
bulundu. Dönüþünde Edirne merkez hekimliðiyle görevlendirildi. Kasým 1918’de
Ýstanbul’da Harbiye Nezâreti Askerî Sýhhiye Dairesi IV. Þube istihbarat ve istatistik þefliðine tayin edildi. 1921’de Târîh-i
Harb-i Sýhhî Encümeni umumi kâtipliðinin ardýndan Ankara’da Millî Müdafaa Vekâleti Sýhhiye Dairesi reis muavinliðine, ayný zamanda Sahra Sýhhiye Dairesi IV. Þube müdür muavinliðine getirildi.

Osman Þevki Bey, daha sonra Garp Cephesi’nde I. Fýrka Sýhhiye Bölüðü baþhekimliðine tayin edildiyse de IV. Alay’a tabip
olarak gönderildi ve bu alayla Büyük Taar-
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ruz’da Kütahya, Ýnönü, Bozüyük, Kayancý ve Bursa savaþlarýna katýldý. Bu sýrada
gözlerinde ve akciðerlerinde ortaya çýkan
hastalýk üzerine tedavi için Ýsviçre’ye gönderildi. Ýsviçre’de bulunduðu sýrada Cenevre’de Eugène Pittard’dan antropoloji
dersleri aldý. Yurda dönüþünde Ýstanbul’da Erkân-ý Harbiyye Coðrafya Encümeni’nde bir süre görev yaptý (1925); ardýndan kendi isteðiyle Gülhane Askerî Hastahanesi dahiliye müdürlüðüne tayin edildi.
Coðrafya Encümeni üyesi iken ilmî araþtýrma için Millî Müdafaa Vekâleti adýna
Cumhuriyet tarihinde Keþiþ daðýna ilk týrmanýþý gerçekleþtirdi ve daðýn heybetinden etkilenip “ne ulu dað!” ifadesini kullandý. Ýstanbul’a dönünce Erkân-ý Harbiyye-i Umûmiyye’ye verdiði raporda Keþiþ
daðýnýn adýnýn Uludað olarak deðiþtirilmesini istedi. Bunun üzerine Mareþal Fevzi
Çakmak’ýn emriyle Keþiþ daðýnýn adý Uludað’a çevrildi; soyadý kanunuyla da (1934)
kendisi Uludað soyadýný aldý. Gülhane Askerî Hastahanesi’nde dahiliye þefi iken ihtisasýný tamamlayýp röntgen mütehassýsý
olduysa da 1930’da binbaþý rütbesiyle mâlûlen emekliye ayrýldý. Ardýndan Bursa’da
verem dispanseri röntgen uzmaný oldu; Ýstanbul’da Eyüpsultan Verem Dispanseri’nde baþhekimlik yaptý. Bu görevde iken Konya’dan milletvekili seçilerek (1935) V, VI,
VII. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulundu. 1936’da Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu baþkanlýðýný yürüttü. 1946’da milletvekilliðinden ayrýlýnca Ýstanbul Zehirli Gaz Ýþleri Müdürlüðü’nde,
bir müddet Cibali Tütün Fabrikasý tabipliðinde, nihayet Sýhhiye Müdürlüðü emrinde Ýstanbul Ýþ Yerleri Müfettiþliði’nde
çalýþtý ve tekrar emekliye ayrýldý (1953).
1953’ten beri yürüttüðü Ýstanbul Verem
Savaþ Derneði’nin dispanserler müfettiþliði görevinde iken 19 Mart 1964 tarihinde Levent’teki evinde öldü ve Zincirlikuyu
Asrî Mezarlýðý’na defnedildi.
Türkiye’nin ilk radyologlarýndan, ayný zamanda týp tarihi ve antropolojiyle ilgili yazý yazan ilk kiþi olan Osman Þevki Uludað,
Türk Týp Tarihi Kurumu’nun kurucu üyelerindendir. Çoðunluðu Bursa ve Osmanlý
dönemi týp tarihi hakkýnda olmak üzere
pek çok araþtýrmasý vardýr; bunlarýn büyük bir kýsmýný kitap ve risâle halinde neþretmiþtir. Kitaplarýnýn baþlýcalarý þunlardýr: Osmanlý Tabâbeti Tarihi (Ýstanbul
1334); Harb-i Umûmîde Sýhhî Tecrübeler (Ýstanbul 1338); Beþbuçuk Asýrlýk
Türk Tabâbeti Tarihi (Ýstanbul 1341/
1925, 2. bs., sadeleþtiren: Ýlter Uzel, Ankara 1991); Bursa ve Uludað (Ýstanbul
123

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.
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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-

