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be ile örtülüdür. Köþelerdeki yüksek tu-
tulmuþ sekizgen gövdeli aðýrlýk kuleleri de
kubbe ile örtülmüþtür. Harimi pandantif-
lerle geçiþi saðlanan üç kubbe ile kuze-
ye doðru geniþletilen caminin önünde üç
bölümlü son cemaat mahalli yer alýr. Dört
mermer sütun üzerinde ortada ikisi mu-
karnaslý, yanlarda diðer ikisi baklavalý baþ-
lýklara oturan yuvarlak kemerli açýklýklý son
cemaat yerinin üstü pandantiflerle geçi-
þi saðlanan üç kubbe ile örtülüdür. Orta
bölümde yer alan taçkapýnýn tasarýmýnda
renkli taþ panolar, iri silmeler ve mukar-
nas taklidi düzenleme dikkat çekicidir. Ge-
niþ bir niþ içine alýnan kapý kemeri üze-
rinde ve yan duvarlarda yenilemeye ait ta-
rih kitâbeleri yer almaktadýr. Niþin iki kö-
þesi koyu renkli mermer sütunçelerle yu-
muþatýlmýþtýr. Ahþap kapý kanatlarý iri ma-
dalyonlu üçer aynalý olarak düzenlenmiþ,
bitkisel dekorlu bordürle çevrelenmiþtir.
Üstteki iki aynayý ayýran yüzeyde kûfî ki-
tâbeler mevcuttur.

Eklektik etkiler taþýyan dýþ cephede, do-
lanan konsol dizili saçakta ve alt pencere-
leri çevreleyen kaþ kemerli çökertme çer-
çeveler dýþýnda süsleme bulunmamakta-
dýr. Üst sýrada yuvarlak kemerli üçlü pen-
cerelere sahip yapýda yüksek kasnaðýn her
yüzünde yuvarlak kemerli ikiþer pencere

açýlmýþtýr. Son cemaat yerindeki taçkapý
dýþýnda iki yanda yer alan yuvarlak kemer-
li kapýlarýn üstleri yarým kubbe ile örtülü
ahþap saçaklarla zenginleþtirilmiþtir. Ha-
rimde merkezî kubbeyi kuzey yönünde ta-
þýyan iki serbest pâye kare kesitli olup kö-
þeleri ve altlý üstlü çevresi kaval silmelerle
yumuþatýlmýþtýr. Kesme taþ malzemeyle
yapýlan mihrap üç yönde kývrýk dallý, bit-
kisel süslemeli geniþ bir bordürle sýnýrlan-
dýrýlmýþtýr. Niþin iki yanýnda ikiþer burma-
lý sütunçe yer almaktadýr; bunlarýn baþ-
lýklarý bir konsolla birleþtirilerek üstlerine
birer ýþýnsal düzenleme iþlenmiþtir. Geo-
metrik kompozisyonlu geniþ bir bordür
içinde iki yaný rozetli mihrap âyeti bulun-
maktadýr. Mukarnaslý mihrap niþi altta kaþ
kemerli sathî niþlerle yedi kenarlý olarak
yapýlmýþtýr. Geç dönem özelliklerini yansý-
tan kesme taþtan minber oldukça sade-
dir. Kaþ kemerli kapý açýklýðý üzerindeki
alýnlýkta kabarýk iri bir çiçek, yan aynala-
rýn ortasýnda birer kabara, alt kýsýmlarda
kabarýk çiçek, çarkýfelek motifleriyle alter-
natif biçimde yerleþtirilmiþ dilimli kemerli
ve ajurlu açýklýklarla sathî niþler iþlenmiþ-
tir. Geçiþ açýklýðý dilimli kemerli olup yu-
varlak kemerli açýklýklý köþk kýsmý piramit
bir külâhla örtülmüþtür. Caminin yenile-
nen minaresi de eklektik tarzdadýr ve ha-
fif içbükey yüzeylere sahip onaltýgen þek-
linde düzenlenmiþtir. Bu çokgen düzen-
leme þerefede ve petek kýsmýnda aynen
devam ettirilmiþ ve alemli armudî bir kub-
becikle sonlandýrýlmýþtýr.
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Zile Ulucamii. Tokat’ýn Zile ilçesinde yer
almaktadýr. Nasuh Paþa Camii adýyla da
tanýnan yapýnýn son cemaat mahallinde
bulunan ve ilk yapýya ait olan inþa kitâbe-
sinden, Selçuklu Sultaný III. Gýyâseddin Key-
husrev’in saltanatý esnasýnda 665 (1266-
67) senesinde Muhammed Zalûlî b. Ebû
Ali tarafýndan yaptýrýldýðý anlaþýlmakta ve
Sadrazam Nasuh Paþa’nýn Zile voyvodalýðý
sýrasýnda (1611-1614) onun saðladýðý mad-
dî imkânlarla tamir edildiði bilinmektedir.
Bu tamire ait kitâbe de son yenileme es-
nasýnda inþa kitâbesinin altýna yerleþtiril-
miþtir. XX. yüzyýlýn baþlarýnda harap du-
ruma gelen yapý yýktýrýlarak yerine bugün-
kü cami inþa edildiðinden ilk yapýnýn mi-
marisi hakkýnda bir bilgiye ulaþýlamamýþ-
týr.

Zile Kaymakamý Süleyman Necmi Bey’in
giriþimi ve yöre halkýnýn yardýmlarýyla 1909’-
da yaptýrýlan bugünkü yapý kesme taþtan
inþa edilmiþtir. Kare planlý olan yapý yük-
sek sekizgen kasnaða oturan tromplu kub-
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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
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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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