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gürlerinden bazýlarýnýn seçilerek burada
uygulanmýþ olmasý muhtemeldir. Kümbet
içten kubbeyle örtülüdür ve sekizgen göv-
deden kubbeye istiridye kabuðu biçimin-
de öðelerle geçilmiþtir. Yapýnýn beþik to-
nozla örtülü, dikdörtgen planlý kriptasýn-
da bir sanduka bulunmaktadýr. Kümbe-
tin ne zaman ve kimin için yapýldýðý kesin
þekilde bilinmemektedir. Araþtýrmacýlar,
Saltuklu Emîri Ýzzeddin Saltuk zamanýn-
da XII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnýn ortalarýnda
inþa edilmiþ olabileceði görüþünde birleþ-
mektedir.

Emîr Saltuk Kümbeti’nin güneydoðu-
sunda yer alan ikinci kümbet Anonim
Kümbet I olarak adlandýrýlmaktadýr. Dört
köþesi pahlý kare kaide üzerinde üç katlý
silmeden sonra onikigen gövde yer almak-
tadýr. Cephelerdeki kemerli düzenlemenin
ardýndan silindirik gövdeli devam eden
kümbet taþ bir külâhla örtülüdür. Yapý-
nýn cephelerinde köþelerde sade sütunçe
baþlýklarýna sahip ince uzun çift sütunçe-
ler silmeli sivri kemerlerle baðlanmýþtýr.
Kümbete giriþ batý yönündeki kapýyla sað-
lanmakta, kuzey ve güney cephelerinde
köþeleri sütunçeli ve mukarnas kavsaralý
pencereler bulunmaktadýr. Silindirik kas-
nak kýsmýnda kýrmýzý taþ üzerine iþlenmiþ
zencerek motifi bordür halinde dolanmak-
tadýr. Yapýnýn gövdesi içten silindirik olup
kubbeyle örtülüdür. Altta kripta katýnýn
varlýðý da bilinmektedir. Ýnþa tarihi kesin
bilinmeyen yapý XIV. yüzyýlýn ilk çeyreðine
tarihlendirilmektedir. Anonim Kümbet I’in
hemen yanýndaki üçüncü kümbet (Emîr
Saltuk Kümbeti’nin güneybatýsýnda) yine
onikigen gövdeli ve taþ külâhla örtülüdür.
Kümbetin gövdesi her cephede silmeler-
le oluþturulmuþ sivri kemerli düzenlemey-
le hareketlendirilmiþtir. Silindirik gövde
burmalý bir halat silmeyle sonlanmakta-
dýr. Ýnþa tarihi bilinmeyen bu yapý da XIV.

yüzyýla tarihlendirilmektedir. Ayný alanda
yer alan dördüncü kümbet Emîr Saltuk
Kümbeti’nin batýsýnda olup kare planlýdýr.
Dört yana eðimli taþ kaplama bir çatýyla
örtülen yapýnýn doðu cephesinde bir pen-
cere, kuzey cephesinde kapýsý bulunmak-
tadýr. Ýnþa tarihi belli olmayan yapý Saltuk-
lu dönemi sonrasýnda belki de XIII. yüz-
yýlda yapýlmýþtýr.
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II. Murad tarafýndan inþa ettirilen cami,
saatli medrese, mektep, sebil, çeþme ve
hazîreden meydana gelen küçük bir kül-
liyedir. Camiyi 841-851 (1437-1447) yýllarý
arasýnda Mimar Muslihuddin ve Þehâbed-
din Usta’nýn yaptýðý kabul edilmektedir.
XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Peykler Medre-
sesi külliyeye eklenmiþtir. 1176 (1762) dep-
reminde hasar gören cami 1177’de (1763-
64) III. Mustafa tarafýndan onartýlmýþtýr.
Bu onarýma iliþkin kitâbe son cemaat ye-

lýklarla sonlanmaktadýr. Silindirik kasnak
kenarlardan yaklaþýk 0,50 m. kadar içeri-
den baþlamaktadýr. Kasnaðý altta dilimli,
ortada halat örgülü, en üstte yaprak dilim-
li üç kattan meydana gelen silmeler çev-
relemektedir. Kümbetin taþ külâhý koni bi-
çiminde yükselirken ortada sivri kubbeye
dönüþmüþtür. Ýki renkli taþýn alternatif
olarak kullanýldýðý kümbet gövdesinin her
cephesinde ortada çokgen kesitli sade bir
sütun baþlýðýna sahip sütunçenin ayýrdýðý
yuvarlak kemerli ikiz pencereler yer almak-
tadýr. Bunlardan kuzey, doðu, batý ve gü-
ney yöndekilerde dehliz þeklinde açýklýk-
lar görülürken diðerleri saðýr niþler þek-
lindedir. Pencerelerin kemerlerini çevre-
leyen iki katlý silme kesilmeyip devam et-
mekte ve kümbetin bütün cephelerini pen-
cerelerin alt hizasýndan devam ederek do-
laþmaktadýr. Kümbetin kapýsý kuzey cep-
hesindedir; silmelerle çevrelenmiþ yuvar-
lak kemerinin aynasýnda altý köþeli yýldýz-
lardan oluþan geometrik düzenleme ve
düz lentosu üzerinde geometrik geçme-
lerden meydana gelen süsleme yer almýþ-
týr. Silindirik kasnakta kümbetin sekizgen
gövdesinin köþelerine gelecek biçimde üç-
gen kesitli, dikdörtgen açýklýklý ve yuvar-
lak kemerli niþler yerleþtirilmiþtir. Niþle-
rin üçgen dilim þeklindeki örtülerinde ýþýn-
sal düzenleme üzerinde her birinde fark-
lý hayvan figürleri ve bitkisel figürler yer
almaktadýr. Kuzey yönündeki kapýnýn sa-
ðýndaki ilk niþte gövdeleri birbirine dolan-
mýþ bir çift ejder, ikinci niþte bir hayvan
(yarasa [?]) figürü, üçüncüsünde kanat-
larý iki yana açýk bir kartal, dördüncüsün-
de uzun kulaklý bir tavþan (?), beþincisin-
de bir boða baþý ve boynuzlarý arasýnda bir
insan baþý, altýncý ve yedinci niþlerde bit-
kisel motifler, sekizinci niþte kartal baþlý,
insan vücutlu bir figür tasvir edilmiþtir. On
iki hayvanlý Türk takvimine ait hayvan fi-
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lü, çokgen kasnaklý ve pandantiflidir. Re-
vaklarda kuzey kanadýnda yeþil Eðriboz
taþýndan ve granitten yontulanlar dýþýn-
daki bütün sütunlar mermerdendir. Avlu
duvarlarý iki sýra pencere düzenine sahip-
tir. Avluda giriþ revaklarýnýn geniþ ve yük-
sek tutularak vurgulanmasý ve revak cep-
helerinin hareketlendirilmesi dikkat çeki-
cidir. Son cemaat yerinin ortasýnda yer
alan ve oldukça yüksek tutulan taçkapý-
nýn dikdörtgen cephesini iç içe yerleþtiril-
miþ silmeler kuþatýr. Giriþi barýndýran ni-
þin köþeleri mukarnas çerçeveli sütunçe-
lerle yumuþatýlmýþ, yan yüzeyleri mukarnas
kavsaralý yarým sekizgen planlý küçük niþ-
lerle hareketlendirilmiþtir. Bunlarýn üze-
rinde sülüs ve reyhanî hatlarla yazýlmýþ is-
tifli âyet ve hadis levhalarý mevcuttur. Ay-
rýca giriþin üzerinde sülüs ve kûfî hatlý in-
þa kitâbesi bulunmaktadýr. Mukarnas dol-
gulu kavsara püsküllü sarkýtlarýyla son de-
rece gösteriþlidir. Taçkapýnýn yanlarýna bi-
rer adet tâli giriþle üçer adet ikili pencere
yerleþtirilmiþtir. Alt sýradaki pencereler-
den taçkapýya en yakýn olan ikisi ayný za-
manda mihrâbiye olarak tasarlanmýþtýr.
Basýk kemerli tâli giriþlerin üzerinde kitâ-
be levhalarý görülmektedir.

Enine geliþmiþ dikdörtgen biçimindeki
harim mekâný merkezde 24,10 m. çapýn-
da ana kubbe, yanlarda 10,50 m. çapýn-
da ikiþerden dört kubbe ile örtülüdür. Ana
kubbe ile yan kubbeler arasýndaki üçgen
alanlarda mukarnaslý dört küçük kubbe-

cik yer almýþtýr. Dýþtan yirmi dört köþeli
kasnaða oturan ana kubbe kesme taþla
örülmüþ altý adet geniþ kemerle taþýnmak-
tadýr; kemerlerin doðuda ve batýdaki iki ta-
nesi serbesttir, güney ve kuzeydeki dört
tanesi duvarlara gömülmüþ kesme taþ ör-
gülü altý pâyeye oturmaktadýr. Mukarnas-
lý kubbe eteðinde prizmatik üçgenlerden
meydana gelen bir kuþak yer almaktadýr.
Güneybatýdaki içten yirmi dört dilimli, yir-
mi kenarlý kasnaða oturan kubbe güney
yönündeki kubbelerden olup kubbeye mu-
karnaslarla, güneydoðu köþesindeki kub-
beye ise pandantiflerle; sekizgen kasnak-
lara oturan kuzeydeki kubbelerden kuzey-
batýdakine mukarnas dolgulu ve beþer di-
limli tromplar, kuzeydoðudakine ise sade
tromplarla geçilmektedir. Kubbelerin kas-
naklarýnda sivri kemerli alçý pencereler bu-
lunmaktadýr.

Mermer mihrap silmelerle çevrelenmiþ-
tir ve oldukça sade görünümlüdür. Mih-
rapta dilimli kemerli kavsaraya sahip yedi
kenarlý niþin köþelerinde yeþil kongleme-
ra taþýndan sütunçeler yer almaktadýr. Taç
kýsmýnda dilimli tepeliklerden meydana
gelen bir düzenleme görülmektedir. Mer-
mer minber alýþýlmýþýn dýþýnda yarým ke-
merli bir geçiþ açýklýðýna sahiptir ve süs-
lemesizdir. Ýki satýr halinde kelime-i tevhi-
din yazýlý olduðu kapý üzerinde iri palmet
motifli bir tepelik vardýr. Köþk kýsmý di-
limli kemerli düzenlenmiþ olup prizmatik
üçgenlerle külâha geçiþ saðlanmýþtýr. Ah-
þap vaaz kürsüsü altta dilimli kemerli kü-
çük açýklýklara sahiptir. Gövdede yýldýzdan
geliþen geometrik kompozisyonlu bir dü-
zenleme bulunmaktadýr. Harimin kuzeyin-
de cümle kapýsýnýn iki yanýnda mermer
korkuluklu birer mahfil mevcuttur. Hari-

ri revakýnda, taçkapý eksenindeki keme-
rin aynalarýnda iki beyzî madalyon içinde
yer almaktadýr. Yakýn zamanda da cami
esaslý bir tamir geçirmiþtir. Kareye yakýn
dikdörtgen planlý cami enine dikdörtgen
planlý harim (60,41 × 23,90 m.) ve revaklý
avludan (60,70 × 35,50 m.) meydana gel-
mektedir. Revaklý avlunun dört köþesine
minare yerleþtirilmiþtir. Osmanlý mimari-
sinin merkezî planlý camilerinin ilk örne-
ðini oluþturan yapý þadýrvanlý-revaklý avlu-
suyla son derece önemlidir.

Batý, kuzey ve güneyde üç kapýsý bulu-
nan avlunun batý kapýsý gösteriþlidir. Ya-
pýyla çarþý iliþkisinin dikkati çektiði bu ka-
pýya eðimli araziden dolayý basamaklarla
ulaþýlmaktadýr; beyaz mermerle örülü dik-
dörtgen kitlesi cepheden öne çýkýntýlýdýr.
Kapýyý kuþatan niþin köþelerindeki sütun-
çeler kum saatleri ve örgü motifleriyle do-
natýlmýþ olup niþin sivri kemeri tersyüz di-
zilmiþ kýrmýzý-beyaz palmetlerle bezelidir.
Ayný þekilde önü basamaklý kuzey kapýsý
batý giriþine göre daha yalýndýr. Mermer
yerine küfeki taþýyla örülen kapýnýn basýk
kemeriyle bunu çevreleyen niþin sivri ke-
merinde iki renkli örgü dýþýnda herhangi
bir bezeme görülmemektedir. Doðu yö-
nüne açýlan avlu kapýsý en mütevazi ola-
nýdýr. Yirmi iki birimden meydana gelen
revaklý avluda harim duvarý boyunca uza-
nan yedi birimli son cemaat yeri bulun-
maktadýr. Güneydoðu köþesindeki tekne
tonozlu birim hariç diðerleri kubbe örtü-
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içleri kýrmýzý taþ dolgulu birer pano var-
dýr. Kaidesine 1278 (1861) yýlýnda Þâkir
Aða tarafýndan bir çeþme yaptýrýldýðý bi-
linmektedir. Avlunun kuzeydoðu köþesin-
de “yivli minare” diye bilinen minare yer
almaktadýr. “Þeþhaneli”, “kaval”, keþif bel-
gelerinde ise “çubuklu minare” denilen
tek þerefeli minare plan ve süsleme baký-
mýndan burmalý minareye benzerse de
burada kaide köþelerindeki sütunçeler ara-
sýnda kemerlere ve panolara yer verilme-
miþtir. Son cemaat yeriyle avlu revaklarý-
nýn kubbelerinde ve geçiþ elemanlarýnda
görülen özgün kalem iþleri 1177 (1763-
64) tamirinde desenlerin çizgilerine sadýk
kalýnarak XVIII. yüzyýlýn zevk ve tekniðine
uygun biçiminde yenilenmiþtir. Büyük or-
ta kubbede saðdaki iki kubbeden kýble du-
varýna yakýn olanýnda ve soldaki kubbeler-
den son cemaat yeri tarafýndakinde öz-
gün kalem iþleri bulunmuþtur.

Caminin doðusunda iki medrese yer al-
maktadýr. II. Murad tarafýndan yaptýrýlan
ilk medrese saatli medresedir. Dikdörtgen
planlý yapý revaklý avlu etrafýnda on yedi
kubbeli öðrenci odasý, bir yazlýk ve bir kýþ-

lýk dershane odasýndan meydana gelmek-
tedir. Üzerleri kubbe ile örtülü birimlerde
bir ocak, bazýlarýnda dört olmak üzere do-
lap niþi ile biri revaklý avluya, üçü dýþarýya
açýlan pencereleri bulunmaktadýr. Tama-
men kesme taþtan inþa edilen medrese
günümüzde restore edilmiþtir. Fâtih Sul-
tan Mehmed’in yaptýrdýðý ikinci medrese
Peykler Medresesi adýyla tanýnmaktadýr.
Bu yapý da dikdörtgen planlýdýr; revaklý av-
lu etrafýnda on beþi öðrenci odasý on dokuz
birim ve biri açýk eyvanlý, diðeri kapalý iki
dershanesi vardýr. Bu birimlerde bir ocak,
iki dolap niþi ile biri revaklý avluya, ikisi dýþa-
rýya açýlan pencereleri mevcuttur ve üzer-
leri kubbe ile örtülüdür. Edirne Vakýflar
Bölge Müdürlüðü’nün imareti olarak kul-
lanýlan medrese yaz aylarýnda Edirne Ye-
ni Saray kazýsý için kazýevi görevi yapmak-
tadýr. Günümüze ulaþmayan Üç Þerefeli
Mektebi’nin kesin yeri bilinmemekle bir-
likte yapýnýn saatli medrese ile caminin
doðu kapýsý arasýnda kaldýðý tahmin edil-
mektedir. Mihrap cephesinde dönemin ile-
ri gelen ulemâ ve devlet adamlarýnýn def-
nedildiði hazîre yer almaktadýr. Yapýlan
araþtýrmalarda elli beþi kadýnlara, 139’u
erkeklere ait toplam 194 mezar taþýndan
en erken tarihlisi 1077 (1666), en geç ta-
rihlisi 1331 (1913) yýlýna ait olduðu tesbit
edilmiþtir. Hazîre duvarlarýnda Hekimbaþý
Yûsuf Efendi Sebili (1106/1694-95) ve Fi-
libeli Çelebi Aða Sebili (1216/1801) bulun-
maktadýr. Evliya Çelebi cami etrafýnýn çi-
çek bahçeleriyle çevrilmiþ olduðunu, mev-
simine göre saflar arasýnda vazolar içinde
çiçekler sýralandýðýný ve açýk pencereler-
den gelen çiçek kokularýyla namaz kýlýndý-
ðýný bildirmektedir.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Abdurrahman Hibrî, Enîsü’l-müsâmirîn: Edir-

ne Tarihi 1360-1650 (trc. Ratip Kazancýgil), Edir-
ne 1996, s. 23-24; Günümüz Türkçesiyle Ev-

min güneydoðu köþesinde 1759 tarihli
onarým defterlerinde “mahfil-i hümâyun”
diye belirtilen ve 1935’te ortadan kaldýrý-
lan fevkanî bir hünkâr mahfili yer almak-
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Üç Þerefeli Cami’nin dört minaresi bir-
birinden farklý süsleme özelliklerine sahip-
tir. Camiye adýný veren üç þerefeli minare
harimin kuzeybatýsýndadýr ve 6 m. çapýn-
da, 67,75 m. boyunda olup külâhla bera-
ber yüksekliði 76 metredir. Birinci merdi-
venle birinci ve ikinci þerefeye, ikinci mer-
divenle ikinci ve üçüncü þerefeye, üçüncü
merdivenle yalnýz üçüncü þerefeye çýkýl-
maktadýr. Zamanýnda en yüksek minare
olmasý bakýmýndan ayrýca çok önemlidir.
On iki köþeli kaidesinin yüzleri silme çer-
çeveler içine alýnmýþtýr ve Bursa kemerle-
riyle bezelidir. Kemerlerle çerçeveler ara-
sýnda kalan yüzeylere kýrmýzý taþ kakýlmýþ-
týr. Daireye yakýn çokgen gövde kýrmýzý
taþtan birbirine deðen zikzaklarla bezeli-
dir. Harimin kuzeydoðu köþesinde bulu-
nan ve süsleme düzeninden dolayý “bakla-
valý minare” diye anýlan minarenin Peyk-
ler Medresesi’nin yapýmý sýrasýnda Fâtih
Sultan Mehmed tarafýndan inþa ettirildi-
ði bilinmektedir. Kare kaideli ve iki þere-
feli minarenin gövdesinde kýrmýzý ve küfe-
ki taþýndan meydana gelen verev konum-
da kareler yer almaktadýr. Gövdesini he-
lezon biçiminde saran kýrmýzý-beyaz iri ka-
val silmelerden dolayý “burmalý minare”
diye adlandýrýlan tek þerefeli minare re-
vaklý avlunun kuzeybatý köþesindedir. 1176
(1762) depreminde hasar gören caminin
Sultan III. Mustafa tarafýndan tamir etti-
rilmesi sýrasýnda yaptýrýldýðý bilinen mina-
renin sekizgen kaidesinin beþ kenarýnda
mukarnaslý baþlýklý mermer sütunçeler yer
almaktadýr. Üzerinde yüksek sivri kemer-
ler bulunan ve ortalarýnda, kaþ kemerli,
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lunda gerilmiþ bir yay, belinde de üç ok ol-
duðu, böylece onun Bozok ve Üçok’un baþý,
yani bütün Oðuz-eli’nin hükümdarý kabul
edildiði düþünülür. Ayrýca Üçok Ýç Oðuz sa-
yýlýr, Bozoklar ise Taþ Oðuz / Dýþ Oðuz ola-
rak bilinir.

Oðuz-eli’ni teþkil eden iki kolun okla ilgi-
li adlar taþýmasý Batý Göktürk devrinden
kalma hâtýralara dayanýr. Çünkü Batý Gök-
türk kaðanlýðýnýn dayandýðý on boya On
Ok deniliyordu. Onlarýn ok adýyla anýlmala-
rýnýn da kaðanlardan birinin beylerine bi-
rer ok vermesinden ileri geldiði bilinmek-
tedir. Bu On Oklar, Oðuz-eli gibi eþit sayý-
da boylarý olan iki kola ayrýlmýþtý. Çinliler,
Isýk Göl’ün batýsý ve kuzeybatýsýnda yaþa-
yan beþ boyu Tulu, Isýk Göl’ün batýsýnda
Çu ve Talas ýrmaklarý boylarýnda oturan di-
ðer beþ boyu da Nuþepi (Nu-þe-pi) diye aný-
yorlardý. Yine Çin kaynaklarýna bu Nuþepi
kolunu oluþturan boylardan ikisi Asikie
(A-si-kie), ikisi ko-þu, biri de Pasaykan (Pa-
say-kan) adýný taþýyordu. Bunlardan koþu
boyu Kültigin kitâbesinde geçmektedir.
Oðuzlar’ýn Üçok kolunun her birinin ok
adýyla anýlan Batý Göktürkleri’nin bu beþ
boyunun üçünden çýktýðý düþünülebilir.
Oðuz Kaðan destanýnda Üçoklar’ýn Oðuz
Kaðan’ýn üç oðlundan türediðinin söylen-
mesi de bu ihtimali kuvvetlendirir. Kalan
iki boydan da (A-si-kie’ler ?) Bozoklar çýk-
mýþ olabilir.

Oðuzlar’ýn Ýslâmiyet’ten önceki tarihleri
hakkýnda destanî hâtýralara göre Bozok-
lar’dan Kayý, Yazýr, Avþar ve Beydili gibi dört
boy, yabgu unvanýný taþýyan ve kýþýn Sey-
hun’un aðzýna yakýn yerdeki Yenikent’te
yaþayan Oðuz hükümdarlarýný çýkardýðý hal-
de Üçoklar’dan ancak Eymir boyu yabgu
çýkarabilmiþtir. Fakat yine Seyhun boyla-
rýnda muhtemelen XI. yüzyýlýn ikinci yarý-
sýna ait Dede Korkut destanlarýndaki “ka-
lýn” (güçlü) Oðuz elinde iktidar Üçoklu Sa-
lur Kazan Bey’in elinde olup Bozoklar’ýn
baþý Uruz Koca ve kendisinden sonra to-
runu Deli Dündar ona tâbi idi. 1153’te Sul-
tan Sencer’i yenip esir alan Oðuz-eli’ndeki
Üçoklar’ýn baþýnda Tutý (Dudu) Bey bulunu-
yordu. Tutý Bey’in babasý Ýshak olup Dâd
Bey unvanýyla anýlýyordu. Dâd “adlî iþlere
bakan emîr” demektir. Tutý Bey’in dedesi-
nin Hýzýr olduðu bildirilir. Bunlar da onun
tanýnmýþ bir aileye mensubiyetini göste-
rir. Tutý Bey bütün beylerin baþý gibi gö-
rünüyorsa da Bozoklar’ýn baþbuðu Abdül-
hamid oðlu Korkut Bey’in onu metbu ta-
nýdýðý söylenemez. Þemseddin Ebû Þücâ‘,
Tutý Bey’in melik (hükümdar) unvanýný ala-
rak Belh yöresini, Bozoklar’ýn baþý Korkut
Bey’in de yine melik unvaný ile Merv yöresi-

ni ve onun kardeþi Muhammed’in Serahs’ý
idare ettiði sanýlýr.

XIII. yüzyýlda Moðol istilâsý üzerine Ana-
dolu’ya kalabalýk bir Oðuz kümesi geldi.
Moðollar’ýn Anadolu’ya da girmesiyle bun-
lar Memlükler idaresindeki Suriye’ye göç
etti. Oðuz kümesi Bozok, Üçok adlarýyla iki
kola ayrýlýyordu ve söz konusu adlarý taþý-
yan son Oðuz kümesiydi. Dede Korkut des-
tanlarýna esas teþkil eden hâtýralarýn da
onlardan kaynaklandýðý düþünülebilir. Bu
Oðuz kümesinden Bozok kolunu baþlýca
Bayat, Avþar, Beydili, Döðer, Karkýn, Kýzýk
boylarý teþkil ediyor; Üçoklar’ý da Yüregir,
Kýnýk, Salur, Bayýndýr boylarý meydana ge-
tiriyordu. Elbistan çevresinde Dulkadýrlý
Beyliði’ni kuran Bozoklar (1337) Yozgat
bölgesiyle komþu yörelerde de yurt tu-
tarken Üçoklar, Çukurova’nýn Memlükler
tarafýndan fethinde önemli rol oynayýp bu-
rada yerleþtiler ve Üçok adýný da uzun sü-
re taþýdýlar. Üçok boylarýnýn en kuvvetlisi
Yüregirler idi. Reisleri Ramazan Bey, XIV.
yüzyýlýn ikinci yarýsýnýn baþlarýnda Mem-
lükler tarafýndan bütün Türkmenler’in baþ-
buðu ilân edildi. Âþýkpaþazâde, herhalde
Ramazan’ýn mensup bulunduðu Yüregir
boyunun adýný hatýrlayamadýðý için ondan
Üçok’un oðlu Ramazan þeklinde bahseder.
Ramazan Bey’in oðlu Ýbrâhim Bey Ada-
na, Misis yöreleriyle diðer bazý yerleri içi-
ne alan bir beylik kurdu. Diðer bir Üçoklu
boy beyi ailesi de Dörtyol yöresinde Özerli
Beyliði’ni (Özeroðullarý) oluþturdu. Bu aile-
nin Kýnýk boyundan gelmesi muhtemel-
dir. XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda güneyde-
ki Türkmenler arasýnda Bozok, Üçok ge-
leneði hâlâ devam ediyordu. 1471’de Ha-
lep’teki bir toplantýda Memlük kumanda-
ný Yaþ Bek’in saðýnda Dulkadýr oðlu Þah
Budak, Eslemes oðlu Mehmed, Bozca oð-
lu Halil, Ýnal oðlu Hamza ve Gündüzoðlu
gibi Bozoklu beyler, solunda da Ramazan
oðlu Ömer Bey ile kardeþi ve diðer Üçok-
lu beyler oturmuþtu.

Câmi£u’t-tevârîÅ’teki listeye göre Üçok
boylarý þunlardýr: Bayýndýr, Biçene (Becene =
Peçenek), Çavundur (Çavuldur), Çepni, Salur
(Salgur), Eymür (Eymir), Alayuntlu, Üregir
(Yüreðir / Yüreðil), Ýkdir (Ýgdir / Ýðdir), Bük-
düz (Bügdüz / Büðdüz), Yýva (Ýva), Kýnýk. Söz
konusu boylardan meydana gelen Üçok-
lar özellikle Ýslâmiyet’ten sonraki devrede
büyük bir varlýk gösterdiler. Dede Korkut
destanlarýndaki Oðuz-eli gerçek bir el olup
Seyhun boylarýnda, Karaçuk daðlarýnýn
eteklerinde, muhtemelen XI. yüzyýlýn ikin-
ci yarýsýnda veya XII. yüzyýlda yaþamýþtýr.
Kýnýk boyuna mensup Selçuklu hânedaný
Üçoklar’ýn bütün tarihleri boyunca çýkar-

liyâ Çelebi Seyahatnâmesi (haz. Yücel Daðlý –
Seyit Ali Kahraman), Ýstanbul 2006, III/2, s. 562-
565; Ahmed Bâdî, Riyâz-ý Belde-i Edirne: Edir-
ne Bahçeleri (trc. Ratip Kazancýgil), Ýstanbul 2000,
I, 46-47; Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi,
Edirne 1939, s. 55-58; Oktay Aslanapa, Edirne’-
de Osmanlý Devri Âbideleri, Ýstanbul 1949, s.
14-31; a.mlf., “Edirne’de Türk Mimarisinin Ge-
liþmesi”, Edirne: Edirne’nin 600. Fetih Yýldönü-
mü Armaðan Kitabý, Ankara 1993, s. 225-226;
a.mlf., Türk Sanatý, Ýstanbul 1997, s. 234-238;
Aptullah Kuran, Ýlk Devir Osmanlý Mimarisinde
Cami, Ankara 1964, s. 54-56; Ayverdi, Osmanlý
Mi‘mârîsi II, s. 422-462; a.e. III, s. 225-231; Oral
Onur, Edirne Türk Tarihi Vesikalarýndan Kita-
beler, Ýstanbul 1972, s. 58, 111-117; a.mlf., Edir-
ne Minareleri, Edirne 1972, s. 38-47; F. Th. Dijke-
ma, The Ottoman Monumental Inscriptions in
Edirne, Leiden 1977, s. 26-31, 116-117, 129-131,
151-152, 162-163; Mustafa Bilge, Ýlk Osmanlý
Medreseleri, Ýstanbul 1984, s.153-156; M. Baha
Tanman, “Edirne’de Erken Dönem Osmanlý Ca-
mileri ve Özellikle Üç Þerefeli Cami Hakkýnda”,
Edirne: Serhattaki Payitaht (haz. Emin Nedret
Ýþli – M. Sabri Koz), Ýstanbul 1998, s. 339-352;
Yýldýz Demiriz, “Edirne Camilerinde Kalemiþleri”,
a.e., s. 378; Ayþegül Arslan, Edirne Üç Þerefeli
Camii Haziresi Mezar Taþlarý (yüksek lisans tezi,
2007), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü; Ayda Arel, “Üç Þerefeli Cami ve Osmanlý Mi-
marisinde Tipolojik Sýnýflandýrma Sorunu”, Mi-
marlýk, XI/6, Ýstanbul 1973, s. 17-19.

ÿN. Çiçek Akçýl
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ÜÇLEME

(bk. TESLÎS).
˜ ™

– —
ÜÇOKLAR

Yirmi dört Oðuz boyundan
sol kolu teþkil eden on iki boyun

ortak adý.
˜ ™

XIV. yüzyýlýn baþlarýnda yazýlan Oðuz Ka-
ðan destanýna göre Üçok ve diðer on iki
Oðuz boyunun genel ismi olan Bozok, Oðuz
Kaðan’ýn oðullarýna dayanýr. Destanda Oðuz
Kaðan’ýn avlanmak için gönderdiði üç bü-
yük oðlunun (Gün, Ay, Yýldýz) bir altýn yay
bulup getirdiði, batýya giden diðer üç oðlu-
nun ise (Gök, Dað, Deniz) üç gümüþ okla
döndüðü, yapýlan þölende sað yanýna Bo-
zoklar’ýn (üç büyük oðlu), sol yanýna Üçok-
lar’ýn (üç küçük oðlu) oturduðu ve ülkenin
oðullarý arasýnda paylaþtýrýldýðý bildirilir.
Oðuz Kaðan destanýnýn Câmi£u’t-tevârîÅ’-
teki Ýslâmî rivayetinde de Üçok’un üç ok-
tan geldiði belirtilir. Bu bilgilerden hare-
ketle Oðuzlar’ýn Bozok kolunun alâmeti-
nin yay, Üçok kolunun üç ok olduðu, yayýn
hâkimiyeti ve okun tâbiiyeti ifade ettiði
anlaþýlýr. 1038’de Büyük Selçuklu Hüküm-
darý Tuðrul Bey’in Nîþâbur’a girerken ko-


