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Giriş 

BİR RİSALE, BİR TÜRBE, BİR MENKIBE: 

İMAM SÜYÜTI'YE AİT RiSALENİN IŞIGINDA 

ÇİFTE SULTANLAR TÜRBESi'NE BİR B AKIŞ 

Gülgün UYAR* 

Osmanlı fethiyle birlikte İstanbul farklı bir kisveye bürünmüş, şehir 
yeni idarecilerini ve sakinlerini ağıdayacak şekilde imara açılmıştı. Bu imar 
faaliyetleri içerisinde cfu:ni, medrese, kütüphane gibi sosyal müesseselerin 
inşası ilk sıralarda yer almıştır. Diğer taraftan Bizans'tan tevfuüs edilen, fa
kat o sırada marnur durumda olmayan kilise, manastır ve küçük ibadet yerle
rinin bir kısmı "şenlendirme" siyaseti gereğince padişah, devlet erkarn ve 
bazı nüfuzlu şahıslar tarafından cami ve medreseye tahvil edilmiştir. 1 Bu şe

kilde kilise/manastır iken cami merkezli bir külliyeye dönüştürülen Bizans 
temelli Osmanlı yapısı eserlerden birisi ~e Koca Mustafa Paşa Cfu:nii'dir. 

' 
Koca Mustafa Paşa Külliyesi cami, medrese, sıbyan mektebi, · imaret, 

türbeler, hazire, sebiller, Sünbül Sinan Dergahı ve Zincirli Servi olarak bili

nen tarihi ağacı bünyesinde barındırır. Külliyenin avlusunda yer alan türbe
lerden birisi de Çifte Sultanlar'a aittir. Bu makalede Çifte Sultanlar türbesi-

Marmara Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, İsiilm Tarihi Anabilim Dalı 
Semavi E yi ce, "İstanbul' da Koca Mustafa Paşa Camii ve Onun Osmanlı-Türk Mimari
sindeki Yeri", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, V, 8 (Eylül 1953), 
ss. 153-182, s. 153. 
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nin tarihi geçmişi ve bu türbe etrafında oluşan kültür dokusu üzerinde duru

lacak, aynca bu türbede medfun olduklan rivayet edilen Hz. Hüseyin'in iki 

kızının İstanbul' a gelişlerine dair İmam Süyüti tarafından yazılmış olan 

Arapça bir risalenin Türkçe tercümeleri incelenmek suretiyle söz konusu ri

salede nakledilen menkıbenin değerlendirmesi yapılacaktır. 

Koca Mustafa Paşa Camü ve Çifte Sultanlar Türbesi 

Koca Mustafa Paşa Camii şehrin batısında, kara surlarına yakın bir 

bölgede, Fatih ilçesi dahilinde, Kocamustafapaşa, Ali Fakili Mahallesi, Koca 

Mustafa Paşa Caddesi/Koca Mustafa Paşa Medresesi sokağında yer almak
tadır.2 İstanbul'daki aynı adı taşıyan iki camiden birisidir.3 

Bugün Koca Mustafa Paşa Camii'nin bulunduğu mevkide 1453 sene

sinden önce Moni tu Hagiu Andreu en ti Krisi/Krisis adında bir kızlar ma

nastın ve bu manastırın bir kilisesi mevcuttu.4 Bu manastır Bizanslılar'a Hı

ristiyanlığı kabu1 ettirdiğine inanılan havarilerden Hagios Andreas (Aya 

Andre)'a ithaf edilınişti. İnşa tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte bu ına

nastırdan ilk olarak VIII. asırda bahsedildiği tesbit edilıniştir. Aynca burada 

en erken VI. asra doğru inşa edilen bir ibadet yerinin var olduğu tahmin edil

mektedir. Kızlar manastın zaman içinde tamirat görmüştür. Kilisesi ise 1284 

yılında İmparator VIII. Mikhailos'un (salt. 1261-1282) yeğeni Theodora ta
rafından yaptmlmıştır. 5 

Fatih devrinde (1453-1481) Rum Ortodoks cemaatinin elinde bulun
duğu tahmin edilen kilise, II. Bayezid döneminde Sadrazam Koca Mustafa 

Necdet İş li, İstanbul'da Sahabe Kabirve Makam/arı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 
ts., s. 79; B aha M. Tanınan, İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Siis/eme Özellikleri Tipo/oj i 
Denemeleri, I-IV, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 
1990, III, 797. 
Ayvansarayİ (120111787), Hadikatü'l-Cevfımi', haz. Ahmed Nezih Galitekin, İstanbul 
2001, s. 220. 
Evliyil Çelebi (1093/1682), Seyahatnfıme, I-IX, haz. Yücel Dağlı ve dğr., İstanbul 1996-, 
I, 165. . 
Eyice, "İstanbul'da ... ", s. 154-155, 156. 
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Paşa tarafından cfu:ni-tevhidhaneye dönüştürülmüş ve eski manastır binaları
nın yerine de bir teklee inşa edilmiştir (1489-1491). Cfu:ni ve teklee, farklı 

türde yapıların ilavesiyle genişlemiş ve bir külliyeye dönüşmüştür. Koca 
Mustafa Paşa Camii ve avlusunda yer alan yapılar zaman içinde çeşitli tadi
lat ve tamiratlar geçirmiştir.6 Bu cfu:ni aynı zamanda I. Ahmet zamanından 
itibaren minaresinde kandil yakılan ilk cfu:ni olarak anılır. 7 Külliyenin, bu 
bölgede Müslüman bir mahallenin doğmasını ve gelişmesini sağlayan bir 
mihver olduğu kabul edilir. 

Koca Mustafa Paşa Camii'nde yer alan tekleenin ilk şeyhi Çelebi Mu
hammed Cemaleddin'dir (v. ? 1493, 1494, 1505). Çelebi Halife olarak da 
anılan Muhammed Cemaleddin el-Halveti, II. Bayezid'in şelıziide iken 
Amasya'da sohbetlerine katıldığı ve kendisinden feyz aldığı bir zattı. II. 
Bayezid tahta geçtiğinde (1481) Çelebi Halife'yi İstanbul'a davet etmiş, Ko
ca Mustafa Paşa da şeyhten İstanbul'da kalmasını rica ederek cami harimin
deki hankabı ona tahsis etmişti. 8 Böylece bu teklee tııruk-ı aliyyenin Hal-

Cami ve külliyenin aynntılı mimari hususiyetleri ve külliyenin tarihi gelişimi için bkz. 
Ayvansariiyi, s. 220-222; Semavi Eyice, "Koca Mustafa Paşa Ciimii ve Külliyesi", DİA, 
XXVI, 133-136; Celal Es'ad, Eski İstanbul, Muhtar Halid Kitabhanesi, Dersaadet 1328, 
s. I 71; Tahsin Öz, İstanbul Cami/eri, I-II, Türk Tarih Kurumu Yayınlan, Ankara 1962, I, 
92; Aydın Yüksel, Osmanlı Mimarisinde II. Btiyezid Yavuz Sultan Devri (886-92611481-
1520), İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1983, s. 273-281; Tanman, m, 797-813; Nazif 
Velikahyaoğlu (Öztürk), Sümbü/iye Tarikatı ve Kocamustafapaşa Kül/iyesi, Çağn Yayın
lan, İstanbul1999. Hayli harap olan bu hayrat 1834-35 (1250) de II. Mahmud tarafından 
tamir ettirilmiştir. Aynca soldaki kitabeden 1847-48 (1264) de Abdülmecid tarafından da 
bir tamirat yapıldığı anlaşılmaktadır. bkz. Eyice, "İstanbul'da ... ", s. 155-161, 169-170. 
Koca Mustafa Paşa Medresesi de çeşitli tarihlerde tamir geçirmiş olmakla birlikte bunlar
dan XIX. yy. daki 1845, 1874, 1885, 1892 ve 1894 tarihli olanlan tesbit edilebilmiştir. 
bkz. S. Mübahat Kütükoğlu, XX. Asra Erişen İstanbul Medrese/eri, Türk Tarih Kurumu, 
Ankara 2000, s. 294. Sünbül Efendi Türbesi bugünkü biçimini 1250/1834-35 tarihli II. 
Mahmud onanmı ve Serasker Rıza Paşa'nın (v. 1920) vefatından az önce gerçekleştirdiği 
onanın sonucunda almıştır. bkz. Baha Tanman, "Sünbül Efendi Tekkesi", Dünden Bugü
ne İstanbul Ansik/opedisi, VII, 105-107, s. 107. 
İbrahim Hakkı Konyalı, "Kıyameti Koparacak Zencir", Revnakoğlu Arşivi, dosya no. 36/ 
belge no. 50; Kadircan Katlı, ''Minarelerde İlk Kandil", Revnakoğlu Arşivi, 118/119. 
Tahsin Yazıcı, ,"Fetihten Sonra İstanbul'da İlk Halveti Şeyhleri: Çelebi Muhammed 
Cemaleddin, Sünbül Sinan ve Merkez Efendi", İstanbul Enstitüsü Dergisi, II (1956), ss. 
87-113, s. 94-95. 
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vetiyye şubesinin İstanbul' daki ilk pir evi olmuştur. Çelebi Halife, yerine 
Sünbül Sinan olarak tanınan halifesi Yusuf b. Ali'yi (1465-1529) vasiyet et
miştir. Sünbül Sinan 1494 yılında meşiliat seecadesine cülüs etmiş ve otuz 
üç sene bu makamda bulunmuştur. Sünbüliyye aynı zamanda İstanbul'da fa
aliyet gösteren ilk tarikat kabul edilir. Dolayısıyla Sünbüli asitanesi tekke lis
telerinde ilk sırada sayılır.9 Bundan sonra itibaren cami ve tekke Koca Mus
tafa Paşa Tekkesi, Sünbül Efendi Hiinkiihı, Sünbül Sinan Tekkesi, Sünbül 

Efendi Tekkesi Camii, Sinan Baba türbesi10 olarak da anılmıştır. 11 Koca 
Mustafa Paşa Camii, Evliya Çelebi tarafindan Cami-i kebir olarak adlandırı
lır ve bulunduğu mahal de Zincirli Servi olarak tarif edilir. 12 Evliya Çelebi, 
farklı tarikatiara ait tekkeleri sayarken buradan Tekye-i Koca Mustafa olarak 

-bahseder. 13 

Koca Mustafa Paşa Camii 'nin bulunduğu mekan, Abbas! halifesi Ha
rün er-Reşid veliaht iken 163 (779-780) ve 165 (781-782) yıllarında Bizans'a 
karşı düzenlenen ve İstanbul'a kadar ulaşan seferlerle de irtibatlandınlmıştır. 
Bu seferlerde İstanbul'un yarısı fethedilmiş ve İmparator Alina/İlyana/Kıral 
Grando Mihal ile sulh anlaşması yapılmıştır. 14 Bunun üzerine halife, impara
tordan sığır derisi kadar bir yer istemiş ve o zaman Kızlar manastırılkenisesi 
bulunan semtte bir kale inşa ederek geride kalan askerlerini buraya yerleş-

Osmanlı Kaynaklarına Göre İstanbul, haz. Ahmed Nezih Galitekin, s. ; Işın, "Sün
bülilik", DİAB, VIII, 108; Ekrem Işın, "Tarikatlann İstanbul'da Gündelik Hayatı Şekil
lendirmesi üzerine Bazı Notlar (15-17. YüzyıllarY\1stanbul Armağanı 3, haz. Mustafa 
Armağan, İBB, İstanbul 1997, ss. 223-244, s. 240; Hür Mahmut Yücer, Osmanlı Toplu
mımda Tasavvuf (19. Yüzyıl), İnsan Yayınlan, .İstanbul 2003, s. 169. Tekkenin saray 
nezdindeki önemi için aynca bkz. Ekrem Işın, İstanbul'da Gündelik Hayat, İletişim, İs
tanbul 1995, s.30. 

10 Revnakoğlu Arşivi, 36/45. 
11 Semavi Eyice, "İstanbul'un Fetlıinde Bizans'ın Mimari Mirası", VII. Eyüpsultan Sempoz

yumu, s. 20-47, s. 41, 44; Yazıcı, s. 96-97, 98; Esin Demirel İşli, İstanbul Tekkeleri Mi
marisi Eklentileri ve Restorasyonu, Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimle
ri Enstitüsü, İstanbul 1998, s. 120; Işın, "Tarikatlann İstanbul'da ... ", s. 240; Eyice, "İs
tanbul'da ... ", s. 153-182. 

12 Evliya, I, 141. 
13 Evliyii, I, 131. 
14 N. Bozkurt, "Hiiıilnürreşid", DİA, XVI, 258-259. 
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tirmişti. Evliya Çelebi 'ye göre Müslümaniann bu mevkideki geçmişleri 

Ömer b. Alıdülaziz devrine kadar gitmektedir.15 

Evliya Çelebi, buradaki tekkenin ilk olarak Fatih döneminde inşa edil

diğini söyler. Koca Mustafa Paşa tarafından da daha sonra cami ve imaret 

yapılmıştır. Ona göre tekkenin ilk şeyhi, İstanbul'daki ilk tarikat piri olarak 
zikrettiği Habib Karamam'nin (v. 1496) müridi olan Şeyh Üveys'dir. 16 An
cak Amasya'da medfun bulunan Habib Karamam'nin, Cemaleddin el

Halvetfnin mürşidi olmaıda birlikte, İstanbul'a geldiği veya diğer müridi 

Şeyh Üveys'in Koca Mustafa Paşa' tekkesinin ilk şeyhi olduğuna dair bilgi 

bulunmiunaktadır. 

Koca Mustafa Paşa külliyesi içinde avlunun ortasında yer alan tarihi 

mekanıardan bir diğeri "Çifte Sultanlar'' olarak bilinen açık türbedir. 17 Etrafı 

kalın döküm demir arnpir parmaklıklarla çevrili türbe Sünbül Sinan'ın türbe

si ile Zincirli Servi arasında yer alır. 18 Bu türbede medfun bulunan çifte sul

taniann Hz. Hüseyin'in iki kızı olduğu rivayet edilmektedir. Bu türbenin in

şa tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Burada bir türbenin varlığı ve bu 

türbenin Hz. Hüseyin'in iki kızına ait oluşu hususunda bilinenler menkıbele

re ve halk inamşlanna dayanmaktadır. 

Süheyl Ünver, Aııkara Vakıflar Arşivi'nde no:1861/2'de kayıtlı def

terde sayılan tilibeler arasında ve Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kütüphane-

15 Evliya, I, 31, 131, 165; II, 88; ID, 11-12; N, ll; VII, 181-182. Harun er-Reş!d'in İstan
bul seferi ve onun komutanı Hz. Hüseyin'in soyundan gelen Seyyid Battal Gazi'nin İs
tanbul'daki faaliyetleri hakkında daha geniş bilgi için bkz. Evliya, I, 32, 150,201. 

16 Evliya, I, 131, 165. 
17 TÜrbenin mimari özellikleri şu şekilde verilmektedir: "Yerden 55 cm. yükseklikteki 

köfeki bir çerçeve üzerinde 190 cm.lik demir bir şebeke yükselir. Bu demir şebeke bütün 
türbe mahalliıli çevreler. Bu şebekenin üzerinden çıkan 16 kol türbenin üzerinde tepede· 
üzerinde 'Hu Maşaallah' yazan bir alemde noktalanır. Bu esas kabirierin malıallini dışta 
cami avlusu zemininden 125 cm. yükseklikte gayet gösterişli ikinc.i bir döküm şebeke 
çevreler. Türbeyi çevreleyen iç demir $ebeke üzerine sac plaketiere Yesiiri-zade Mustafa 
İzzet Efendi'ye ta'llkle yazdınlmış bir şiir monte edilmiştir." bkz. N. İşli, s. 79. Aynca 
bkz. Eyice-Tanınan, ''Koca Mustafa Paşa Külliyesi", D]AB, V, 33; Tanınan, III, 806. 

18 N. İşli, s. 79. 
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si'nde no:l23'te kayıtlı, Hakkalaade Mustafa Hilıni tarafından yazılan İs
tanbul ve Civarında Medfon Bulunan Bazı Ayan İsimleri adlı mecmuada Çif
te Sultanlar türbesine rastlanmamaktadır. 19 Diğer taraftan Hacı İsmail Bey
zade Osman Bey' e ait, Dersaadet'te 1304 (1886-87) senesinde basılan Mec

mu'a-i Cevami' adlı eserde yer alan "İstanbul'da Kalan Sahabe-i Kirarn 

Hazeratının İsimleri ve Türbe-i Şeritleri~' başlıklı kısımda Koca Mustafa Pa

şa Camii avlusunda Kerimeynü'l-mükerremeyn-i İmam-ı Hüseyin ismiyle bu 
türbeden bahsedilınektedir.20 Nuri Arlasez'e ait bir defterde 16 Receb 1305 
(29 Mart 1 888) tarihli bir notta bu türbeden söz edilınekte ve İmam Süyfi
ti'den naklen Hz. Hüseyin'in iki kerimesine ait olduğu kaydedilınektedir.21 

Cabi Ömer Efendi (ö. 1814?), Hüseyin Vassaf (ö. 1929) ve Ahmed Safi 
(1 851-1926) ise eserlerinde bu türbe hakkinda bilgi vermektedirler. Arşiv 
belgelerinde ise türbenin 1264 (1848) ve 1265 (1848) tarihli tamir kayıtları
na ulaşılabilınektedir. Bu durumda türbenin varlığı hakkındaki yazılı malu
mata 19. yy.' dan itibaren tesadüf edildiği söylenebilir. 

Çifte Sul~anlar türbesinin varlığına işaret eden eldeki en eski bilgi ise 
İmam Süyfiti'nin Koca Mustafa Paşa Camii'nin şerefiyyetine dair yazdığı bir 
risaleye atfedilınektedir. Bu risalenin aslı henüz tesbit edilememekle beraber 
Türkçe tercümesi vasıtasıyla söz konusu risalenin muhtevası hakkında bilgi 
edinmek mümkün bale gelınektedir. 1505'de vefat eden İmam Süyfiti'rıin bu 
konuda bir risale yazmış alınası o tarihlerde bu türbenin varlığından haber
dar olunduğunu gösterir. 

Türbenin tarihi seyrine bakıldığında II. Mahmud zamanında (1808-
1839) tamir edildiği ve bugünkü görünüşünü aldığı bilinmektedir. Kayıtlara 
göre II. Ma.hıİı.ud, Koca Mustafa Paşa Camii'nde selamlığa çıkıp Sünbül 
Efendi ve sair ehlullahı ziyaret etmekteydi (1224/1809).22 Avluda dikkatini 

19 A. Süheyl Ünver, İstanbul'un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, s. 137-142. 
20 İsmiiii Beyziide, "Mecmfi'a-i Ceviimi'", Osmanlı Kaynaklanna Göre İstanbul, haz. 

Ahmed N ezih Galitekin, İstanbul 2003, I, 1 1 8, 1 I 9. 
21 Nuri Arlasez, Süleymaniye Ktp., nr. 301/1-2, vr. 45a. 
22 Ciibi Ömer Efendi, Ciibf Tarihi, haz. Mehmet Ali Beyhan, I-II, Ankara 2003, I, 436. 
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çeken açık türbenin Hz. Hüseyin'in çocuklarından birinin kızına ait olduğu
na ve bu hanımın Bizans'a esir düştüğüne ve. burada medfun bulunduğuna 
dair rivayeri işiten II. Mahmud 1228 (1813) senesinde buraya bir türbe yap
tırmaya niyetlenmiştir.23 II. Mahmud bu türbe gibi İstanbul'daki diğer sahabe 
makam ve merkadierini de yenilemiştir. Devletin içinde bulunduğu mali sı
kıntıya rağmen bazı ciimi ve tekkelerle birlikte sahiibe türbelerini de tamir et
tirmesi II. Mahmud'un yeniçeriliğin kaldırıimasını müteakip askeri zaafiyete 
uğramak endişesiyle halk arasında teessüs eden hoşnutsuzluğu iziile etme 
gajreti olarak yorumlanmıştır.2~ II. Mahmud'un gördüğü bir rüya üzerine ve 
keriimetine istinaden bu türbeyi tamir ettirdiği de söylenir.25 

Padişah tamir öncesi türbe hakkındaki rivayetlerin doğruluğu konu
sunda vak'anüvis Hoca Asım Efendi'den bilgi isteıniştir. Asım Efendi, Hz. 

Hüseyin'in zamanında Rumeli bölgesinde tarihlerlu kaydettiği bir savaş ol
madığını bildirerek esir edilmek suretiyle Hz. Hüseyin'in kızlarından birinin 
İstanbul'a getirilmiş olmasını mümkün görmez. Ancak burada medfun olan 
kişinin Hz. Hüseyin'in nesiine mensup bir şerif olması ihtimaline binilen yi
ne de bu türbeyi yaptırarak hizmette bulunmasını tavsiye etmiştir (5 Receb 
1228/4 Temmuz 1813). Ciibi, evliid-ı İmiiı? Hüseyin'in kerimelerinden biri
nin burada medfun bulunduğunun şiiyi olduğunu belirtmektedir.26 

Türbenin etrafİndaki parmaklıklar bu tamiratın hatırasıdır. Parmak
lıkların üst kısmına kuşak şeklinde yerleştirilen sekiz levhadaki sekiz beyit
lik şiir Salıhatlar Şeyhi-zade Vak'anüyis Seyyid Mehmed Es'ad Efendi'ye 

23 Ciibi, Il, 991-992. 
24 Takvim-i Vekôyi', nr. 96, 23 Şevval 1250, s. 397; N. İşli, s. 15; Fahrünnisa Ensari Kara, 

"Sahabe, Ensar ve Eyüp'te Yatan Sahabeler", VI. Eyüpsultan Sempozyumu, s. 28-43, İs
tanbul 2003, s. 35, 39; Kemal Beydilli, "Mahmud ll", DİA, XXVII, 356. 

25 Tahsin Ünal, ''Hz. Hüseyin'in Kızlan İstanbul'da mı Gömülü?", s. 804, Revnakoğlu Ar
şivi, 36/20; A. Süheyl Ünver, !stanbul Risiileleri, ''Risi:ile 15: İstanbul'da Sahi:ibe Kabirle
ri", haz. İsmail Kara, I-V, İstanbul 1995-96, m, s. 267. 

26 Ci:ibi, Il, 991-992. 
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(1789-1848) ait olup27 1227 (1813) tarihinde Yesiirizade Mustafa İzzet (v. 
1849) tarafindan ta'lik hattıyla yazılmıştır. Şür şu şekildedir: 

Bu meşhed kim ziydretgdh-ı erbab-ı muhabbettir 

Gubar-i anberini kuhl-i erbab-i hasirettir 

Kafes yaHu tehfdir sanma etrafında bu cdyın 

Müşebbek dşiydn-ı tutiyan-ı bağ-ı cennettir 

Virenfeyz ü şeref bu gülisıan-ı cennet-asaya 

İki gül-gonca-i gülnahl-i gülzdr-ı siyddettir 

Şehfd-i Kerbela Sultan Hüseyn 'in duhterdnından 

İki sultan medfon olduğu bunda rivdyettir 

Bu cdye ihtirdmı Gdzi Han Mahmud-ı Adli'nin 

Delil-i yiimn ü tevfik ü saadettir kerdmettir 

Bu cd-yı pdki tezyin itmeden ol kutb··ı devran m 

Murddı hanedan-ı Mejhar-i kevneyne hürmettir 

o hakan-ı kerdmet-şdn ü arif şah-ı agahın 

Bu hizmette muvaffak olduğu bi-rayb ü minnettir 

Ola sad-sat ma'mur ü muammer taht-ı dlide 

Vücud-i ldzimü '!-mevcudu Mevld ya emdnettir. 28 

Sahabe levhasında ise "Makam-ı Hazret-i İmam-ı Hüseyn-i Kerremey

nü'l-Mükerremeyn" şeklinde adlandırılan türbe hakkında şu kıt'a yazılıdır: 

27 

28 

Es'ad Efendi 1808-1819 tarihleri arasında müderrislik yapmıştır. Bu kıt'alan müderris 
iken yazmış olmalıdır. bkz. Mehmed Es'ad Efendi, Vak'anüvfs Es'ad Efendi Tarihi, haz. 
Ziya Yılmazer, İstanbul 2000, s. XXXIX. · 
Ünver, İstanbul Ristileleri, m, s. 267-268. Salıhatlar Şeyhi-zade Es'ad Efendi başka tür
belere de manzum tarihler yazdı. bkz. Es'ad Efendi, s. LXIV; Neşet Köseoğlu, "SÜIİlbül 
Efendi yi Ziyaret", Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 135 (Nisan 1953), s .. 11-17. 
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Kerremeynü '1-Mükerremeyn 

Bi-hakk-ı Seyyidi '1-Kevneyn 

Nür-i ayneyn İmam Hüseyn 

Şefaate ir-gör (erdir) bizP9 
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Çifte Sultanlar türbesi ile ortak tarihi geçmişe sahip olan bir diğer me
kan Zincirli Servi'dir. Servi ağacının gövde kısmı ahşap bir mahfaza içine 
alınmıştır. Bu ahşap malıfazanın kafesli pencerelerinin üst kısmındaki levha
larda Yesanziide'nin hattıyla yazılmış bir şiir bulunduğu ve bu levhaların 
yakın zamanda yerinden kaldırıldığı bildirilmektedir. Bu şiirde Zincirli Ser
vinin bulunduğu mekanın uhreviyyetinden bahsedilmektedir. Tanyeli, bu şii
rin Vak'anüvis Pertev'e (1807-8) ait olduğunu söylemektedir ki, şairin mat
bu Dfvdn'ında bu şiir mevcuttur.30 On yedi beyitlik bu şiirde aynı zamanda 
Çifte Sultanlar meşhedinde Dördüncü İmam Ali Zeyneliibidin'in (İıniim-ı 

çiirümin) kızının medfun olduğu zikredilmektedir: 

29 

30 

Bu serviin zıllı sünbülzar-ı cennetden ibaretdür 

Bu servün stiye-endaz o/dığı yer bağ-ı cennetdür 

Görindi bunda rühdniyyet-i fahr-i cihan dirler 

Ziyaret eylemek bu cayı ehl-i aşka sünnetdür 

İmam-ı çarüminün duhter-i sa 'd-ahter-i paki 

Bu ctiya geldi bunda meşhedi meşhüdu müsbetdür . 

Bu serv-i ahzar altında mülaki o ldılar Hızr 'a 

Bu etiy-i pakde rühtiniyan vakfı ibadetdür 

Ünver, İstanbul Ristileleri, m, s. 268. 
İbrahim Hakkı Konyalı, ''Kıyameti Koparacak Zencir", Revnakoğlu Arşivi, 36/50; 
Revnakoğlu Arşivi, 36/51; Ahmed Harndi Tanyeli, "Zincirli Servi", s. ll, Revnakoğlu 
Arşivi, 36/46; Halilk Y. Şehsuvaroğlu, Asırlar Boyunca İstanbul, Cumhuriyet Gazetesi, s. 
128; Eyice-Tanınan, "Koca Mustafa Paşa Külliyesi", DİAB, V, 33-34. Bu ş_iirin hattatının 
Hafu Ahmed Sünbüli olduğu da söylenmiştir. bkz. Necdet Yılmaz, Coşkıin Yılmaz, İs
tanbullu Sahiibeler, İstanbul 2003, s. 303. 
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Muriid-ı Perlev-i nii-çfz bu nazm-ı hakfkatden 

Azfziin hak-ipiik-i kabrine ikriim u hürmetdür. 31 

Hüseyin Vassaf ise yukandaki şiirin yerinde Mesnevihiin İlıni Efen

di'ye ait olan on üç beyitlik farklı bir şiirin yazılı olduğunu kaydetmiştir. Bu 

manzilmede de Çifte Sultanlar' a atıf vardır: 

Zihf Şiilı-ı rusiii neslinden iki gevlıerfn-viilii 

Hemişe bu makama _riihları oldu şeref-eftii 

Ne hoş gül-goncalar gükiir-ı cennetden açılmışdır 

Bu sünbül-ziira biiy-efşiin olmuş dii-melek-sfmii 

Hüseyin hazretleri duhterlerinden Fiitıma, Zeyneb 

Behişt-iisii olur medfenleri ciinaferalı-bahşii 

İki sulttin-ı zf-şiin ile pfre istiniidından 

Bu bir zencirli servidir kıyiim üzre durur lıiilii. 32 

Ciimi ve müştemilatı Sultan Abdülınecid ve II. Abdülha.mld dönemle

rinde de önemli ölçüde tadilat geçirmiştir. Bu sırada Çifte Sultanlar türbesi

nin de tezhib olunduğu bildirilirY Tesbit edilebilen tfu:nirat defterlerine göre 

Abdülınecid döneminde 1-7 Şevval 1264 (31 Ağustos-6 Eylü11848) ve 29 

Muharrem 1265 (25 Aralık 1848) tarihlerinde türbenin şebekesinin yaldızı

nın elden geçirilınesi için tahsisat tayin edilıniştir.34 Ancak bu yenilernelerin 

türbenin II. Mahmud dönemindeki görüntüsünde temelli bir değişiklik mey

dana getirmediği söylenebilir. 

31 

32 

33 

34 

Muvakkit-zade Pertev Divanı, haz. Ekrem Bektaş, Malatya 2007, s. 642-643. 
Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya, haz. M. Akkuş-A. Yılmaz, I-V, İstanbul 2006, III, 354. 
Vassaf, III, 353. 
BOA, EV 13467; BOA, EV 13465. 
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Koca Mustafa Paşa semti ve külliyesi şair, edebiyatçı ve sanatçıların 

eserlerine de konu olmuştur. Osman Keman Aşk Sızıntıları isimli eserinde 

Çifte Sultanlar türbesi ile ilgili menkıbeyi manzum olarak hikaye etmekte

dir.35 Yahya Kemal Beyatlı, halk deyişiyle Koca Mustapaşa şeklinde adlan

dırdığı şiirinde, semtin beş yüz senelik mü'min, mütevekkil, asil geçmişini 

dile getirmiş, Rum vezirin Hak'tan aldığı ilhamla eski manastırı fetili canıii

ne dönüştürüşünü ve Sünbül Sinan'ın rfihiiniyetinin verdiği aydınlığı, burada 

yerleşmiş olan ~vlad-ı :ffitilıaııla kendi arasında bir bağ kurarak veciz bir şe

kilde maıızumlaştırmıştır. Sünbül Efendi Hazretleri ve türbesi Ahmet Harndi 

Tanpınar'ın Beş Şehir'inde ve Huzur adlı romanında da konu edilmiştir. -

Prof. Dr. Süheyl Ünver ise bu cami ve türbeyi sık sık ziyaret edişine dair bii
tıratını aksettirdiği defterinde külliyenin o günkü durumu hakkında bazı bil

giler verir.36 

İmam Süyuti'nin Risalesi 

Önemli bir ilim adamı olan eş-Şeyh Celaleddin Abdurrahman b. Ebu 

Bekir es-Süyfiti'nin (91 1/1505) Koca Mustafa Paşa Camii'nin şerefli konu

mu hakkında, Arapça olarak bir risale kaleme aldığı bildirilmektedir.37 Risa

lede ayın zamanda bu canıinin avlusundaki. açık türbede medfun bulunduğu

na inamlan Hz. Hüseyin'in kızlarının nasıl İstanbul'a getiriirliklerine dair bir 

menkıbe anlatılmaktadır. 

Yapılan araştırma neticesinde SüY,fiti'nin bu isimde bir risalesini tespit 

etmek mümkün olamamıştır. Keşfü 'z-zünun 'da İmam Süyfiti'ye ait olduğu 

zikredilen Buluğu '1-Emniyye fi '1-Hankiihi 't-Türkiyye adlı eserin Koca M us-

35 

36 

37 

Osman Kemiili, Divan-ı Kemalf' den Aşk Sızıntı/arı, İstanbul 1957, s. 157-158. 
Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul 1967, s. 48-52; Ahmet Harndi Tan
pınar, Beş Şehir, İstanbul 1969, s. 181, 183, 184; Beşir Ayvazoğlu, "Kocamustafapaşa", 
Bir Semtini Sevmek, haz. Mustafa Armağan, İstanbul ts., s. 91-101; A. Süheyl Ünver, 
Sünbülnamem, Süleymaniye Ktp., Defter no: 630, 14 vr. 
Tahkfk-i Kerimetan-i Hazret-i Hüseyin, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, 111. Ahmed 
Kitaplığı nr. 3608, vr. 2b. 
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tafa Paşa Camii'nden de bahsettiği düşünülebilir.38 Ancak bu isimde bir ese
re de ulaşılamamıştır. Bu risale Süyilti'nin mevcut eserleri içinde bir bölüm 
olarak veya herhangi bir kütüphanede bir mecmuanın içinde gün yüzüne 
çıkmayı beklemektedir. 

Süyilti'nin 1505 senesinde v~fat ettiği düşünülecek olursa o sırada Mı
sır henüz Osmanlı Devleti hakimiyetine geçmemişti. Ancak öyle görülüyor 
ki İstanbul'un fethi İslam dünyasında yankı uyandırmış ve bu heyecanla Mı
sırlı bir alim, fetbin nişanelerinden biri kabul edilebilecek bu mekan hakkın
da bir risale kaleme alınıştır. 

Çifte Sultanlar'ın ka bir yerlerini· Sünbül Efendi 'nin k eş fen belirlediği 
nakledilınektedir. Süyilti'ni~ Koca Mustafa Paşa Camii'nden bahisle Hz. 
Hüseyin'in iki kızının menkıbesini yazmış alınası 1505 senesinden evvel 
kabrin cami avlusundaki yerinin tesbit edildiğini gösteriyor. Bu da Sünbül 
Efendi'nin meşihatının ilk devresine tekabül etmektedir. Aynca Sünbül 
Efendi'nin, Mısır'da İmam Süyilti ile görüşmüş alınası da kuvvetli bir ihti
maldir. Zira Sünbül Efendi, halifelik icazetini aldıktan sonra mürşidi Çelebi 
Halife'nin delaletiyle irşad vazifesiyle Mısır'a gönderilınişti.39 Dört yıl bura
da kalan Sünbül Sinan, Hac yolculuğuna çıkan mürşidi Çelebi Halife ile gö
rüşmek üzere Mısır' dan aynlınıştır. Bu zaman dilimi tarih olarak İmam 
Süyilti'nin hayatta olduğu tarihle örtüşmektedir. Mısır sultanı Emir Kaç
maz'dan büyük saygı ve sevgi gören Sünbül Efendi'nin Mısır'ın ileri gelen 
şahsiyetleri ve bu meyanda İmam Süyilti ile de görüştüğü ve Koca Mustafa 
Paşa Camii ile Halveti tekkesinden haberdar ettiği düşünülebilir. Bu görüş
me neticesinde İmam Süyilti hem cami, hem de Çifte Sultanlar hakkında bir 
risale kaleme alınış olınalıdır. 

Bu risalenin tam olarak ne zaman ve kim tarafından Türkçe'ye tercü
me edildiği bilinmemekle birlikte, bir Sinani kolu dervişi olan Fenai-:-i Halve-

38 Kiitip Çelebi (1067/1657), Keşfii'z-zunun, II, 66. 
39 M. Serhan Tayşi, "Sünbül Efendi", Sahabeden Günümüze Allah Dostları, İstanbul 1995, 

VIII, 42. 
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ti tarafından ilk defa manzum olarak Türkçe'ye tercüme edildiği anlaşılmak

tadır. Öyle görülüyor ki, tekke mensupları arasında bu tercüme risiile bilini

yor ve okunuyordu. 

Risalenin Türkçe Tercümelerinin Tanıtımı 

A. Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmed Kitaplığı Nr. 3608 (A 3608) 

Bu risiile Tahkfk-i Kerfmetan-i Hazret-i Hüseyin Radıyallahu anhü ve 

anhüma bi-cami-i şerif-i Koca Mustafa Paşa aleyhi 'r-rahme adıyla kayıtlı- . 

dır. Ön kapağın üstünde "İmam-ı Hüseyin'in ailesinin sergüzeştine dair risii

le" yazmaktadır. Sarı ciltli, 10 varaklı, hareketi nesih yazılı, sayfa kenarları 

altın cetvellidir. 

V arak 2b-8a arasında İmam Süyüti'nin risalesi mensur olarak anlatıl

maktadır. Varak 8a-10b arasında manzum tercüme bulunmaktadır. Bu ter

cüme Feniii-i Halveti (1 104/1692-93) isimli bir ziita40 aittir (vr. 8a). Feniii-i 

Halveti 4 Zilkade 1095/ (13 Ekim 1684) Cuma günü salii vaktinde eserini 

tamamladığını zikretmektedir (vr. 10b). 

Risiileyi nazına dökerek tercüme eden Feniii-i Halveti'nin tarikat silsi

lesi risiilenin sonunda şu şekilde verilmiştir (vr. 10b): Muhammedel-Feniii-i 

el-Halveti, şeyhi Şeyh Hasan Ümmi Sinanzade (v. 1088/1677), şeyhi Şeyh 

Çukadar Muhammed Efendi (?/?), şeyhi Şeyh Osman Hakili zade (v. 

103711627-28), şeyhi Seyyid Seyfullah Seyyid Nizarn zade (v. 1010/1601), 

şeyhi Hz. Pir İbriihim Ümmi Sinan (v. 97611568). 

Öyle anlaşılıyor ki Feniii-i Halveti'nin Koca Mustafa Paşa Halveti 

asitanesine olan bağı, onun Çifte Sultanlar Türbesi hakkındaki bu eseri ter

cüme ederek Osmanlı kültürüne kazandırmasında müessir olmuştur. 

4° Fenai-i Halveti, Akbaba Mehmed Efendi Mescidi'nde medfundur. Evinin de bu mescidin 
yakınında bulunduğu bildirilir. bkz. Ayvansarayi, s. 214. 
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1283 (1866) tarihli ferağ kaydında müstensih olarak Beşiktaş Cfunii 

Müderrisi Abdullah eş-Şahin'in adı geçmektedir. Müstensihin nsalenin ba

şında yaptığı açıklamaya göre söz konusu manzı1me zaman içinde ehliyetsiz 

kişilerin eline düşmüş ve ortaya nakıs bir metin çıkmıştır. Dolayısıyla müs

tensilı, yanlış anlarnalara meydan vermemek için imkan nisbetinde söz konu
su risaleyi mana olarak mensfu biçirılde .özetlediğini ve risaleyi okuyanların 

İmam Süyı1t1'nin muradım hakkıyla anlamalarını sağlamaya çalıştığını be

lirtmektedir (vr. 2b-3a). 

B. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmalan 1293/13 (B 1293) 

Bu nüsha siyah deri ciltli bir mecmua içinde, 164b-168a sayılı varak

larda yer alır. Bir varakta 13 satır bulunmaktadır. Nesih rik'a arası bir el ya

zısı ile yazılmıştır. Mensur olan risaleye "Koca Mustafa Paşa'ya Dair İmam

ı Süyı1t1 Hazretlerinin Risalesinin Tercümesidir'' başlığı verilmiştir. İstinsah 

tarihi ve müstensihi belli değildir. 

C. Atatürk Kitaplığı Belediye Yazmalan K.723 (C 723) 

Bu nüsha 205x160, 180x120 mm. ölçülerinde iki ince uzun varak ha

lindedir. Bir varakta 25/28 satır mevcuttur. Şikeste ta'lik hatla yazılmıştır. 

Mensfu olan risale Ali Haydar İslaınboli tarafından 1299 (1881-82) tarihinde 

istinsah edilıniştir. 

D. AtatürkKitap~ğı Osman Ergin Yazmalan 1190/4 (D 1190) 

Kütüphane kaydında 1295 (1878) tarihli bir yazma olarak görünmek

tedir. 175x120; 110x60 ebatlı orta boy, ebrulu kapaklı bir mecmuanın 25b-

34b varaklan arasında dördüncü risale olarak yer almaktadır. Alıarlı kağıda 

ta'lik kırmasıyla yazılmış olan yazmanın bir sayfasında 13 satır bulunmak

tadır. Mensfu olan bu nüsha temel olarak Fenai-i Halveti'nin tercümesinden 

nakledilmekle birlikte Hz. Hüseyin, ailesi ve aslıabdan bahsederken kullan

dığı hürmet ve nezaket i:ffide eden ibareler, yine bu şahısların adlan geçtiğln-
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de kullanılan dua cünıleri, ispanya kıralının icra ettiği paskalya ayininin taf
silatı ve sonda yer alan Ehl-i beyte saygıyı dile getiren kısmı itibariyle önce

ki üç nüshadan dil ve üslup bakımından farklıdır ve sonraki iki nüshayla bir
likte bir takım oluşturmaktadırlar. 

E. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 331/5 (E 331) 

Kütüphane kayitlarına göre Mehmed İzzet tarafından isfinsah edilmiş 
olan bu nüsha 230xı 70, ı90xıoo mm. ebatlı orta boy, yıpranmış ciltti bir 
mecmuanııı içinde 92b-94b numaralı varaklarda beşinci risaledir. Alıarlı ka
ğıda rik'a ile mensur olarak yazılmış olup bir varakta 29 satır mevcuttur. Ta
rihsiz olan bu yazmanın D şıkkında kayıtlı nüshadan (D ı ı90) istinsah edil

diği anlaşılınaktadır. 

F. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Büdai Efendi 1228 (F 1228) 

Risiile-i İmiim Süyutf adlı bu risale orta boy, yıpranmış bordo ciltli 22 
varaklı, nesih yazılı bir nüshadır. Müstensihi Yağlıkçızade Osman, istinsah 

tarihi 1304 (ı886-87)'tür. Bu risalenin menkıbe anlatılırken yer verilen tafsi
lat ve kullarulan dil ve üslup bakımından D şıkkında zikredilen nüshadan (D 
ı ı 90). çoğaltıldığı anlaşılınaktadır. Bu nüsha hacim olarak diğerlerinden da
ha fazladır. Menkıbenin nakledilınesinin ardından Yez1d'e tel'lnin cevazına 
da değinildikten sonra diğer nüshalarda bulunmayan, Ehl-i beyt mensuplan
nın ve evliyaullahın türbelerini ziyaretin faziletine dair uzun bir bahis ilave 
edilmiştir. 

Kerimetan-ı Hüseyin Hakkındaki Menltibe: 

Bu başlıl<: altında tercüme nüshalarda yer alan Hz. Hüseyin'in iki kızı 
hakkındaki menkıbeye ait metinler verilecektir. Bu nüshalardan A 3608 
(hem mensur hem de manzum kısmıyla birlikte) ve bu nüshadan istinsah 
edildiği düşünülen B 1293 tam metin olarak verilecek; yine B ~293 ile ben
zerlik gösteren C 723 numaralı nüshanııı ise farklılıklan dipnotta belirtile
cektir. 
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Temelde A 3608 nüshasına dayanan, ancak bazı noktalarda tafsili bil
giler içeren D 1190 mınıaralı nüsha da tam metin olarak aktarılarak; yine D 
1190 ile metin olarak benzeyen ancak dil ve üslup bakınırndan farklı olan E 
331 ve F 1228 numaralı nüshalardaki ilave bilgilere dipnotta yer verilecektir. 

F 1228 nüshasının son bölümünde geniş bir şekilde ele alınan Ehl-i beytin 
önemi ve değeri ile evliyaullah türbelerini ziyaretin arz ettiği ehemnıiyet 

hakkındaki kısma burada değiııilnıeyecektir. 

Türkçe nüshalarda nakledilen menkıbeyi yedi başlık altında ele alıııak, 
nüshalar arasındaki farkları göstermesi ve mukayese imkfull sağlaması ba
kımından daha elverişli olacaktır. 

1. Giriş 

A 3608/ "[2a] Hazii tahkik-i kerimetiin-i hazret-i Hüseyin radıyalliihü anlıü ve 
anlıümii bi-cami-'i şerif-i Koca Mustafa Paşa aleyhi'r-rahme: Asli nüshası sakat ol
duğundan işbu nüsha mehmii enıken tashih olunmuşdur. Minlıü't-tevfik. [2b] 
Bismilliihirrahmiinirrahim. el-hamdü lilliihi Rabbi'I-alemin ve's-saliitü ve's-seliimü 
alii Muhammedin ve iilihi ve sahbihi ecmain. Ve ba'dü; ma'lı1m ola ki imiim-ı 
Süyı1ti Asitane-i aliyye'de viiki' Koca Mustafa Paşa rahmetulliihi aleyh ciimi~'i şeri
finin şerefiyyetine dair Arabl bir risiilesini bin doksan beş tarihinde Feniii-i Halveti 
nam zat-i şerifTürki nazrn ile tercüme eylemiş liikin manziim-i mezkiir dest-i niikise 
geçip kalem-i nasiliden hata sebebiyle muhbit ku[a]lı1b meziinıln fehm ü iz'iin ve 
yakin ü im'iindan mehmii enıken teyakkun kerde-i iz'iin ü itkanım olduğu mertebede 
maiini ve İcınaline cesaret kılındı ki rağbet eden ehl-i insiif imiim-ı Süyı1ti hazretleri
nin muriid-ı şerifterin aniayıp zevkyiib olalar." 

A 3608/ "[Sa] Bismilliihimihmiinirrahim. Yii Allah. el-hamdü lilliihi Rabbi'I
alemin ve's-saliitü ve's-seliimü ala seyyidi'l-mürselin Muhammedin ve iilihi ve 
sahbihi ecmain. Emnıii ba'dü, ma'lı1m ola imiim-ı Süyı1ti siihıbü't-tefsir -hazretleri 
Koca Mustafa Paşa cami-'i şerifinin şerefiyyetine müteallık bir Arabi risiile tahrir 
eylemiş, bu hakir-i pür taksir Türki manzı1me üzere dönderdim ki hiiss u iimnı anla
ya, hissedar olalar ve's-seliim." 

B 1293/ "[164b] Koca Mustafa Paşa'ya dair imiim-ı Süyı1ti hazretlerinin risii
lesinin tercümesi: Bismilliihirrahmiinirrahim. el-Hamdü lilliihillezi cealenii min ehl
i's-sünneti ve'l-cemiiati ve lii-tec'alnii mine'r-rafzati ve'l-liihıdeti ve'z-zeniidikati. 
Ve's-saliitü ve's-seliimü ala Resiiiina Muhammedin seyyidünii ehli't-tiiati ve alii 
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alihl ve ezvacihl ve ashabihl küllühüm ke'n-nücı1mi'l-meşrikati ve't-tabiln ila yev
mi'l-haşri ve'l-cem'ati. Kim balrup bir fiitiha okursa Hakk teala ana rahmet ide ve 
sevabını Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rı1h-i şerifine bağışlaya. 
Bu Fenai-i Halveti'nin ve hem şeyhimizin rUhuna dahl bağışlaya. [l65a] Hocamın 
dahi ruhuna bağışiaya ol dahi Hasan Efendi İmam Hayderi olmuş idi. Ulemanın 
( .... ) ikinci hocam Mustafa Efendi içi dışı pür safiinatık-ı Hakk sabık-ı Hakk ( .... ) 
emir dirler idi. Hakk teala anın kabrini pür nı1r ide yerlerini cennet ide validime dahi 
dua ide ve ceml-i mü'minin mü'minata dahi dua ide sevabm bağışlaya. Ma'lı1m ola 
ki sahibü't-tefsir ve'l-müstazraf imam-ı Süyı1ti Mustafa Paşa Cami-'i şerifinin 

şerefiyyetine müteallik bir Arabl risale te'lif itmiş. Bu fakir-i pür taksir Türki lisan 
üzre tercüme eyledim." 

2. KerbeH1'dan Şam'a Gidişleri 

A 3608/ "[3b] Meali budur ki, çünki imam-ı Hüseyin radıyallahü anhü deşt-i 
Kerbela'da sa'y-i muhalifin ile cam-i şehiideti nı1ş edip rı1h-i şerifleri ketebe-i 
şehiidete alem-efraz-ı seyyidi'ş-şüheda olduysa hacle-nişin muhadderat halllesini ve 
hemşiresini ve iki kerimesini Şam'da hilafet da'vasında olan muhti Yezid-i anid-i 
pelld aleyhi'l-la'ne bu mahalle gelsinler deyıı emr eyledikde halilesi ve henışiresi 
esna-yı ralıda civar-ı [3b] Hakk'a irtihal eylediler. İki kerimelen ile mübarek ser-i 
saadetleri Şam'a viisıl olıcak ol zat-ı iffet ve pür isınetleri diyar-ı Mısr'a !sal için 
aslıab-ı kirarndan beş nefer zat-ı izamdan hizmetlerine ta'yin ve hazret-i Cabir ibn-i 
Abdullahi'l-Ensari radıyallahü anhü'l-biiri dahi üzerlerine nazır-nasb olup bir takım 
kendü ve aveneleri başlannda imam-ı ehl-i sünnet ve'l-cemaat kıyiifeti üzre altı ne~ 
fer ashiib esir bunlara hizmetci olarak bir sefineye vaz' u tesyir olunup" 

A 3608/ "[8a] 

Hazret-i imdm-ı Hüseyn-i veliyyi 

İtdi şehfd hdricfler ol eri 

Kızlarını zdr u hazin irdiler 

Yezfd-i bed nefis şerrinden kindi/er 

Kızlarını itdi esir ol pe/id 

Hemşiresi evine didi gid 

Hemşiresin ol ariiya getürdi 

Hdtunını deve/ere bindirdi 
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[Bb} Gelince Hiitunı hemşfresi 

Vefiit itdi hiituniyle hemşfresi 

Kaldı iki kızları ziir u hazin 

Al-i Resul' e fdüp iiziir u kfn 

Nedimleri didi sürün bunları" 

B 1293/ "[165a] Herkes anlıya çfu?.ki İmam-ı Hasan ve Hazret-i İmam-ı 
Hüseyn radıyalliihu teala anhümayı [165b] hariciler şehid itdiler. Yezld-i laln iki ke
rimesin ve hemşiresin develere bindürüp Şam'a getürdü. İsm-i şerifleri Zeyneb ve 
Fatıma idi.( .... )( .... ) hemşireleri vefiit itdi. İki kerimelerin kaldı zar-i hazin. Yezid 
nedimleri re's-i haricin la'netullahi aleyhim ecmain bu kerimelen sürün gitsün 
didikde Mısr'a gönderdi.41

" 

D 1190/ "[26a] çün seyyidüna imam~ı Hüseyin radıyallahü teala anhü hazret
leri salıra-yı Kerbela'da sa'y-i muhalifin ile cam-i şehadeti nfış idüp rfıh-i şerifleri 
tabaka-i şühedaya efraz idüp seyyidü'ş-şüheda olduysa hacle-nişin muhadderat olan 
halile-i muhteremeleri ve hemşiresi ve iki kerime-i mükerrernelerini Şam'da haşa 
sümme haşa heva-yı [26b] da'va-yı hilafet iden muhti-i anld Yezid-i pelid 
la'netullahi aleyhi'l-mezid buraya getürsünler deyu emr itdikde halile-i 
muhtereineleri ve hemşireleri esna-yı riihda bi-emrillahi teala civar-ı rahmete irtihıll 
itdiler rahmetulliihi teala aleyhima." 

3. Şam'dan İspanya'ya Yolculuk 

A 3608/ "[3b] deryıldan giderler iken bi-hikmetillah-i teala rfızigann şiddeti 
ziyade olup tesadüf ile İspanya setineleri bunları esir idüp kırallarına götürüp" 

41 

A 3608/ "[8b] 

Gönderdiler Mısr'a o sultiinları 

İspanyol semtine bir adaya 

Hükm iderdi heme ol adaya 

Bir gemiye kodırdu Ciibir ile 

Sahabeden beş nefer kimse bile 

Yelken açup çünki anda gitdi/er 

Bu kısım C 723/[vr. 2]'de benzer şekilde verilmekte, ancak kıziann adlan zikredilme
mektedir. Hz. Hüseyin'in ailesinin çıplak develere bindirilerek Şam'a getiriirlikleri söyle
nir. 
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İspanya sınurına yetdiler 

İspanya bunları itdi esfr 

Ey/eyüp kırala getürdi bil" 
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B 1293/ "[165b] Giderken yolda bir adaya İspanyol :frengi hükm iderdi. Ol 
adaya bir gemi ile sahabiden hazret-i Cilbir ile beş nefer zeviit İspanyol sınınna gel
diler. İspanyol korsanı bunlan tutup esir eyleyüp kırallanna getürdüler.42

" 

D 1190/ "[26b] lllicin iki duhter-i pakizeler ile ol mübarek ser-efser-i saadetle
ri ol mahalle viisıl alıcak ser-i saadet ve ol zat-ı iffet pür isınetleri diyar-ı Mısr'a isal 
içün sahabe-i kirarndan dahi beş nefer zat-ı şerif hizmetlerine ta'yin ve seyyidüna 
Cilbir-i Ensiiri ndviinullahi teaiii aleyhim ecmain hazretleri dahi niizır nasb olunup43 

bir setineye vaz' olundı deryada giderken bi-hikmetilliih-i teaiii rfizigiinn şiddetine 
tesadüf ile İspanya setineleri bunlan ahz ü esir idüp ol mübarek ser-i saadet-efser-i 
cenab-ı imiim-ı Hüseyin [27a] radıyalliihu anhü ol setine ile diyar-ı Mısr'a isiil ve 
anda medfun olduğı tevatür ile sabitdir. Ma ada aslıab-i kirarnı ve sultanan-ı zi-şan 
cümlesini ve Yezid-i pelidin a'viinını mean kırallanna getürdiler." 

4. İspanya'da Konaklama 

A 3608/ "[3b] kimlersiz deyu sual [4a] olundukda 'Mısır tücciinyuz' deyu 
cevab virdiler. Bunlara ikriim kayd iderken sofra mahallinde bir sanduk içinde ci
viin-bahtiin hazretleri çıkdıkda kırala haber verdiler. Kıral suiil eyledi: 'Siz 
kimlersiz? Kangı bağın gülü, kangı gülün bülbülisiz?' 'Ahir zernan peygamberi Mu
hammed el-Arabi aleyhi's-saliitü ve's-seliim bazretlerinin kerimeleri Fiitımatü'z
Zehrii radıyalliihu teaiii mahdfunu imiim-ı Hüseyin radıyalliihu anhu hazretlerinin 
kerimeleriyüz.' deyu cevab virildikde 'İmam-ı Hüseyin pederiniz ve imiim-ı Hasan 
amminiz radıyalliihu anhümii nice oldu?' didikde 'Devlet-i Muhammediyye ve 
hıliifet-i Ahmediyye anlarda olmalıdır. Sizlere böyle garibu'd-diyiir olmak niçün ol
du? Sizler sahib-i saadet olmalısız' deyu (4b] suiil olundukda muhadderiit ila ahiribi 
nakl eyledikde, kıral kemal-i gayretinden niişi bir ziyafet tertib idüp bir mikdar ruh
hanlar ve keşişler kilisa içinden bir sandik çıkarup ta'zimle kıralın olduğu mahalle 
getürdiler. Kıral tahtından aşağa inüp sandiğı başına alup tahta çıkup tütülerle 
sandiğı açup boğca boğca içinde kırk elli olarak bir tek eşek tımağı çıkarup yüzleri
ne gözlerine sürüp bunlar suiil eyledikde bu nedir deye, merkeb tımağıdır deyu 
cevab verdikde 'Bu merkeb ne vakitden kaldı bilir rnisiz? didikde 'Bilmeziz' deyu 

42 

43 

C 723/ [vr. 2]'de İspanya semtindeki adaya Yezid-i mel'ı1nun hükmeyledİğİ söylenmek
tedir. 
E 3311 [vr. 92b]: Cabir ile birlikte Yezid'in on beş kişinin muhafız olarak nasb ve tayin 
edildiği belirtilir. 
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cevab virince kıral didi ki: 'Bu merkeb hazret-i Isa aleyhis's-seliim vaktinden kal
madır. Bir riviiyetde [5a] üzerine bindi bir riviiyetde binmedi. Liikin ittifak ol 
zernandan beru durur. Hazret-i Isa aleyhi's-seliim'ı bu merkeb görmüşdür, deyu 
ta'zimen ve tekrlmen senede bir kerre yahiid iki kerre böyle ziyaret ideriz. Siz nü
büvvetini tasdik eylediğizin eviadının eviadına dürlü hakaret ve telef eylediniz. Ol 
keıimetiin kimlerdir?' didikde inkara meciil kalmayup dilleri tutuldu. Yezid-i pelidin 
teviibiini kati ü i'diim ve esir idenleri dahi cezasını tertib idüp didi ki: 'Ba'de'l-yevm 
ol tarafavarup bu misillü muhalifini cenk ile ve muhti Yezid'in hakkından gelmek 
viicib oldu. Peygamber eviadına böyle gadr ve hayf iden kirnesneler Muhammed! 
değildir, mürt~ddir.' deyu cevab verüp keıimetiin hazrederine 'Sizler esir değilsiniz 
ben [5b] ve teviibiim sizin esir ve kulunuzdur. Siz bizim ve cümle alemin efendileri
siniz.' Şiihziide olan sultanlan ve hazret-i Ciibir ile beş nefer ashiibı i'ziim u ikriim 
ile envii-'ı simiit ve in'iim hiisseten bir a'lii setineye tahmil ve İstanbul tekı1runa na
me yazup malıallerine isiili asan olmak içüıi irsiil eyledi. Kendü on beş bin asker 
tertib idüp Şam'a çıkardı." 

A 3608/ "[Sb] 

Kıraldidi siz kimin kızlarısız 

Kangı bağce gülinin gülziirısız 

D idiler iihir zemiin peygamberi 

Kız oğlı kızlarıyuz ey sahf 

Ammfniz Hasan nicoldı dir Kıral 

D idiler iiğU virüp ol bed-fia/ 

Yezfd derler adına oğlı Merviin 

Babamızı şehfd itdi ol hemCin 

Kıraldidi bana viicib o/dı bil 

Yezfd üzre varmak lazım o ldı bil 

Yezfd'in teviibiin kat/ eyledi 

· Esfr idenleri de kat! eyledi 

[9a] Kıraldidi ey benim kadıniarım 

Esfr sanman kendiinizi etiniarım 

Ben kölenizem dernn hiidimdir 

Ceddinize efendim ma 'lfimdır 

Gelin sizi göndereyim İstanbul'a 
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Sılamza gitmek kolaydır heme 

Ben askerim/e Şam'a varayım 

Ka 'be-i mükerreme 'yi geçüreyim 

Bir gemi donatdı name yazdı hem 

Kostantaniyye tekilrına gönderdi hem" 

251 

B 1293/ "[165b] Kıral bunlan gördü. [166a] ve sordu ki "Sizler kimlersiz ve 
kimin lazlansız. Kanla bağçe güllerisiz?" Bunlar didiler ki "Bizler iihir zernan Pey
gamberi lazı oğullan lazlanyuz." "Amıninüz nice oldu?" deyu laral sual itdi. 
"Amınümizi zehr ile Muaviye şehid itdirdi ve babamız hazret-i Hüseyn'i Muaviye 
oğlu Yezid şellid itdirdi." Didikde hernan kıraldidi ki "Bana vacib oldu ol Yezid'in 
üzerine vannak. Bundan soma ( .... )vardı. Yezid'in tevabi'lerini kati eyledi ve ço
ğunu dahi esir eyledi. Kıral didi ki "Ey kadınlanın sizler kendinizi esir sanmağın. 
Sizler benim hanımlanmsınız, ben sizlerin kölesiyim ve sizin ceddinize inandım. Al
liih alimdir lakin şimdi sizleri [166b] İstanbul'a göndereyim soma sılanıza gitmek 
kolaydır. Hernan ben dahi askerimle Şam'a vannm. Ka'be-yi mükerrerneyi görürüm 
deyüp bir gemi donatdı. Name yazdı. Kostantın tekfüruna gönderdi.44

" 

D 1190/ "[27a] Ciinib..:i kırala viisıl oldukda kimler olduklannı istintiik idüp 
ma'lfun olundukda 'Ahir zernan peygamberi Muhammedü'l-Arabi sallalliihu teaiii 
aleyhi ve sellem hazretlerinin kerime-i pakizeleri Fiitımatü'z-Zehrii radıyalliihu teaiii 
anhüma efendirniz hazretlerinin malıdilın-i alicenablan hazret-i imam-ı Hüseyin 
radıyallahu teaiii anhü efendimizin kerime-i mükerrerneleri olduğı 'ıyiin o lıcak ya si
zin pederiniz imam-ı Hüseyn-i veli ve aınıniniz ·imam-ı Hasan b. Ali radıyalliihu 
aleyhim ecmain hazeriltı nice oldu?' hala 'Devlet-i Muhammediyye ve hıliifet-i 

aliyye anlarda olınalı idi. Sizler böyle garibü'd-diyar olmak [27b] niçündür? Sizler 
siihib-i saadetsiz deyu, istifsiir-ı hiitır eyledikde kazıyye-i maceralann min evvelilli 
ila ahırilli vukii'yafte olduğu üzre haber virildikde45 laral~ı nies:ffır bir kerre ah idüp 
bunlar içün bir sera-yı ali tahliye idüp zıyafetler ve dürlü dürlü ikram ile mükerrem 
itmek üzre birkaç gün mürfinında millet-i efrenciyye · kaidesi üzre paskalyalan 
zemiinına tesadüf idüp adet-i batıla ve kaide~i atılalan üzre ol memleketde bir azim 

44 

45 

C 723/ [vr. 2}'de amcalan İmfun-ı Hasan'ı Yezid-i lainin zehirlettiğini söylemektedirler. 
Aynca Yezid'in orada bulunan askerleriyle ve onlan esir edenlerle kıralın arasında geçen 
bir konuşma aktanlır: "Bu kimin kızlandır?". Dediler ki ''Peygamber aleyhi's-salatü ve's
selfun'ın kızının oğlunun kızlandır" dediler. Dedi ki "Niçün böyle itdünüz?. Dediler ki 
''Yezid emr eyledi, emir kuluyuz." Dedi ki "Ben size emri göstereyim." Cümlesini kati 
itdiler. Esir idenlere dedi ki ''Bu kıziann ceddi kaçan aya işaret eylese iki pare olurdu. Siz 
böyle ırk-ıtahireel uzattınız." Kral bu kişileri de öldürtür. 
F 1228/ [vr. 3}: Başlanndan geçen hikayeyi Cabir-i Ensan anlatır. 
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salıraya tecemınu' idüp hatta kıral içün bir taht kurulup ol salıraya ol kadar galebe 
olurdu ki şehrin derfinunda kimse kalmaz idi. Ayinler üzre bayram iderler idi. Ol es
nada müşarün ileyhima hazeriltı ve sahabe-i kirarn hazeratı ve Yezid-i pelidin [28a] 
a'vfuıını ol salıraya niizır mürtefi' bir kasra temaşd içün da'vet itınişlerdi. Vakta ki 
papas ve ruhbantann cem'ıyyetle varup ta'zim ile elleri ve başları üzre bir sandık 
ya'ni ol sandığın vafir kolları olup her birineniçe kafir yapışup feryad ü figan iderek 
ol meydan-ı nuhuste getürdiler. Sandülc-ı mezbı1ru kıralları huzı1runda me'miirlar 
gelüp adab u ta'zim ile kuşade eyledikleriiıde murassa' la'l ü yakUt ile musanna' u 
müzeyyen bir mahfe derfinunda dürlü dürlü cevahirle muanven bir boğçanın dahi 
derfinunda kezalik bir boğça el-hasıl kırk kat mücevher la'l ü yakut ile müzeyyen 
mahfeler derfinunda bir merkeb tımağı46 zuhur idüp evvela kıral-ı mesfı1r Mab ü 
tevkir ile ba'de't-takbil yüzine ve gözine sürüp ol tımağı suya batırup [28b] içdikde 
kıral-ı mesfı1run maıyyetinde bulunan kırallar dahi ol vechle ta 'zim ile suya batırup 
ol suyu etrafve eknafa ve sair devlet-inasaraya hediyye eylerler. Ba'dehii ol tımağı 
zikr olunan bağçalan vaz' u mahalline isal idüp gfinagfin zıyafetler ve dürlü dürlü 
somatlar yenildikde Yezid-i pelidin me'miirları olan on beş neferden ziyade 
mel'iinları kıral huzı1runa çağırup sual eyledi ki sizler kankı din üzresiz? Didiler ki 
din-i Muhammed! ve şeriat-i Alımedi üzreyiz. Kıral-ı mesfı1r ta'zim ü tekrim ile ey
lediğirniz ne şeydir bildiniz mi? Mezburlar bilmedik didiler. Cevabianndan sonra 
kıral-ı mesfı1r didi ki bu gördüğüı;ıüz tımağın sahibi olan merkebe hazret-i İsa aley
hi's-selam bir kerre rakib olmuşlar deyu rivayet iderler. [29a] Sıdka kizbe ihtimali 
var iken belki bu tırnak ol merkebin tımağıdır deyu bu tımağı tekrim iderek hazret-i 
Isa aleyhi's-selil.ma ta'zimen senede bir kerre birkaç gün ta'yin olunup bu tımağı 
tekrim iderek çıkarup yüzimüze ve gözirnüze sürüp suyunu derdlü ve alil olanlara 
şi:ffi bilürüz. Böyle na-ma'liim olan esfel eşyaya riayetirniz peygamber-i zi-şan haz
retlerine ta'zim ü tekrim içündür. Ey hain-i din-i Muha,ınmedi sizler din-i Muham
med! üzre da 'va id üp paygamber-zadenizi böyle hakaretle diir u diyarianndan ayırup 
sefil ve sergerdan memalik be-memalik gezdirüp eylediğiniz hıyanetliği bir vakitde 
ernsali olmamışdır.47 Sizlere vacib olmuşdur ki gayet ile hain kirnesnelersiz deyu ol 
cem'ıyyet içinde( .... ) avazile çağırup ispanya kıralı kemal-i gayret ve hızmetinden 
[29b] naşi Yezid-i ekfer-i anid-i pelid aleyhi la'netü Rabbi azizi Mecid tevabiın 
eşedd-i ukı1bet ile siyasete çökerüp kati ü i'dam ve ceza-yı seza-yı ina-yeliklerine 
ikdam eyledi ve didi ki 'Ba'de'l-yevm ol tarafavarup bu misillü muhalifin ile cenk 

46 

47 
E 331/ [vr. 93a]: Merkeb ayağı 
F I 2281 [vr. 7]: Burada İspanya kıralının ağzından Hz. Peygamber'in ''Müslüman olan 
kimsenin elinden ve dilinden ahar kimsenin emin ve salim olması" gerekir şeklinde bir 
hadls-i şerif zikredilmektedir. 
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idüp muhd[t]i Yezid-i pelidin hakkından gelmek bize viicib oldı.48 Böyle muannid 
has Peygamberleri evliidianna gadr u hayf idüp anid kimseler hiişii sümme hiişii Mu
hammed! değildir, bunlar dinleri üzre mürted ve asi olmuşlardır' didikde ol 
cem'ıyyet kırallan huzfirunda gayret kuşağın kuşanmak üzre ahd ü peyman eylediler 
ve herkes rnekanına ric'at ü avdet itdiler. Birkaç zernan mürfırunda o sultaniin-ı 
aziziin. aliyyetü'ş-şiinlan ve sahilbe-i kirarn ndviinullahi teaiii aleyhim ecmain 
hazeriitını [30a] kıral-ı mesfı1r da'vet idüp 'Sizler bir dürlü elem üzre olman ve sizler 
esir değilsiz bizim ve cümle alemin efendisiniz ve başı taeısınız şehziide ve sultan
larsınız deyu ol niizeneyn-i hiinediin-ı Muhammed aleyhi's-saliitü ve's-seliim ve nii
zır olan Ciibirü'l-Ensiiri ve beş nefer sahabe-i kirarn ndviinulliihi teaiii aleyhim 
ecmain hazeriitını i'ziiz ü ikram ve.dürlü dürlü simiit ile mükerrem ve in'iim idüp 
hiisseten bir a'lii setineye talımilen ve İslambol tekffiruna name yazup bi'l-'ızzi ve'l
ikriim malıallerine isiil ve irsiil ve her vechile ta'zim ve tekrim ve asan olmak içün 
irsiil eyledi." 

5. İstanbul'a Bizans İmparatoruna Gönderilişleri 

A 3608/ "[Sb] Vaktiiki İstanbul tekUruna vüriidlannda tekfir bunlara neviiziş 
ve tevkir u ilitirarn eyleyüp kemal-i i'ziizından niişi gı1yii ki sultanlan kendü iki aded 
oğullan keferelere layık görüp 'Sizleri iki oğlum vardır, birbirinize vereyim' didikde 
sultaniara hayret gelüp 'Kırk gün mühlet [6a] vir ki müliihaza eyleyelim' didiklerin
de, ol zernan Koca Mustafa Paşa Camii'ne Kız kilisası dirler idi. Bunlan ol kilisaya 
müsiifir virdiler." 

48 

A 3608/ "[9a] 

Hazret-i Ctibiri'l-Enstirf bile 

Sahabeden beş nefer kimse ile 

Yelken açup İstanbul'a geldiler 

Niimelerni tekürına sundı/ar 

Tekür didi iki oğlum var benim 

Birer birer sizi vireyim etiniarım 

F 1228/ [vr. 8-9]: Şu ifade ilave edilmiştir "zira ol Nebiyy-i Aralıinin şevket ve savlet-i 
İslamiyyesi şarkan ve ğarben ihiita idüp af'aka münteşir olmakla şerayi' ve kanun-i İliihi 
olan adalet ile cihanı mala mal ve emn ü İstirahat ve asayiş-bahş eden saltanat-ı vasiyyet-i 
Muhammed! alemi doldurup zelzeleniik eden bir peygamber-i zi-şanın sayesinde yaşayıp 
da hanedan-ı nübüvvetine kadr ü ihanet ve cevr ü zulm iden kimseler hilşa Muhammed! 
değildir." 
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D idiler lark güne vir bize mühleti 

Sonra yine ideriz ol sohbeti 

Kızlar kilisesi dirler idi ana 

Ol zaman Mustafa Paşa camiine 

Emr eyledi lazları getürdiler 

Kızlar kilisesine yetürdi!er" 

B 1293/ "[166b] Kostantin tekfiiruna gönderdi. Sahabiden hazret-i Cabir ve 
yine beş nefer zevat ile yelken açup İstanbul'a geldiler. Tekffıra narnelerin sundular. 
Tekffır di di "Ey benim canlanm! Benim iki oğlum var. Eğer dilerseniz sizleri bir bir 
oğullarıma vireyim" didikde anlar dahi "Bize kırk gün mühlet vir'' didikde Kızlar 
kilisası dirler idi ana ol zeman, ol kilisa şimdi Koca Mustafa Paşa camiidir, ol ma
halle sultanlan getürdüler. Kızların: [167a] kilisasına yaturdular.49

" 

D 1190/ "[30a] Vaktiiki bi'l-'ızzi ve't-tekrim İsH1mbol tekffırına vasıl ve 
vuril.dlannda50 tekffır kıralı dahi bu sultanlan kemal-i i'zaz ü tekrim [30b] ü tevkir ve 
gayetü'l-gaye nevaziş-i iltiffit ve hatır-ı şeriflerine müra'at ve ta'zimden naşi gı1ya ki 
ol sultaniin zemin ve zernanlan kemiilde ve ahlak-ı hamideleri ta'rif ve tavsifden 
müstağni olmağla oğullarına layık c:annıyla iki oğlum var birinizi birine ve birinizi 
birine vireyim didikde o sultanan-ı aliyyetü'ş-şan hazeriitina hayret ve cikkat el virüp 
mahzün olarak şimdi zernam değildir bir mikdar istiriihatden sonra haber virelirn 
şimdilikesiira-yı muvahhidinin hiitunlan yanında olalım didiler ol zernan Koca Mus
tafa Paşa Ciimi-i şerifine 'Kızlar kilisesi' dirler idi. Bu niizeninleri ol kiliseye 
müsiifir virdiler." 

6. Hanım Sultanların İrtihalleri 

A 3608/ "[6a] Sultanlar Cenab-ı Kibriya'ya teveccüh-i tam-birle savm ve 
ibiidete meşguller iken bir gice yatsu nemazından sonra rfih-ı revanlarını Hakk'a tes
lim eylerlikleri anda kilisa üzerine nı1r niizil olduğunu mürtiidlar tekUra haber 
virdiklerinde sultaniann savmaalanna nazar idüp veratları rilşina oldukda tekı1r şeri
fe sultanlan bu sevdil ile gadr itdiğine nadim ve peşiman olup boğazına bir çul 
geçürdü ve geldi esir ve esire bulunan müslimanlan cem' idüp hatunlara sultanlan 
[6b] tağsil ve tekfin idüp cemi-'i esirleri getürüp nemaziarını kılup hazret-i Cabir-i 
Ensiiri imametiyle edii-yı salat olunup kilisa havlisine defu olunup üzerlerine Yasin-i 

49 

50 

C 7231 [vr. 2]'e göre tekfur kızları oğuHanna almak isteyince kızlar içlerinden şöyle geçi
rirler: "Biz enbiya aleyhisseliirn neslinden olalım, kilfire vannak olmaz."· 
F 1228/ [vr. 10]: Bu nüshada Bizans kıralının İspanya'dan gelen hanım sultanları karşıla
yış biçimi ve uyguladığı teşrifat canlı bir şekilde tasvir edilmiştir. 
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şerif ve silre-i Mülk tilavet olunup ve baş uelanna bir selvi diküp üzerlerine bir 
sumiiki sandı1ka vaz' olundu. El'iin anda medfunlardır. Ba'dehı1 tekilr insiif idüp 
ceınl- 'i üseriiyı iiziid ve her birine birer mikdar in'iim ile iiziid ve diyiirlanna irsiil ey
ledi ve Ciibir-i Ensiiri dahi ol hinde vefiit idüp sultaniann civiinna defn idecekler idi. 
Lakin kilisada riyiizat üzerine olan kız izin virmedi. Ol vakit Ayvansaray'da ashiib-ı 
kirarn tüccarlık münasebetiyle [7a] gelüp eğlenir idi. Hatta loncayı kıraldan isteyüp 
'Bize bir esnaf loncası için bir yer vir' deyüp istediler. Ol yeri anlara virmişdi ve bir 
mikdar mahal demekabir içün vennişdi. Olmekabire defneyleyüp üzerine bir cami' 
bina olmuşdur, ol dahi şimdi Mustafii Paşa'nındır. Binilen ala ziilik Cilbir-i Ensiiri'yi 
ol mahalde defn eyledikleri sıhhate resid olunup İstanbul alındıkda istihiire olunup 
hazret-i Ciibir anda medfün olduğu tashih olunduğu cihetle Koca Mustafii Paşa dahi 
üzerinde olan camii ihyii idüp el'iin mahall-i ziyaret olduğu meşhilrdur, müteviitirdir. 
el-uhdetü ale'r-riivi." 

A 3608/ "[9a] 

Yatsu nemazın edii itdiler 

Hazret-i Izzete gönül tutdı/ar 

Nesi-i Resiii'den idesin bizi 

Ağ iken kara itme bu yiizi 

[9b] Kiifirinfiriişına irme sen bizi 

Riihımızı kabz idüp al bizi 

İki hümii birbirini kucdılar 

Cennet-i a 'liiya per açdılar 

Ol demde nur indi kilise üstüne 

İmiim-ı Hiiseyn 'in kızları kasdına 

Tekzir gördi ol yere nur 'indiğin 

Bildi ol dem riihı reviin (Jlduğın 

Bilemedik kadrini biz gitdi/er 

Canlatım kurb-ı Hakk'a eldiler 

D idi yanı/dım bir söz söyledim 

Aceb bi/üp nice hatii eyledim 

Anladığım budur itdiler duii 

Peygamber neslidir iki hiimii 

İ rtesi bir çul geçiirdi boynuna 



256 GülgünUYAR 

Hazret-i sultum çeküp aynına 

Baş açık yalın ayak geldiler 

Y aygara iderek yüzler sürdiler 

Bu kıyufetde benim budır sebeb 

Hazret-i Peygamber'indir bu şeref 

Esfr hatunlar vur idi geldiler 

Ayfn-i İslam ile yaykadılar 

Esfr erler vur idi hep geldiler 

Cubir imiim olu b nemiiz kıldılar 

Zencirli selvi dibine kaydılar 

Sure-i Yilsin dahf okudı/ar 

[JOa] El'iin medfonlardır anda begim 

Fiitiha oku viir sen Hak alfm 

Cümle esfrleri aziid eyledi 

Biraz miil virüp varın gidin didi 

Hazret-i Cilbir de vefut eyledi 

.Anı da bir cumie defo eyledi 

Bellüdir ol ider ihviin 

Kıl ziyiiret mağfiret ide Yezdiin 

Mustafa Paşa 'nın ol ciimii 

Müşerrefdir elimi' ile liimii" 

B 1293/ "[167a] kilisasına yaturdular. Bunlar yatsudan sonra el kaldırup dua 
itdüler. İkisi de rfih-ı şerifterin Hakk'a teslim itdiler. Ol dernde hazret-i Hüseyn'in 
kızlarının rfih-ı şerifine nfir inüp tekffir bu keyfiyyeti görüp ve sultaniann vefıitını 
duyup "Eyviih, acaba bunlara ta'zimde kıısfu mu eyledim? Yolısa bir hata söz mü 
söyledim? Zira bunlann duası red olunmaz elbette kabul olur. Peygamber neslin
dendir'' deyüp heman51 kıral yalın ayak başı açık iiğiiz iderek geldi ve tevabi'leri da
hi geldiler.52 Esire hatunlar var idi. Cümle geldiler. Ayin-i İslam üzre ğasl eylediıer. 
Sahabiden beş zevat ile hazret-i Cilbir imam olup nemiizin kılup zencirli [167b] servi 
dibine defu eylediler. Layık olan ol mahalle varup ziyaret idüp fıitiha-i şerife okuyup 

51 

52 
C 723/ [vr. 3]'de kıralın boğazına bir at çulu geçirdiği söylenmektedir. 
C 723/ [vr. 3]'de bu kısımda Sultan Süleyman'ın da yağmur duasına çıktığı zaman boğa
zına bir at çulu geçirdiğini, duaya bu şekilde çıkmak gerektiğini anlatmaktadır. 
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rfih-i şerlflerine hediyye itmelidir.53 Kıral ne kadar esirler var ise cümlesini iiziid 
eyleyüp viitir mal virüp vilayetlerine gönderdi. Hazret-i Cilbir-i Ensiiri vefiit 
eyleyüp54 Eyviinseriiy'da Mustafa Paşa Cami-i şerifine defu olunup el'iin 
ziyiiretgiihdır.55 Hakk teaiii cümlesine rahmet eyleye." 

D 1190/ "[30b] Sultilnan hazeriltı Ceniib-ı Kibriyii cellet azametühfr hazrede
rine [31 a] teveccüh ve cedd-i pakleri erviihına tevessül-i tiim-birle savm ü adet 
şuğullerinde iken bir gice yatsu namazından sonra56 rfih-ı revanların Ceniib-ı Hakk'a 
teslim itdiler ol anda kilise üzerine kanadil gibi nfrrlar niizil ve ziihir ve dürlü dürlü 
aciiyibiitlar biihir olduğunu tekUra haber virdiler sultaniin-ı zi-şiinın savmaa-i pür
enviirlanna nazar olundukda intikal-i civar-ı Rabbi'I-alemin olduklan haber viril
dikde sultaniin-ı zişiin hazeriitını tekffrr kıralı taltifyüzünden söylediği söz ile iizerde 
eylerliğine niidim ve peşlmiin olup gayret-i hayretinden boğazına bir siyah çul delüp 
giçürdi ol vakt esir bulunan müslimiin hiitunlan tağsll ve tekfin idüp cemi' üserii-yı 
muvahhıdin hazret-i Ciibir radıyalliihu anhın imametiyle edii-yı saliit-ı duaya iktidil 
olundu. [3lb] Bir mahal müniisebeti tefekkür olundukda zencirli servi tarafına def
nolunup üzerine Yasin-i şeriftilavet eylediler. El'iin anda medffin olduklan mervldir 
radıyalliihu teaiii anhümii ve an eblhimii ve an ashiib-i güzln radıyalliihu teaiii anhüm 
ecmaln. Ve ba' dehfr tekffrr-i mesffir insiif id üp ol zat-ı şerifterin M tırlan içün cemi' 
üserii-yı muvahhıdlni iiziid ve her birerlerine belağan ma belağ dürlü in'iim ve 
gfrniigfrn özürler ile dar u diyarianna irsiile rikkat ve İlıtimarn eyledi ve Cilbir-i 
Ensiiri radıyalliihu teaiii anhü dahi çok geçmeden bi-emrilliihi teaiii çok geçmeyüp 
dar-ı bekaya nhlet idüp tekffrr serayının civiinna defu itmek muriid eylediklerinde 
kilisede riyiizat üzre olan kıziann reisi izin vinneyüp ol vakt Eyviin semtinde bir zir
i [32a] zeminde han misüllü bir asitane var idi. Müslimiin tüccarlan anda sakin olur
lar idi. Birisi içlerinden vefiit itse şimdi Mustafa Paşa Cami-i şerifi olan mahalle 
civiiriyet hasebiyle defu iderlerdi. Binilen aleyh hazret-i Cilbir-i Ensiiri aleyhi 

53 

54 

55 

56 

C 723/ [vr. 3]'de burada bir iliive yapılarak hanım sultaniann kabir yeri tarif edilir. Ser
vinin köküne yakın olduğu belirtilir. Bu risiileyi okuyaniann haberdar olacaklan söylenir. 
Koca Mustafa Paşa şeyhi Hasan Efendi'nin önce bu makamdasonra da Sünbül Sinan 
hazretlerinin türbesinde dua ettiği, bunun sebebini soranlara da "Aslı vardır sizler bilmez
siniz" dediği nakledilmektedir. 
C 723/ [vr. 3]: Beş gün muammer olmuştur. 
C 723/ [vr. 3]: Koca Mustafa Paşa bu camii Hz. Cilbir için bina ettirmiştir. 
E 331/ [vr. 93b]: Burada "Ya Rab, bizi kilfire nasib itme, deyu niyiiz ve birbirlerine 
sarmaşup ikisi birden .. " şeklinde ilave vardır. F 1228/ [vr. 15-16] nüshasında ise şöyle 
dua ettikleri nakledilmektedir: "İlahi biz biçare karibü'd-diyar, aciz, bi-kes cmyeleriniz 
Din ü imiinımızı ve ırz u namus-i İsliimiyyemizi lekedar olmadan hıfz u idüp bizleri bu 
vartarlan [16] haliis ve neciit ihsiin idüp peder milderimize ve ceddimiz Muhammed Mus
tafıl sallalliihu teaiii aleyhi ve sellem'e müliikiit ilemesruret ya Erhamerriihimin." 
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rahmetü'l-bari efendimiz hazretlerini ol mahalle defu olunduğu sıhhate reside olup 
İslambol feth olundukda mazanna-i kirarndan istihare ve teveccüh iderek hazret-i 
Cabir-i Ensan radıyallahu anhü ol mahalde medffin olduklan tashih ile Koca Musta
fa Paşa-yı gazi ta'zimen üzerine müceddiden Ayvansaray dalıılinde olan cami-'i şe
rifı bina ve ihya huyurduklan mervidir.57 Tekffu-i mesffu üzerlerine kırmızı sornakl 
olarak mücella musaykal yekpare bir sandı1ka vaz' itmiş ve kilise [32b] olan Koca 
Mustafa Paşa Cami-i şerifı havlisinde zencirli servi önünde medfün olan sultanan-ı 
ıffet-nişan hazeriltı içün mezkfir sorniliden .iki aded sandılka nişanlan var imiş ise 
de mürür-i ezmine ile tahte't-türab kalmış olduğı mervidir. el-Uhdetü ale'r-ravi. 
Hin-i fetihden beru tevatür ile sabitdir bir türbe veya bir merkad nişan virilmediği 
hıkmete mebni olup58 ol asitan-ı bülend eyvanı envar-ı velayet ile münevver ve en
va-ı keramet ile muanven iden eızze-i kirarn kaddesallahu teaiii esrarehüm ve 
ef'azallahu teaiii kema ef'aza ale'I-alemin sirrahıl hazeratı59 ma'nen keşfen agah olup 
saliklerini ve belki amme-inası ol mahall-i mübarekeden mürür ve ubılrlannı men' u 
ta'zim ü tekrim içün tergib ü terhib iderierdi rahımehullahu teaiii aleyhim ecmain." 

7. Ehl-i beyte Saygı 

A 3608/ "[7a] Sübhanallah garibdir ki kefere olan İspanya ve tekılr kırallan 
peygamber [7b] eviadına ne minval üzere riayet eylediler acibdir. Y ezid müsliman 
eviadı olup İslam da'vasında iken hanedan-ı Resıllulliih'a ne güne hıyanet eyledi. 
İbn-i Ruhhan ve İbn-i Şuhne ve Hulasa sahibi Yezid'e la'neti tecviz eyledi ve alla
me-i sani, muhakkık Sa'deddin Teftazani dahi Şerh-i Mekiisıd'da beyan-ı sahabeden 
sonra 'Ehl-i beyt-i Resıllillah'a zulm gayet zuhılrdadır, ih:ffiya mecal yokdur fe
la'netııllahi ala men başehıl ev radıye ev saıye ve le-azabü'l-iihıreti eşeddü ve ebka' 
buyıırdığından la'nette tevakkuf itınekde haricilik riiyihası istişmam olunur. Maa ha
za fetvada leani isbiit eylediler. Allahümme'l-an ala men zaleme ehle beyti Resıllil
lahi. el-Hamdü Iiliahi ale't-ternam ve's-salatü ve's-selamü ala resıllihi Muhammedin 
hayri' 1-enam." 

57 

58 

59 

A 3608/ "[lüa] 

E 3311 [vr. 94a]: Bu konuda başka bir rivayet daha olduğu belirtilmektedir. Bu rivayete 
göre Ayvansaray'da bir kilise mevcuttu. Kıral, vefat edene kadar ibadetle meşgul olması 
için Cilbir-i Ensiiri'nin bu kilisede ikiimet etmesine izin vermişti. Vefat ettiğinde de Ca
bir, bu kilisedeki minberin altına gömülmüştü. 
E 331/ [vr. 94a]; F 1228/ [vr. 21}: Burada Sultan Mahmud'un bu hizmeti ifii ettiği söy
lenmekte, ancak risiilenin tercümesine devam edileceği için tafsilat verilmediği belirtil
mektedir. 
F 1228/ [vr. 22}: Bu nüshada Şeyh Sünbül Siniin'ın, hanım sultaniann hadika-i ciniin 
olan merkad-i şeriflerinin zincirli servi dibinde olduğunu keşfettiği zikredilrnektedir. 
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Kafir iken zahira bak n işledi 

Al ii ashaba riayet eyledi 

Yezfd-i bed nefis ashabdan iken 

Ne hıyanet eyledi andan iken 

Havaric kokusu var ey men-i can 

La 'n itmezlerse la 'net ey/e sen 

İbn-i Hiimam İbn-i Şuhne yazdılar 

Fetvada la 'n tecvfz itdiler 

Temam o/dı risale hamdü !i/lah 

Cum 'a gün sa la vaktinde ilah 

Zii '!-ka 'de dördiinci gün i idi 

Temam o ldı risa!emiz ve 's-selam 

Ey Fenai-i Halvetf şerh ey/edin 

Hiiseyn 'in kızlarım medh ey/edin 

Rıdvanullahi aleylıim ecnıafn" 
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B 1293/ "[167b] Bu kıssa ma'h1m olduysa İspanya kıralı zahiren kafir iken 
ai-i aslıaba ne rütbe ta'zim ve riayet eyledi. Bu mel'ilnlar silreta müsliman iken ha
nedan-ı [168a] eyledi. ( .... )bir taife Yezid'e la'net ( .... )hakkında fetavalarda la'n 
yazdılar. İbn-i Vehban ve İbn-i Şıhne fetavada la'net tecviz itdiler ve hulasa mesrur-i 
Sa'deddin'de mestilr dahi gayriler caiz gördühir.60 Bu risale el-hamdü Iiliahi Cum'a 
günü sala vaktinde sene-i bin doksan beşde idi ternama resi'de oldu. Ve saiiaiiahu ala 
seyyidina Muhammedin ve alihl ve sahbih1 ecma!n." 

D 1190/ "[33a]Ağreb-i garayibden ve a'ceb-i acayibdendir ki küfr ü dalalet 
üzre olan İspanya kıralı ol mertebe ta'zim ü tektim ü tevk!r itmiş iken belki kadr-i 
alllerine ta 'zimde kuslr i derim lıulyasıyla cümle kıralların başı olan İslambol tekiU
runa gönderüp malıalierine irsali hususunda suhı1let olması ve haklarında ta'zlm ü 
tebcll kılınması reca zımnında name ve sair hedaya ile recaname yazması ve tekiUr-i 
mesffir dahi vusı1lünde eviad-ı Muhammed aleyhi's-salatü ve' s-selam ve aslıab-ı ki
ram hazeratına ne vechile malen ve bedenen ikram ü riayet ve memleketine kadem 

60 C 723/ [vr. 3} Bu risiile şöyle son bulur: "Yezid-i mel'Cın katib-i vahyin oğlu iken, 
ashiibdan iken gör hanediin-ı AI-i Muhaınmed'e itdikleri hıyiineti, bunlar ziihiren kiifır 
iken AI-i Muhammed'e ve sahabe-i Resülilliih'a itdikleri riiiyeti. Dilerim Mevliidan 
Yezid'e la'nete kiiil olmayanlan yevm-i kıyiimetde Yezid-i lainin alemi dibinde haşr ey
leye. Bi-hürmeti Seyyidi'l-mürselin." 
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basdıklannı müteyemmen bilüp ve hin-i verndannda ta'zimde kusı1rum oldı deyüp 
mahzfin ve niçe günler yas ü matem iderek siyah çulu boğazına giçürüp teklif-i 
mesiilih-i merasidesine niidim ü peşimiin oldu. Aceb değil midir ki [33b] evliid-ı 

Muhammed aleyhi's-saliitü ve' s-selam ve aslıab-ı Resfililliih da'viisında ve İslam id
diasında olup hanediin-ı hazret-i Resfililliih sallalliihu teaiii aleyhi ve sellem efendi
miz hazrederine bugfine hıyanet iden Yezid-i pelid-i anid aleyhi la'netü Rabbi'l
mecid hakkında tevakkuf itmek muhibb-i hanediin-ı Resfile yakışmaz. İbn Vehbiin 
ve İbn Şıhne ve Huliisa siihıbi ve Sa'deddin ve siihıb-i Muhammediyye ve siiir 
muhibbiin-ı iil-i abii Yezid-i pelidin hakkında la'ni mertebe-i vücı1bda.bildiler. Zira 
Yezid-i ani d aleyhi 'I-la 'neye la 'netde tevakkuf idenlerde hiiriciliğin riiyihası 

İstişınarn olunur. Leanalliihu Yeziden ve ala kavm-i Yezid mea hiizii fetviida la'ni 
isbiit eylediler tevakkuf iden kibiir-ı ehlullahdan ba'zılanna ve hazret-i İmam-ı Şiifi 
radıyalliihu anhü [34a] hazretine niçün Yezid aleyhi'l-la'ne hakkında la'net olunmak 
husfisunı tafsil huyurulmayup tevakkuf olı.indu deyu suiil olundukda öyle hiiin ve kii
fir-i habis içün lisiin-ı niizeninimi telvis itmem buyurdılar. Viikıan dünyada üç keliim 
vardır ki Ceniib-ı Hakkın nziisı olmayan şeydir. Birisi bela lafzı ve birisi la'net lafzı 
ve birisi dahi kibirdir. Ancak bunlan İcra kendüye mahsfisdur. Gaynnın itmesi nzii 
değildir. Gelelim bela lafzı sildır olduğu gibi beyne's-sema ve'l-arz mualliik kalur. 
Meliiike ve siiir malılük riiyiha-i kerihesinden ta'ciz olup bir yerde karar itdirmezler. 
Lafz-ı bela dahi dir ki: Ya Rab b ne mahalle gideyim Ceniib-ı Hakk emr idüp buyurur 
ki kimden sudfir [34b] iddin ise ana rııcfi' eyle zira ( .... ) billahi teaiii kibir dahi 
kendüye mahsusdur kimse şerik olamaz ve şerik olana Ceniib-ı Hakk gazab ider ve 
birisi dahi la'net lafzıdır. Maiizallah teaiii Ceniib gazab eylediği kuluna Allahu teaiii 
buyurur andan gayn kirnesne söyleyemez ancak la 'net lafzının ma 'niisı ve iradesi 
rahınetden baid olsun dimekdir. La'net lafzını söylemeyüp rahınetden baid olsun 
deyu Yezid'e bed dua eylemek ciiizdir. Lakin muhibb-i hanediin-ı iil-i Resfile kemal
i merhamet ve muhabbet iden muhibler ve iişıklar ve bağn yanıklar hariiret-i aşk ile 
la'net değil dahi söylerneyeceği kalmaz. Bu risale bin doksan beş zi'l-ka'desinin 
dördüncü gün:!i nazımdan nesre tebdil olundı ve's-seliim.61

" 

Menkıbenin Değerlend.irilinesi 

Muhteva açısından risalenin tercümelerine bakıldığında menkıbenin 
bazı küçük farklar dışındahemen hemen benzer şekilde nakledildiği görül
mektedir. Bu menkıbenin ana unsurlarının halen halk arasında şifam olarak 

61 E 331/ [vr. 93b]: Ris1ile şu cümle ile bitmektedir "Ve her zernan selamullahi ale'l-Hüseyn 
ve alihi, la'netullahi alakatilihive a'daihi ile hatm-i keliim ideriz." 
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rivayet edildiği de bilinmektedir. Aynı menkıbe Hüseyin Vassaf tarafından 

S efine-i Evliyti' da, Ahmed Safi tarafından da Sefine-i Stifi' de, İmam 

Süyfıti'nin nsalesinden iktihas olduğu belirtilerek, özet biçimde tekrarlan

maktadır.62 Ahmed Safi, İmam Süyfıti'ye isnad olunan bu yazma risaleyi pek 

çok külfetlerle ele geçirip mütalaa ettiğini söylemektedir. 63 

Cumhuriyet sonrası kaleme alınan İstanbul türbelerine, tarihi mekanla

rına ve falklorüne ait kitaplarda ise Çifte Sultanlar türbesi hakkındaki men

kıbe şiiahi nakillerle uyumlu bir şekilde hikaye edilir. Bu eserlerde İmam 
Süyfıti'ye atıf yapıldığı görülmez. Bu aktarırnların umumiyetle Süheyl · 

Ünver'e dayandığı söylenebilir. Süheyl Ünver ise menkıbeyi Tahsin Ünal'ın 

bu konudaki makalesinden alıntılamıştır.64 Diğer eserlerde yer alan nakillerin 
ise daha çok Bayn'ya dayandığı anlaşılmaktadır.65 

Risalenin tercümelerinde, sahabe türbelerini bildiren listelerde ve Sefi
ne adlı iki eserde hanını sultanları kasdetmek üzere Kerimetan-ı Hazret-i 

Hüseyin, Kerimetiin-ı mükerremeyn, Hz. Kerimeteyn-İ Muhteremeyn,66 Haz

ret-i Hüseyin'in iki kerimesi/kızı şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Arşiv bel

gelerinde ise İmam Zeynelabidin'in iki kerime-i mulıteremeleri ifadesi yer 

almıştır. Ancak günümüzde bu türbe Çifte Sultanlar ismiyle şöhret bulmuş

tur. Bu terkibin ne zaman kullanılmaya başlandığını tesbit etmek mümkün 

olmamakla birlikte, Cumhuriyet sonrasında neşredilen kitap ve makalelerde 

bu türbenin Çifte Sultanlar olarak adlandınldığı söylenebilir. Bunun yanında 

Çifte Evliyalar diyenierin de bulunduğu bildirilir.67 Burada iki hamının 

medfun olduğunun söylenınesi dolay~sıyla, bu anlamlı Türkçe terkip neş'et 

62 

63 
64 

65 

66 

67 

Vassaf, III, 352; Ahmed Safi Bey, Sefine-i Safi, I-XVIII, İstanbul ts., XVIII, vr. 3159-60. 
Safi, XVIII, vr. 3159. 
Ünver, istanbul Risfıleleri, III, s. 268; Mehmet Halit Bayn, İstanbul Fo/k/oru, İstanbul 
1947, s. 142; İsmail Giray, İstanbul'da Sahfıbe Kabirleri, İstanbul 1975, s. 86; Mustafa 
Özdamar, Şehid Sahabeler, İstanbul ts., s. 50. 
Giray, s. 85. 
N. Yılmaz-C. Yılmaz, s. 297. 
Aysel Okan, İstanbul Evliyaları, İstanbul1968, s. 133. 
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etmiş olmalıdır. Hattızatında Çifte Gelinler adındaki başka bir türbenin var

lığı da isim olarak böyle bir yakınlaştırmaya imkan vermiş olabilir. 

Menkıbede Hz. Hüseyin'in iki kızından bahsedilmesine rağmen, ter

cüme nüshaların biri dışında hiçbirinde adlan açık olarak zikredilmez. Çifte 

Sultanlar türbesinin kuşak yazısında yer alan şiirde de isimleri belirtilmemiş

tir. Genel olarak ilk rivayetlerde Hz. Hüseyin'in kızlan, İmam Hüseyin Kız

lan68 olarak geçerken, halk arasında nakledilen yaygın haberleri yansıtan ya

kın dönemde kaleme alınan birçok eserde Hz. Hüseyin'in kızlarının adlan 

açık bir şekilde zikredilmektedir. Öyle anlaşılıyor ki tarihen Hz. Hüseyin'in 

kızlarının Sükeyııe ve Fatıma olarak tanınıyor olması, yakın dönemde kale

me alınan kitaplarda Çifte Sultanlar'ın bu isimlerle anılmalarına sebep ol

muştur. Ne var ki zikredilen bu isimlerde hatalara da tesadüf edilmektedir. 

Aynca Çifte Sultanlar'ın kim olduklannı açıklamak için verilen birbirinden 

farklı kimlik bilgilerini şu şekilde tesbit etmek mümkündür: Fatıma69/Fatma 

ve Sakine/0 Fatıma ve Zeyııeb,71 Hasan ve Hüseyin'in kızlan Hatice ile Zeh

ra72 veya sadece Hasan ve Hüseyin'in kızlan,73 Hz. Hüseyin'in torunlan/4 

Hz. Ali'nin iki kızı Fatma ve Zeyneb/5 Ümmü Gülsilm.76 Diğer taraftan Çif

te Sultanlar sahabe olarak da tanıtılmışlardır ki, Hz. Hüseyin Hz. Peygam-

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

Ünver, İstanbul Ristileleri, m, 268; Hasırcıziide, İstanbul'da Sahabe ve Evliya Kabirleri, 
İstanbul1984, s. 75; Giray, s. 83. 
Ayhan Yalçın, Gönül Sultanları İstanbul Evliya/arı ve Ziyaret Yerleri, İstanbul 1996, s. 
103-104, 150; Mehmed Hocaoğlu, İstanbul'daki Sahabe Kabirleri, İstanbull987, s. 147; 
Özdamar, s. 49; Gürel, s. 59. 
Ünal, s. 803, Revnakoğlu Arşivi, 36/20; Ünver, İstanbul Ristileleri, m, s. 268; N. Yıl
maz-C. Yılmaz, s. 57-58; M. Orhan Bayrak, İstanbul'da Gömülü Meşhur Adamlar (1453-
1978), İstanbull979, s. l 18. 
Safi, XVIII, vr. 3159; Arlasez, vr. 45a.; F. William Hasluck, Christianity and Islam under 
the Sultans, New York 1973, I, s. 17; Metin And, Ritüelden Drama Kerbelti-Muharrem
Ta'ziye, İstanbul2002, s. 61. 
M. Orhan Bayrak, İzahlı İstanbul Sözlüğü, İstanbul, s. 67; M. Orhan Bayrak, Türbe/er 
Sözlüğü, İstanbul 1998, s. 24. 
Bayn, İstanbul, s. 141; Giray, s. 85; Okan, s. 129. 
Özdamar, s. 49. 
Köseoğlu, s. 15, 17. 
N. Yılmaz-C. Yılmaz, s. 297. 
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her'in veratında henüz bir çocuk olduğu için bu bilgi gerçeği yansıtmamak
tadır.77 

İmam Süyfiti'nin risalesine göre hanım sultanlar Kerbela'dan sonra 

götürüldükleri Şam'dan Mısır'a gönderilirken İspanyol korsaularına esir dü

şerek önce İspanya'ya daha sonra da İstanbul'a getirilirler. Çifte Sultanlar'a 

ait diğer menkıbelerde ise ya Yez!d'in doğrudan bu iki kerlnıeyi Bizans'a ca

riye olarak gönderdiği,78 ya Bizans'ın Beyrut'ta Araplarlayaptığı bir savaşta 

bu hanımların esir edildikleri, 7: ya da bu hanımların Em ev! zulmünden kaç

mak üzere İstanbul'u muhasaraya gelen halife ordusuna, aslıaba hizmet duy- · 

gusuyla katıldıklan ve daha sonra da burada ikamet ettikleri şeklinde muhte

lifrivayetler aktanlmaktadır.80 

Risalede nakledilen menkıbeye göre hem İspanyol kıralı hem de Bi

zans imparatoru Son Peygamber'in torunlan olduklannı öğrendikleri hanım 

sultaniara bu sebebe binilen son derece hürmetkar davranmışlardır. Menkı

benin ana fikri Hıristiyan olan devlet reisierinin Müslüman olsalar da pey

gamber eviadına gösterdikleri hüsnü muameleyi yüceltmek suretiyle Müs

lüman olan Yez!d'in kendi peygamberinin Ehl-i beytine reva gördüğü zul

mün şiddetini belirginleştirmek ve bu muameleye karşı duyulması gereken 

nefreti daha da pekiştirrnek üzerine kurulmuştur. 

Risalenin tercümeleri dışında aktanlan menkıbelerde ise Hz. Hüse

yin'in uğradıklan zulmü daha da ağır~aştırmak için onların cariye olarak İs

tanbul'a getirildikleri, Hıristiyan olmalan yönünde baskı yapılarak manastıra 

kapatıldıklan, dinlerini değiştirmedikleri takdirde işkence ile öldürmekle 

tehdit edildikleri,81 bunun üzerine hanım sultanların ya "Ölürüz de din değiş-

77 Bayrak, İstanbul'da Gömiilii, s. 118. 
78 Ünal, s. 803, Revnakoğlu Arşivi, 36/20. 
79 Okan, s. 129-133; Hasırcızade, s. 76-77. 
80 Vassiif, m, 352; Ünal, s. 803, Revnakoğlu Arşivi, 36/20; Ünver, İstanbul Ristileleri, m, s. 

268; N. Yılmaz-C. Yılmaz, s. 298. . 
81 Bayn, İstanbul, s. 142; İstanbul Kiiltiir ve Sanat Ansiklopedisi, m, 1490-1491; Giray, s. 

85-87; Hasırcıziide, s. 76-77; Özdamar, s. 50; Gürel, s. 61; Okan, s. 132-133. 
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tirmeyiz" şeklinde karşılık verdikleri82 ya da karar vermek için kırk gün süre 
talep ettikleri, bu süre zarfında ise kendilerine ya kuru ekmek ya da hiç ye
mek verilmeyerek ölüme terkedildikleri anlatılmaktadır. 83 

Hanım sultanların vefat ediş biçimleri ise hem tercüme risalelerde, 
hem de matbU eserlerde aynı şekilde 'veıiJmiştir. Sadece Hasluck, Hıristiyan
larla evlenmemek için bu kızların canıarına kıydıklarını söyler;84 ayrıca iş

kence ile öldürüldüklerini, servinin dibinde boğazlatıldıkları da aktanlır. 

Söylendiğine göre II. Mahmud, kızlann burada boğazlatıldıklannı keşfettire
rek türbelerini yaptınnıştır. 85 

Tercüme risalelerde hanım sultanların refakatinde Cabir b. Abdullah 
el-Ensfui ile beş sahabinin de bulunduğundan bahsedilmektedir. Cabir, irnpa

ratorun izniyle hanım sultanların defin işlerini yürütür ve cenaze namazlarını 
kıldırır. Cabir hanım sultanlardan kısa bir müddet sonra vefat eder ve 
Ayvansaray'daki, o zamanlar Müslüman tüccarların konaklama yeri olan bir 
mahalde defnedilir. Sadrazam Koca Mustafa Paşa, bu mekana da yine kendi 
adını taşıyan bir cami yaptınnıştır. Bu cami Atik Mustafa Paşa Camii, veya 
Cabir Camii olarak bilinmektedir. Kiliseden çevrilerek yeniden bina edilmiş
tir. Burada medfun olan Cabir b. Abdullah, Ebu Eyyı1b el-Ensari'nin alemda
n olarak da kabul edilmiştir. İstanbul'a geldiğine dair hakkında bilgi bulun
mayan Cabir'in merkadinin de İstanbul'daki diğer sahabe türbeleri gibi ma
kam olduğu görüşü hakimdir. 86 

Cabir b Abdullah, Kerbela'dan on sekiz yıl sonra 78/697 tarihinde 
Medine'de vefat eden tanınmış bir sahabidir. Kuşatınaya da başka bir sebep
le İstanbul'a geldiğine dair tarihi bir kayıt yoktur. Hanım sultanlada ilgili hi
kayenin menkıbevi dokusu içinde Cabir' e yer verilmesinin onun şahsiyeti ve 

82 Okan, s. 132-133. 
83 Hocaoğlu, s. 147-148. 
84 Hasluck, s. 17. 
85 Şehsuvaroğlu, s. 128; Tanyeli, "Zincirli Servi", s. 10, Revnakoğ1u Arşivi, 36/46. 
86 Ayvansarnyi, s. 229; Semavi Eyice, "Atik Mustafa Paşa Camii", DİA, IV, 67. 
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hayatı ile bağlantılı bir anlam taşıdığı açıktır. Cilbir'in Yez!d'in veliahdlığını 

desteklernemesi ve istemeden zorla biat etmesi, Hz. Osman'ın katilleri ara

sında kabul edilerek Haccac (ö. 95/714) tarafından ellerinin kurşunla damga

latılması, aynca Hz. Hüseyin'in torunlarından Muhammed el-Bakır'ın tale

belen arasında bulunması onun ehl-i beyt muhibbi kabul edilmesi için uygun 
sebeplerdir.87 

Daye Hatıııı ise Cabir'in hanuru olarak geçmektedir ve hanım sultanla

n gasletmiştir. Daha erken tarihlerde istinsah edilen risale tercümelerinde 

Daye Hatıııı'un ismi zikredilmez. İstanbul'da esir olarak bulunan Müslüman 

hanımların imparatorun izniyle bu hizmetleri yaptıklarından bahsedilir. İm

parator daha sonra da erkek, hanım bütün Müslüman esirleri azad eder. An
cak istinsah tarihi daha geç olan ve menkıbenin tafsili bazı noktalarda daha 

da zenginleştirildiği tercüme nüshalarda Daye Hatun'un ismi verilir. Menkı

benin Daye Hatıııı'la ilgili kısmı ise onun mezar yeri ile pekiştirilir. Bu ko

nuda yakın zamanlara ait matbu eserlerde farklı bilgiler verilmiştir. Yaygın 

kaniiate göre Daye Hatıııı'un kabri Zincirli Servi'nin altında, bugünkü ahşap 

malıfazanın bulunduğu yerdedir. Diğer bir rivayete göre ise avluda üstü açık, 

demir parmalılda çevrili, ortasında bir ağaç bulunan açık merkad Daye Ha

tıııı'a aittir. Öyle görülüyor ki sabahllerden Hz. Cabir ve hanımının Hz. Hü

seyin' in kızlarına refakatiyle bu şerefli tablo tamamlanmış ve bu menkıbe ile 

bağlantılı olarak onlara da İstanbul'da birer makam takdir edilmiştir. 

Tercüme risalelerde menkıbenin' sonunda yer alan bir diğer husus, ha

nım sultanlann mezarlannın zamanla. kaybolması ve fetihten sonra burada 

bir ciimi-tekke ilidas edilmesinin ardından Sünbül Efendi 'nin bu merkadİn 

yerini keşfen belirlemesidir. Sünbül Efendi devamlı burada dua eder ve 

mürldanın da buraya hürmet göstermelerini istenniş. Vefatında da hanım 
sultanların ayak ucuna de:fnedilmeyi vasiyet etmiştir.88 

87 YaşarKandemir, "Cabirb. Abdullah", DİA, VI, 531. 
88 Tayşi, VIII, 44. 



266 Gülgün UYAR 

Tahsin Ünal, nakledilen rivayetlere inanarak buradaki toprağı kabartıp 

mezar haline getirdiğini söylerken ilginç bir yorumla Sünbül Efendi 'yi Hz. 
Ali muhibbi bir Bektaşi olarak nitelemekte ve Koca Mustafa Paşa Camii'nde 

bir Bektaşi tekkesi kurduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca vefatından sonra da 

onların ayak ucuna ve daha aşağıya de:fnedilmeyi vasiyet ettiğini kaydettik

ten sonra, o tarihten itibaren Aleviler'in her sene burada din! ayin yaptıklan

m belirtmektedir.89 Sadece Tahsin Ünal'ın makalesinde görülen Sünbül 

Efendi 'nin Alev! (Bektaşi) olduğu hususu, ciddi bir bilgi eksikliğinden 

neş'et etmiş görünüyor. Tahsin Ünal'ın Sünbül Efendi'yi Alevi-Bektaşi ola

rak tanımlaması, bu camide 10 Muharrem'lerde anma merasimleri yapılma

sından kaynaklandıysa, bu da isabetli bir yaklaşım değildir; zira Sünbül 

Efendi'nin zamanından itibaren sürdürülen bu toplantılara belli bir kesim 

değil İstanbul'da bulunan her tarikten şeyh ve müridlerle birlikte halk iştirak 

etmekteydi. 

Risalelerin son kısımlannda bilhassa Kerbela'da Hz. Hüseyin'in 

şehadetine sebep olduğıı için Yezid b. Ebu Süfyan'ın tel'ine müstahak oldu

ğuna dair bir bahis açılmıştır. Bu kısmın İmam Süyı1ti'nin nsalesinde olup 
olmadığı hususu açık değildir; ancak Fenai-i Halveti'den itibaren bütün nüs

halarda İbn Vehban ve İbn Şıhne'den söz edilmiş olması, İmam Süyı1ti'nin 

de bu konuya değindiğini gösteriyor. Aynca Teftazam90 ve Yazıcızade'nin91 

bu konudaki menfi görüşlerine de yer verilmiştir. İleri tarihli nüshalarda ise 

Ehl-i beyte sevgi ve saygı göstermenin fazileti üzerinde daha geniş şekilde 

durulmuştur. 

Menkıbede açık olarak bizzat Hz. Hüseyin'in iki kızının Koca Mustafa 

Paşa Camii'nin avlusunda, Zincirli Servi'nin yanında açık bir türbede 

89 Ünal, s. 804, Revnakoğlu Arşivi, 36/20. 
90 Sa'deddin et-Teftaziini (ö. 793/1391), sahiibeye ve ehl-i kıbleye ta'n etmenin caiz olma

dığını, yalnız Ehl-i beyte zulmedenlerin bunun dışında olduğunu ileri sürerek Yezid'i bu 
çerçevede değerlendirmiştir. bk. Şerhu'l-Mek6sıd, thk. Abdurrahman Umeyre, I-V, Bey
rut 1989, V, 311. 

91 Yazıcıoğlu Mehmed Efendi (857/1453), Muhammediye, haz. Amil Çelebioğlu, I-II, İs-
tanbul 1996, II, s. 305. · 
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medfun olduklan zik:redilmektedir. Bununla birlikte türbenin bizzat bu iki 
hanım sultana ait olup olmadığı hususu zihinleri meşgul etmiştir. Bilindiği 

üzere tarih ve neseb kitaplarında Hz. Hüseyin'in Fatıma ve Sükeyne isminde 

iki kızı olduğundan bahsedilir.92 Hz. Hüseyin'in kızlan Kerbela vak'asından 

sonra ilk önce Şam'a getirilmişler, buradan da Medine'ye gönderilmişlerdir. 
Medine'de hayatianna devam ettikleri bilinmektedir.93 Fatıma Mısır'da 110 

(728), Sükeyne ise Medine'de 117 (735) tarihinde vefat etmişlerdir.94 Fatı

ma'nın Medine'de medfun olduğu da söylenir.95 Fatıma'nın Gazze'de, Sü

keyne'nin de Kfıfe'de, Mısır'da veya Şam'da medfun olduğu yönündeki ri- -

vayetler ise zayıftır.96 Menkıbeye eserlerinde yer veren bazı müellifler tarihi 

bilgileri hatırlatarak bu merkadin Sükeyne ve Fatıma'ya ait olmasının müm

kün olmadığını belirtmişlerdir.97 Çifte Sultanlar'ın, Vak'anüvi's Pertev'in şii

ri, arşiv vesikalan ve Sefine-i Evliya'da Ali Zeynelabidin'in kerimelen ola

rak anılmaları ise böyle bir şüphe üzerine daha makul bir ihtimalin tercih 

edildiğini düşündürmektedir.98 Ahmed Rifat ise sahiibe türbelerini sayarken 

Hz. Hüseyin'in iki kızından bahsetmez, fakat bu türbede Hz. Hüseyin'in kız 

kardeşi Şehribanu Hatfın'un medfun olduğunu kaydeder ki, Hz. Hüseyin'in 

bu isimde bir kız kardeşi yoktur.99 

Hz. Hüseyin'in neseb kayıtlan gözden geçirildiğinde üçüncü nesil 

oları, yani Ali Zeynelabidin'in oğlu Zeyd'in oğlu Hüseyin'in Fatıma ve 

Sükeyne isminde iki kızı olduğu görülmektedir. 100 Bu kişilerin de İstanbul'a 

92 Mecdi, s. 93. , 
93 Gülgı1n Uyar, İslam Tarihinde Ali-Fdtmıa Eviadı (2601873 'e kadar), İstanbul 2004, s. 

448,454. 
94 Uyar, s. 103; Zeyneb hint Ali, ed-Dilrrii'l-mensılr, I-II, Beyrut 1999, I, 429; II, 162. 
95 Ahmed Halil Cüm'a, Nisiiil min asri't-tiibiıyyfn, Beyrut 1992, I, 48; Muhammed et

Tevenci, Mu 'cemii a 'liimi'n-nisd, Beyrut 2001, s. 134. 
96 

97 

98 

99 

Uyar, s. 461,466,474-475,477, 487. 
Vassaf,.III, 352, 353, 354; Baltacı, s. 8-9; N. Yılmaz-C. Yılmaz, s. 300. 
BOA, EV 13467; BOA, EV 13465; Vassaf, m, 352. 
Ahmed Rif at, I, 150. 

ıoo Mus'ab ez-Zübeyri (236/850), Kitiibii Nesebi Kureyş, thk. E. Levi-Provençal, Kahire 
1381, s. 66; Uyar, s. 592-593. 
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geldiklerine dair bir bilgi bulunmamakla birlikte isimlerdeki bu tür benzer

likler, Hz. Hüseyin'in soyundan benzer isimde başka torunlannın bu türbede 

medfun olabilecekleri ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Nitekim Çifte Sultan

lar'ın Hz. Hüseyin'in kızlan olmadıklarını beyan eden müellifler, en azından 

makam-türbe kabul edilmesi gereken bu türbede hazretterin rfıhfuıiyetlerine 
ratiha hediye edilmesini münasip addetmişlerdir. 101 

Türbe Kaynaklı inanışlar ve Adetler 

Koca Mustafa Paşa Camii ve Sünbül Efendi türbesi halkın rağbet ettiği 

İstanbul'un önde gelen ziyaretgahlarındairve adak yerlerinden biridir. Özel

likle Eyüp Sultan'dan sonra burayı ziyaret etmek yerleşmiş bir adettir. Diğer 

taraftan Koca Mustafa Paşa Külliyesi'ne yapılan ziyaretler zamanla farklı 

kültürel ve folklorik özellikler de kazanmıştır. Bu camiyi ve Sünbül Efendi 

türbesini ziyarete gelenler Çifte Sultanlar türbesini de mutlaka ziyaret eder
ler. 102 

Şüphesiz Çifte Sultanlar türbesini halk arasında cazip hale getiren hu

sus bu türbede medfun bulunan hanım sultanlar hakkında anlatıla gelen hi
kayedir. Temelde yukanda konu edilen menkıbede nakledilenler bilinmekle 

birlikte, menkıbede geçmeyen, ancak bu hikayeye eklenmiş başka aynntılar 

da olmuştur. Bu bilgiler genellikle halk inanışlarını da aksettiren türbe kitap

lannda ve gazete tefrikalarmda tekrarlanmıştır. 

Tercüme nüshalarda anlatılanlardan farklı olup menkıbeye ilave edil

miş bir nokta imparatonın kızı ile alakalıdır. Rivayeti bu şekilde nakleden en 

erken tarihli matbu eserin Bayn 'ya ait olduğu söylenebilir. Diğerlerinin bu 

eserden faydalandığı anlaşılmaktadır. Anlatıya göre imparatonın kızı, Hıris
tiyan olmaları istenen ve bıi sebeple manastıra hapsedilen hanım sultanlarm 

101 Ünal, s. 805, Revnakoğlu Arşivi, 36/20; Ünver, İstanbul Risiileleri, m, s. 267, 269; 
Tanınan, m, 799; Velikahyaoğlu, s. 167; Giray, s. 85; Hocaoğlu, s. 148. 

102 Ünver, İstanbul Risiileleri, III, s. 268; Sadi Yaver Ataman, Türk İstanbul, haz. Süleyman 
Şenel, İstanbu11997, s. 121, 237. 
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varlıklanndan bir şekilde haberdar olduktan sonra gizli gizli onlan ziyarete 

gider. Kendisiyle akran olan iki kız kardeşin aralannda geçen konuşmalara 

şahit olur. Kızlar "Allahım sen bizim ruhumuzu kabzeyle bizi gavur elinde 
ölmekten koru" diyerek imparatorun elinde öldürülmektense canlarını alması 

için namaz sonlannda Allah'a dua etmektedirler. Kırk günün sonunda onlan 

almaya gelen imparatorun adarnlan, hanım sultanlan ölmüş olarak bulurlar. 

Bu esnada "Allahım, sevdiğim kızlar ölüyorlar. Bana onlann acısını çektir

me, onlarla beraber benim de canımı al" şeklinde dua eden imparatorun kızı 

da aniden hastalanarak can verir. İmparator kızının bir yere ve esir kızların 

da bir arada başka bir yere gömülmelerini eınreder. inaınşa göre avludaki di
ğer üstü açık türbe imparatorun kızına aittir. 103 

Bayn' da yer alan menkıbede imparatorun kızının adı zikredilmez. Bu 

menkıbeyi nakleden müelliflerin çoğu imparatorun kızını ismiyle anmazken 

Gürel, prensesin ismini Katerina olarak açıklamaktadır. 104 Bu menkıbede ge

lişen olaylara göre Katerina, hamm sultaniann iman kuvvetine hayran olur 
ve babasının yaptıklanndan utanır. İnıparatordan onlan affetmesi için ricada 

bulunsa da, babasının karannın kat'i olduğunu görür. Manastırdaki bir pa

pazla görüşür; o da yapılacak bir şey o~adığım söyler. Katerina papaz vası
tasıyla kırkıncı gece kızlada buluşur. 105 Farklı bir rivayete göre imparator 

kızgınlığından ötürü hiç olmazsa öldükten sonra ayn yerlerde olsunlar diye

rek kızım uzak bir yere gömdürmüştür. 106 

Bu konuda hikaye edilen diğe,r bir menkıbeye göre Katerina birgün 

kızlara peygamber torunu olup olmadıklarını nasıl anlayabileceğini sorar. 

Bunun üzerine kızlar bir mermere ayak basarlar ve ayak izleri o mermer üze

rine çıkar. Hanım sultanlardan birinin ayak izi olduğuna inamlan bu taş lev

hayı kabrin kuzey cephesinde, hanım sultanlarm türbesinin baş tarafında 

103 Bayn, İstanbul, s. 142; İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, m, 1490-1491; Giray, s. 
85-87; Hasırcıziide, s. 76-77; Özdamar, s. 50; Gürel, s. 61; Okan, s. 132-133. 

104 Gürel, s. 60-61. 
105 Revnakoğlu Arşivi, 36/43. 
106 Okan, s. 129-133. 
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görmek mümkündür. Bu hadise üzerine Katerina Müslüman olmuş; ona 
Sıdıka ismini vermişlerdir. 107 Bugün ciiminin girişinde yer alan kenan çevrili 
açık mezara, imparatorun kızı San Sıdıka'ya ait olduğuna dair bir levha ko
nulmuştur. Ancak ashabdan iki zata ait olduğu da ileri sürülen bu mezann, 
1980 öncesi fotoğraf ve kaynaklarda Daye Hatun'a ait gösterildiği belirtil
mektedir. 108 

Bazı menkıbelerde ise Katerina'dan bahsedilmez, onun yerini inanastı
nu papazı alır. Papaz imparatorun emrinin hilafına hanım sultaniara gizli 
gizli yiyecek vermiştir. Bir rivayete göre de caminin girişindeki açık mezar 
bu papaza aittir. ıo9 

Koca Mustafa Paşa Camii, Sünbül Efendi ve Çifte Sultanlar türbeleri 
bir takım merasim ve adetler bakımından da dikkat çekici bir tarihe sahiptir. 
Bilhassa asırlardır süren bir an'ane olarak Sünbül Efendi ve Çifte Sultanlar 
türbelerine yapılan ziyaretierin en önemlisi 1 O Muharrem' de gerçekleşir. ı ı o 

Bu tarihte Kerbela bildisesinin acı hatırasını anmak üzere, uygulaınş biçimi 
zaman içinde farklılık göstermiş olan bir merasim düzenlenir. Sünbül Efendi 
zamanından beri kesintisiz olarak devam ettiği bilinen bu merasimi tekke 
mensupları icra eder ve kalabalık bir katılım olurdu. Sünbül Efendi Muhar
remin on uncu gecesi yüz rekat namaz kılar, tevhid-i şerif okur, ı ı ı o günün 

ıo7 Gürel, s. 6 I. 
108 Vassaf, III, 359; Ahmed Rifat, Lugiit-ı Tiirllıiyye ve Coğriifiyye, I-VI, İstanbul 1299, I, 

150; Gürel, s. 48; N. Yılmaz-C. Yılmaz, s. 295. 
109 Hocaoğlu, s. 147-148. 
110 Ünver, İstanbul Risiileleri, III, s. 268; Ataman, s. 121, 237. 
111 10 Muharrem günü Sünbül Efendi Dergahı'nda icra edilen merasim ayrıntılı bir şekilde 

şöyle anlatılmaktadır: O gece nafile namaz kılınır. Sabah ise İstanbul'daki bütün tekke
lerinin şeyhleri ve ileri gelen mensupları Sünbül Efendi'nin halifesiMerkez Efendi'ye ait 
külliyenin hamamında toplanırlar, abdest alırlar ve sabah namazİarını eda ettikten sonra 
Kerbela şehitlerine mersiyeler okuyarak tekbir ve tehlil getirerek, kafile halinde Sünbül 
Efendi tekkesine gelirler. Hüseyin Vassiif, Sünbül Efendi'nin sünneti olarak şeyh efendi
nin Sünbül Efendi tekkesinin hamamında, müridanıyla abdest aldıklarını anlatır. Bu es
nada Sünbül Efendi'nin zamanından beri her sene devr olunan sudan kumaya dökülür, 
şeyh huzurundan sıra ile geçen mürİdanın başlarından birer tas su döker. Öğle namazının 
ediisından sonra misafir şeyh ve dervişlerle birlikte on iki rekat husama namazı (Bir nafile 
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sabahı da Haseneyn-i ahseneyn'in ruhu için su sebil ederıniş. 112 İstanbul'un 

farklı tekkelerinde 10 Muharrem dolayısıyla özel meclisler toplansa da an

manın en geniş katılırnla Sünbül Efendi Tekkesi'nde yapıldığı ve cfuninin 

adeta bayram yerine döndüğü nakledilmektedir. 113 O gün için özellikle su 

dağıtımı sırasında caınide oluşan izdihamı denetlernek için alınan inzibati 

tedbirleri gösteren arşiv belgesi, 10 Muharrem'e verilen öneıni göstermekte

dir.114 Hz. Hüseyin'in kızlarının türbesi sebebiyle yüzyıllardır bu caıni ve bu 

namaz türü. Vassaf, bu namazın dört rek'at kılındığını söyler. Sefine-i evliyıl'da husema 
kelimesi, zühiil eseri hasmil olarak yazılmıştır) kılınır ve sonra mevlid, mersiye ve ehl-i 
beyt sevgisini dile getiren kasideler okunur. Vassaf, özellikle Yazıcızadenin inşad ettiği 
mersiyenin okunduğunu, hatm-i şerif indirildiğini ve dua edildiğini bildirir. Akşam ye
meğinde tekke mutfağında pişen aşure yenir. Yatsı namazından sonra da en kıdemli şey
hin idaresinde yetmiş bin kelime-i tevhid çekilir ve devran yapılarak ayin son bulurdu. 
Öğleden sonra camide zikir yapılırdı. Bir Mevlevi dervişi bir köşeden nat-ı şerif okur, 
dervişler halka olurlardı. Bu zaman şeyh efendi bir fatiha çektikten sonra dervişler ayakta 
zikir ederler devran yaparlardı. bkz. Aşçı İbrahim Dede, Aşçı Dede 'nin Hatıraları, haz. 
Mustafa Koç-Eyyüp Tannverdi, I-IV, İstanbul 2006, III, 1527; Vassaf, III, 373; Safi, 
XVIII, vr. 3164-65; Cemalettin Server, ''Yakın Çağlarda Muharrem", Revnakoğlu Arşivi, 
l 1 81126; Tuğrul İnançer, "Zikir UsOlü ve Musiki", DİAB, VII, 1 12; Tanınan, "Sünbül 
Efendi Tekkesi", DİAB, VII, 106; Enver Belınan -Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tari
hi, İstanbul 1964, s. 180-181. 

112 Sünbül Efendi türbesinin yanındaki kuyudan gün doğmadan su verilir. Şifii kuyusu deni
len bu kuyudan 10 Muharrem'de su çıktığı, hatta kuyunun taştığı rivayet edilmektedir. 
Diğer bir inanışa göre zemzem kuyusu Muharremin onunda yerin altından taşar, bazı mü
barek menbalardan akarmış. Buradaki musluğun da o gün zemzem kuyusu ile irtibatlı ol
duğuna inanılırrn1ş. Cemalettin Server, su dağıtılan günün hanımlar arasında 'su çıktığı 
gün' diye bilindiğini söyler. Muharremin birindenonuncu gecesine kadar her akşam Hz. 
Sünbül'ün türbesi içinde toplanılır. Sandukanın etrafında zikir devam ederken meydan 
nakibinin elinde tuttuğu içi su dolu bir testiye evvela şeyh efendi, sonra dervişler tarafın
dan sırasile nefes edilir, böylece okunmuş olan testi sebilhanedeki kazana boşaltıldığını 
anlatır. Gelenlerin bu suyu pul şişelere doldurdukları da söylenir. Bu şişeler balonlu, uzun 
saplı renkli kimyahane şişeleri şeklinde tarif edilmiştir. Halk bunları çocukların ellerinde 
alaylar teşkil ederek evlerine taşırlar. Bu sudan hastalara içirilir. Zikirden sonra halka 
bardaklar içinde süt ve şerbet dağıtılır. Yine bugün fukara da doyurulur. bkz. Aşçı İbra
him Dede, III, 1527; Server, Revnakoğlu Arşivi, 1 18/126; Tanyeli, "Zincirli Servi", s. 10, 
Revnakoğlu Arşivi, 36/46; Bayrı, İstanbul, s. 99-101, 147-148; Yalçın, s. 149 •. 

113 Şapolyo, s. !80-181. 
114 BOA, İ.P.Md. 1350/7069 (7 Şubat 1322). 
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semt makam-ı Kerbela'nın reınzi olarak görülmüştür. 115 10 Muharrem günü 
Koca Mustafa Paşa Camii'ndeki mevlid ve mersiye merasirni bugün de de
vam ettirilmektedir. 116 

1 O Muharrem dışında senenin geri kalan kısmında Sünbül Efendi tür
besinin Karneri ayların ilk Cuma günü ziyaret edilmesi adetti. O gün sala ve
rilirken Çifte Sultanlar türbesi ve Zi'rıciı:li Servi 'nin bulunduğu çatı etrafında 
yarım nüzullü hastalar, vakti gelip de yürüyemeyen çocuklar, kısmetli arayan 
kızlar döndürülürdü. 117 Diğer taraftan özellikle evlenmek isteyen kızlar ha
nım sultaniann kabirieri üzerinde açan güllerden kopanp yakalannda taşır

lardı. Çocuğu olmayanlar da gül goncalannın yapraklarını yutar ve çocukla
nnın olması için dua ederlermiş. 118 Yine kısmetinin açılması için gelen kız
lardan birinin Cuma günleri sala verilirken kafesin dört köşesinde bulunan 
musluklardan birini açtığı, diğerinin o musluğu kapadığı, arkadan gelenin 
tekrar açtığı, bu ad etin s ala bitene kadar devam ettiği nakledilir. 119 

Aynca Arab1 aylann ikinci, üçüncü ve son Cuma günleri az sayıda da 
olsa bu niyetlerle camiye gelenlerin olduğu veya Cumartesi günleri birçok 
dilek sahiplerinin cami avlusunda toplandıklan görülmüştür. Vaktiyle bu 
merasime Rumlannda iştirak ettikleri anlatılmaktadır. Rumlann İstanbul'da 
başka hiçbir camiye göstermedikleri alakayı bu camiye gösterdikleri, burayı 

115 Tanınan, "Sünbül Efendi Tekkesi", DİAB, VII, 106; Sadettin Ökten, Yahya Kemal'in 
Riizgarıyla Düşünceler ve Duyuşlar, İstanbul 2008, s. 64. 

116 Vassaf, III, 373; Safi, XVIII, vr. 3164-5; İnançer, "Zikir Usülü ve Musiki", DİAB, VII, 
112; Tanınan, "Sünbül Efendi Tekkesi", DİAB, VII, 106. Bu merlisirnin önceki asırlarda
ki ve bugünkü icra şeklinin tafsilatı için bkz. Server, Revnakoğlu Arşivi, 118/126. 

117 Tanyeli, "Zincirli Servi", s. ll, Revnakoğlu Arşivi, 36/46. Bu günlerdeki adetler ve yeri
ne getirilen merlisimler için bkz. Safi, XVIII, vr. 3164-66. İlk Cuma günü sala okuyacak 
müezzine verilen eşyalann minareye çıkanlması ve Safiye Hatun türbesi ile ilgili adetler 
için bkz. Nezihe Araz, Anadolu Evliyaları, İstanbul 1958, s. 275; Hasluck, I, 267; 
Tanınan, III, 797. 

118 Tanyeli, "Zincirli Servi", s. 1 O, Revnakoğlu Arşivi, 36/46; 118/114. 
119 Vassaf, III, 353. 
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mukaddes addettikleri söylenmektedir. Ancak Meşrutiyetten sonra bu mera

simlere iştirak etmez olmuşlardır. 120 

Aynı zamanda anneler sıhhatli, uslu ve kerametli olmaları için çocuk

larını Sünbül Sinan türbesi önünde toplarlardı. Çocuklar bir halka teşkil 

ederler ve dervişler ilahiler okuyarak onları Çifte Sultanlar türbesinin etra

fında döndürürlerdi. 121 Halkın inanışına göre Çifte Sultanlar, esir olup burada 

hapisken öldükleri için, kimin başı dertte, sıkıntıda bilhassa günahsız olduğu 

halde hapishanede ise Çifte Sultanlar' a müracaat eder, adakta, niyazda bulu

nur ve onlann sayesinde canını dertten kurtarınnış. 122 

Koca Mustafa Paşa Külliyesi'nin avlusunda bulunan ve çeşitli halk 

inançlarını şekillendirmiş malıallerden birisi de Zincidi Servi olarak bilinen 

kuru servi ağacı ve ağacın etrafındaki ahşap mahfazadır. 123 İmam Süyfiti'nin 

tercümelerine göre ya imparator hanım sultanları marrastırın avlusunda mev

cut servi ağacının yakınına defııettirmiş, ya da Hz. Cabir defııedilen hanım 

sultanların baş ucuna bu servi ağacını dikmiştir. 124 Sefine, bu ağacın bir ala

ınet-i mahsusa olarak o zaman dikilmiş olabileceğini söyler fakat bin üçyüz 

sene kadar bir ağacın kalabilmesine pek ilitirnal vermez. 125 İstanbul' daki zi

yaretgahları gösteren eserlerde ise Daye Hatıın'un makam-türbesi olarak bu

rası gösterilir. 126 Bir inanca göre de bir Hıristiyan ermişi burada gömülü
dür.127. 

120 Tanyeli, "Zincirli Servi", s. ll, Revnakoğl~ Arşivi, 36/46. 
121 Şapolyo, s. 180-181. 
122 Bayn, s. 142. Okan, s. 129. Hasırcızade, s. 76-77; Araz, s. 276. 
123 İsmail Beyzade, I, 120. Zincir ve servi ağacı hakkındaki efsaneler için bkz. Konyalı, "K.ı

yameti Koparacak Zencir", Revnakoğlu Arşivi, 36/50; 36/45-46; Mehmed Said, "Kıya
met Ne Vakit Kopacak", s. 42-44, Tanyeli, "Zincirli Servi", s. 9-11. 

124 N. Yılmaz-C. Yılmaz, s. 201, 295. 
125 Vassaf, m, 355. 
126 Cemalettin Server'in notu, Revnakoğlu Arşivi, 36/28; Tarunan, "Sünbül Efendi Tekkesi", 

DİAB, VII, 106; N.Yılmaz-C.Yılmaz, s. 295; Konyalı, "K.ıyameti Koparacak Zencir", 
Revnakoğlu Arşivi, 36/50. Daye Hatun türbesinin mimari özellikleri için ·bkz. N. İşli, s. 
82. 

ı 27 And, s. 61. 
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Bu servi ağacı daUanna sanlmış olan bir zincir sebebiyle bu adla aml

nuştır. Evliya Çelebi'nin dahi Zincirli Servi şeklinde andığı bu ağacın dikil
diği tarih ve üzerindeki zincirle ilgili efsanev1 bazı hikayeler anlatılır. Müs
lümanlar açısından bu ağacın bulunduğu mahalli ehemmiyetli kılan ise Sün
bül Efendi'nin burada Hz. Peygamber'in ruhaniyeti ve Hızır'la müHiki oldu
ğunun kabul edilmesidir. 128 Zincir şu anda Belediye Müzesi'nde muhafaza 
edilmektedir. 129 

Koca Mustafa Paşa Camii'nin üzerinde yükseldiği mahal İstanbul ku

şatmalan neticesinde çok sayıda sahabinin ve müslümanın şehid düştüğü ve 
medfıın olduğu maneviyatı yüksek bir yer olarak kabul edilir. Dolayısıyla 
Çifte Sultanlar türbesinin de etrafında sahabi mezarlarının olduğu söylenir. 130 

Evliya Çelebi'ye göre sahabilet caminin çevresinde medfun olduklan için bu 
camide olan ruhaniyet başka hiçbir camide yoktur. 131 

Hz. Hüseyin'in de Muaviye b. Ebu Süfyan zamanında Yezid'in kornu
tasında gönderilen orduya132 katılarak İstanbul'a geldiğine dair bir bilgi mev
cuttur. 133 Bu sebeple Hz. Hüseyin'in burada bir makamı olduğu kabul edilir. 
Ahmed Rifat, İstanbul'daki ziyaretgahlar arasında Koca Mustafa Paşa Ca
mii'nde Makam-ı İmam-ı Hüseyin şeklinde bir yerden bahsetmektedir. 134 10 

Muharrem'de camide yapılan anma merasimleri bu hususla da irtibat-

128 Vassaf, III, 355; Tanyeli, "Zincirli Servi", s. 10, Revnakoğlu Arşivi, 36/46; N. Yılmaz-C. 
Yılmaz, s. 303. 

129 bkz. Revnakoğlu Arşivi, 36/45. 
130 N. Yılmaz-C. Yılmaz, s. 303. 
131 Evliya, I, 32, 126, 150, 151; Bayrı, İstanbul, s. 99-101. 
132 Araplar İstanbul'a beş sefer düzenlemişler, bunlardan ikisinde şehir ciddi bir şekilde mu

hasara edilmiştir. İlk sefer Muaviye'nin hilafetinde 49, 50 veya 51 senesinde gerçekleş
miştir. O sırada IV. Konstantinos Pogonat imparator idi. Arkadan Yezid ile yardım gön
derilmiş, ancak kuşatma başansız olunca geri dönülmüştür. bkz. Marius Canard, "Tarih 
ve Efsiineye Göre Araplann İstanbul Seferleri", (tre. İ. Hami Danişmend), İstanbul Ensti
tüsü Dergisi, II (1956), ss. 213-259, s. 213; Mehmet Efendioğlu, "Sahiibe Dönemi İstan
bul Seferleri", VII Eyüpsultan Sempozyumu, s. 132-137, s. 136-137. 

133 M. Asım Köksal, Hazreti Hüseyin ve Kerbelii Fiiciası, Akçağ, Ankara 1979, s. 20; N. 
Yılmaz-C. Yılmaz, s. 57-58. 

134 Ahmed Rif'at, I, 150. 



ÇİFTE SULTANLAR TÜRBESi 275 

landınlır. 135 Muaviye b. Ebu Süfyan'ın İstanbul seferi ile ilgili bilgi kaynak

larda aynı ifade ile nakledilmiştir. Bu ordunun komutam Yezid b. Mua

viye'dir. Tabeli'de (310/923) yer alan bilgide bu orduya İbn Abbas, İbn 

Ömer, İbnü'z-Zübeyr ve EbU Eyyfrb el-Ensan'nin de iştirak ettikleri haber 

verilir. Aynı bilgi İbnü'l-Cevzi (597/1201) ve İbnü'l-Esir (630/1233) tara

fından ve sadece EbU Eyyüb el-Ensan'nin adı zikredilerek ez-Zehebi 

(748/1348) tarafından da tekrarlamr. Bu rivayette İstanbul seferine çıkan 

sahabi arasında Hz. Hüseyin'in adı zikredilmez.136 Hz. Hüseyin'in hal ter

cümesini veren bazı kaynaklarda ise Hz. Hüseyin'in, Yezid'in komutan ol

duğu orduda Kostantiniyye'ye sefere çıktığı bilgisi yer almaktadır. 137 O gün

kü şartlar düşünüldüğünde Hz. Hüseyin'in İslam ordusuna kahlmasına mani 

bir durunı yoktur. Ancak kahlmış olsaydı böyle bir bilginin kesinlik kazan

mış olması gerekirdi. Dolayısıyla Hz. Hüseyin'in İstanbul kuşatmasına işti
rak ettiğine dair haberi ihtiyatla karşılamak daha makul görünmektedir. 

Cami ve tekkenin Elıl-i beytle irtibatlandınldığı bir diğer nokta Sünbül 

Efendi'nin seyyid oluşu konusudur. Derg§.lıın sekizinci şeyhi Seyyid 

Mehmed el-Eyyübi (v. 1628) den itibaren 1924'e kadar ki şeylılerin hepsi 

seyyid lakabım taşır. 138 Ancak Sünbül Sinan'ın seyyid olduğuna dair bir bilgi 

ve işaret mevcut değildir. Belki de bu düşüncenin tesiriyle Niyazi Mısıi'nin 

şeyhi Sinan-ı Ümmi'nin, Sünbül Sinan için yazdığı şiirin ilgili kısmı farklı 

olarak iki şekilde aktarılmıştır. Buna göre bazı eserlerde, 

135 N. Yılmaz-C. Yılmaz, s. 57-58. 
136 Taberi, Tarih, thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim, I-XI, Beyrııt ts., V, 232; İbnü'l

Cevzi, el-Muntazam, thk. Süheyl Zekkiir, I-X, Beyrııt 1995, IV, 47; İbnü,'l-Esir, el-Kamil 
fi't-tarih, thk. Halil Me'mun Şiha, I-IX, Beyrııt 2002, III, 401; Zehebi, Tarih, thk. Ömer 
Abdüsselam Tedmüri, I-, Beyrııt 1989, IV, 21. 

137 İbn Asakir, Tarflıu Medineti Dımaşk, Beyrııt 1995, XIV, lll; İbnü'l-Adim, Buğyetii't
taleb, thk. Süheyl Zekkiir, Beyrut, VI, 2562; Safedi, el-Vaji bi'l-vefeyat, thk. Ramazan 
Abdü't-tevvab, Wiesbaden 1979, XII, 423; İbn Kesir, el-Bidtiye ve'n-nihcye, thk. Abdul
lah et-Türki, Cidde 1998, XI, 477. 

138 Tanman, "Sünbül Efendi Tekkesi", DİAB, VII, 106. 
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Ceddi, eviad-ı Resiile muttasıl 

Ruhu, onlardan değildir munfasıl139 

şeklinde nakledilen şiir Serme de, 

Kabri eviad-ı Resiile muttasıl 

Ruhu onlardan değil munf.asıl140, 

şeklinde verilmektedir. 

Önceki beyitte geçen ced kelimesi Sünbül Efendi'nin Hz. Hüseyin'in 
soyundan olduğunu açıklamaktadır. Ancak Vassafın aktardığı aynı beyitte 

ced kelimesinin yerinde kabir kelimesine yer verilmiştir ki ınfuıa olarak doğ
ru olan budur. Zira Sünbül Sinan'ın neseben seyyid ·olduğu bilinmemektedir. 

Dolayısıyla Sünbül Efendi'nin hanım sultaniara gösterdiği ilgiyi seyyid ol
masıyla değil Ehl-i beyt muhibbi oluşuyla bağlantılı görmek daha isabetlidir. 
Molla Murad, bu hususu şiirinde şu şekilde dile getirmiştir: 

Bende-i Al-i aba olduğuna oldıi delil 

Başı ucunda yaturlar hanedan-ı duhteran 

Bir delilim de budur aşr-i Muharrem 'de anın 

Cami 'inde cem olu b matem ederler aşıkiin. 141 

Çifte Sultanlar türbesi hakkında ileri sürülen farklı bir yorum ise bu 
mezarın, İstanbul'un fethinden önce burada defuedilmiş olan bir Hıristiyan 
ermişe ait oluşu yönündedir. Bu görüşün sahibi Hasluck, II. Ma.hniud döne
mindeki keşifle bu kabrin Hz. Hüseyin'in kızları Fatıma ve Zeyneb'in uy
durma mezarları biiline getirildiğini söylemektedir. Ona göre hem kilise ca

miye dönüştürülerek hürmete layık bir müslüman an'aneye kaV1lşmuş, hem 

139 Kazım Büyükaksoy, Hak Yolunun Önderleri, s. 349; Cahit Baltacı, Üç Allah Dostu, İs
tanbul1982, s. 22. 

140 Vassiif, ill, 383. 
141 Fevziye Abdullah Tansel, "Gül-baba Adı Verilen İki Ayn Şahsiyet Molla Murad Divan'1 

ve Sünbül Sinan", A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIV (1968), ss. 68-78, s. 77. 
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de buraya yerleşen müslüman dervişler, daha önce kilisede cari olan şi:ffi 

mucizelerini kendi elleriyle devam ettirmişlerdir. 142 

Sonuç 

Koca Mustafa Paşa Külliyesi dini, tasavvufi, tarihi ve kültürel açıdan 

birçok önemli hususiyeti bünyesinde taşıyan seçkin bir mimari manzfimedir. 

Kilise iken camiye çevrilmiş olması onun bir taraftan ibadethane olarak za

ten sahip olduğu cazibeyi devam etiinnesini sağlamış, diğer taraftan fethi 

temsil eden alemlerden biri olmasına yol açmıştır. Burada şehrin dokusuyla 

uyumlu, cami merkezli yeni bir mahalle kurulmuştur. Cami, etrafına eklenen 

yapılar ve çevredeki yerleşim başlangıçtan itibaren Anadolu'nun esinleriyle 

şekillenmiştir. Külliye bu manev! havası ile halkın yanısıra sultanlann, 

sı1filerin, san'atkarlann, şairlerin ve ed!blerin ilgi odağı haline gelmiştir. 

Koca Mustafa Paşa Külliyesi 'nin aynlmaz parçası olan Çifte Sultanlar 

türbesi açısından meseleye bakıldığında üzerinde durulması gereken nokta 

burada mednın olanlarm Hz. Hüseyin'in iki kızı olmasının imkanı mesele

sidir. Bilindiği üzere kaynaklarda Hz. Hüseyin'in iki kızının İstanbul'a gel

diklerine dair bir bilgi mevcut değildir: Bu iki hanım şahsiyetin İstanbul'a 

gelişlerini hikaye eden menkıbenin kaynağının İmam Süyı1tl'nin risalesi ol

duğu anlaşılmaktadır. Ancak bu risalenin aslının bulunınayışı, menkıbenin 

çıkış noktası ve ortaya konuş biçimi konusunda bilgi sahibi olmaya imkan 

vermiyor. Dolayısıyla türbe hakkında bilinenler bu menkıbe odaklı nakiller

den ibaret görünmektedir. Zaman içerisinde bu menkıbe halkın muhayyile

sinden tezahür eden farklı hikaye parçacıklannın da eklenmesiyle daha da 

zenginleşmiştir. 

Bugün Çifte Sultanlar türbesini değerlendirirken bu türbenin söz ko

nusu şahsiyetlere aidiyetine dair fikir beyan etmekten ziyade türbenin taşıdı

ğı iki anlam ve temsil ettiği iki düşünce üzerinde durmak gerekir. 

142 Hasluck, I, 17-18; II, 729. 
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Öncelikle bu türbe Hz. Hüseyin'in iki kızına ait bir makam olma key
fiyetini taşımaktadır. Çifte Sultanlar türbesinin bütün müslümanlar tarafın
dan muteber kabul edilen şahsiyetlere aidiyeti, evliyaullahııı keşfi ile yerinin 
belirlenişi, asırlardır hacet dualarıyla iltica edilen bir penah oluşu, bu maka
mın kadim ve makbUl bir ziyaretgah olduğunu göstermektedir. Bu şekliyle 
müslüman coğrafyadaki diğer makam-türbelerle özdeşleşmektedir. Böylece 
bu makam sahipleri ratihalarla yad edilmekte ve hatıraları canlı tutulmakta

dır. 

Diğer taraftan bu türbe Hz. Hüseyin'in iki kerimesinin şahsı etrafında 
şekillenen bir tarih ve kültür hamulesini bugüne taşıyarak Hz. Peygamber'in 
Ehl-i beytini temsil etmesi bakımından önemlidir.· Bu türbeye yönelen 
mü'minler aynı zamanda peygamberlerinin ailesine dilyduklan muhabbetide 
dile getirmişlerdir. Menkıbeye göre hanım sultanların İstanbul'a gelişleri 
Kerbela hadisesi sonucu olduğu için aynca bu türbe Hz. Hüseyin'in şeha
detinden duyulan acı ve hüznün de reınzi kabul edilmiştir. Kerbela'da Hz. 
Hüseyin'e ve ailesine reva görülen zulüm ve hayasızlığı hiçbir zaman unut
mayan müslümanlar, bu türbe sebebiyle 1 O Muharrem' de burada biraraya 

gelerek okudukları mevlid ve mersiyelerle beş asırlık bir an'aneyi sürdür
mektedirler. İmam Süyı1ti'nin nsalesinin tercümesi olan Türkçe risalelerin 
ana fikri de bu duygu ve düşünceleri destekler mahiyettedir. 

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse Tahsin Ünal ve Süheyl Ünver'in 
ifade ettikleri gibi bu türbenin Hz. Peygamber'in torunlarından iki seyyi
denin istirahatgahı oluşuna gösterilen tevatür mertebesindeki kabul ve iliti
rarn bu türbenin hakikatini aksettiren bir delildir. Her şeyden önemlisi bu 
türbe, Hz. Peygamber'e ve ailesine duyulan en üst derecedeki sevgi ve say
gının makarn olarak Koca Mustafa Paşa semtine ve İstanbul'a vurulmuş bir 
mühürdür. 
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