SUNGUR AGA CAMii ve TÜRBESi
hesinde yer alan pencere ile aydınlanırken
pencere caminin harimiyle ilişki
lendirilmiştir. Ayrıca türbenin güney cephesinin sağ üst köşesine sonradan küçük,
basit bir pencere daha açılmıştır. Yapının
kuzey cephesini kaplayan taçkapı, basık
kemerli bir açıklık üzerinde yükselen mukarnaslı bir yaşınakla bunu saran sivri kemerden oluşmuştur. Oldukça yıpranmış
olan taçkapıda kitabe için ayrılan mermer
panolar boş bırakılmış, basık kemerli giriş
açıklığı doğudaki pencere gibi sonradan
blok taşlarla kapatılmıştır.
batıdaki
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de kalan ve bütün cephelere yansıyan sivri kemerler Ortaçağ Anadolu mimarlığın
da karşılaşılmayan bir detaydır. Caminin
yok olan üst örtüsünü taşıdığı anlaşılan
bu kemerlerle yapının dıştan algılanması
sağlanmıştır. Gerek taşıyıcı ayaklarla gerekse kubbelerle ana mekanın dışa yansıması Osmanlı mimarlığının karakteristik
özelliğidir. Sungur Ağa Camü bu özelliğiyle
Bursa Ulucamii için bir protatip oluştur
maktadır.

Sungur Ağa Türbesi. Sungur Ağa Camii'nin doğu cephesinde taçkapının güneyinde caminin beden duvarına bitişik olarak
inşa edilmiştir. Türbe, sekizgen bir kaide
üzerinde yükselen çokgen gövde ve bunu
örten bir külahtan oluşmuştur. Kaideden
gövdeye geçişte taşkın mukarnaslı bir friz
kullanılırken sekizgen gövdenin üst kısmı
mukarnaslı üçgen çıkmalarla onaltıgene
dönüşmüş ve yapı onaltıgen bir külahla örtülmüştür. Sekizgen gövdenin onaltıgene
dönüşmesi Anadolu mimarisinde ender
görülen bir uygulamadır. Bu tarz bir düzenleme Hudavend Hatun Kümbeti'nde de
görülmektedir. Sıra dışı iki örneğin de aynı
şehirde olması tesadüf olmaktan çok uzaktır. Dolayısıyla her iki yapıda da aynı ustaların çalıştığı sonucuna varmak mümkündür. Cami ile aynı tür kesme taş malzemeden inşa edilen türbenin pencere lentosunda, yer yer taçkapıda ve yapının onaltıgen yüzeyini çepeçevre dolaşan kuşakta
mermer kullanılmıştır. Türbe, doğu cep-
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SUN'ULLAH EFENDi
(ö. 1021!1612)
L

Osmanlı şeyhülislamı.

ı

si olan Ebüssuud Efendi'ye intisap ederek
977'de (ı 569) ona mülazım oldu. Ardın
dan müderrislik görevine başladı. İlk olarak 978 Ramazanında (Şubat ı 57 ı) 40 akçeyle Beşiktaş'ta Hayreddin Paşa Medresesi'ne tayin edildi. Muharrem 984'te (Nisan 1576) Mahmud Paşa Medresesi'ne
müderris oldu. Şewal987'de (Aralık ı 579)
Zemahşeri' nin Bakara suresi tefsiri üzerine bir risale yazdı . Bu risale muhtemelen,
1SBO'de Şah Sultan Medresesi'ne tayini için
dersiam olarak hazırlayıp camide takrir ettiği bir deneme dersi mahiyetindeki çalış
masının yazılı şeklidir. Şaban 988'de (Eylül ı 580) Hangah Medresesi, Şaban 990'da (Eylül ı 582 ) Sahn-ı Sernan Medresesi
müderrisliğine getirildi. Sonuncu görevi üç
yıl kadar sürdü. Bu sırada, Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'nda yahudilerin gürültü
yaparak müslümanları rahatsız etmeleri üzerine lll. Murad'ın 17 Cemaziyelewel
993 ( 17 Mayıs 1585) tarihli fermanıyla açı
lan tahkikatı Galata kadısı ve Beyazıt mütevellisiyle birlikte yürüttü (BA, MD, nr. LVIII.
hk. ı 11/103). Şewal993'te (Ekim 1585) Şeh
zade Medresesi'ne, Şaban 996'da (Temmuz 1588) Üsküdar Valide-i Atik Medresesi'ne müderris oldu.
Sun'ullah Efendi bundan sonra geleneuygun biçimde kadılık mesleğine geçti. Bursa'da çıkan büyük bir yangın üzerine Ebüssuudzade Mustafa Efendi'nin yerine Zilkade 998'de (Eylül ı 590) Bursa kadılığına tayin edildi. Ardından süratle ilerleyerek Cemaziyelahir 999'da (Nisan ı 59 ı)
Edirne ve 20 Receb 1OOO'de (2 Mayıs ı 592)
istanbul kadılığına getirildi. Aynı yıl içinde
9 Şewal'de (19 Temmuz) Anadolu kazaskeri, 13 Şewal 1001 'de (ı 3 Temmuz ı 593)
Rumeli kazaskeri oldu . Bu görevde iken
Rumeli kazaskeri divanında tutulan sicil
istanbul Şer'iyye Sicilieri Arşivi'ndedir (Rumeli Kazaskerliği , nr. 2 ı) . lll. Mehmed'in
cülusunda padişaha biat eden erkan arasında Rumeli kazaskeri olarak yer aldı. Cülusu müteakip yapılan görev değişiklikleri
sırasında azledildi, ancak emekli ücretinden başka hil'at giydirilerek gönlü alındı.
Ayrıca Muharrem 1007'de (Ağ u stos ı 598)
emekli ücretine SO akçe zam yapıldı .
ğe

ilmiye mesleğindeki kademeleri tamamsonra Hoca Sadeddin Efendi'nin
vefatı üzerine 12 Reblülewel1008'de (2
Ekim 1599) şeyhülislam oldu. Şeyhülislam
lığı döneminde sosyal meseleler yanında
siyasi konularda da ağırlığını hissettirdi.
Tarihçi Selaniki, dürüstlüğünü çok takdir
ettiği Sun'ullah Efendi'nin toplumun nizam ve intizamı için ısrarla üzerinde durduğu hususları etraflıca anlatır. Bunlar
ladıktan

_j

960 (1553) yılında istanbul'da doğdu.
Kanuni Sultan Süleyman devri kazaskerlerinden İskilipli Molla Cafer Çelebi'nin oğ
ludur. Babasından ve Zenbillizade Fudayl
Çelebi'den ders aldıktan sonra amcazade-

SUN 'U LLAH EFENDI
idaresindeki israfın, kave pazarlarda rastgele gezmelerinin önlenmesi, rüşvetin yasaklan ması, saraylı kadın ve hadımların idareye
müdahalelerine engel olunması , paranın
değerinin korunması, bozulmuş olan ilmiye mesleğine çekidüzen verilmesi konuları öne çıkar.

Karayazıcı

daha sonra karışıklıklar
Sun'ullah Efendi ağır eleştirile
re maruz kaldı. Sonunda 2 Safer 1010'da
( 2 Ağustos ı 60 ı ) görevinden aziedildL Bu
azilde yeni sadrazam Yemişçi Hasan Paşa
ile aralarındaki ihtilafın önemli rol oynadı
ğı kaydedilmektedir. Bir yıldan fazla süren
mazuliyet döneminde de Sun'ullah Efendi
devlet meselelerinden uzak kalmadı. Mesela sadaret kaymakamı Damad Halil Paşa'nın rüşvet aldığını lll. Mehmed'e arzedince Halil Paşa görevinden alınarak Saatçi Hasan Paşa kaymakamlığa getirildi.
Anadolu'da karışıklıkların artması üzerine Hasan Paşa aziedilince yine Sun'ullah
Efendi ile sıkı temasta olan Güzelce Mahmud Paşa kaymakam oldu.

arasında vakıfların

tedir.

dınların çarşı

çıkarınca

Bu sırada saraya ve özellikle Valide Safiye Sultan'a yakınlık peyda eden Kira Kadın'ın (Esparanzo Malchil iltizam ve gümrükleri ele geçirmesi yüzünden zarara uğ
rayan sipahilerin çıkardığı hadiselerde onların taraftarı olarak rol oynadı. Sipahilerin başlarını talep ettikleri kimselerin katli için fetva vermediyse de sürgüne yollanabileceklerini bildirdi. Ancak çıkan olayların kontrolünü sağlayamadı, Kira Kadın
ile iki oğlu öldürüldü. Bu yüzden valide sultan tarafından sipahileri tahrikle suçlandı. Sun'ullah Efendi'nin etkin rol üstlendiği diğer bir konu Eflak voyvodalığı meselesiyle ilgilidir. 1009'da (ı 60 ı ) Eflak Voyvodası Mihal (Mihai Viteazul) ve elçisi Dimo'nun
yanlış davranışları ve birçok müslümanın
ölümüne sebep olmaları yüzünden haklarında fetva istendiğinde Sun'ullah Efendi,
Mihal ve elçisinin ahd veemanının şer'an
makbul olmadığı, katı ve tenkil olunmalarının vikip olduğu şeklinde sert bir fetva verdi, bunun üzerine elçi öldürüldü. Bu
uygulama daha sonra tartışmalara yol açtı, hatta Sadrazam İbrahim Paşa bu şekil
deki uygulamadan çok rahatsız olarak durumu padişaha bildirdi. Sun'ullah Efendi'nin, merkezi idareyi çok meşgul eden Karayazıcı Abdülhalim'in affı, ayrıca ona görev verilmesinde de etkili olduğu bilinmek-

sun'ullah Efendi'nin birfetvası (/lmlyye Salniimesl, s. 423)

Sun'ullah Efendi 22 Receb 1011 (5 Ocak
1603) tarihinde ikinci defa şeyhülislamlı
ğa getirildi, ancak otuz dört gün sonra 25
Şaban'da (7 Şubat) aziedildL Bunun sebebi Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa aleyhindeki faaliyetleridir. Bu çekişme sırasın
da Sun'ullah Efendi ve Güzelce Mahmud
Paşa sipahilere, Sadrazam Yemişçi Hasan
Paşa yeniçerilere dayandı. Hasan Paşa. fıt
nenin sebebinin Sun'ullah Efendi olduğu
nu belirterek onun asıl hedefinin hilafet
makamı olduğuna , yeniçerilerin de onun
ortadan kaldırılmasını veya Rodos'a sürüimesini istediklerine dair bir telhis hazır
ladı. Gelen hatt-ı hümayunda görevden alı
nıp Rodos'a sürülmesi emredildi. Durumu
önceden haber alan Sun'ullah Efendi gizlendi, bu arada hakkında saltanata geçmek istediği şeklinde dedikodular yayıl
maya başladı. Bununla birlikte sipahi isyanını bastıran Yemişçi Hasan Paşa'nın bir
süre sonra aziedilmesi ve idamı üzerine
önemli bir rakibi ortadan kalkan Sun'ullah
Efendi yeniden güç kazandı ve lll. Mehmed'in vefatı, yerine oğlu ı. Ahmed'in cüIOsunun (Aralık ı 603) ardından 10 Muharrem 1013'te (8 Haziran 1604) üçüncü defa şeyhülislam oldu. Bu dönemde yine çeşitli idari ve askeri kararlarda, toplanan
meşveret meclislerinde etkin rol oynadı.
Özellikle Sadrazam Derviş Paşa ile karşı
karşıya geldi. Hatta 1015 Saferinde (Haziran 1606) yapılan bir meşverette 1. Ahmed ile tartıştı. Sefer için hazırlanan ordunun hareket etmesi gerektiğini. ayrıca
erzak temini için geliri doğrudan padişa
hın şahsi masrafiarına ait olan Mısır hazinesinden para takviyesini istedi; padişah
ise bunu reddetti. Muhtemelen bu olaydan dolayı şeyhülislama karşı olan kırgm
lığını da aynı meşverette ordu ile sefere
gitmesi için kendi aleyhine davrandığı kanaatindeki yeni sadrazam Derviş Paşa'nın

devreye girmesi sonucu onu azietmekle
gösterdi (22 Reblülevvel ı Oı 5 1 28 Temmuz ı606) . Fakat bu mazuliyet dönemi kı
sa sürdü. Ebülmeyamin Mustafa Efendi'nin vefatı üzerine 22 Receb 1O1S'te ( 23
Kasım 1606) yeniden şeyhülislam oldu. Bu
tercihte 1. Ahmed'in Derviş Paşa'ya karşı
olan tavrı etkili oldu. ı. Ahmed onunla yaptığı görüşmede Derviş Paşa'nın leraatının
yetersizliğinden yakındı

ve yerine kimin getirilmesi gerektiği konusunda ona danış
tı. Sonuçta sadrazamlığa Sun'ullah Efendi'nin etkisiyle Kuyucu Murad Paşa getirildi. Fakat bir süre sonra Sun'ullah Efendi, Kırım hanlığına tayin meselesine karış
ması ve devlet adamlarıyla ters düşmesi
yüzünden ı. Ahmed tarafından tekrar azledildi (20 Safer ıoı7 1 5 Haziran 1608) .
Bundan sonra inzivaya çekilen Sun'ullah
Efendi 1020' de ( ı 6 ı ı ) hacca gitti. Döndükten bir süre sonra 8 Safer 1021'de (ı o Nisan ı 6 ı 2) vefat etti. Fatih Camii'nde Aziz
Mahmud Hüdayl'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Kırkçeşme'de Hüsam Bey
Mescidi'nde yol kenarına, daha önce vefat
eden büyük oğlu Mehmed Çelebi'nin mezarı yanına defnedildi.
Sun'ullah Efendi'nin içinde bulunduğu
bu hadiseler ilmiye teşkilatı kadar Osmanlı siyasi ve askeri tarihini de etkilemiş, özellikle yeniçerilerle sipahiler arasında düş
manlığın artmasında rol oynamıştır. Onun
saltanata alternatif biri gibi gösterilmiş
olması da siyasi gücü hakkında fikir verir.
Kaynaklarda dürüst, samimi. azli pahası
na da olsa doğruyu söylemekten çekinmeyen bir alim olduğu belirtilir. Döneminin
ricalini şiddetle eleştirmesiyle meşhur All
Mustafa Efendi, Sun'ullah Efendi'den hep
takdirle bahsetmiştir. Selanik!, Atal, şair
Cinanl, Koçi Bey de ondan sitayişle söz etmiş, Hasanbeyzade, Naima gibi bazı tarihçiler Sun'ullah Efendi'nin etrafındakile
re çabuk inandığını , bu yüzden Karayazıcı
ve Kırım Hanlığı meselelerinde hata ettiği
ni belirtmiştir. Sun'ullah Efendi'nin çeşit
li konularda verdiği fetvaları içeren standart, tertipli, henüz basılmamış bir fetva
mecmuası bulunmaktadır (Süleymaniye
Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 502). Ayrıca
yer yer fetvalarının asıllarına da rastlanmaktadır (İpşirli, sy. ı 3 1ı 9871. s. 228-256).
Sun'ullah Efendi'nin münşeat mecmualarında çeşitli mektupları yanında şiirleri de
bulunmaktadır.
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laşılmayı

ortadan kaldırmak için kaleme alDevir nazariyesini anlattığı doksan
dokuz beyitlik "Keşfü'l-gıta" manzumesi
tasavvufı çevrelerde çok tanınmıştır.
mıştır.

Sun'ullah Gaybf'nin Kütahya'daki türbesi

ıııııru MEHMET İPşiRLi
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SUN'ULLAH GAYBI
(ö. 1087/ 1676'dan sonra)

L

Mutasavvıf-şair.

Son eseriRisale-i

..J

Kütahya 'da doğdu. Sohbetname adlı
eserinde 1059'da ( 1649) İstanbul'a giderek Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi'ye intisap ettiğini belirtir. Bu sırada yirmi-yirmi
beş yaşlarında olabileceği düşüncesinden

hareketle 1034-1 039 (1624-1629) yıllan arasında doğduğu söylenebilir. Babası Kütahya'da müftülükyapan ve Müftl Derviş diye tanınan Ahmed Efendi, Elmalılı Sinan-ı
Ümml'nin halifesidir. Dedesi Şeyh Beşir
Efendi, Çavdar Şeyhi lakabıyla tanınır. Sünbüliyye tarikatının plri Sünbül Sinan'ın halifesi olan büyük dedesi Kalburcu Şeyhi Pir
Ahmed'in Burhanü'l-elhan tf hükmi'tteganni ve'd -deverô.n adlı bir risalesi bulunmaktadır. Sohbetname'deki bir ifadeden Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi'nin Sun' uilah ' ın babasını tanıdığı anlaşılmaktadır.

Tahsilini muhtemelen çocukluk ve gençlik dönemlerini geçirdiği Kütahya'da yapan Sun'ullah Gaybl, İstanbul'a babasının
tavsiyesi üzerine İbrahim Efendi'ye intisap
etmek için gitmiş olmalıdır. Biatname,
Ruhu'l-hakika, Risô.le-i Esma ve Mekarimü'l-ahlak gibi risalelerinde dini ilimlere dair önemli eserleri kaynak olarak kullanması onun iyi bir eğitim aldığını göstermektedir.
İbrahim Efendi'nin 106S'te (1655) vefasonra Kütahya'ya dönerek Bayrami-Melaml (HamzaVı) çizgide eserler telif
eden Sun'ullah Gaybl'nin 1076'da ( 1665)
tekrar İstanbul'a gidip bir süre kaldığı, bu
dönemde Yar Ali b. Siyavuş'un Farsça Ma~aşıdü'l-'ayniyye adlı eserini tercüme ettiği belirtilir (Uzunçarşılı, s. 235). Ancak
kendisi eserlerinde İstanbul'a gittiğinden
bahsetmemektedir. Adı geçen eserin tercümesi (Makasıd-ı Envar-ı Gaybiyye, iü
Ktp., TY, nr. 2233) Abdülmecid Siviisi'ye
· aittir. Gaybl'nin ölüm tarihi belli değildir.
tından
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Eserleri. 1. Divan. İlahi, na't, devriye,
mi'raciyye ve münacat türü 11 s
manzumeyi ihtiva eder. Gaybl ve divanı
üzerine Bilal Kemikli tarafından hazırla
nan doktora tezi ( 1998, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) basılmıştır (İstanbul 2000) .
Divanın biri eksik ve hazırlayanı bilinmeyen iki neşri daha bulunmaktadır (İstan
bul 1963; haz. Abdurrahman Doğan. istanbul2001 ). Kemikli neşrinin baş tarafında
"Keşfü'l-gıta" manzumesi de yer almaktadır. 2. Sohbetname. 1059-1065 (16491655) yılları arasında Olanlar Şeyhi İbra
him Efendi'nin sohbetlerine katılan Gaybl,
İbrahim Efendi'den dinlediği sözleri derieyerek bu kitabı telif etmiştir. Bir-iki cümlelik 560 paragraftan meydana gelen eser
İbrahim Efendi'nin hayatı, tasawuf anlayışı ve çevresine ilişkin en sağlam bilgileri
vermesinin yanında dönemin dini-içtimal
tarihine de ışık tutacak önemli bir kaynaktır. Eserin 1071 (1660) tarihli müellif
hattı nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Hacı Mahmud Efendi. nr. 3137/1).
3. Tariku'l-hak ii teveccühi'l-mutlak.
İnsan-ı kamil nazariyesi çerçevesinde kaleme alınmıştır (Süleymaniye Ktp., Hacı
Mahmud Efendi, nr. 3 ı 37/2). 4. Ruhu'lşathiye,

Esma'yı

1087'de ( 1676)
göre bu tarihten sonra vefat etmiş olmalıdır. Kütahya Musalla
Kabristanı'nda bulunan türbesi şehrin
önemli ziyaretgahlarındandır.

yazmış olduğuna

Sun'ullah Gaybl eserlerinde mensup oliki ayrı tarikatın silsilesini kaydeder.
Buna göre Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi
yoluyla Bayrami-Melaml, Kütahya'daki Balıklı Tekkesi'nin kurucusu ve babasının plrdaşı Muslihuddin Efendi yoluyla Halvetl
tarikatına mensuptur. Bazı mecmualarda
Gaybl Dede ve Gaybl Baba şeklinde anıla
rak Bektaşl-meşrep. bazılarında HurOfı diye gösterilir. Rıza Tevfik, bazı gazelleri ve
"Keşfü ' l-gıta" adlı manzumesinden hareketle onun HurOfı olduğunu söylerse de bu
yanlıştır. Nitekim kendisi Risale-i Esma'da zikir anlayışıyla ilgili bilgi verirken tarikat sUsilelerini "silsile-i Muhammediyye"
şeklinde tanımlar, Halveti ve Bayrami-Melaıni silsilelerini kaydeder. Biatname'de
Bayrami-Melaml silsilesini "silsiletü'z-zeheb" olarak nitelendirir.
duğu

Sun'ullah Gaybl, Türk tasawuf şiirinin
önemli temsilcilerinden biridir. M. Fuad
Köprülü onu YOnus Emre takipçileri arasında sayar. Hüseyin Vassat, Sun'ullah'ın
adının tezkirelerde zikredilmemesini mensup olduğu Bayrami-Melaml geleneğine
karşı olumsuz tutum dolayısıyla kendisini
gizlemesine bağlar. Rıza Tevfik ise onu basit ve açık bir Türkçe ile felsefi konuları iş
leyebilen nadir şairlerden biri diye nitelendirir. Gaybl çoğunluğunu aruz, bir kısmını
hece vezniyle yazdığı şiirlerinde tecelli, devir nazariyesi ve insan-ı kamil düşüncesi
gibi tasavvufun temel konularını işlemiş
tir. Risale-i Halvetiyye ve Bayramiyye'nin giriş cümlelerinden Kütahya'da mülhidlik ve zındıklıkla itharn edildiği anlaşılan Sun'ullah Gaybl hayatının sonlarına
doğru yazdığı bazı risaleleri bu yanlış an-
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