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SUN'ULLAH GA YBI 
(ö. 1087 / 1676'dan sonra) 

Mutasavvıf-şair. 
..J 

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

hareketle 1 034-1 039 ( 1624-1629) yıllan ara
sında doğduğu söylenebilir. Babası Kütah
ya'da müftülükyapan ve Müftl Derviş di
ye tanınan Ahmed Efendi, Elmalılı Sinan-ı 
Ümml'nin halifesidir. Dedesi Şeyh Beşir 
Efendi, Çavdar Şeyhi lakabıyla tanınır. Sün
büliyye tarikatının plri Sünbül Sinan'ın ha
lifesi olan büyük dedesi Kalburcu Şeyhi Pir 
Ahmed'in Burhanü'l-elhan tf hükmi't
teganni ve' d -deverô.n adlı bir risalesi bu
lunmaktadır. Sohbetname'deki bir ifade
den Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi'nin Sun
' uilah 'ın babasını tanıdığı anlaşılmaktadır. 

Tahsilini muhtemelen çocukluk ve genç
lik dönemlerini geçirdiği Kütahya'da ya
pan 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 Meka
rimü'l-ahlak gibi risalelerinde dini ilimle
re dair önemli eserleri kaynak olarak kul
lanması onun iyi bir eğitim aldığını göster
mektedir. 

İbrahim Efendi'nin 106S'te (1655) vefa
tından sonra Kütahya'ya dönerek Bayra
mi-Melaml (HamzaVı) çizgide eserler telif 
eden Sun'ullah Gaybl'nin 1 076'da ( 1665) 
tekrar İstanbul'a gidip bir süre kaldığı, bu 
dönemde Yar Ali b. Siyavuş'un Farsça Ma
~aşıdü'l-'ayniyye adlı eserini tercüme et
tiği belirtilir (Uzunçarşılı, s. 235). Ancak 
kendisi eserlerinde İstanbul'a gittiğinden 
bahsetmemektedir. Adı geçen eserin ter
cümesi (Makasıd-ı Envar-ı Gaybiyye, iü 
Ktp., TY, nr. 2233) Abdülmecid Siviisi'ye 

· aittir. Gaybl'nin ölüm tarihi belli değildir. 
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Sun'ullah Gaybf'nin Kütahya'daki türbesi 

Son eseriRisale-i Esma'yı 1087'de ( 1676) 
yazmış olduğuna göre bu tarihten son
ra vefat etmiş olmalıdır. Kütahya Musalla 
Kabristanı'nda bulunan türbesi şehrin 
önemli ziyaretgahlarındandır. 

Sun'ullah Gaybl eserlerinde mensup ol
duğu iki ayrı tarikatın silsilesini kaydeder. 
Buna göre Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi 
yoluyla Bayrami-Melaml, Kütahya'daki Ba
lıklı Tekkesi'nin kurucusu ve babasının plr
daşı Muslihuddin Efendi yoluyla Halvetl 
tarikatına mensuptur. Bazı mecmualarda 
Gaybl Dede ve Gaybl Baba şeklinde anıla
rak Bektaşl-meşrep. bazılarında HurOfı di
ye gösterilir. Rıza Tevfik, bazı gazelleri ve 
"Keşfü'l-gıta" adlı manzumesinden hare
ketle onun HurOfı olduğunu söylerse de bu 
yanlıştır. Nitekim kendisi Risale-i Esma'
da zikir anlayışıyla ilgili bilgi verirken tari
kat sUsilelerini "silsile-i Muhammediyye" 
şeklinde tanımlar, Halveti ve Bayrami-Me
laıni silsilelerini kaydeder. Biatname'de 
Bayrami-Melaml silsilesini "silsiletü'z-ze
heb" olarak nitelendirir. 

Sun'ullah Gaybl, Türk tasawuf şiirinin 
önemli temsilcilerinden biridir. M. Fuad 
Köprülü onu YOnus Emre takipçileri ara
sında sayar. Hüseyin Vassat, Sun'ullah'ın 
adının tezkirelerde zikredilmemesini men
sup olduğu Bayrami-Melaml geleneğine 
karşı olumsuz tutum dolayısıyla kendisini 
gizlemesine bağlar. Rıza Tevfik ise onu ba
sit ve açık bir Türkçe ile felsefi konuları iş
leyebilen nadir şairlerden biri diye nitelen
dirir. Gaybl çoğunluğunu aruz, bir kısmını 
hece vezniyle yazdığı şiirlerinde tecelli, de
vir nazariyesi ve insan-ı kamil düşüncesi 
gibi tasavvufun temel konularını işlemiş

tir. Risale-i Halvetiyye ve Bayramiy
ye'nin giriş cümlelerinden Kütahya'da mül
hidlik ve zındıklıkla itharn edildiği anla
şılan Sun'ullah Gaybl hayatının sonlarına 
doğru yazdığı bazı risaleleri bu yanlış an-

laşılmayı ortadan kaldırmak için kaleme al

mıştır. Devir nazariyesini anlattığı doksan 
dokuz beyitlik "Keşfü'l-gıta" manzumesi 
tasavvufı çevrelerde çok tanınmıştır. 

Eserleri. 1. Divan. İlahi, na't, devriye, 
şathiye, mi'raciyye ve münacat türü 11 s 
manzumeyi ihtiva eder. Gaybl ve divanı 
üzerine Bilal Kemikli tarafından hazırla
nan doktora tezi ( 1998, AÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü) basılmıştır (İstanbul 2000) . 
Divanın biri eksik ve hazırlayanı bilinme
yen iki neşri daha bulunmaktadır (İstan
bul 1963; haz. Abdurrahman Doğan. istan
bul2001 ). Kemikli neşrinin baş tarafında 
"Keşfü'l-gıta" manzumesi de yer almak
tadır. 2. Sohbetname. 1059-1065 (1649-
1655) yılları arasında Olanlar Şeyhi İbra
him Efendi'nin sohbetlerine katılan Gaybl, 
İbrahim Efendi'den dinlediği sözleri derie
yerek bu kitabı telif etmiştir. Bir-iki cüm
lelik 560 paragraftan meydana gelen eser 
İbrahim Efendi'nin hayatı, tasawuf anla
yışı ve çevresine ilişkin en sağlam bilgileri 
vermesinin yanında dönemin dini-içtimal 
tarihine de ışık tutacak önemli bir kay
naktır. Eserin 1071 (1660) tarihli müellif 
hattı nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'n
dedir (Hacı Mahmud Efendi. nr. 3137/1). 
3. Tariku'l-hak ii teveccühi'l-mutlak. 
İnsan-ı kamil nazariyesi çerçevesinde ka
leme alınmıştır (Süleymaniye Ktp., Hacı 
Mahmud Efendi, nr. 3 ı 37/2). 4. Ruhu'l-

sun'ullah Gaybi'nin Sohbetname adlı eserinin ilk sayfası (Sü
leymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr . 3137/1) 



hakika. 1 07Z'de ( 1661) yazılan eserde ta
rikatta gidilen yol ile hakikate en kolay ne 
şekilde ulaşılacağı meselesi ele alınmak
tadır. 5. Biatname. Mürşid-mürid ilişkisi, 
muhabbet, zikir ve zikir çeşitleri, zikir tel
kini gibi konuları içerir. Kamil bir mürşid
de bulunması gereken özelliklere değinilen 
eser Bayram'i-Melam'i geleneğinin önemli 
bir kaynağıdır. 6. Risflle-i Halvetiyye ve 
Bayramiyye. Müellif esere bir ad verme
miş. bu ad daha sonra müstensihler tara
fından kaydedilmiştir. 1 073'te ( 1662) ya
zılan eserin tek nüshası Bursa Eski Yaz
ma ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde 
kayıtlıdır (Genel. nr. 1441/l) Şeriat, tari
kat. hakikat ve marifet kavramları üze
rinde duran müellifin insan, insan-ı kamil 
ve aşk hakkındaki görüşleri dikkat çek
mektedir. 7. Mekarimü'l-ahlf1k ii tari
ki'l-uşşak. 1 07Z'de ( 1661) kaleme alınan 
eserde tasavvuf ve ahlak ilişkisi konu edil
mektedir. 8. Akaidname. Sun'ullah Gay
b'i'nin tasawufi görüşlerini içeren eserde 
Sünni ulemanın tasawufa olan ilgilerine 
değinilmiş, bazı mutasawıfların inançla
rında görülen sapmalara işaret edilmiştir. 
9. Risale-i İlm ü Amel. Gayb'i'nin 1074 
(1663) yılında yazdığı bu risale onun ilim 
ve amel hakkındaki görüşlerinin yanı sıra 
döneminin ilim anlayışını yansıtması ba
kımından önemlidir. 10. Risale-i Esma. 
İki bölümden oluşan eserin ilk bölümün
de isim, müsemma ve ism-i zat gibi kav
ramlar ele alınmış. esrna-i hüsna şerhe
dilmiş ve ism-i a'zamdan bahsedilmiştir. 
İkinci bölümde sü!Qk, talibin izlemesi ge
reken yol. mürşid, aşk, erkan-ı süluk gibi 
konuların yanında rüya üzerinde genişçe 
durulmuştur. 

"Huda rabbim nebim hakka Muham
med'dir. ResCılullah 1 Hem İslam dinidir d'i
nim kitabımdır kelamullah" beytiyle baş
layan ilmihal niteliğinde elli iki beyitlik bir 
manzume Gayb'i'nin eserleri arasında zik
redilmektedir. Kütahya'da basılan bu man
zumenin ( 1307) XX. yüzyılın başlarına ka
dar Kütahya halkının çoğu tarafından ez
bere bilindiği belirtilmektedir. Ancak di
van nüshalarının hiçbirinde yer almama
sı, eski tarihli nüshasının bulunmaması, 
bütün şiirlerinde "Gayb'i" mahlası olduğu 
halde bu şiirin mahlassız olması, ayrıca Er
zurumlu İbrahim Hakkı'nın Mflrifetname'
sinde "Hakkı" mahlasıyla 114 beyit halin
de yer alması manzumenin Gayb'i'ye aidi
yetini şüpheli hale getirmektedir. Mes'e
le-i SüiUk (AÜ ilahiyat Fakültesi Ktp , nr. 
1468/18, vr. 178b-182b), Risale ii halli'd
devran (AÜ ilahiyat Fakültesi Ktp., nr. 
1468/19, vr. l83b-184b) veRisale-i Redd-i 

HuiUI ve İ ttihad (İstanbul Belediyesi Ata
türk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 107/3) ad
lı risalelerin de Sun'ullah Gayb'i'ye ait oldu
ğu kesin değildir. Gayb'i'nin eserleri arasın
da gösterilen Tuhfetü'l-uşşak ise Niyazi-i 
Mısr'i'ye aittir. Sun'ullah Gayb'i'nin eserle
ri ve Tuhfetü'l-uşşflk ile Makasıd-ı Ay
niyye tercümesi dışında ona nisbet edi
len diğer risaleler Abdurrahman Doğan ta
rafından yayımlanmıştır (Kütahya/ı Sun 'u i
lah Gaybl, istanbul 200 ı). Çeşitli okuma 
hataları ihtiva eden bu yayın dikkatle kul
lanılmalıdır (eserlerin yazma nüshaları için 
bk. Sun'ullah-i Gaybl Divanı, s. 42-80; Do

ğan, s. 97, 172,272,293,301,315,320,330, 
351, 384, 400, 413, 426). 
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Kıyametin kopmasım 

ve insanların yeniden dirilmesini 
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ifade eden bir Kur'an terimi. 
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Sözlükte "seslenmek, ses çıkarmak; eğ
mek" manasındaki savr kökünden türeyen 
sur "ses çıkaran eğri boynuz" demektir. 
Bazı dilcilere göre sur "şekil" anlamına 
gelen suretin çoğuludur (Ragıb el-isfaha
nl, el-Müfredat, "şvr" md.; Lisanü'l-'Arab, 
"şvr" md.). Kelime on ayette sözlük anla
mı "üfürmek, üflemek" olan nefh kökün
den türeyen fıillerle kullanılmakta, bunla-
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rm üçünde göklerin ve yerin mevcut dü
zeninin bu üfleyişle bozulacağı, diğerlerin
de ise insanların kabirierinden kalkıp hu
zur-i ilahiye gidecekleri belirtilmektedir 
(M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "şur" md.) 
Bir ayette (el-Müddessir 74/8) "boru, bo
razan" manasındaki nakür kelimesi, "ses 
çıkarmak" anlamına gelen nakr kökünden 
türemiş nukıre fiiliyle kullanılarak ikinci 
nefhaya, yani yeniden diriliş olayına temas 
edilir. Sur konusu Ahmed b. Hanbel, Bu
har!, Müslim. Ebu Davud ve Tirmizi gibi 
muhaddislerin rivayetlerinde de yer almış
tır (Wensinck, el-Mu'cem, "şür" md.). 

Surun ve ona üflemenin mana ve mahi
yeti konusunda alimler farklı görüşler ileri 
sürmüştür. Büyük çoğunluğu oluşturan 
gruba göre sur gerçek anlamda bir boy
nuz, boru veya borazan, üfürme ise ona 
üflenince korkunç. sarsıcı ve kulakları sa
ğır edici bir ses çıkarılmasıdır. Bazılarına 
göre suret kelimesinin çağulu olup, üfür
me de "can verme" demektir. Bu durum
da "nefh-i sur" "ruhların bedeniere (sOret
ler) iade edilmesi" anlamına gelir. Ancak 
bu yorum hem dil alimleri hem müfessir
ler tarafından kabul edilmemiştir. Zira su
ret kelimesinin çağulu sur değil Kur'an'da 
da geçtiği gibi (el-Mü'min 40/64; et-Tega
bün 64/3) "suver"dir (Lisanü'l-'Arab, "şvr" 
md.). Ayrıca çeşitli hadis rivayetlerinde sO
run boynuz veya borazandan ibaret oldu
ğu ifade edilmiştir. Fahreddin er-Razi de 
ikinci görüşün dil açısından tutarsızlığına 
temas ettikten sonra ilgili ayetlerde yer 
alan nefh-i surdan maksactın ruhların ce
setlere iadesi olsaydı Cenab-ı Hakk'ın bu
nu doğrudan doğruya kendi zatına nisbet 
edeceğine dikkat çeker. Nitekim Kur'an'
da Hz. Adem'in yaratılışı anlatılırken "ona 
şekil verdiğim ve ruhumdan üflediğim 
zaman ... " (el-Hicr 15/29) buyurulmuştur. 
Benzer ifade Hz. Meryem'in lsa'ya hamile 
kalması hususunda da kullanılmıştır (et
Tahr'im 66/12; Mefatlf:ıu'l-gayb, Vll, 35-36) 

Boynuz veya borazandan ibaret bulun
duğunu kabul edenlerin surun şekli konu
sunda fikir beyan etmemelerine karşılık 
Ebu Hüreyre'den gelen bir rivayette onun 
yerle gök arası genişliğinde çok büyük bir 
şey olduğu nakledilmiştir (Kurtub'i, el-Ca
mi', XVI, 216). Surun nurdan veya kristal 
saflığında beyaz inciden yapılmış. ruhlar 
adedince deliği bulunan bir tür boru ol
duğunu ileri sürenler de vardır (Gazzall, İf:ı

ya', N, 636; Kurtubl, el-Cami', XVI, 2 ı 7; et
Te?kire, 1, 277; Süyutl, el-BüdD.rü 's-sa{ire, 
s. 80; ed-Dürrü 'l-menşD.r, VII, 253) Abdüs
selam b. İbrahim el-Lekan'i surun. içinde 
ruhları barındıran ve onların sayısınca de-
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