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Gaybl Sun'ullah ve
HudaRabbim
Risalesi
dr~ kadir güler
Osmanlı Devleti 'nin kültür merkezlerinden biri
olan Kütahya, yetiştirdiği yirmidört şairle, onun
üzerinde şair yetiştiren otuziki yerleşim merkezi
arasında onikinci sırayı almaktadır. 1
OndördÜncü yüzyıldan itibaren Kütahya'nın
edebi ikliminde yetişen şairler arasında Gaybl
Sun'ullah Efendi veya halkın kendisine layık gördüğü diğer ismiyle Huda Rabbim Sultan, "hakiki
bir mutasavvıf ve kıymetli bir şair"dir.2
Doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bir şey
söylemek mümkün değildir.3 Kaynaklarda 161520 yıllan arasında doğduğu ve 1665 ve 1676 tarihinden sonraki bir tarihte öldüğü ifade edilmekte.
.
dir.4
Şeri'at ve tarikat kaidelerini ve esaslarını baba
ocağında alan Gaybi, öğrendikleriyle yetinmeyerek
İstanbul'a (1059/1649) gelir. Zamanın tanınmış
mürşi'dlerinden Aksaray Oğlanlar Dergahı Şeyhi
İbrahim Efendi'ye intisab eder.
Çilesini tamamladıktan sonra onun halifesi
olur.. 1065/1655 tarihinde mürşidinin vefatı üzerine
Kütahya'ya döner. Dedesinin (Merkez Efendi Halifelerinden Kalburcu Şeyhi olarak tanınan Pir Seyyid Ahmet Beşir Efendi) dergahında halkı irşad
eden 5 1076/1665 veya 1087/1676 tarihinden sonraki bir tarihte vefat eder6 Gaybl'nin türbesi bugün
Kütahya'da Musalla olarak bilinen mezarlığın içindedir.
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lak, Akaidııtıme, Rı1lıü' l-Hakfka, Şerlı-i Esma-i
Hüsna, Mebtirimü'l Ahlak fi Tarfkati' l Uşşak, Makasıd-ı Ayniye7 ve Huda Rabbim adlı eserleri bulunmaktadır.

Biz bu yazımızda Gaybl'nin Kütahya'da çok
olan Huda Rabbim Risalesi 'ni tanıtmaya

meşhur

çalışacağız.

Gaybl, Hamzavi-Melami akidesine bağlıdır.8
Mürşidi İbrahim Efendi 'nin bu akideyle ilgili görüşlerini Sohbetname'de detaylı olarak anlatmaktadır.

Kütahya'ya döndükten sonra İrşad vazifesini
yaparken Melami görüşleri dolayısıyla zühhad ta· rafından Şiilikle itham edilir. Gaybl, kendisine isnad edilen bu ithamları reddeder ve ehl-"i sünnet
akaidine bağlı olduğunu belirtmek için "Huda
Rabbim" adlı risalesini yazar.9 .·
Abdülbaki Gölpınarlı; Huda Rabbim Risalesi'nin, Gaybi'ye ait olmadığını ve Erzurumlu İbra-·
him Hakkı'nın Ma'rifetname'sinden alınarak Gaybi'ye atfedildiğini yazmaktadır. 10
Uzunçarşılı ise; Gaybl'nin, Erzurumlu İbrahim
Hakkı'dan bir asır önce yaşadığını söyleyerek buna
karşı çıkmakta ve risalenin an'ane olarak Gaybi'ye
isnat edildiğini söylemektedir. 11
·
Kanaatimize göre de manzume şu sebeplerden
dolayı, Gaybi Sunullafı Efendi'ye ait olmalıdır: Birincisi, karşılaştırdığımız altı nüshadan 1307/1891
· tarihli basma nüshanın ikinci sayfasında eserin kimeait olduğu ve basıldığı tarih şöyle yer alİnakta
dır: "Haza Huda Rabbim, 'aaybi Kütahiyyevi, Kü~
tahiyye Sancağı Ma'arif Matba'asında tab' ve tem·sil kılınmışdır. 1307 senesi "Gaybi'ye ait olmayan
bir manzumenin maarifçe ona ait gösterilerek b~
sılması zor bir ihtimal olsa gerek.
İkincisi, Kütahya VaJ:ıid Paşa İl Halk Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümü'nde bulunan iki yazma
12
. eserin içinde yer alan Huda Rabbim risalesi
Gaybi Sunullah adına kaydedilmiştir. Kütüphaneyi
vakfeden Vahid Paşa'nın Gaybi'ye ait olmayan
manzumeyi ona aitmiş gibi göstermesini mümkün

Türbesi halk tarafından "Huda Rabbim Sultan' görmemekteyiz.
Türbesi" olarak bilinmekte ve ziyaret edilmektedir.
Üçüncüsü, Kütahya'da konu ile ilgisi olan herTürbenin çevresindeki mahalleye de "Gaybi Efen- kes manzumenin Gaybi'ye ait olduğunu ve her evdi Mahallesi" denilmektedir.
de bu m·anzumenin bulunabileceğini söylemekte13
Gaybi' nin başta Divan'ı olmak üzere Solıbetna- dir. Halk an'ane olarak manzumenin Gaybi'nin.
me, Bi' atnariıe, Tarfku' l-Hakkfi't-Teveccühi' z Mut- ·olduğu inancındadır..
Risale, Ma'arifetname'de şu başlık altında yer
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almaktadır:

Madde-3: "Kalbin inancını düzeltme
ve ehl-i sünnet ve'l-cemaat mezhebine tatbiki bildirir. Bilinsin ki bütün sahabe-i güzin ve onlara t~
bi olanlarla din-i mübinin imamları ve geçmiş salih
zatların hepsinin inancı bu manzumenin mana ve
muhtevasına göre düzen bulmuştur."14
Bu maddeden "İ. Hakkı, manzumenin bizzat
kendisi tarafından yazıldığını söylememektedir"
ifadesini anlamamız mümkündür.
Bölümdeki diğer maddeleri nesir halinde açık
layan mütefekkir, 5. bölümdekİ 3. maddeyi daha
güzel ifade ettiği için bu manzumeyi açıklamaları
na eklemiş olmalı.
Manzumelerdeki beyit sayıları, vezin bozuklukları ve kafiye olan kelimeler karşılaştırıldığında
da risalenin Gaybl'ye ait olma ihtimalinin daha
fazla olduğu görülmektedir.
Bismillahirrahrİıanirrahim
meffülün/meffülün/mefüllün/meffillün
1. Huda Rabbim nebim hakka Muhammeddür ResUI' ulluh
Hem islam dinidir dinim kitabımdır Kelam'ullahl5

14. Sem'i' dirhem eşidir her kelamı sırrıla cehri
Münezzehdir özünden ol sıfütdır anda Sem'ullah28
15. Basir oldur hak'ikatde cemi' eşyaya nazirdir
Vell gözden münezzehdür dinür amma ki 'Ayn'ullah29
16. Kamu eşyaya kadirdir yaradır hem mürld oldur
Diledügi olur peyda ala vekfı Murad'ullah30 .
17. Mütekellimdir amma ki müberradur lisandan ol
Huruf u lafz u savtile degil vasf-ı Kelam'ullah31
beyan-ı

melaike

18. 'İbadldir Hakkın yerde ve göklerde melekler var
Olurlar cümlesi her lahzada münkad Emr'4llah32
19. Yemezler dahı içmezler Hakkın emriyle 'amiller
Dahı anlarda erkeklik dişilik yok bi-Emr'illah33
20. Dahı Cibril ü Mikail ve İsrafil ü 'Azrail
Mukarreblerdürür bu dört meleklerdir emin Allah34
beyan-ı

3. Dahı zürriyyetim Adem Muhammed milletindenem
'İbadet itmege kıblem olur her yerde Beyt'ullahl 7

21. Hakkın yüz dört kitabı hem nebiler üzre münzeldür
Yüzi amfi suhuf dördi kitab içinde Şer'ullah35

4. Bulunmaz ol Hudavendiii naz'ir'i misli manendi
Ki suretden münezzehdir müberradır Te' filallah 18

22. Virildi Ademe on suhuf v~ Şite ellisin virdi
Otuz suhfın İdris aldı on suhfın Halll'ullah36

Şeriki

yok beridir togmadan dahı togurmadan
Ahaddır küfvi yok ihlas içinde zikr ider Allahl9

kütüb

23. Zebun virdi Davuda dahı Tevratı Mfisaya
Dahı İncili 'İsaya getürdi cümle Ruh'ullah37

6. Tebeddülden tegayyurdan dahı eşkfüi elvandan
Muhakkak ol müberradır budur evsfıf-ı Zat'ullah20

24. Hab'ibullaha Kur'anı getürdi hacet oldukca
Yigirmi üç yıl içinde temam kat' oldı Vahy'ullah38

7. Ne yerlerde ne göklerde ne sagu sol ne öfi artda
Beridir şeş cehetden ol ki yokdur hiç Mekan'ullah21

beyan-ı

8. Huda vardır vel'i varlıgına yok evvel il ahi~
Gene varlıgı kendüden budur ef'al-i Vasf'ullah22
9. Bu 'alemler yogiken varidi ol Kadir-i Kayyum
Degildir kimseye muhrnc ki muhtac cümle Gayr'ullah23
10. Sıfüt-ı ber-kema!ile o da'im muttasıfdır hem
Kamu noksan sıfil.tlardan beridir Hazret-i Allah24
beyan-ı sıfütü'I

sübfitiyye

· 11. Sübfitiyye sıfii-ı zat-ı 'ilmile iradetdir
Hayat u halka kudret hem basar sem'u Kelam'ullah25
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13. 'Al'im oldur ki 'ilmine irişmez kimsenin 'aklı
İhat eylemişdir cümle eşyayı ki İlm 'ullah27

2. 'Amelde Bu Hanife mezhebim hem i'tikadımda
Oluptur ehl-i sünnet ve'l-cema' at mezhebim Yallah 16

5.
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12. Dahı haydur hayatı cümle hayya hem muhalifdir
Dem ü lahm ü ve ekl u şurb degildir bil Hayat'ullah26

enbiya

25. Dahı bilmesi vacib enbiya hakkında bunlardır
Biri sıdk u umanetdir biri teblig-i Hükm'üllah39
26. Velt kitrnan ahkamile hem kizb ü hıyanetden
Münezzehdür müberradır cem'i' an Enbiya'ullah40
27. Nebi'ler ismini bilmek didiler ba'zılar vacib
Yigirrni sekizini i' lam ider Furkan-ı Habl 'ullah4 l
28. Ki evvel Adem il İdris ve Nuh u Hud ve hem Salih
Dahı İshak u İsma''il ve İbrahim Hal'il'ullah42
29. Dahı Ya'kfib ile Yusuf Şu'ayb u Lfit ile Yah~a
Zekeriyya ile Harun ahi Musa Kellm'ullah4
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beyan-ı

30. Süleyman ile hem Eyyüb 'Üzeyr İlyas ile Davud
Birisi Elyese'dur hem dahı 'Isii'-yı RGh'ullah44

vücubu'I teyemmüm

46. Teyemmüm viicib oldı bil gusulde hem ve abdestde
Su bulunmadıgı yerde bize has eyledi Allah60

31. Birinin Adı Zülkifli biri Yunus neb!dür hem
Biri dahı Habib ü Hak Muhammeddür ResQI 'uilah45

beyan-ı

32. Dahı Lokman u Zülkariıeyn ikisi ihtiliif üzre
Neb\'dir didi ba'zılar didi ba'zı Velly'uilah46

47. '.f'eyemmüm farzı üç oldı birisi ihtida ni{yet
!kincisi üçüncisi iki darb it didi AIIah6

33. Cemi' embiyanıfi evvelidür Hazret-i Adem
Kamudan efd1\l u ahir Muhammeddür Hablb'ullah47

beyan-ı istiğfar*

34. İkisinin arasında kati çok enbiya geldi
Hisabın kimseler bilmez bilür ancak heman Allah48
beyan-ı

kaza vü kader

furuzu'I teyemmüm

48. Budaya cümle 'uzvumdan eger itdimse 'isyan ·
Geçüp andan didim estagfiruilah tevbe yaAIIah62
49. Helal itdigini bildim dahı anı kabul itdim
Haram itdigi eşyadan kaçup bildim Harfun'ull<İh63

35. Kaza kader ü hayrile ve şer Hak canibindendür
Dahı yevm-i kıyamet var ider mevtayı Ba 's 'ullah49

50.Dahı şer'a

36. Hisabiyle kitabı var Hakkın hem rGz-i mahşerde
Sorarlar her kişini.fi kavl-i fi 'lenden bi-Emr'illah50

51. Muhammed Mustafamfi itdügi tebllg ahkamı
Kabfıl itdim ve tasdik eyledim ben Amentü Billah65

37. 'Ameller vezn olup dahı sırata varmamız hakdır
Sekiz cennet muhakkakdur virir mü 'minlere Allah5 l

52. Dilimdeki olan ikrar ve kalbimde olan tasd\'k
Senifi hıfz-ı emiinıfida emanet ola ya Allah66

38. Cinan içre duhQI itdikde mü 'minler bilii-şüphe
Görür cennetde Allahı 'ayan olur Cemal'ullah52

DİPNOTLAR

beyan-ı münkereyn

39. Su'al u münkereynile 'azab-ı kabri gerçekdir
Cehennem yedi etbakdır girerler müşriki Billah53
beyan-ı şuriltu'I

islam

40. Şurfitı beşdir isl1imıfi saıat u savın ile tevhld
Zekat u hac ganllere haber virdi Nebi'ullah54
beyan-ı

farzu'I salat

41. Sal1\tıfi

şartları haricde olan altı farzlardır
İçindeki dahi erkan altı cümle Farz'ullah55

42. Tışındaki taharet setrü 'avret vaktini bilmek
Dahı abdest ile niyyet hem istikbal-i Beyt'ullah56
43. İçindeki kıyam ile kıra'at hem rüku' oldı
Dahı tekblr-i evvel ka'de-i ah\'r SücGd'ullah57
beyan-ı

farzu'I

vuzfı'

44. Vuzunufi farzı yüzin yumak kolın dirseklerile hem
Ayakların topuklarla başa mesh it didi Allah58 .
.beyan-ı

farzu'I gusl

45. Dahı guslufi furGzı mazmaza ile hem istinşak
Biride cümle ebdiinın yumakdır ya 'İbad'~llah59

muhalif varise ef-iil ü akvalım

Oları terk idüp didim li-Vech 'ullah li-Vech 'ullah64

( 1) Mustafa İsen, "Tokat' 111 Osmanlı Kültür Coğrafyasındaki
Yeri ve Tokatlı Şairler," 2-6 1986 Tokat Sempozyumu Bildirileri, s. 508-509.
(2) Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaymlan, Ankara 1991, s. 348.
(3) Bkz. A. Nihad Tarlan, Gaybf Divanı, İstanbul 1963, s. 3;
Hamza Güneı; Kütahya Halk, Tekke, Divan Şairleri, Aşık ve
Ozanlaı; Kütahya 1967, s.147.
(4) Doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili kesin bir ifade kullanan
Hamza Giiner'dir. 103911630-110511694 tarihlerini doğum
ve ölüm tarihi olarak veren Güner, kaynak göstermemektedir.
(5) Bkz. Büyük Türk Klasikleri, İstanbul 1987, C. 6, s. 47.
(6) Bursa Eski Eserler Kütüphanesi no.1441' de Gayblnin risalelerinin bir kısmı biraraya getirilmiştir. Vlll. risalenin ketebesinde Gayblnin risalelerini kendi el yazısı niishalanndan
1075-108811664-1677 tarihleri aras111da istinsah eden A.B.
Rıdvan, 108711676 tarihinde Gaybf'rıin yaşadığım yazmaktadır.

(7) Bu eserinden sadece Uzunçarşılı bahsetmektediı: Bkz. İsma
il Hakkı Uzııııçarşılı Kütahya Şehri, İstanbul 1932, s. 235.
(8) AbdülbGkf Gölpınarlı, Melamilik ve Melamfler, İstanbul
1931, s. 115.
(9) Bıı konuyla ilgili olarak Kütahya halkı arasmda şöyle bir rivayet an[alllnıaktadır: Halkın kendisini ve ailesini Şiilikle ve
Rafizflikle suçlamasına çok üzülen Gaybf, Huda Rabbim' i
yazaı: Risalenin son beytini bitirince vefat eder. Gaybf'yi yanında bu risale ile vefat etmiş olarak bulan halk yaptığı yanlışlığı anlaı: Pişmanlıklarım bu risaleyi senelerdir dillerin-
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den düşürmeyerek göstermek isterleı:
(10) A. Gölpmarlı, a.g.e., s. 217.
(11) Uzıınçarşılı, a.g.e., s. 238.
(12) Valıfd Paşa İl Halk Kütüphanesi Yazmalar Bölümü
no.1268, V.51-57 (52 beyit); no.127312 yazmamn sonunda
(38 beyit).
(lJ) Kütahya'nın ilim erbabmdan Saym Mehmet Dıınılu, manzwnenin Gaybf'ye ait olduğunu söylemektedh:
(14) Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ma'rifetname, İstanbul 1974,
c. 1, s. 68-72.
(15) M.l Huda Rabb'ım nebim hakka Muhammeddir resulu' llah
Hem is/anı dinidir dinim kitabımdır kelamu' llah
(16) M.2 Akayid içre eh/-i sünnetoldıı mezhebim cema
Amelde Bu Hanife mezhebidir mezhebim vallah
(17) M.3 Dahi zürriyetiyim Hazret-i Adem nebinin hem
Halık111 milletiyim dahi kıqlem Kabe beytu//ah
(18) M.4 Bulunmaz Rabbımm zıddı ve misli Glenıde
Ve sı/retden münezzehtir mukaddestir Tealallah
(19) M.5 Şeriki yok beridir doğmadan dogurmadan ancak
Ehadtir kiifvi yok ihlas içinde zikr ider Allah
. (20) M.7 Tebeddülden tegayyurdan dahı elvan ü eşkalden
Muhakkak ol müberradır budiır selb-i sıfatııllah
(21) M.8 Ne göklerde ne yerlerde ne sag u sol ve ön arıda
Cihetlerden nıünezzehdir hiç olmaz nıekanullah
(22) M.9 Huda vardır veli varlığıııa yok evvel ve ahir
Yine ol varlıgıdır kendinden gayrı değil vallah
(23) M.l OBu ti/em yogiken ol varidi ferd ve tek ve tenha
Degildir kimseye muhtac ve hep muhtac gayrııllah
(24) M.14 Sıfat-ı bô-kemalile O daim muttasıftır kim
Kamu noksan sıfatlardan beridir Zül-celal Allah
(25) M.15 Sekizdir çün sıfat-ı zati ilim ile iradetdir
Hayat u kudret u halk ıı basar sem' u kelamullah
(26)8u beyte Ma'rifetııame' de rast/anmamıştıı:
(27) M.16 Alim oldur ki ilmine erişmez kimsenin aklı
İhata ey?emiştir cümle bu eşyayı i/mullah
(28) M.19 Semi' oldur her avazı işitir gır ile cehri
Münezzehtir kulaktan ol sıfattır anda sem' ullah
(29) M.18 Basir oldur hakşkaıta ki.hep eşyaya nazırdır
Veli gözden münezzehtir hasardır min sıfatullah
(30)
Bu beyte.Ma'rifeıname'de rastlanmamışt11:
(31) M.20 Miitekellimdir ol amma beridir dilden agızdan
Hıırııf u lahfz ıı savtiyle degil vasf-ı Kelamııllah
(32) M.22 Hakkııı nıükerrenı ibadidir melekler yerde göklerde
Avanımdan avanı-ı nası efdal eylemiş Allah
(33) M.23 Yeı.ııek içmek hem erkek dişilik yoktur anlarda
Hakka hiç asi olmazlar mutidirler li-emrullalı
(34)Bıı beyte Ma'rifetnanıe' de rastlanmanııştıı:
(35) M.24 Hakkm yüz dört kitabı kim nebiler üzre inmiştir
Kütiibdür oıılann dördü sııhııf yüzii Kelamullah
(36)Bu beyte Ma'rifetııanıe' (le rastlanmanııştıı:
(37) M.25 Zebıırıı verdi Davuda dahı Tavrafl Musaya
Ve hem İncili İsaya götürmüş Cebrail vallah
(38) M.26 Habibu//İıha Kur' anı götürdü hacet oldukça
Yirmi üç yıl itmam eyleyüp kat oldı vahyııllah
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(39)Bu beyte Ma'rifetname'de rast/anmamıştır.
(40 )Bıı beyte Ma 'rifetname' de rastlanmamıştır.
(41) M.27 Nebilr:r ismini bilmek dediler bazılar vacib
Yirmi sekizin bildirdi Kur' anda bize Allah
(42) M.28 Biri Adem biri İdris ü Nuh u Hud ile Salih
Hem İbrahim ve İshak ile İsmail Zebihullah
(43) M.29 Dahı Yakub ile Yusuf Şuayb ve Lut ile Yahya
Zekeriyya ile Harun ahi Musa Kelimullah
(44) M.30 Ve Davud ve Süleyman ve dahı İlyas ve Eyyübdür
Birisi Elyesadır dahı İsadır o ruhullah
(45) M.31 Birinin ismi Zülkifl ve birisi Yunus nebidir hem
Hitamı olhabib-i Hak Muhammeddir Resulullah
(46) M.32 Üzeyr Lokman ve Zülkarneyn üçünde ihtitaf olmuş
Ki bazı enbiyadır der ve bazı der veliyullah
(47) M.33 Cemi enbiyamn evvelidir Hazret-i Adem
Kamudan efdal ve ahir Muhammeddir Habibullah
(48) M.34 İkisinin arasmda katı çok enbiya gelmiş
Hisabın kimseler bilmez biliı: am hemen Allah
(49)Bu beyte Ma'rifemame' de rastlanmamıştır.
(50) M.47 Kitabiyle hesabı var Hudanın rılz-ımahşerde
Sorarlar herkesin efal u akvalııı bi ·emrillah
(51) M.49 Ameller vezn olwıdukta sırafl geçmemiz hakdır
Ve Kevserle sekiz cennet verir müminlere Allah
(52) M.50 Girecek cennete müminler anda çok bulup nimet
Görürler şüphesiz anda niteliksiz Cemalullah
(53) M.51 Ve cennetle cehennem şimdi var ehliyle biikidir
Cehennem yedidir ehlin yakar daim o 'narullah
(54) M.68 Şurutı beştir islamm ki tevhid u salat u savm
Zekiit u hac ganiler hakkına farz eylemiş Allah
(55) M.69 Namazm şartı hariçte olanlar altı farz olmuş
. Ve erktim içinde oldular hem altı farzullah
(56) M.70 Dışıııdaki teharet setr-i avret vakti bilmektir
Ve abdest almak ve niyyet hem istikbal-i Beytullah
(57) M.71 Namaz içinde tekbir ve kıyam ile kıraattır
Rükıl ve kade-i uhra ikişer secdedir Lillah
(58) M.72 Vuzıınunfarzı yüz yumak yedini meıfakiyle hem
Başa mesh eyleyip ayakları güslet dedi Allah
(59) M.73 Guslunfarzı üçtür kim tamazmuzdur hem istinşak
Üçüncü cümle azasm yumaktır tevbetün Lillah
(60) M.74 Teyemmüm eylemek vaciptir abdest ile gıısliçfn
Su bulunmazsa ya kudret yok ise bıı şerullah
(61) M.75 Amn riikııi iki vurmak şurılti beş biri ııiyyet
Said ve tahir ve mesh ve biri acz-ı ibadullah
(*) b nüshas111da başlık şöyle: Ahkam-ı İlahi
(62) M.81 Eğer benden küfür anda ve hata sadr oldu ise
Ben o kiifrün cenıiiııde beri qldu li vechullalı
(63) M.iB Harami itikat etmek haramdan sakııımaktadır
Halalı hem hata! etmek budur cümle furıızullah
(64) M.82 Dahi şer' a muhalifse eğer efGl ve ahvalin
·Ben anlardan riicıl ettim ve tüptü kıırbetullah
(65) M.83 Ne kim kılmış_ Habibullah bize tebliğ ahkamı
Kabı// ettim am amentü billah ve hükmüllah
(66) M.84 Dilim ikranm kalbimle tasdik eyledim candan
Senin hıfzıııda imanım emanet olsun ey Allah.

