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SERNE-i EVLİYA 
(~>~~~~) 

Hüseyin Vassaf'ın 
(ö. 1929) 

sufi biyografilerine dair eseri. 
_j 

Eserin mukaddimesinde Hüseyin Vassaf 
küçüklüğünden beri ehlullaha muhabbeti 
olduğunu, bir gün sahaflardan geçerken 
tarikat pirlerinin adlarını ve silsilelerini içe
ren Esrnar-ı Esrar adlı bir risaleyi ( İstan
bul ı 316) satın aldığını, bu sırada gönlün
develllerin biyografilerini yazma düşün
cesinin doğduğunu ve yirmi seneyi aşkın 
bir çalışmadan sonra eseri tamamladığı
nı söyler. Müellif kitaba Setine-i Evliya-yı 
Ebrar Şerh-i Esrnar-ı Esrar adını verdi
ğini söylüyorsa da eser Esrnar-ı Esrar'ın 
şerhi olmayıp bu adiandırma kendisine 
Setine-i Evliya'yı yazma ilhamını veren 
bu esere şükranını ifade etmektedir. m
van-ı Hümayun Kalemi Mühimme Odası 
memurlarından Mehmed Sami Sünbüll'
nin Esrnar-ı Esrar'ı elli dört sayfalık bir 
risale olmasına karşılık Setine-i Evliya 
tarikat pirlerinin yanı sıra ZOOO'e yakın sCı
finin biyografisini, eserlerinden örnekleri 
içeren beş ciltlik hacimli bir çalışmadır. 
Hüseyin Vassaf 8 Aralık 1900 tarihinde yaz
maya başladığı eserin müsveddelerini 6 
Ekim 1923'te tamamlamış ve 18 Aralık 
1924'te temize çekme işini bitirmiştir. Mü
ellifin elli yedi yıllık ömrünün yarısını bu ki
tabın telifiyle meşgul olarak geçirdiği an
laşılmaktadır. 

Müellif eserine, MOstakimzade Süley
man Sadeddin Efendi'nin evliya kabirierini 
ziyaret etmenin makbul bir davranış oldu
ğunu ifade eden sözleriyle başlamış. mu
kaddimede tasawuf, tarikat ve mutasav
vıf kelimeleri hakkında açıklamalar yap
mış. bunların çeşitli tariflerine yer vermiş
tir. Kitabın ı. cildinde Kadiriyye ve kolları 
RCımiyye, Ganiyye, Halisiyye. Yafiiyye, Ga
rlbiyye, Müştakıyye, Enveriyye ile Rifaiyye, 
Bedeviyye, Medyeniyye, Sühreverdiyye, Şa
zeliyye, DesCıkıyye, SenCısiyye, Zeyniyye, 
Kübreviyye, Mevleviyye, Sa'diyye'ye ve Bek
taşller'e ait biyografiler bulunmaktadır. ll. 
cilt Nakşibendiyye, Çiştiyye, Bayramiyye 
ve Celvetiyye meşayihini; lll. cilt Celvetiy
ye ile Halvetiyye'nin RCışeniyye, Gülşeniy
ye, Sezaiyye, Karamaniyye, Cema!iyye, Sün
büliyye, Sivasiyye ve Şabaniyye kollarını; IV. 
cilt Şabaniyye'nin Çerkeşiyye, İbrahimiyye 
(Kuşadavl) . Hallliyye (GeredevTier), Bekriyye 
kollarını ve Halvetiyye'nin BuhCıriyye, Ha
yatiyye kollarıyla Sinaniyye ve Uşşakıyye 

meşayihini içermektedir. V. ciltte yine Hal
vetiyye'nin Ramazaniyye. Cerrahiyye, SO
fiyye, Cihanglriyye, Mısriyye ve Mevleviy
ye kısmının zeyli yer almaktadır. Bu cildin 
sonunda tekkelerin kapatılmasından az 
önce İstanbul dergahları ve son şeyhleri
nin isimlerine ait bir liste ile müellifin ge
niş otobiyografisi bulunmaktadır. 

Hüseyin Vassaf, eserine aldığı mutasav
vıfların biyografilerini tesbit etmek için 
ZOO'e yakın kaynağa başvurmuş, kütüp
hanelerde araştırma yapmış, uzun süreli 
seyahatlere çıkmıştır. Bunların dışında Ban
dırma, Gönen, Manyas. Gemlik, İzmit, Ya
lova, Eskişehir, Afyonkarahisar. Uşak, Ma
nisa, İzmir gibi şehirleri gezmiştir. Hüse
yin Vassaf'ın böyle bir eser yazmaya baş
ladığının duyulması devrin ilim ve irfan sa
hibi şahısları tarafından takdirle karşılan
mış, İbnülemin Mahmud Kemal, Şeyh Vas
fi. Abdürrezzak İlml, Bağdatlı Muham
med Said efendiler daha eser tamamlan
madan müellife tebriklerini bildiren yazı
lar göndermişlerdir. Tamamlanmasının ar
dından Mehmed Hazml. Sadık Vicdani, 
Mehmed Sesim ve Ahmed Remzi Dede 
(Akyürek) tarafından esere takrizler yazıl
mıştır. 

Se/ine-i Evliyil'nın ll. cildinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., 

Yazma Bağışlar , nr. 2306} 

SEFINETÜ 'r-RÜESA 

Setine-i Evliya, çoğunluğu XVIII, XIX 
ve XX. yüzyıllarda yaşamış 2000 dolayın
da mutasawıfın hayatını içermektedir. Bi
yografiler her tarikatın kurucu plrinden 
başlamak üzere XX. yüzyıldaki silsilenin son 
halkasına kadar devam etmekte, önem
li şeyhler. kurdukları veya görev yaptıkları 
tekkeler kronolojik sıraya göre tanıtılmak
tadır. Bunların çoğunluğu İstanbul ve Ana
dolu'da yaşayan şahsiyetlerdir. Bu özelli
ğiyle eser bir sCıfiler ansiklopedisi niteli
ğini taşımaktadır. Setine-i Evliya'nın bir 
başka özelliği biyografisi verilen mutasav
vıfın eserlerinin zikredilmesi, kitaplarından 
alıntılar yapılması, şiirlerinden örnekler kay
dedilmesidir. Kişilerin resmi görevlerine ve 
postnişinlik yaptıkları dergahlara da işaret 
edilmiştir. Bu arada bilgi alınan kaynağın 
veya şahsın ismi zikredilerek de bilimsel 
bir yöntem izlenmiştir. Ayrıca bazı türbe
lerin, tekkelerin ve mezarların müellif ta
rafından çekilmiş resimleri eserde yer al
mıştır. Hüseyin Vassat, devrinin meşhur 
şeyhlerinin vefatı münasebetiyle kaleme 
aldığı veya başkaları tarafından yazılan ta
rih manzumelerini Setine'ye almakla ese
ri tarih ve edebiyat açısından da önemli 
hale getirmiştir. Eserin sayfaları arasında 
kişiler veya tekke-türbelerle ilgili çeşitli ya
yın organlarından kesilmiş kupürlere de 
rastlanmaktadır. Setine-i Evliya daha 
müellif hayatta iken basılması için mat
baaya verilmiş. ancak harf inkılabı sebebiy
le basılamamıştır. Müellif hattı nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde bulunan eser 
(Yazma Bağışlar, nr. 2305-2309). Mehmet 
Akkuş ve Ali Yılmaz tarafından yayımlan
mıştır (1-V, istanbul 2006). 
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SEFINE-i NEFISE-i MEVLEVİYAN 
(u4..9-',..,~~) 

Mustafa Sakıb Dede'nin 
(ö. 1148/1735) 

Mevleviyye tarikatına dair 
biyografik eseri 

(bk. sAKIB DEDE). 

SEFINETÜ'r-RÜESA 

(bk. HALİKATÜ'r-RÜESA). 
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