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HÜSEYİN VASSAF’IN SEFİNE-İ EVLİYA VE GÜLZÂR-I AŞK’I 

Kültür tarihimizin yadigârlarını taşıyan kitapların bir bölümü de biyografiler-

dir. Bazen Tabakat, bazen Menâkıbname, bazen de Tezâkir gibi isimler alan 

bu tür kitaplar bize âlim, ârif ve sanatkârları daha yakından tanıtmakta ve on-

larla bizi tanıştırmakta, buluşturmaktadır.  

 Yaklaşık bin yıldan beri bu sahada Arapça, Farsça, Türkçe… pek çok eser 

kaleme alınmıştır. Bütün bu eserlerde yüzlerce, binlerce şahsiyet hayatı, eser ve 

fikirleriyle sonraki nesillere aktarılmıştır.  

 Söz konusu Tabakât/Biyografi kitaplarında bazen bir bölgenin, bazen bir 

ilmin, bazen de bir mezhep veya tarikatın mensupları ele alınmıştır. Bir şehrin 

meşhurlarını belli bir sıraya göre işleyen eserler de vardır. Mehmed Şemseddin 

Efendi’nin (öl. 1936) Bursalı mutasavvıfları inceleyen Yadigâr-ı Şemsî isimli eseri 

bu sahanın en meşhur kaynaklarından biridir. (Neşr. M.Kara-K.Atlansoy, Bursa 

Dergâhları, İstanbul 1997) 

 Şimdi size tanıtacağım ilk kitap M. Şemseddin Efendi’nin çok yakın dostu 

geçen yüzyılın en önemli kültür şahsiyetlerinden biri olan Hüseyin Vassaf’ın 

meşhur eseri beş ciltlik Sefîne-i Evliyâ’sıdır. 

 8 Mart 1872 tarihinde İstanbul Aksaray’da doğan, 21 Ekim 1929 günü aynı 

şehirde vefat eden ve Rumelihisarı’na defnedilen Hüseyin Vassaf, elli yedi se-

nelik ömrünü otuz kadar eserle süsleyen velûd yazarlarımızdan biridir. 

En büyük eseri Sefine-i Evliyâ’dır. Aslında bu eser Mehmet Samî Sünbülî’nin 

54 sayfalık Esmâr-ı Esrâr isimli eserinin şerhidir. Hüseyin Vassaf bu küçük eseri 

1902’de şerhetmeye başlamış 1925’te tamamlamıştır. Dolayısıyla Vassâf, ömrü-

nün son çeyrek yüzyılını tasavvuf ile ilgili araştırmalara tahsis etmiş, bulabildi-

ği bütün bilgileri, görebildiği bütün kaynakları not etmiş, not tutmuştur. Böyle-

ce birçok bilgiyi kaynağından almış ve bize düzgün bir şekilde aktarmıştır. 

Osmanlı topraklarında yaşayan yaklaşık 2000 sufînin tanıtıldığı eserde ana baş-

lık olarak şu tarikatlar ve temsilcileri ele alınmaktadır: 
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1. Kadirîler ve şubeleri 
2. Rifaîler ve şubeleri 
3. Bedevîler ve şubeleri 
4. Medyeniye ve şubeleri 
5. Suhreverdiye ve şubeleri 
6. Şazeliye ve şubeleri 
7. Desukiye ve şubeleri 
8. Senusiye ve şubeleri 
9. Kübreviye ve şubeleri 
10. Mevleviye ve şubeleri 
11. Sadiye ve şubeleri  
12. Bektaşîler ve şubeleri 
13. Nakşibendiler ve şubeleri 
14. Çeştiye ve şubeleri 
15. Bayramiye ve şubeleri 
16. Celvetiye ve şubeleri 
17. Halvetiye ve şubeleri 
18. Gülşeniye/ Sezaiye/ Sünbüliye 
19. Sivasiye/ Şabaniye/ Çerkeşiyye 
20. Sinaniye/ Uşşakiye/ Ramazaniye 
21. Mısriyye/ Cerrahiye/ Bekriye 
22. Rûşeniye/ Karamaniye/ İbrahimiye 

 Sefine-i Evliya, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında çok önemli bir sufî-yazar 

tarafından kaleme alınan kaynak bir eserdir. Altı asırlık uzun bir zaman içinde 

üç kıtada at koşturan Osmanlılar, tasavvuf kültürüne de omuz vermiş derunî-

mistik hayatın serpilip büyümesi için gayret göstermişlerdir.  

 Hüseyin Vassaf, Bosna, Kazan, Bağdat ve Kahire’nin ortasında başkent 

İstanbul’da tezgâhını kurarak eserini inşa etmeye başlamıştır. Bu eserde tanıtı-

lan şahsiyetlerin büyük bir çoğunluğu Türkçe konuşup yazmış sufîlerdir. Bir 

kısmının eserlerinin hepsi Farsça olduğu gibi bir bölümü de Arapça yazmayı 

tercih etmiştir. 

 Hüseyin Vassaf gezip dolaştığı Memâlik-i Osmaniye’de sadece bilgi top-

lamamış aynı zamanda fotoğraf ta çekmiştir. Süleymaniye Kütüphanesine he-

diye edilen müellif nüshasında kayda değer fotoğraflar da vardır. (Yazma ba-

ğışlar, no: 2305-2309) 

 Görüştüğü dostlarından oto biyograflarını almayı ihmal etmeyen Vassaf, 

yaptığı bu derleme ile Osmanlı Kültür dünyasının çok önemli bir bölümünü bir 

araya getirmiş, ‚Tabakat‛ geleneğinin son altın halkasını oluşturmuştur. 

 Tamamlanmasından 65 sene sonra birinci cildi, 75 sene sonra ikinci cildi 

yayınlanan eserin bütününün basılması için bu yılı beklemek gerekecekti. Ne 

diyelim, her kitabın bir kaderi vardır. Eseri yeni harflere aktaran Prof. Dr. 

Mehmet Akkuş ve Prof. Dr. Ali Yılmaz ile Kitabevi’nin sahibi Mehmet Varış’ı 

tebrik ederiz. (Kitabevi, İstanbul 2006) 

 Tam yüz sene önce İbnulemin Mahmud Kemâl’in yazar ve eserle ilgili ka-
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leme aldığı duyguları şöyledir: 

Sen mahzar-ı feyz-i evliyasın 
Vassaf‟ı safiyy-i asfiyasın 
 
Merdan-ı Hudaya mahrem oldun 
Âdemler içinde adem oldun 
 
İrfân iledir kemâl-i insan 
İrfân ise aşk ile nümayân 
 
Aşkın seni eylemez mi arif 
İtmez mi gümûz-i aşka vakıf 
 
Açtın bize bir sebil-i irfan 
İşte eserin delil-i irfan 
 
Deryay-ı vefâ olunca sinen 
Allah yoluna gider Sefine‟n 
 
Ebrar o sefineye girerler 
Mersayı selâma sevk ederler 
 
Emvac-ı hatar olursa peyda 
Kâbil anı bir nefesle imhâ 
 
Virsun sana ömr-i Nuh Yezdan 
İrfanını eylesün firavân 
 
Her dem sana arz-ı hürmet eyler 
Mahmud Kemâl o abd-i ahkar 
 
Harrarahu el-fakir ileyhi azze şanuhu 
Seyyid Mahmud Kemâl il-Halidî gufire lehû 

1324/ 1906. 

 Hemen ilave edelim ki Sefine-i Evliya’da yer alan sufîlerin mühim bir kısmı 

Bursa’lıdır, Bursa dergâhlarından feyz alan sufîlerdir. Hüseyin Vassaf, İsmail 

Hakkı Bursevî için ayrı bir eser de kaleme almıştır. (Neşr. Murat Yurtsever, 

Kemalname-i Hakkı, Bursa 2000.) Kemâlnâme-i İsmail Hakkı isimli eserini dostu 

Şemseddin Efendi vasıtasıyla 1927 yılında Bursa Yazma Eserler Kütüphanesi’ne 

göndermişti. Mısrî Şeyhi’nin eserin sonuna düştüğü not ve manzumeyi vererek 

onu da dostuyla birlikte vefatının 70. yılında rahmetle analım: 
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Semâ-ı irfanında dırahşân, nücûm-ı rahşânından bir necm-i tâbân olan işbu eser-i feyz-
nişanın vâsıta-ı âcizânemle Bursa Kütübhâne-i Umûmîsi’nde mahfuz Âsâr-ı Hakkî 
miyanına vaz’ının buyuran müellif-i zevi’l-irfânını ne kadar senâkârı olsam azdır. Çünki 
emsâline nâdir tesâdüf edilen bir âşık-ı Hudâ, muhibb-i urefâ, mutasavvifinin âsârına 
dildâde, evliyâ’ullâha muhabbet, fevka’l-âde bir zât-ı fazîlet-simâtdır. Vücûda getirdiği 
otuz kırk kadar âsâr-ı kıymetdârından yalnız Sefîne-i Evliyâ namıyla tevsîm etdiği eser-i 
âlî beş cilddir ki terâcim-i ahvalini yazdığı zevât-ı kirâmın adedi binleri geçmiştir. Riyâya 
haml olunur zannı havfiyle mehdi babında şakşaka etmeyeceğim. Kelâmından olur 
ma’lûm kişinin kendi mikdârı‛. 

Âcizâne Mîr-i Vassaf‟ı Şemsî tebrîk eder 
Çünki yazdı Şeyh Hakkî nâmına hoş bir eser  
 
Hazret-i Hakkî‟yi bilmek isteyenler okusun 
Varmı ondan sonra gelmiş bu cihâna böyle er 
 
Dikkat ile oku bu te‟lîfi dâ‟im ezber et 
Hazret-i Hakkî‟yi cidden anlayım dersen eger 
 
Eyliyor eslâf için te‟lîfe gayret dâ‟imâ 
Sa‟yi meşkûrdur bilâ-şek hidmeti olmaz heder 
 
Âşık-ı sâdık muhibb-i evliyâ‟ullâh olub 
İşte âsârı delâlet eyliyor eyle nazar 
 
Zannım âsârı cemî‟an kırka olmuşdur karîb 
Hak Muvaffak eylesin nice böyle dürer 
 
Bâ-husûs şerh eyledi nutk-ı Cenâb-ı Mısrî‟yi 
Çıkarıb sâhile deryâ-yı hakîkatden güher 
 
Gerçi nazmen onu takrîz eylemek haddim değil 
Lîk bu meşhûr-ı meseldir “huz safâ da‟mâ keder” 
 
Mısra‟ın cümle hurûfu oldı bir tarih-i tâm 
Pek güzeldir bu Kemâl-nâme-i Hakki mu‟teber (1927) 

 Hüseyin Vassaf’ın Gülzâr-ı Aşk isimli Süleyman Çelebi Mevlidi’nin şerhi de 

Mustafa Tatçı, Musa Yıldız, Kaplan Üstüner tarafından yeni harflere aktarılarak 

basılmıştır. Dolayısıyla Hüseyin Vassaf’ın vefatından 77 sene sonra iki önemli 

eseri gün ışığına çıkmış oldu. Sefîne-i Evliyâ ile yüzlerce gönül adamı, Gülzâr-ı 

Aşk ile Hz. Peygamber merkezli kadim bir konu ile tekrar buluştuk. (Dergâh 

Yayınları, İstanbul 2006).  

 Süleyman Çelebi, Vesîletü’n-necât diye bilinen Mevlîd’i 1409 tarihinde Bur-

sa’da tamamlamıştır. Hüseyin Vassaf beş yüz sene sonra 1904 tarihinde tamam-
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ladığı şerh için şöyle diyor: 

‚Cenâb-ı Hakk’a yüz bin kere şükürler olsun. İnâyet-i celîle-i samedâniye ve ruhâniyet-i 
celîle-i nebeviye risâlesinde, Müellif-i Muhterem âşık-ı sâdık-ı Resûlullah Süleyman 
Efendi’nin (ks) himem-i ‘aliyyesi ile şerh dahi hâtime-i pezîr oldu. Geçen sene şehr-i 
Recebü’l-ferdinin ilk Perşembe günü teyemmünen şerhe mübaşeret olunmuştu. Mesâ‘î-i 
masrûfe-i âcizanemle yedi ayda itmâmına muvaffakiyet oluvermiştir. Vakıa cehlime 
bakmayarak, böyle bir emr-i mühimme cüretim büyük bir küstahlık idiyse de, inâyet-i 
Hakk’a ve feyz-i ruhâniyet-i Ahmediye’ye himmet-i müellife itimâden başlayıvermiş bu-
lundum. el-Hamdülillâhi Te‘âlâ resîde-i hüsn-i hitâm oldu. Hasbe’l-beşeriyye noksan va-
ki olmuş ise, hulûs-i niyetime bağışlanarak hemen tashîh ve ikmâline hâme-zen-i gayret 
olmalarını erbâb-ı mürüvvetin şiyem-i muhsine-i hatâ-pûşânelerinden ümid ederim. Esa-
sen maksudum bu yolda âcizane bir hizmetle istihsâl-i rızâ-yı meyâmin-i irtizâ-yı 
peygamberîdir….‛  

 Vefatına, Tahiru’l-Mevlevî şu manzume ile tarih düşürmüştür:  

Ber-muktezâ-yı hikmet-i takdîr-i Kibriyâ 
Bir „ârifin hayât-ı demi buldu intihâ 
 
Mîr-i Hüseyin-meşreb ü vassâf-ı ehl-i Hak 
Kıldı cihân-ı kurb-ı İlâhi‟ye i‟tilâ 
 
Olmuş idi hayâtı onun halka nef‟-i mahz 
Hulk-ı Hudâ olurdu cemâlinde rûşenâ 
 
Yapmış idi sefine velîler rükûbuna 
Kendi idi o keştî-i Hak üzre nâ-hudâ  
 
Girdâba hiç düşürmedi fülk-i hayâtını 
Daldı muhît-i zâta olup vahdet-i âşinâ 
 
Her ân u lâhza şa‟şa-i mihr-i vasl ile 
Bulsun revân-ı pâk ü musaffâsı incila  
 
Çıktı semâ-yı sâbia gülbank-ı makdemi 
Vardı Cenâb-ı Hazret‟e Vassâf-ı Evliyâ 
h. 1346 (1929) 
 

Prof. Dr. Mustafa Kara 

 
 
 

                                                           
 Prof. Dr., Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi 


