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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.

˜ ™

Sözlükte “bir þeye çok yakýn olmak, bir
kimseyle yan yana bulunmak” anlamýnda-
ki vely ile “birinin iþini üstlenmek; bir ül-
keyi yönetmek; yardým etmek, sevmek”
mânalarýndaki velâyet (vilâyet) kökünden
türeyen velî “yardýmcý, dost” demektir
(Lisânü’l-£Arab, “vly” md.; Kåmus Tercü-
mesi, IV, 1223-1226). Kur’ân-ý Kerîm’de yir-
miyi aþkýn âyette (bir yerde “vâlî”) Allah’a
nisbet edilerek O’nun müminlerin dostu,
koruyucusu olduðu bildirilmekte, bunla-
rýn bir kýsmýnda peygamberlerin ve mü-
minlerin Allah’ý velî edindikleri belirtilmek-
tedir. Bir kýsmýnda ise velî kelimesinin ya-
nýnda “nasîr” (yardýmcý), ayrýca “þefî‘, vâký”
(koruyan) sýfatlarý yer almaktadýr. Dokuz
âyette velînin çoðul þekli evliyâ da bu ma-
hiyette geçmektedir. Kur’an’da ayný kök-
ten türeyen “mevlâ” da zât-ý ilâhiyyeye
nisbet edilmiþtir. Bundan baþka kelime-
nin köklerinden birini teþkil eden velâyet,
ayrýca evlâ ile tevellî (dost edinmek) kö-
künden türemiþ iki muzâri sîgasý Allah’ýn
ve müminlerin fiili olarak zikredilmektedir
(M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “vly” md.).

Velî ile vâlî isimleri Tirmizî ve Ýbn Mâce’-
nin esmâ-i hüsnâ listelerinde yer almak-
tadýr (“Da.avât”, 82; “Du.â,”, 10). Kur’an’-
da inanç birliðinin soy birliðinden önce
geldiðini bildiren âyetlere paralel olarak
(et-Tevbe 9/24; el-Mücâdile 58/22) Hz.
Peygamber þöyle buyurmuþtur: “Babamýn
-müslüman olmayan- soydaþlarý dostlarým
deðildir; benim dostum Allah ve sâlih mü-
minlerdir” (Buhârî, “Edeb”, 14; Müslim,
“Îmân”, 366). Resûlullah’ýn, Ahzâb sûre-
sinde yer alan (33/6), kendisinin mümin-
lere öz varlýklarýndan daha yakýn (evlâ) ol-
duðu þeklindeki ifadeyi teyit eden beyaný
Ahmed b. Hanbel’e ait el-Müsned’in yaný
sýra Kütüb-i Sitte’de mevcuttur (Wen-
sinck, VII, 332). Hz. Peygamber en çok öze-
nilecek dostu þöyle tasvir etmiþtir: Bu kiþi
basit yaþantýlý, namaz kýlmaktan zevk alan,
ibadetini elinden geldikçe güzel ifa eden,
rabbine gizlice itaat eden, insanlar tara-
fýndan önemsenmeyen, genç yaþta Allah’a
kavuþan, mirasý ve aðlayanlarý az olan kim-
sedir (Müsned, V, 252; Ýbn Mâce, “Zühd”, 4;
Tirmizî, “Zühd”, 35; rivayetin zayýf olduðu
da kaydedilmektedir; bk. Müsned [Arnaût],
XXXVI, 498-500).

Zeccâc, “Allah iman edenlerin velîsidir”
meâlindeki âyette (el-Bakara 2/257) ge-
çen velî kelimesine “yardýmcý” mânasý ve-
rip çocuðun bakýmý ve yetiþtirilmesini ve-
lisinin üstlenmesi gibi Cenâb-ý Hakk’ýn da
müminlere dünyada yardým ettiðini, âhi-
rette de mükâfatlarýný bizzat vereceðini
söylemiþtir. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, ay-
ný yorumu yaptýktan sonra velînin “en ya-
kýn, en münasip” anlamýndaki evlâ mâ-
nasýna da gelebileceðini belirtmiþtir, çün-
kü müminlerin bütün ümit ve yöneliþleri
Allah’adýr (Teßvîlâtü’l-Æurßân, I, 161-162).
Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî velî kelimesinin on
anlamda kullanýldýðýný ve bunlarýn tama-
mýnýn “aralarýnda engel bulunmadan iki þe-
yin yan yana olmasý” mânasýndan çýktýðýný
kaydettikten sonra Allah Teâlâ’nýn inkâr-
cýlara da nimet verdiðini, bununla birlik-
te O’nun “kâfirlerin velîsi” diye nitelendiri-
lemeyeceðini söyler. Çünkü müminler Al-
lah’ýn nimetlerini þükür, itaat ve tevhidle
karþýlar, kâfirlerse inkârla mukabelede bu-
lunur. Bu da Hz. Peygamber’e hitap eden,
“Sen ancak kýyametten korkanlarý uyarabi-
lirsin” âyetine (en-Nâziât 79/45) benzemek-
tedir. Bilindiði üzere Resûlullah’ýn uyarýlarý
herkese yönelikti, fakat kâfirler bunlar-
dan faydalanmamýþtýr. Esasen Bakara sû-
resindeki “Allah iman edenlerin velîsidir”
meâlindeki âyetin devamýnda (2/257) inkâr
edenlerin dostlarýnýn Allah deðil tâgut ol-
duðu ifade edilmiþtir (Ýþtišåšu esmâßillâh,
s. 113-114). Abdülkerîm el-Kuþeyrî velînin
“yardýmcý” þeklindeki anlamýný, “Allah ve-
lîlerinin O’nun dinine yardým etmeleri ve
kendisine itaati temsil eden gruplar için-
de bulunmalarý” þeklinde yorumlamýþtýr.
Kurþeyrî’ye göre Allah’ýn dost edindiði kim-
senin alâmetlerinden biri O’nun tarafýn-
dan kötülüklerden korunup arzularýnýn ye-
rine getirilmesi, diðeri de Hak dostlarýnýn
gönüllerine sevgisini yerleþtirmesidir. Fah-
reddin er-Râzî, kulun velî isminden nasi-
binin Allah ile müþterek dostluðunun de-
vamýný saðlamak için kendisine düþen gö-
revi yerine getirmesi olduðunu belirtir. Bu
görev de Allah’tan baþka her þeyden yüz
çevirmek ve bütün varlýðýyla O’nun aza-
met nuruna yönelmekle yerine getirilebi-
lir. Allah’ýn insanla ilgili isimlerinden olan
velî esmâ-i hüsnâdan hafîz, hasîb, nasîr,
rahmân, rezzâk, vedûd ve vekîl isimleriy-
le anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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tinos vilâyetinin kýrk altý köyü, bir kasaba-
sý, 14.195’i müslüman, 9745’i hýristiyan
olmak üzere yaklaþýk 27.000 kadar bir
nüfusu vardý.

Osmanlýlar’ýn Tesalya’yý Yunanistan’a
devretmeye zorlanmasýndan sonra (1881)
hemen hemen bütün Türkler Velestin’i ter-
ketti, yerleri yakýnlardaki köylerde oturan
Rumlar tarafýndan iskân edildi. Osmanlý
binalarý tamamen yýkýldý. Sadece klasik
Osmanlý tarzýnda yapýlan uzun bir mina-
re ayakta kaldý. Alfred Philippson tarafýn-
dan tesbit edilen bu minare göletin ke-
narýnda 1930’lu yýllara kadar saðlam þe-
kilde gelebilmiþti. Ancak II. Dünya Sava-
þý’nýn hemen öncesinde burasý da orta-
dan kaldýrýldý. Saat kulesi 1954 ve 1956 yýl-
larýnda meydana gelen depremlerde bü-
yük hasar gördü ve yýkýldý. 1889’da Veles-
tin 2389 kiþilik bir nüfusa sahipti. Bu ta-
rihten itibaren nüfus artýþý duraganlaþtý.
1928’de bu rakam 2603’ten fazla deðildi.
Yunan tahriki neticesinde meydana gelen
Osmanlý-Yunan savaþýnda “30 Gün savaþ-
larý” süresinde Velestin kýsa bir süre için
yeniden Osmanlýlar’ýn eline geçti ve savaþ
alaný haline geldi. Osmanlý ordusunun Ça-
talca zaferi sonrasýnda 6 Mayýs 1897’de
Velestin tepeleri ve istasyonu ele geçiril-
di, 8 Mayýs’ta Volos Limaný’na girildi. Os-
manlý-Yunan barýþ antlaþmasýnýn ardýn-
dan Osmanlý ordusu Tesalya’dan çekildi.
2001’de 6116 nüfusu bulunan Velestino,
modern Yunanca’yý (Dimotiki) ilk kullanan
yazarlardan tanýnmýþ siyasî eylemci Rigas
Velestinidis’in (ö. 1798) doðum yeri olarak
da öne çýkar.
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ler Hakk’ýn çok özel kullarý ve evliyasýdýr;
onlarýn vâris ve nâibleri olan evliya da Al-
lah’ýn has kullarý ve dostlarýdýr. Allah’a ya-
kýnlýk ve dostluk O’na ibadet ve kullukla
saðlandýðýndan müminlerin velâyetteki de-
receleri amel ve ibadetlerine, ihlâslarýna
göre farklýlýk gösterir. Genel velâyet özel
velâyete dönüþtüðü oranda deðer kaza-
nýr. Kulun amacý özel velîliðe ulaþmak ve
evliyaullah arasýna katýlmaktýr. Fakat her
velînin Hakk’a yakýnlýðý ayný olmadýðý için
özel velâyetin de pek çok mertebesi ve
menzili vardýr (Gazzâlî, III, 19-20). Nitekim
peygamberler ve sahâbîler arasýndaki fa-
zilet farký da Hakk’a yakýnlýktaki farktan
kaynaklanýr.

Mutasavvýflarýn özel velâyet hakkýnda
dayandýklarý âyet ve hadisler mevcuttur.
Kur’an’da ticaret ve alýþveriþin Allah’ý zik-
retmekten, namaz kýlmaktan ve zekât ver-
mekten alýkoymadýðý kiþiler (en-Nûr 24/37),
Allah’a verdikleri söze sâdýk kalan mümin-
ler (el-Ahzâb 33/23), arýnmayý seven insan-
lar (et-Tevbe 9/108) erkek ve kadýnlarý kap-
sayacak biçimde “ricâl” (erler) kelimesiyle
karþýlanmýþ, tasavvuf literatüründe “ricâ-
lullah” ve “merdân-ý Hudâ” terkipleriyle
özel anlamdaki velîlere iþaret edilmiþtir.
Allah’ýn “ibâdî-ibâdünâ” (kullarým-kullarýmýz)
diye nitelediði ve kendisine izâfe ettiði ba-
zý özel kullarý vardýr ki (el-Bakara 2/186; el-
Kehf 18/65) onlar kendilerini þeytanýn ko-
laylýkla etkileyemediði (el-Hicr 15/42, 49;
el-Ýsrâ 17/53), ihlâslý (el-Hicr 15/40; Sâd 38/
83), sâlih (et-Tahrîm 66/10), korku ve hüz-
nünden kurtulmuþ (ez-Zuhruf 43/68), ara-
larýna katýlanlarýn cennete gireceði (el-Fecr
89/29-30), Allah’ýn sevdiði ve Allah’ý seven
(el-Mâide 5/54), dürüst, takvâ sahibi, sa-
býrlý, tevekkül ve ihsan ehli (el-Bakara 2/
195; Âl-i Ýmrân 3/76, 146, 159; el-Hucurât
49/3) kimseler olarak tanýmlanýr. Allah ile
aralarýnda dostluk iliþkisi bulunan evliya da
bu niteliklere sahiptir (Yûnus 10/62-64).

Bütün evliyanýn önderi olan Hz. Peygam-
ber’in ibadet hayatý ve ahlâkýnýn yaný sýra
vahiy esnasýnda yaþadýðý mânevî haller ve-
lîlerin daima göz önünde bulundurdukla-
rý hususlardýr. Ýman, Ýslâm ve ihsandan
bahsedilen Cibrîl hadisine göre (Buhârî,
“Îmân”, 37) “Allah’ý görüyormuþ gibi O’na
ibadet eden” mânasýndaki ihsan evliyanýn
hali olarak kabul edilmiþtir (Serrâc, s. 22).
Kulun önce farzlarla, sonra nâfile ibadet-
lerle Allah’ýn yakýnlýðýný ve sevgisini kaza-
nacaðýna dair hadiste ise O’nun sevdiði
kulunun iþiten kulaðý, gören gözü, tutan
eli, yürüyen ayaðý olduðu ifade edilir (Bu-
hârî, “Reka,ik”, 38; Ýbn Mâce, “Fiten”, 16).
Allah bu kulunun dileðini yerine getirir,

kendisine sýðýnmasý durumunda onu ko-
rur. Mutasavvýflar velîlik konusunda ço-
ðunlukla bu hadise atýfta bulunurlar. Di-
ðer bir hadise göre Allah’ýn öyle kullarý var-
dýr ki peygamberler ve þehidler arasýnda
yer almadýklarý halde kýyamet günü pey-
gamberler ve þehidler tarafýndan mev-
kilerinin takdir edileceði, birbirini seven,
nurdan kürsüler üzerinde oturan yüzleri
nurlu kimselerdir (Müsned, V, 229; Tirmizî,
“Zühd”, 53, “Sýfatü’l-cennet”, 25). Sahâbe,
tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn içinde ibadetleri,
ahlâk ve irfanlarý ile tanýnan, üstün nite-
liklere sahip müminler ilk dönemde zâhid
ve âbid sýfatlarýyla anýlsa da bunlar her za-
man Allah’ýn evliyasý kabul edilmiþtir. Ebû
Nuaym’ýn ¥ilyetü’l-evliyâß ve ¹abašå-
tü’l-a½fiyâßýnda, Sülemî’nin ªabašåtü’½-
½ûfiyye’sinde, Ferîdüddin Attâr’ýn Te×ki-
retü’l-evliyâßýnda geçen zâhid, âbid, nâ-
sik, kurrâ, sûfî ve mutasavvýflarýn ortak
noktasý evliya zümresi arasýnda yer alma-
larýdýr.

Tasavvuf kaynaklarýnda evliya çeþitli isim
ve lakaplarla nitelenmiþtir. Kelâbâzî evli-
yaya gureba, fukara, seyyâhîn, nûriyye, Su-
riye’de cûiyye (açlar), Horasan bölgesinde
þikeftiyye (maðarada yaþayanlar) gibi isim-
ler verildiðini kaydeder (et-Ta£arruf, s. 21;
Serrâc, s. 527). Velîler için kullanýlan diðer
baþlýca isimler þunlardýr: Ehlullah, iyâlul-
lah, ârif, ehl-i ma‘rifet, muhakkik, ehl-i ha-
kîkat, muhib, ehl-i mahabbet, âþýk, abdal,
büdelâ, vâsýl, ehl-i vuslat, safî-asfiyâ, ha-
kîm-hükemâ, ahyâr, nükabâ, ebrâr, þüttâr,
kutub, þeyh, mürþid, gavs, üstat, müreb-
bî, mürid, sâlik, derviþ, ehl-i abâ, sâfiye,
mutasavvife, mütekâþþife. Türkçe’de ge-
nellikle evliya zümreleri için “eren, ermiþ,
hak erenler” gibi kelimeler kullanýlmýþtýr.
Türkistan ve Tataristan’da evliyaya “îþân”
ve “ata” denir. Kuzey Afrika’da ise genel-
likle “mevlâ-mevlâye, seyyid-sîd, sâlih-su-
lehâ” diye anýlýrlar.

Ebû Nuaym el-Ýsfahânî evliyanýn ayýrt
edici niteliklerinden bahseder. Buna göre
kendisiyle karþýlaþýldýðýnda Allah’ý hatýrla-
tan, zorluklara ve musibetlere katlanan, az
yiyecekle yetinen, giyimine önem verme-
yen, dünya ziynetine aldanmayan, Hakk’ýn
yarattýðý varlýklar üzerinde tefekküre da-
lýp ibret alan, Allah ile olan ahdine sadýk
kalan, O’na sevgiyle baðlanan, ibadetlerini
eksiksiz yapan, kul hakkýný gözeten, “ya-
kýn”leri sayesinde daðlarý delen, denizle-
ri yaran, yüzü suyu hürmetine yaðmurlar
yaðdýrýlan, insanlarýn ihtiyaçlarýna yardým
eden, ihlâslý, faziletli ve adaletli, içi hüzün-
lü, yüzü mütebessim kimseler evliyadýr
(¥ilye, I, 5-10). Velîlerin diðer bir özelliði de
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Allah dostu anlamýnda
bir tasavvuf terimi.
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Velî sözlükte “yardým eden, koruyan; yar-
dým edilen, korunan” anlamlarýna gelir. Ke-
limenin çoðulu olan evliyâ Türkçe’de tekil
anlamda da kullanýlýr. Kur’an’da Allah’ýn
evliyasýndan bahsedildiði gibi þeytanýn ev-
liyasýndan da bahsedilir (Yûnus 10/62; Âl-i
Ýmrân 3/175). Kelime sözlüklerde hem fâ-
il hem mef‘ûl mânasýnda yer aldýðýndan
Kur’an’da Allah müminlerin, müminler Al-
lah’ýn; þeytan inkârcýlarýn ve zalimlerin, in-
kârcýlar ve zalimler de þeytanýn velîsi ola-
rak zikredilir (el-Bakara 2/257; Âl-i Ýmrân
3/68; el-Mâide 5/55; el-A‘râf 7/196; eþ-
Þûrâ 42/9). Ayrýca müminler müminlerin
ve kâfirler de kâfirlerin evliyasýdýr (et-Tev-
be 9/71; el-Enfâl 8/73). Kur’an’da geçen
mevlâ kelimesi velî ile ortak kökene ve
ayný anlamlara sahiptir (el-Bakara 2/286;
Âl-i Ýmrân 3/150; el-Enfâl 8/40; el-Hac
22/78; Muhammed 47/11; et-Tahrîm 66/2)
(Kur’an’da velî kelimesinin farklý kullaným-
larý için bk. Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât,
“vly” md.). “Mümin kullarýna yardým eden,
onlarý koruyan, iþlerini gören, onlarýn ya-
kýný ve dostu” anlamýndaki velî Allah’ýn
isimlerinden biridir (bk. VELÎ). Allah’ýn ko-
ruduðu ve yardým ettiði kimseler olarak
müminler de Allah’a ibadet etmekle O’nun
dostluðunu kazanýp velîsi durumuna ge-
lirler (Kuþeyrî, s. 519).

Mutasavvýflar velîliði genel (velâyet-i âm-
me) ve özel (velâyet-i hâssa) diye ikiye ayý-
rýrlar. Genel anlamda her mümin Allah’ýn
dostudur ve O’nun velî kuludur. Özel an-
lamda velîlik ise düzenli, devamlý, kararlý
ve ihlâslý bir þekilde ibadet ve kulluk eden,
baþta peygamberler olmak üzere takvâ
sahibi bütün sâlih müminlere mahsustur.
Buna ihtisas, ýstýfâ, ictibâ ve ýstýnâ‘ velâye-
ti de denir (Kelâbâzî, s. 74). Peygamber-
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