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Allah dostu anlamýnda
bir tasavvuf terimi.
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Velî sözlükte “yardým eden, koruyan; yardým edilen, korunan” anlamlarýna gelir. Kelimenin çoðulu olan evliyâ Türkçe’de tekil
anlamda da kullanýlýr. Kur’an’da Allah’ýn
evliyasýndan bahsedildiði gibi þeytanýn evliyasýndan da bahsedilir (Yûnus 10/62; Âl-i
Ýmrân 3/175). Kelime sözlüklerde hem fâil hem mef‘ûl mânasýnda yer aldýðýndan
Kur’an’da Allah müminlerin, müminler Allah’ýn; þeytan inkârcýlarýn ve zalimlerin, inkârcýlar ve zalimler de þeytanýn velîsi olarak zikredilir (el-Bakara 2/257; Âl-i Ýmrân
3/68; el-Mâide 5/55; el-A‘râf 7/196; eþÞûrâ 42/9). Ayrýca müminler müminlerin
ve kâfirler de kâfirlerin evliyasýdýr (et-Tevbe 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 kullanýmlarý için bk. Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât,
“vly” md.). “Mümin kullarýna yardým eden,
onlarý koruyan, iþlerini gören, onlarýn yakýný ve dostu” anlamýndaki velî Allah’ýn
isimlerinden biridir (bk. VELÎ). Allah’ýn koruduðu ve yardým ettiði kimseler olarak
müminler de Allah’a ibadet etmekle O’nun
dostluðunu kazanýp velîsi durumuna gelirler (Kuþeyrî, s. 519).
Mutasavvýflar velîliði genel (velâyet-i âmme) ve özel (velâyet-i hâssa) diye ikiye ayýrýrlar. Genel anlamda her mümin Allah’ýn
dostudur ve O’nun velî kuludur. Özel anlamda 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‘ velâyeti de denir (Kelâbâzî, s. 74). Peygamber-

ler Hakk’ýn çok özel kullarý ve evliyasýdýr;
onlarýn vâris ve nâibleri olan evliya da Allah’ýn has kullarý ve dostlarýdýr. Allah’a yakýnlýk ve dostluk O’na ibadet ve kullukla
saðlandýðýndan müminlerin velâyetteki dereceleri amel ve ibadetlerine, ihlâslarýna
göre farklýlýk gösterir. Genel velâyet özel
velâyete dönüþtüðü oranda deðer kazanýr. 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 fazilet farký da Hakk’a yakýnlýktaki farktan
kaynaklanýr.

kendisine sýðýnmasý durumunda onu korur. Mutasavvýflar velîlik konusunda çoðunlukla bu hadise atýfta bulunurlar. Diðer bir hadise göre Allah’ýn öyle kullarý vardýr ki peygamberler ve þehidler arasýnda
yer almadýklarý halde kýyamet günü peygamberler ve þehidler tarafýndan mevkilerinin 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 niteliklere sahip müminler ilk dönemde zâhid
ve âbid sýfatlarýyla anýlsa da bunlar her zaman Allah’ýn evliyasý kabul edilmiþtir. Ebû
Nuaym’ýn ¥ilyetü’l-evliyâß ve ¹abašåtü’l-a½fiyâßýnda, Sülemî’nin ªabašåtü’½½ûfiyye’sinde, Ferîdüddin Attâr’ýn Te×kiretü’l-evliyâßýnda geçen zâhid, âbid, nâsik, kurrâ, sûfî ve mutasavvýflarýn ortak
noktasý evliya zümresi arasýnda yer almalarýdýr.

Mutasavvýflarýn özel velâyet hakkýnda
dayandýklarý âyet ve hadisler mevcuttur.
Kur’an’da ticaret ve alýþveriþin Allah’ý zikretmekten, namaz kýlmaktan ve zekât vermekten alýkoymadýðý kiþiler (en-Nûr 24/37),
Allah’a verdikleri söze sâdýk kalan müminler (el-Ahzâb 33/23), arýnmayý seven insanlar (et-Tevbe 9/108) erkek ve kadýnlarý kapsayacak biçimde “ricâl” (erler) kelimesiyle
karþýlanmýþ, tasavvuf literatüründe “ricâlullah” ve “merdân-ý Hudâ” terkipleriyle
özel anlamdaki velîlere iþaret edilmiþtir.
Allah’ýn “ibâdî-ibâdünâ” (kullarým-kullarýmýz)
diye nitelediði ve kendisine izâfe ettiði bazý özel kullarý vardýr ki (el-Bakara 2/186; elKehf 18/65) onlar kendilerini þeytanýn kolaylýkla 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 hüznünden kurtulmuþ (ez-Zuhruf 43/68), aralarýna katýlanlarýn cennete gireceði (el-Fecr
89/29-30), Allah’ýn sevdiði ve Allah’ý seven
(el-Mâide 5/54), dürüst, takvâ sahibi, sabýrlý, 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).

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

Bütün evliyanýn önderi olan Hz. Peygamber’in ibadet hayatý ve ahlâkýnýn yaný sýra
vahiy esnasýnda yaþadýðý mânevî haller velîlerin daima göz önünde bulundurduklarý 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 ibadetlerle Allah’ýn yakýnlýðýný ve sevgisini kazanacaðýna dair hadiste ise O’nun sevdiði
kulunun iþiten kulaðý, gören gözü, tutan
eli, yürüyen ayaðý olduðu ifade edilir (Buhârî, “Reka,ik”, 38; Ýbn Mâce, “Fiten”, 16).
Allah bu kulunun dileðini yerine getirir,

Ebû Nuaym el-Ýsfahânî evliyanýn ayýrt
edici niteliklerinden bahseder. Buna göre
kendisiyle karþýlaþýldýðýnda Allah’ý hatýrlatan, zorluklara ve musibetlere katlanan, az
yiyecekle yetinen, giyimine önem vermeyen, dünya ziynetine aldanmayan, Hakk’ýn
yarattýðý varlýklar üzerinde tefekküre dalýp ibret alan, Allah ile olan ahdine sadýk
kalan, O’na sevgiyle baðlanan, ibadetlerini
eksiksiz yapan, kul hakkýný gözeten, “yakýn”leri sayesinde daðlarý delen, denizleri yaran, yüzü suyu hürmetine yaðmurlar
yaðdýrýlan, insanlarýn ihtiyaçlarýna yardým
eden, ihlâslý, faziletli ve adaletli, içi hüzünlü, yüzü mütebessim kimseler evliyadýr
(¥ilye, I, 5-10). Velîlerin diðer bir özelliði de
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dualarýnýn makbul olmasýdýr. Sûfînin bütün mânevî gücüyle Hakk’a yönelip O’ndan
bir þey talep etmesine “himmet” denir. Bir
hadiste, “Üstü baþý periþan, hor ve hakir
görülen bazý insanlar vardýr ki onlar yemin
ederek, ‘Allahým, þunu þöyle yap!’ diye bir
talepte bulunsalar talepleri gerçekleþir”
buyurulmuþtur (Müslim, “Birr”, 138; Tirmizî, “Menâkýb”, 54). Velînin bedduasý da
ayný derecede etkilidir. Hayatta iken yaptýðý dualarla ve himmetiyle insanlara faydalý olan evliyanýn bu özelliði tasavvuf inancýna göre vefatýndan sonra da devam eder,
buna “tasarruf” adý verilir.
Firâset, basîret ve keþf sahibi olmak evliyanýn en önemli özelliklerinden kabul edilir. Zorluklara katlanýp sabreden ve Allah’tan korkan velînin kalbine Hak tarafýndan
bir nur (furkan) verilir (el-Enfâl 8/29). Velî
bu nur ile hakký bâtýldan, doðruyu yanlýþtan ayýrt eder, rabbini bu nur sayesinde
tanýr. Buna yakýn nuru denir (Sülemî, s.
32, 72, 100). Sezgisi kuvvetli ve tesbitleri
isabetli velîler “hâddü’l-firâse” diye nitelendirilir. Firâset sahabi olabilmek için gözü haramdan, nefsi þehvetten korumak,
kalbi murakabe ile, bedeni sünnete sarýlmakla saðlamlaþtýrmak ve haram lokmadan kaçýnmak þarttýr (Kuþeyrî, s. 483). Dualarýnýn kabul edilmesi ve firâsetleriyle
doðru tesbitlerde bulunmalarý evliyanýn
kerameti sayýlýr. Keramet Allah’ýn lutfuyla evliyadan zuhur eden olaðan üstü hallerdir, ancak keramete gereðinden fazla
önem verilmesi tasavvufta sakýncalý görülmüþtür. Ýstikamet (ahlâkî dürüstlük) kerametten üstündür. Zira keramet nefsin,
istikamet Allah’ýn istediði þeydir (a.g.e., s.
441). Ýlk zâhid sûfîler ve muhakkik âlimler kevnî-hissî kerametlerden ziyade mânevî-ilmî kerametleri önemsemiþtir. Velîlerin okuma yazma bilmesi þart deðildir;
sahâbe ve tâbiînin çoðu ümmî olduðu halde evliya idi. Bâyezîd-i Bistâmî üstadý Ebû
Ali es-Sindî’ye farzlarý yerine getirecek kadar din bilgisi öðretir, ondan da saf hakikatleri ve tevhidi öðrenirdi (Serrâc, s. 255,
401). Bununla birlikte örnek alýnan evliyanýn Kur’an ve Sünnet’i, sülûkün usul ve
þartlarýný bilmesi þarttýr. Nitekim Ýbn Hafîf, “Þeyhlerimizden Hâris el-Muhâsibî’yi,
Cüneyd-i Baðdâdî’yi, Ebû Muhammed Ruveym’i, Ýbn Atâ’yý ve Amr b. Osman elMekkî’yi örnek alýn; zira onlar ilim sahibi
sûfîlerdir; geri kalanlarý da kendi halleriyle
baþ baþa býrakýn” demiþtir (Kuþeyrî, s. 73).
Bir müminin velî olduðunu kendisinin
bilip bilemeyeceði konusunda çeþitli görüþler vardýr. Bazýlarýna göre velî müteva26

zi kimsedir. Kendisinden bir keramet zuhur etse bile bunun Allah’ýn mekri olabileceðinden korkar, sonundan da endiþe
eder (a.g.e., s. 502). Bazýlarýna göre ise
bir müminin kendisinin velî olduðunu bilmesi mümkündür. Bir kimseye Hak tarafýndan velâyetini tasdik eden bir haber gelirse o kimse velîliðine inanýr. Âlemde Allah’tan baþkasýnýn bilemeyeceði velîler de
vardýr. “Velîlerim kubbelerimin altýndadýr,
onlarý benden baþkasý bilemez” rivayeti
uyarýnca Allah bu velîleri mahremiyet kubbelerinin altýnda gizlemiþtir (Necmeddîn-i
Dâye, s. 226, 242, 379, 543). Bir velînin halinin daha sonra deðiþip deðiþmeyeceði,
velâyetini kaybedip etmeyeceði hususunda da farklý görüþler ileri sürülmüþtür (Kuþeyrî, s. 666). Velâyette istikamet üzere
bulunmak esastýr. Bazý sahâbîlerin daha
sonra irtidad etmeleri ve Bel‘am b. Bâûrâ’nýn durumu velâyetin kaybedilebileceðine örnek gösterilir. Velâyet kavramý Þîa’da siyasî ve ruhanî mahiyette olup genellikle Hz. Ali ve onun soyundan gelenlerle
sýnýrlandýrýlmýþtýr. Ehl-i sünnet’e mensup
mutasavvýflar ise on iki imamýn velîliðini
kabul etmekle birlikte velâyeti bütün müminleri kapsayacak þekilde geniþ tutmuþtur. Tarikatlarýn bir kýsmý Hz. Ali’yi, bir kýsmý Hz. Ebû Bekir’i velîlerin baþý saymýþtýr.
Silsilesi Hz. Ömer’e ve Osman’a ulaþan tarikat kollarý da vardýr.
Ebû Süleyman ed-Dârânî, Ahmed b.
Ebü’l-Havârî, Sehl b. Abdullah et-Tüsterî,
Ebû Saîd el-Harrâz, Cüneyd-i Baðdâdî,
Hallâc-ý Mansûr gibi ilk dönem sûfîleri nübüvvet-velâyet iliþkisine deðinmekle birlikte konu hakkýnda ilk müstakil eser Hakîm et-Tirmizî’nin ƒatmü’l-evliyâßýdýr.
Nübüvvetle velâyeti karþýlaþtýran Hakîm
görüþleriyle kendisinden sonraki sûfîleri
etkilemiþtir. Vahye mazhar olmuþ peygamberin þahsýnda velâyet nübüvvetin Hakk’a
yönelik yüzü, nübüvvet velâyetin halka yönelik yüzüdür. Bu sebeple velîliðin nebîlikten üstün olduðu ileri sürüldüðünde Hz.
Peygamber’in Hakk’a dönük yüzü olan velâyetinin halka dönük yüzü olan nübüvvetinden üstünlüðü kastedilir. Her nebî ve
resul Allah’ýn yakýný ve sevgili kulu anlamýnda velî iken her velî nebî ve resul deðildir. Velîler nebîlerin ancak vârisleri ve
nâibleridir. Nebîler hem Cebrâil aracýlýðýyla hem doðrudan doðruya Allah’tan vahiy
alýrken velîler sadece ilhama mazhar olurlar. Nebî ismet (günah iþlememe) sýfatýyla
muttasýf iken velî Allah tarafýndan günaha girmekten korunduðu için mahfuzdur.
Nebînin mûcizesi, velînin kerameti vardýr.

Velî bu niteliklere nebîye tam anlamýyla
baðlandýðý ve onu örnek aldýðýndan dolayý
sahip kýlýnmýþtýr. Velî Allah’ýn (el-Bakara
2/257), nebî kulun sýfatýdýr. Nebîliðin sonu
vardýr, velîliðin sonu yoktur (Hakîm etTirmizî, s. 394; Hücvîrî, s. 265-303; Ýbnü’lArabî, Fu½û½, s. 135; Þa‘rânî, I, 18; Ýsmail
Fenni, s. 220).
Hakîm et-Tirmizî ve bazý Maðrib mutasavvýflarýnýn savunduðu, evliyanýn bidâyetinin enbiyanýn nihayeti olduðu görüþünü
yorumlayan Alâüddevle-i Simnânî’ye göre
þeriat itibariyle velîlerin baþlangýcý nebîlerin sonudur, ancak tarikat itibariyle velîlerin sonu peygamberlerin baþlangýcýdýr.
Bir sâlik ne kadar çaba harcarsa harcasýn
varabileceði son mertebe nübüvvetin bidâyetidir. Dolayýsýyla nebî mutlak anlamda velîden üstün olmakla birlikte onun velâyet yönü nübüvvet yönünden üstün kabul edilmiþtir. Tirmizî’ye göre son nübüvvet (hatmü’n-nübüvve) ve son nebî (hâtemü’lenbiyâ) olduðu gibi son velîlik (hatmü’l-velâye) ve son velî de (hâtemü’l-evliyâ) vardýr.
Son nebî olan Hz. Muhammed’den sonra
baþka bir peygamber gelmeyecektir, ancak velîler kýyamete kadar gelebilir. Nitekim Resûl-i Ekrem vefat ettiðinde ümmeti içinde kýrk sýddîk vardý. Bunlar onun
Ehl-i beyt’i ile vârisleriydi. Bir velî vefat
edince yerini baþka bir velî alýr. Arz bunlar sayesinde varlýðýný sürdürür. Kýyamet
yaklaþtýðýnda Allah hâtemü’l-velâye pâyesini lutfettiði bir velî gönderir, bu velî hâtemü’l-evliyâ ve seyyidü’l-evliyâdýr (Hakîm
et-Tirmizî, s. 344). Son velîden maksat velîlerin en üstünü ve en mükemmel olanýdýr; velâyet mührü onun elindedir. Bu
mertebeye ulaþan her Allah dostu hâtemü’l-evliyâ vasfýyla nitelenir. Yine Hakîm
et-Tirmizî’ye göre hâtemü’l-evliyâ olan Hz.
Muhammed evliyanýn baþýdýr. Ondan sonra Hz. Ebû Bekir ve Ömer gelmektedir
(a.g.e., s. 364, 366). Ebû Saîd-i Ebü’l-Hayr
ve Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî hâtemü’l-evliyâ mertebesinin kendilerine verildiðini ima
ederler (Muhammed b. Münevver, tür.yer.;
Afîfî, s. 312).
Tasavvuf tarihinde, peygamberlerden
bazýlarýnýn bazýlarýna üstünlüðüne dayanarak (el-Ýsrâ 17/55) velîlerin de birbirine
üstünlükleri konusuna dikkat çekilmiþtir.
Bir velîde dinî ve ahlâkî fazilet, mânevî
hal diðer niteliklerine göre daha belirgin
ve baskýn olabilir. O velî bu özelliðiyle diðerlerinden daha üstün kabul edilir. Meselâ hakikatleri resmetme ve fenâ haliyle
Bahâeddin Nakþibend, kuvvetli tasarrufta bulunmasý ve imdada yetiþmesiyle Ab-
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dülkadir-i Geylânî, ilim ve feyziyle Ebü’lHasan eþ-Þâzelî, olaðan üstü haller göstermesi ve fütüvvetiyle Ahmed er-Rifâî,
merhamet ve þefkatiyle Ahmed el-Bedevî, cömertliðiyle Ýbrâhim ed-Desûký, irfan
ve kemaliyle Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, muhabbet ve aþkýyla Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî, gaybet ve mahviyet haliyle Þehâbeddin es-Sühreverdî, vecd ve cezbe haliyle Necmeddîn-i Kübrâ öne çýkan sûfîlerdir (Ahmed Ziyâeddin Gümüþhânevî, s.
19). Velîler Allah’ýn isimlerinden birine mazhar olmakla da birbirinden ayrýlýr. Meselâ Allah’ýn þekûr ismine mazhar olan bir
velî çokça þükreder ve Abdüþþekûr ismini alýr.
Bâyezîd-i Bistâmî’ye göre velîlerden bir
kýsmý ârif, bir kýsmý âbiddir. Ârif velîlerin
mertebesi daha yüksektir (Sülemî, s. 71).
Bâyezîd-i Bistâmî gibi bazý velîlerde sekr
hali, Cüneyd-i Baðdâdî gibi velîlerde sahv
hali galiptir (Hücvîrî, s. 230-235). Birincisi þüttâr, ikincisi ebrâr tarikidir. Hakk’ýn
kendilerine emanet ettiði mânevî halleri
ve ilâhî sýrlarý gizli tutan velîlere “ümenâ”
denir. Hal ve sýrlarýný ifþa eden velîler bunun cezasýný görürler. Bazý velîlerin tasarrufu sadece kendileriyle sýnýrlýdýr; bunlardan az sayýda insan faydalanabilir; velîliði
umumi ve mutlak olanýndan ise çok sayýda insan yararlanýr. Tasavvufta velâyetin
baþlangýcý talepte bulunmak, ortasý sülûk makamlarýnýn gerektirdiði hallerle hallenmek (telvîn), sonu ise ilâhî huzurda sâbitkadem olmaktýr (temkin). Necmeddîn-i
Kübrâ’ya göre telvîn, temkin, tekvin derecesinde bulunmalarý yönünden velîler
arasýnda fark vardýr. Tekvin derecesindeki velîye “seyyâr” adý verilir. Nefsinden sýyrýlýp Hak’ta fâni olduðundan bir þeyi var
kýlmak onun mazharýndan gerçekleþir. Allah neyi irade ederse ancak onu irade eder
(Fevâßi¼u’l-cemâl, s. 82-87, 89-93). Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî velîleri dört sýnýfa ayýrýr: Nebîler, sýddîklar, þehidler, sâlihler (elFütû¼âtü’l-Mekkiyye, II, 33). Sýddîk iman
nuru ile Allah’a ve resulüne inanan kiþidir.
Nebîlikle sýddîklýk arasýnda baþka bir makam yoktur. Þehidlerden maksat Allah’ýn
yakýnlýðýný kazanmýþ, Hakk’ýn huzurunda
bulunan velîlerdir. Nebîlik salâh ile baþlar
ve salâha varýr; bundan dolayý her nebî Allah’tan sâlihlerden olmayý dilemiþtir.
Velîler arasýnda yer alan ukalâ-i mecânîn (akýllý deliler), buhlûl (pehlûl) ve meczuplar da tasavvuf tarihinde önemli bir
yer tutar. Yarý akýllý, yarý deli olmalarý sebebiyle dünyada iþlerini göremeyen bu
velîler þer‘î hükümlere uymakla yükümlü
deðildir. Zira mükellifiyette akýl þarttýr; bu-

na raðmen evliya sayýlmýþlardýr (Ýbn Haldûn, Mušaddime, s. 102). Ýbn Haldûn’a
göre velîlik Allah’ýn bir lutfudur, onu dilediðine verir (Þifâßü’s-sâßil, s. 107). Tarikatta meczuplar baþkalarýný irþad etme yetkisine sahip deðildir. Üveysîler diye bilinen
velîler zümresinin zâhirde baðlandýklarý
bir mürþidleri yoktur. Bunlar Veysel Karanî gibi doðrudan Hz. Peygamber’in ruhaniyetinden terbiye görmüþlerdir (Ferîdüddin Attâr, s. 29; Ma‘sûm Ali Þah, II, 4853). Bir sâlikin vefat etmiþ bir þeyhten
terbiye almasý da mümkündür. Bâyezîd-i
Bistâmî’nin Ca‘fer es-Sâdýk’ýn, Ebü’l-Hasan el-Harakanî’nin Bâyezîd-i Bistâmî’nin
ruhaniyetinden terbiye aldýklarý kabul edilir.
Tasavvuf kaynaklarýnda çeþitli velî gruplarýnýn sayýlarýndan, görevlerinden ve görev yerlerinden bahsedilmiþtir. Kutub (bir),
imâmân (iki), evtâd (dört), abdal (yedi veya kýrk), nükabâ (on iki), nücebâ (sekiz),
havâri (bir), emîn (bir), ümenâ, recebiyyûn (kýrk), melâmîler, ahfiyâ, mestûrân,
mektûmân, ahyâr (300), ebrâr (yedi), efrâd, sâlihân, meczûbân ve muhaddesûn
bunlarýn baþlýcalarýdýr. Tasavvuf tarihinde
bu konu hakkýnda en ayrýntýlý bilgileri Ýbnü’l-Arabî vermiþtir (el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye, I, 198-379; II, 7-52). Üçler, yediler ve
kýrklar Türkçe’de en çok bilinen evliya gruplarýdýr. Velîlerin öldükten sonra da tasarruf sahibi olduklarýna inanýldýðýndan Ýslâm
âleminin belli baþlý þehirlerini koruyan velîlerin bulunduðu kabul edilir. Konya’da
Mevlânâ, Ankara’da Hacý Bayram-ý Velî,
Bursa’da Emîr Sultan, Ýstanbul’da Aziz
Mahmud Hüdâyî, Kayseri’de Seyyid Burhâneddin Muhakkik-i Tirmizî bunlardandýr.
Literatür. Velîlerin hayat hikâyelerine, yaþam tarzlarýna ve düþüncelerine dair “tabakatü’s-sûfiyye”, “tezkiretü’l-evliyâ” vb.
baþlýklarla pek çok eser yazýlmýþtýr. Sülemî, sûfîlerin öncüleri olup ibadet ve zühd
hayatý ile tanýnan sahâbe, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîni anlatmýþ, bunlarýn evliya olduðunu söylemiþ (ªabašåt, s. 1) ve eserine Zünnûn el-Mýsrî ile baþlamýþtýr. Hâce
Abdullah-ý Ensârî ªabašåtü’½-½ûfiyye’de, Abdurrahman-ý Câmî Nefe¼âtü’l-üns’te, Ali Þîr Nevâî Nesâyimü’l-mehabbe’de, Kuþeyrî er-Risâle’de, Ferîdüddin Attâr Te×kiretü’l-evliyâßda ana hatlarýyla
Sülemî tabakatýný takip etmiþ, eserlerinde ilk âbid ve zâhidlere yer vermemiþtir.
Ebû Nuaym ¥ilyetü’l-evliyâß ve ¹abašåtü’l-a½fiyâßda aþere-i mübeþþereden itibaren 800 kadar evliyaya yer verir (I-X,
Kahire 1351-1357/1932-1938). Sahâbeden

Günümüze Allah Dostlarý adlý eserin
(I-X, Ýstanbul 1995) ilk yedi cildi ¥ilyetü’l-evliyâßnýn tercümesidir. Ýbnü’l-Cevzî
Øýfatü’½-½afve’de Ebû Nuaym’ýn eserini
özetlemiþ ve bazý velîleri eklemiþtir (Halep 1969; Beyrut 1979). Þa‘rânî’nin e¹-ªabašåtü’l-kübrâ’sý (Levâšý¼u’l-envâr fî ¹abašåti’l-aÅyâr) (I-II, Kahire 1954), Muhammed Abdürraûf el-Münâvî’nin el-Kevâkibü’d-dürriyye fî terâcimi’s-sâdeti’½½ûfiyye’si (Kahire 1938) ilk dört halifeden
baþlar. Hücvîrî Keþfü’l-ma¼cûb’da ayný
usulü takip eder (Tahran 1338).
Belli coðrafî bölgelerde ve belli zamanlarda yaþayan evliyaya dair eserler de yazýlmýþtýr. Bunlardan Hint alt kýtasý evliyalarýný anlatan bazý eserler þunlardýr: Dârâ
Þükûh, Sefînetü’l-evliyâß (Kanpûr 1883)
ve Sekînetü’l-evliyâß (Tahran 1344 hþ.);
Mîrhord, Siyerü’l-evliyâß (Delhi 1302);
Þah Veliyyullah ed-Dihlevî, el-Ýntibâh fî
selâsili evliyâßillâh (Delhi 1311); Gulâm
Server Lâhûrî, ƒazînetü’l-evliyâß (Leknev 1873). Maðrib evliyasýna dair eserlerden bazýlarý da þöylece sýralanabilir: Bâdisî, el-Maš½adü’þ-þerîf ve’l-menze£u’lla¹îf fi’t-ta£rîf bi-½ule¼âßi’r-Rîf (nþr. Saîd
Ahmed A‘râb, Rabat 1402/1982); Ýbnü’zZeyyât et-Tâdilî, et-Teþevvüf ilâ ricâli’tta½avvuf (Rabat 1984); Ýbnü’l-Kadî, Ce×vetü’l-ištibâs (Rabat 1973); Abdullah b.
Abdülkadir Telid, el-Mu¹rib bi-meþâhiri
evliyâßi’l-Ma³rib (Rabat 2000). Suâd Mâhir Muhammed’in Mesâcidü Mý½r ve evliyâßü’½-½âli¼în adlý bir eseri vardýr (I-V,
Kahire 1981). Sudan, Hicaz ve Yemen velîlerine dair Peter Malcolm Hatt’ýn el-Evliyâß ve’½-½âli¼ûn ve’l-Ýslâm fi’s-Sûdân’ý
(Beyrut 1936), Abdullah Muhammed Habeþî’nin e½-Øûfiyye ve’l-fušahâß fi’l-Yemen’i (baský yeri yok, 1976), Hicaz ve
Yemen Evliyalarý (Ýstanbul 2004) sayýlabilir.
Osmanlý tarihine ve ulemâ biyografileriyle ilgili kaynaklar yanýnda doðrudan evliyaya dair eserlerde Anadolu, Balkanlar,
Hicaz ve Kuzey Afrika’da yetiþmiþ velîler
hakkýnda bilgi verilmektedir: Taþköprizâde, eþ-Þešåßišu’n-nu£mâniyye (Ýstanbul
1985) ve zeyilleri (Ýstanbul 1989); Lâmiî
Çelebi, Nefehât Tercümesi (Ýstanbul
1980); Âþýkpaþazâde, Tevârîh-i Âl-i Osmân (Ýstanbul 1332); Neþrî, Cihannümâ
(Ankara 1949-1957); Hoca Sâdeddin, Tâcü’t-tevârîh (I-II, Ýstanbul 1279-1280); Âlî
Mustafa Efendi, Künhü’l-ahbâr (Kayseri 1997); Mahmud Kefevî, Ketâßibü a£lâmi’l-aÅyâr (Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 630); Münîrî Belgradî, Silsiletü’lmukarrebîn (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali
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Paþa, nr. 2819/3); Köstendilli Süleyman
Þeyhî, Bahrü’l-velâye (Ýstanbul 2007);
Harîrîzâde, Tibyânü vesâßili’l-¼ašåßiš
(Süleymaniye Ktp., Fâtih [Ýbrâhim Efendi], nr. 430-432); Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî (I-IV, Ýstanbul 1308-1316);
Bursalý Mehmed Tâhir, Osmanlý Müellifleri (I-III, Ýstanbul 1333-1342); Hüseyin
Vassâf, Sefîne-i Evliyâ (I-V, Ýstanbul 2006);
Ahmed Sâfî Bey, Sefînetü’s-sâfî (Süleymaniye Ktp., Mikrofilm Arþivi, nr. 2096);
Sâdýk Vicdânî, Tomar-ý Turuk-ý Aliyye
(Ýstanbul 1338-1341); Hocazâde Ahmed
Hilmi, Ziyâret-i Evliyâ (Ýstanbul 1325,
1327) ve Hadîkatü’l-evliyâ (Ýstanbul 13181320); Hüseyin Ayvansarâyî, Hadîkatü’lcevâmi‘ (I-II, Ýstanbul 1281).

Anadolu ve Rumeli evliyalarý hakkýnda
modern dönemde yazýlan bazý eserler de
þunlardýr: Nezihe Araz, Anadolu Evliyalarý (Ýstanbul 1958), Batý Anadolu ve Rumeli Evliyalarý (Ýstanbul 2003); M. Necati Bursalý, Ýstanbul ve Anadolu Evliyalarý (I-II, Ýstanbul 1986); Hüseyin Piroðlu, Evliyalar Yataðý Anadolu (Ankara 1992); Türkiye Gazetesi Evliyalar
Ansiklopedisi (I-X, Ýstanbul 1992-1993);
Uluslararasý Dünya Eren ve Evliyalar
Kongresi Bildirileri (Ankara 1998); Ethem Cebecioðlu, Allah Dostlarý: 20. Yüzyýl Türkiye Evliya Menâkýbý (I-III, Ankara 2001). Belli þehirlerdeki evliyaya dair
yazýlan bazý eserler þöylece sýralanabilir:
Bursalý Mehmed Tâhir, Aydýn Vilâyetine Mensup Meþâyih, Ulemâ, Þuarâ,
Müverrihîn ve Etibbânýn Terâcim-i
Ahvâli (Ýzmir 1324); Hüseyin Hüsâmeddin, Amasya Tarihi (I-II, Ýstanbul 13301332; III-IV, 1927-1935); M. Ziyaeddin Demircioðlu, Kastamonu Evliyalarý (Kastamonu 1957); Aysel Akan, Ýstanbul Evliyalarý (Ýstanbul 1968); Necati Seçkin,
Edirne Evliyalarý (Ýstanbul 1971); Hasan
Turhan, Bursa Evliyalarý ve Tarihi
Eserleri (Bursa 1982); Mehmet Sýlay,
Hatay Evliyalarý (Antakya 1989); Ayhan
Yalçýn, Ýstanbul Evliyalarý (Ýstanbul
1996); Mehmet Þemsettin Ulusoy, Bursa
Dergâhlarý: Yâdigâr-ý Þemsî (Bursa
1997); Ali Ýzzet Efendi, Çorum Evliyalarý (Çorum 2002). Kadýn evliyalarla ilgili
eserler: Sülemî, ¬ikrü’n-nisveti’l-müte£abbidâti’½-½ûfiyyât (Kahire 1993);
Mehmed Zihni Efendi, Meþâhîrü’nnisâ (I-II, Ýstanbul 1294-1295); Cevad
Nurbahþ, Zenân-ý Sûfi (London 1363);
Margaret Smith, Bir Kadýn Sufi: Râbia
(Ýstanbul 1991); Süleyman Uludað, Sûfî
Gözüyle Kadýn (Ýstanbul 1995); Mustafa Özdemir, Hazret-i Râbia ve Kadýn
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Evliyalar (Ýstanbul 2006); Bekir Þiþman,
Kadýn Evliyalar Menkýbeleri (Ýstanbul
2009); Nurettin Gemici, 17. Yüzyýlda Kadýn Evliyalar (Ýstanbul 2010). Bazý tarikatlara mensup meþâyih hakkýnda yazýlan eserler de vardýr. Nakþibendiyye’ye
dair Fahreddin Ali Safî Reþe¼ât-ý £Aynü’l-¼ayât (Tahran 1977), Mevleviyye’ye
dair Sâkýb Dede Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyyân (Kahire 1283), Halvetiyye’ye dair Cemâleddin Hulvî Lemezât-ý Hulviyye
(Ýstanbul 1993), Kadiriyye’ye dair Mehmed Rifat Efendi Nefhatü’r-riyâzi’l-âliye (Ýstanbul 2007), Bayramiyye’ye dair
Sarý Abdullah Efendi Semerâtü’l-fuâd
(Ýstanbul 1288) adlý eserleri kaleme almýþtýr. Velîlerin daha çok kerametlerinin
anlatýldýðý menâkýbnâme ve velâyetnâme
türü eserler de evliyaya dair baþvuru kaynaklarýndandýr (bk. MENÂKIBNÂME).
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VELÝAHT
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Bir hükümdarýn
kendisinden sonra tahta geçmek üzere
belirlediði kiþi.
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Sözlükte “bir iþi üstlenen kimse, sahip”
anlamýndaki velî ile “antlaþma, yükümlülük” anlamýndaki ahd kelimelerinden meydana gelen velî-ahd (veliyyü’l-ahd) “bir yükümlülüðü üstlenen, taahhüt eden kimse” demektir. Terim olarak halife ve hükümdarlarýn kendilerinden sonra tahta
geçmek üzere belirledikleri kiþileri ifade
eder. Veliaht terimi “veliyyü ahdi’l-müslimîn” (müslümanlarýn yönetim sorumluluðunu üstlenen kiþi) terkibinin kýsaltýlmýþ biçimidir. Veliahtlar hükümdarýn oðlu veya kardeþi olabileceði gibi hânedanýn
diðer mensuplarý arasýndan da seçilebilirdi. Abbâsî Halifesi Me’mûn’un Ali er-Rýzâ’yý veliaht tayin etmesi örneðinde görüldüðü gibi bunun istisnalarýna da rastlanmaktadýr.
Hilâfet veya saltanatýn veraset yoluyla
belirlenmesi usulünü ilk defa, oðlu Yezîd’i
kendine veliaht yapan Emevî Devleti’nin
kurucusu Muâviye b. Ebû Süfyân uyguladý. Daha sonra Yezîd de ayný uygulamayý
sürdürdü ve oðlu Muâviye’yi veliaht tayin
etti. II. Muâviye’nin veliaht belirlemeden
görevden ayrýlmasý ile ortaya çýkan siyasî
kriz, Câbiye toplantýsýnda Emevî ailesinden Mervân b. Hakem’in halifeliðe ve ayný
aileden Hâlid b. Yezîd b. Muâviye ile Amr
b. Saîd el-Eþdak’ýn veliahtlýða getirilmesiyle çözüldü. Daha sonra bu veliahtlarý azleden Mervân b. Hakem, oðullarý Abdülmelik ile Abdülazîz’i sýrayla kendisine veliaht
tayin etti. Mervân’ýn ardýndan gelen Ömer
b. Abdülazîz dýþýndaki Emevî halifelerinin
tamamý bu uygulamayý devam ettirdi ve
oðullarý yanýnda bazan da kardeþlerini veliahtlýða getirdi. Bir isyan sonucu iktidarý
ele geçiren III. Yezîd ve II. Mervân dýþýndaki Emevî halifelerinin hepsi bir önceki halife tarafýndan veliaht tayiniyle bu makama oturdu.
Abbâsîler’de de bir iki istisna dýþýnda bu
uygulamanýn sürdürülmesi Ýslâm dünyasýnda verasete dayalý hilâfetin iyice yerleþmesiyle neticelendi. Me’mûn, bu uygulamaya karþý çýkýp Ali evlâdýndan Ýmam
Ali er-Rýzâ’yý kendisine veliaht tayin ettiyse de Ali er-Rýzâ halifeden önce vefat etti. Daha sonra Me’mûn’un veliaht tayin
ettiði kardeþi Mu‘tasým-Billâh halifelik makamýna geçti. Halife Vâsik-Billâh oðlunu

