
EL VELİYY 
 
Birimde kendi hakikatini tanıma ve gereğini yaşama özelliğini açığa çıkaran. Velâyetin ve onun kapsamındaki üst düzey yaşam özellikleri 
olan Risâlet ve Nübüvvetin kaynağı. Velâyetin en üst mertebesi olan Risâlet ve bir altı olan Nübüvvet kemâlâtını irsâl eden. Risâlet 
kemâlâtının zuhuru sonsuza dek geçerli ve işlevli iken, Nübüvet kemâlâtının işlevi yalnızca dünya yaşamında geçerlidir. Nebi, âhiret 
yaşamında da o kemâlâtla yaşar, ancak işlevi bitmiştir dışa dönük olarak! Risâlet işlevi ise velâyet getirisi üzere devam eder sonsuza dek, 
velîlerdeki gibi. 
 

Bakara 107-) Bilmez misin, semâlar ve arz (şuur ve madde-beden boyutu)  Allah'ın mülküdür (her an dilediği gibi tasarruf 
etmektedir, tamamında)... Sizin için Allah dışında ne bir dost ne de bir yardımcı olmaz! 

Bakara 
120-) Onların din anlayışlarına tâbi olmadıkça ne Yahudiler ne de Nasara senden asla razı olmazlar. De ki: "Allah 
hidâyeti rehberliğin ta kendisidir (insanlar hidâyet edemez Allah hidâyet etmedikçe)"... Onların hayal veya 
kuruntularına tâbi olursan sana gelen ilimden sonra, Allah'tan sana ne bir velî ne de yardım ulaşır. 

Bakara 
257-) Allah iman edenlerin Velî'sidir; onları zulmattan (karanlıklardan-hakikat bilgisizliğinden) Nûr'a (ilmin aydınlığında 
hakikati görmeye) çıkartır. Fiilen küfür (hakikati inkâr) hâlinde olanlara gelince; onların velîsi Tagut'tur (gerçekte var 
olmayıp var sandıkları kuvveler, fikirler), onları nûrdan zulmete ihraç eder. İşte onlar, ateş (sonuçta yanmaya mahkûm) 
kişilerdir. Onlar o şartlarda sonsuza dek kalıcıdırlar. 

Bakara 

282-) Ey iman edenler, belli bir süre ile borç verdiğinizde onu yazın. Aranızdan âdil biri yazsın. Yazmayı bilen de 
Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazsın ve bundan kaçınmasın. Ayrıca hak üzerinde olan (borçlu) da yazdırsın. 
Rabbi olan Allah'tan ittika edip, borcundan hiçbir şeyi eksiltmesin. Eğer borçlu anlayışı sınırlı veya çocuk ise, 
onun velisi yazdırsın. Erkeklerden iki kişiyi de şahit tutun. Eğer iki erkek yoksa o zaman şahitler bir erkek ve iki 
kadın olsun. Onlardan biri unutur veya şaşırırsa diğeri hatırlatır diye. Davet edildiklerinde şahitlikten de 
kaçınmasınlar. Küçük veya büyük borcu vâdesine kadar yazmaktan geri kalmayın. Bu Allah indînde en uygun ve 
sağlam tarz olduğu gibi ileride şüpheye düşmemeniz için de en sağlam yoldur. Meğer ki aranızdaki alışveriş 
peşin paraya dayanan bir işlem olsun. O zaman bunu yazmamanızda bir beis yoktur. Alım satım yaptığınızda dahi 
şahit tutun. Bir de ne yazan ne de şahit bu işten zarar görmesin. Eğer onlara zarar verecek bir durum oluşursa bu 
kendinize verdiğiniz bir zarar olur. Allah'tan korunun. Allah size öğretiyor. Allah Bi-küllî şey'in Alîm'dir. 

Âl-i İmran 
28-) İman edenler, iman edenleri bırakıp, hakikati inkâr edenleri velî-dost edinmesin. Bunu yapan, Allah'la bağını 
koparmış olur. Bu ancak korunma amaçlı olabilir. Allah sizi kendisine dikkatli olmanız konusunda uyarır. 
Dönüşünüz Allah'adır! 



Âl-i İmran 68-) Gerçekte İbrahim'deki hakikate en yakın olanlar; Onun anlayışı üzere yürüyenler, bu Nebi (Hz.Muhammed) ve 
Ona iman edenleridir. Allah iman edenlerin Velî'sidir. 

Âl-i İmran 122-) O zaman sizden iki grup korkup bozulmaya yüz tutmuştu. Allah onların Velî'si idi. İman edenler Allah'a 
tevekkül etsinler (hakikatlerindeki El-Vekîl isminin gereğini yerine getireceğine iman etsinler). 

Nisa 45-) Size düşmanlık edenleri yaratmış olan Allah, elbette onları bilir. Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allah, Velî 
isminin özelliğiyle size yeter ve size hakikatinizden yardım eder Allah! 

Nisa 
75-) Size ne oluyor da Allah yolunda, "Rabbimiz, halkı zâlim olan şu yöreden bizi kurtar, ledünnünden bize bir velî 
meydana getir ve ledünnünden bir zafer oluştur" diye yakaran düşkün erkekler, kadınlar ve çocuklar için 
savaşmıyorsunuz? 

Nisa 76-) İman edenler Allah uğruna savaşırlar. Hakikati inkâr edenlere gelince, (onlar da) şeytanın güçleri uğruna 
savaşırlar. O hâlde siz de şeytanın velîleriyle savaşın. Muhakkak ki şeytanın tuzağı zayıftır. 

Nisa 
89-) Onlar, (kendileri) hakikati inkâr ettikleri gibi sizin de inkâr etmenizi ve (böylece onlarla) eşit olmanızı arzu 
ettiler... O hâlde (onlar) Allah uğruna zulüm ve kötülük diyarını terk edinceye kadar onlardan kimseyi dostlar 
edinmeyin... Eğer dönerlerse (düşmanlık için), onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün... Onlardan velî ve 
nasîr (yardımcı) edinmeyin. 

Nisa 144-) Ey iman edenler, iman edenleri bir yana bırakıp hakikati inkâr edenleri dost edinmeyin! (Bu davranışınızla) 
aleyhinize güçlü bir delil mi oluşturmak istersiniz Allah indînde! 

Nisa 
173-) İman edip imanının gereğini uygulayanlara gelince, (O) onlara ecirlerini tam verecek ve fazlından onları 
artıracaktır... Kulluktan kaçınıp ve benliklerini kabartanlara gelince, onlara feci bir azap ile azap edecektir... 
Kendileri için Allah dûnunda bir velî ve nasîr de bulamazlar.  

Maide 
51-) Ey iman edenler... Yahudileri ve Hristiyanları hâmi-dostlar edinmeyin... Onlar birbirlerinin dostu-
hâmisidirler... Sizden kim onları hâmi-dost edinirse, muhakkak ki o da, onlardandır... Muhakkak ki Allah zâlimler 
topluluğuna hidâyet etmez (nefsine zulmedenlere hakikati yaşatmaz)! 

Maide 55-) Sizin Velî'niz sadece Allah'tır, "HÛ"nun Rasûlüdür ve (şu) iman edenlerdir ki, onlar salâtı ikame ederler ve 
rükû hâlinde zekâtı verirler. 



Maide 56-) Kim Allah'ı, "HÛ"nun Rasûlünü ve iman edenleri velî edinir ise, (bilsin ki) muhakkak Allah taraftarları, galip 
gelecek olanların ta kendileridir! 

Maide 57-) Ey iman edenler... Sizden önce kendilerine hakikat bilgisi verilenlerin, dininizi alay, eğlence konusu 
edinenlerini ve hakikati inkâr edenleri velîler edinmeyin! Eğer iman ehliyseniz Allah'tan korunun! 

Maide 80-) Onlardan birçoğunun, hakikat bilgisini inkâr edenleri velî edindiklerini görürsün... Benliklerinin kendileri için 
hazırladığı gelecek ne kötüdür! Allah onlara gazap etmiştir! Azapta ebedî kalacaklardır. 

Maide 81-) Eğer, varlıklarını El Esmâ'sından yaratan Allah'a, en-Nebi'ye (Hz.Muhammed'e) ve Ona inzâl olunana iman 
etmiş olsalardı, onları (inkârcıları) evliya edinmezlerdi... Fakat onlardan birçoğu fâsıklardır (inancı bozuk olanlar). 

En'am 
14-) De ki: "Semâlar ve arzın Fâtır'ı (işlevlerine programlayarak yaratan) ve onların hayatiyetlerinin devamı için 
gerekenlerle besleyen ama kendisi böyle bir şeye ihtiyaç duymayan Allah'tan gayrını mı (vehmedip onu) velî 
edineyim?"... "Ben teslim olanların ilki olmakla hükmolundum" de ve sakın şirk koşanlardan olma! 

En'am 51-) Rablerine haşrolunmalarından korkanları O'nunla (nefslerindeki Esmâ kuvvelerinin yaşatacakları konusunda) 
uyar... Onların O'nun dûnunda ne bir Velî'si ve ne de bir şefaat edicisi vardır... Umulur ki takvayı gerçekleştirirler. 

En'am 

70-) Dinlerini bir oyun ve eğlence edinmiş, kendilerini dünya hayatının aldatmış olduğu kimseleri, kendi hâllerine 
bırak. Ancak bununla beraber hatırlat ki, bir nefs yaptıkları sonucu helâke düşmesin! Onun Allah dûnundan ne bir 
Velî'si ve ne de bir şefaatçisi olmaz... Her fidyeyi verse de, ondan alınmaz! İşte bunlar yaptıklarının getirisi 
yüzünden rehin tutulacak olanlardır... Onlar için yakıcı bir içecek ve hakikat bilgisini inkâr etmeleri nedeniyle de 
acı bir azap vardır. 

En'am 
121-) Üzerine Allah İsmi zikredilmeyenden yemeyin. Zira o, kesinlikle fısktır (inancın bozulması)! Muhakkak ki 
şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyederler... Eğer onlara uyarsanız, kesinlikle siz de 
şirk koşanlardan olursunuz. 

En'am 127-) Rableri indîndeki Dâr'üs Selâm (Es Selâm isminin mânâsının yaşam boyutu) onlar içindir! Yapmakta oldukları 
dolayısıyla "HÛ" onların Velî'sidir. 

A'raf 
3-) Rabbinizden size inzâl olunana tâbi olun... Rabbinizin dûnunda velîlere (dışsal {rabbanî hakikatinizden ayrı 
düşürecek bilgi verenler} veya içsel {nefsanî-şehevî}) tâbi olmayın... Bunu ne kadar az hatırlayıp, üzerinde derin 
düşünmüyorsunuz! 



A'raf 
27-) Ey Ademoğulları! Şeytan, sizin ceddinizi, bedenselliği kendilerine göstermek suretiyle libaslarını (melekî 
kuvvelerini) onlardan soyarak cennet yaşamından çıkardığı gibi, sizi de fitneye düşürmesin! Çünkü o ve onun 
işlevini paylaşanlar, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler... Biz, şeytanları (şaşırtıp saptırıcı kuvveleri), 
iman etmeyenler için velîler kıldık. 

A'raf 30-) Bir kısmınıza hidâyet etti, bir kısmınız üzerine de dalâlet hak oldu! Muhakkak ki onlar (dalâlet hak olanlar), 
Allah'ı bırakıp şeytanları (saptıranları) dostlar edindiler... Sanıyorlar ki kendileri hidâyet üzeredirler! 

A'raf 

155-) Musa, tövbe etmeleri için kararlaştırılan yere gelmek üzere, halkından yetmiş adam seçti... Ne zaman ki 
orada onları şiddetli sarsıntı yakaladı, (Musa şöyle) dedi: "Rabbim... Eğer dileseydin (hakikati örtme suçundan 
dolayı) onları da beni de daha önce helâk ederdin! Aramızdaki anlayışı kıtların yaptığı yüzünden bizi helâk mi 
edeceksin? O ancak, senin bir fitnendir; kimi dilersen onunla saptırır ve kimi dilersen hidâyet edersin... Sen 
Velî'mizsin; bizi mağfiret et ve bize rahmet kıl... Sen Gâfir'lerin (bağışlayanların) en hayırlısısın." 

A'raf 196-) Muhakkak ki benim Velîm, O hakikat BİLGİsini (Kitabı) tenzîl eden Allah'tır! O, sâlihlere Velî olur. 

Enfal 
34-) Onlar Mescid-i Haram'dan (iman edenleri ziyaretten) engelledikleri hâlde, Allah onlara ne diye azap vermesin? 
(Üstteki âyetle bu çelişmez; orada toplumsal azaptan burada bireysel azaptan söz edilmekte...) (Hem) onlar, Onun 
(Mescid'in) velîleri değillerdir... Onun velîleri ancak korunanlardır... Ne var ki, onların çoğunluğu (Mescid-i Haram'ın 
ne olduğunu) bilmezler. 

Tevbe 
16-) Yoksa siz, Allah sizden mücahede edenleri, Allah'tan ve Rasûlünden ve iman edenlerden başkasını velî 
(sırdaş, dost) edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapmakta olduğunuz şeylere 
Habîr'dir (nefsinizdeki Habîr ismi mânâsı ile). 

Tevbe 
71-) İman eden erkekler ve kadınlar birbirlerinin velîleridirler... Olumlu olanları, hakikatin gereği olarak 
emrederler, olumsuzlardan da birbirlerini engellerler; salâtı ikame ederler ve zekâtı verirler; Allah'a ve Rasûlüne 
itaat ederler... İşte bunlara Allah, rahmet edecektir... Muhakkak ki Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Yunus 62-) Kesinlikle bilin! Allah Velî'lerine korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. 



Hud 113-) (Nefsine) zulmedenlere meyletmeyin, (o takdirde) size Nâr dokunur... Sizin için Allah dûnunda velî söz 
konusu olmaz! (Şayet edinirseniz) sonra yardım da görmezsiniz! 

Rad 37-) İşte biz Onu Arapça bir hüküm olarak inzâl ettik... Yemin olsun ki, sana gelen ilimden sonra onların 
kuruntularına tâbi olursan, senin Allah'tan ne bir Velîn ve ne de bir Koruyanın olur. 

Nahl 100-) Onun sultası, sadece, kendisini velî edinenler (ilham ettiği fikirlere uyanlar) ve Rablerine ortak koşanlaradır! 

Kehf 
26-) De ki: "Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir... Semâların ve arzın gaybı O'nundur! Görmesi ve işitmesi 
akılla kavranılamayandır O! Onların, O'nun dûnunda bir Velî'si de yoktur! O'nun hükmüne ortak olacak da 
yoktur!" 

Kehf 44-) İşte fark edileceği üzere, velâyet (El Velî isminin zuhuru) yalnızca, Hak olan Allah'a aittir (velayet yaşamını 
yaşatan Allah'tır)! O mükâfat verici olarak da hayırlıdır, sonucu yaşatıcı olarak da. 

Kehf 102-) Hakikat bilgisini inkâr edenler, Beni bırakıp (hakikatlerindeki El VELÎ isminin özelliğini inkâr edip) kullarımı 
(dışarıdan) veli edineceklerini mi sandılar! Biz cehennemi, hakikat bilgisini inkâr edenlerin yaşam ortamı yaptık! 

Ankebut 22-) "Siz, ne arzda ve ne semâda güçsüz bırakamazsınız! Sizin Allah'tan başka ne bir Velî'niz ve ne de bir 
yardımcınız yoktur." 

Ankebut 41-) Allah dûnunda (tanrı kabul ederek birbirini) velîler edinenlerin meseli, bir ev edinen dişi örümceğin meseli 
gibidir... Muhakkak ki evlerin en zayıfı elbette dişi örümceğin ağıdır! Eğer bilselerdi. 

Secde 

4-) Allah, O ki, semâlar (gökler veya şuur) ve arzı (yeryüzü veya beden) ve ikisi arasında olanları altı aşamada-
süreçte (insan itibarıyla 6 aşama: 1.sperm/yumurta, 2.döllenme (zigot), 3.geometrik hücre çoğalması, 4.hücre 
farklılaşması, 5.organların oluşması, 6.farklılaşan organların işlevlenmesi-şuur ve duyuların oluşması. A.H.) yarattı, 
sonra Arş'a istiva etti (Esmâ özellikleriyle fiiller âleminde tedbirata başladı)... Sizin O'ndan başka ne bir Velî'niz ve ne 
de bir şefaat ediciniz vardır... Hâlâ bunu düşünüp, değerlendirmiyor musunuz? (Bu âyeti iki yönlü düşünmek gerek 
kanaatimce. İnsanın dış dünyası ve İnsanın varlığı olarak. A.H.) 



Ahzab 17-) De ki: "Eğer sizden bir kötülük (açığa çıkarmayı) irade ederse yahut sizden bir rahmet (açığa çıkarmayı) irade 
ederse, sizi Allah'a (iradesine) karşı kim korur?" Allah dûnunda ne bir Velî ne de bir yardımcı bulamazlar. 

Ahzab 65-) Sonsuza dek orada yaşarlar... Bir velî ve bir yardımcı da bulamazlar. 

Sebe 41-) (Melekler) dedi ki: "Subhansın sen. Sensin Velîmiz, onlar değil... Bilakis onlar cinne tapıyorlardı; çoğunluğu 
onlara iman etmişti (tanrı olarak)." 

Zümer 
3-) Dikkat edin, hâlis din (mutlak sistem ve düzen) Allah (Esmâ'sının açığa çıkması) içindir! O'nun dûnunda (tanrısal 
kuvveler vehmedilenleri) velîler edinenler: "Biz onlara, sadece bizi Allah'a yaklaştırması için tapıyoruz" (derler)... 
Muhakkak ki Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuda hüküm verecektir... Muhakkak ki Allah, yalancı olup, 
hakikati inkâr eden kimseye hidâyet etmez. 

Fussılet 31-) "Dünya hayatında da, sonsuz gelecek yaşamda da biz sizin velîniziz! Orada bilinçlerinizin arzuladığı her şey 
vardır... Orada sizin istediğiniz her şey olacaktır!" 

Şura 28-) O, onlar (kulları) ümit kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır... O, Velî'dir, Hamîd'dir. 

Casiye 10-) Peşlerinde de cehennem! Kazandıkları (servet ve makam türü) şeyler de, Allah dûnunda edindikleri velîler de 
kendilerinden hiçbir azabı savamaz! Onlar için azîm bir azap vardır. 

Casiye 
19-) Muhakkak ki onlar (hakikat dışı düşünceler) Allah'tan (hakikatin olan Esmâ'sından) sana (bilincine) yarar 
sağlayacak bir şey oluşturmaz! Zâlimler (nefslerine zulmedenler), birbirlerinin velileridir! Korunanların Velî'si ise 
Allah'tır! 

Fetih 22-) Eğer hakikat bilgisini inkâr edenler sizinle savaşsalardı, elbette arkalarını dönüp kaçacaklardı... Sonra da 
hiçbir velî (koruyucu) ve yardımcı bulamazlardı. 

Cum'a 6-) De ki: "Ey Yahudi olanlar! İnsanlardan yalnızca kendinizin Allah'ın velîleri (himaye ettiği dostları) olduğunu 
sanıyorsunuz! Sözünüzde sadıksanız, hadi ölümü temenni edin!" 

 


