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HALVET 
(.:ı#) 

Türk hamamlarının 
en sıcak kısmında 

hücreler halindeki küçük mekan 
(bk. HAMAM). 

HALVET 
( ö_,.ı.:;..rf) 

Nikah akdinden sonra 
ve birleşmeden önce 
kadın ve erkeğin 

baş başa kalmasını ifade eden 
fıkıh terimi. 
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Sözlükte "bir yerin boş olması. o yerde 
hiç kimsenin, hiçbir şeyin bulunmaması: 
yalnız kalma veya biriyle baş başa kal
ma" anlamlarına gelen halvet kelimesi 
dinlliteratürde, aralarında nikah bağı ve 
devamlı evlenme engeli bulunmayan bir 
erkekle kadının baş başa kalmasını . fıkıh 

terimi olarak sahih bir nikahtan sonra ka
rı kocanın, üçüncü bir kişinin izinsiz mut
tali olamayacağından emin bulundukları 
bir yerde cinsi birleşme olmaksızın baş 
başa kalmalarını ifade eder. Halvete ifda 
da denir. 1917 tarihli Hukük-ı Aile Ka
rarnamesi'nde halvet yerine ictima te
rimi kullanılmıştır (s. 1021 ; ayrıca bk. 
md. 83, 84). 

Evli olmayan ve aralarında devamlı bir 
evlenme engeli de bulunmayan bir er
kekle bir kadının başkalarının giriş ve gö
rüşüne açık olmayan kapalı bir mekanda 
baş başa kalması İslamiyet'te yasaklan
mış . İslam alimleri bir koruma tedbiri 
mahiyetindeki bu yasaklamanın kapsa
mı, derecesi ve amacı üzerinde farklı fi
kirler ileri sürmüşlerdir. Fıkıh literatürün
de ise halvet teriminin daha dar bir an
lam kazandığı ve bu terimi e, kadın ve er
keğin nikah akdi sonrasında başkalarının 
muttali olamayacağı kapalı bir mekanda 
ve cinsi münasebete bünyevl, şer'l veya 
tabii bir engelin bulunmaması kaydıyla 
baş başa kalmasının kastedildiği görülür. 
Böyle bir halvetin gerçekleşmiş olup ol
maması kadının sosyal itibarını, mehir, 
nesep, iddet gibi maddi ve manevi hak
larını ve görevlerini yakından ilgilendir
diğinden fakihler bu konuyu ayrıntılı bi
çimde ele almış ve hangi durumlarda hal
vetin gerçekleşmiş sayılacağına dair bir
takım ölçüler getirmeye çalışmışlardır. 

Halvet, hüküm doğurması açısından 
sahih ve fasid kısımlarına ayrılır ve halvet 
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terimi fıkıh kitaplarında tek başına kulla
nıldığında genelde sahih halvet kastedi
lir. Halvetin sahih olması için sahih nikah 
akdinden sonra vuku bulması ve eşler 
arasında birleşmeye engel bir durumun 
olmaması gerekir. İzinsiz girilemeyen ev, 
oda, kapıları kapalı bahçe, çadır gibi yer
ler halvete mahal teşkil edebilir. Ancak 
mescidler. kapıları kapalı olmayan yerler, 
başkalarının geçebileceği açık alanlar. 
yollar. etrafı açık damlar halvete mahal 
olamaz. Malikller. Hanetiler'in sahih hal
vet adını verdikleri halvete "halvetü'l-ih
tida". eşierin birbirlerini kendi evlerinde 
yahut üçüncü bir kişiyi onun evinde ziya
ret etmeleri esnasında gerçekleşen hal
vete "halvetü'z-ziyare", kocanın evinde 
vuku bulana da "halvetü'l-bina" adını ve
rirler. 

Hanefi mezhebine göre sahih halvetin 
gerçekleşmesine engel olan haller üç kı
sımda ele alınır . 1. Hakiki (bedeni) en
geller. Bunlar münasebete mani hasta
lıklar. bedeni kusurlar ve yetersizlikler
dir. Bu tür engellerin kadında bulunc 
masının halvete mani teşkil ettiğinde it
tifak vardır. Ancak kusurların erkekte ol
ması halinde bunların engel teşkil edip 
etmeyeceği konusunda ihtilaf edilmiştir. 
EbCı Hanife'ye ve çağdaşı bazı fakihlere 
göre erkekteki kusurlar halvete engel de
ğildir. Mesela erkek iktidarsız (innfn), iğ
diş edilmiş (hasQ veya cinsi organı kesik 
(mecbOb) olsa da halvet sahih kabul edilir. 
Bu hüküm, hem nikah akdinin menfaat 
mülkiyeti üzerine kurulan icare akdine 
kıyas edilmesinden, hem de kadının hak
larını korumaya öncelik verilmesinden ve 
hakların zayi olma ihtimali bulunduğun
da ihtiyatla arneli gerekli görmelerinden 
kaynaklanmaktadır. Ebu Yusuf ve Şey
bant mecbCıb konusunda EbCı Hanife'
den farklı düşünerek bu durumda halve
ti gerçekleşmiş saymazlar. Eşierden biri
nin münasebete güç yetiremeyecek de
recede yahut birleşmeden zarar görecek 
şekilde hasta olması da halvetin gerçek
leşmesine engel sayılır. z. Şer'! engeller. 
Eşierde münasebete mani dini yahut hem 
dini hem tabii engellerdir. Eşierden biri 
farz namaz kılıyor, ramazan orucu tutu
yor, mescidde bulunuyor, farz veya nafile 
hac ya da um re için ihrama girmiş bulu
nuyarsa yahut kadın hayızlı veya nifaslı 
ise halvet gerçekleşmez. Çünkü ihramda 
iken birleşme hac ve umrenin fasid olma
sını, dolayısıyla bunların kaza edilmesini 
ve kurban kesmeyi, oruçlu iken birleşme 
de kaza ve kefareti gerektirir: farz nama-

zı bozmak ise büyük günahtır. Hayız ve 
nifas halinde birleşmenin günah olması
nın yanı sıra bu haller eziyet verici yönle
riyle de tabii birer engeldir. Fakat nafile, 
adak, kaza ve kefaret oruçları ile farz ol
mayan namazlar halvete mani değildir. 
Hanefi mezhebinde nafile orucun halve
te engel olacağı rivayeti de mevcuttur. 
Ata b. Ebu Rebah. İbn Ebu Leyla. Süfyan 
es-Sevr! ve Ahmed b. Hanbel' e göre ka
dının hayızlı. oruçlu ya da ihramlı olması 
halvete mani teşkil etmez: Ahmed b. 
Hanbel'den gelen bir diğer rivayete göre 
ise halvete manidir: üçüncü bir rivayete 
göre de sadece ramazan orucu engel teş
kil eder (İbn Abdülber, XVI, 131 ; İbn Ku
dame, VI, 727). 3. Tabii engeller (çevre en
gelleri). Tenhadaki eşierin yanında üçün
cü bir kişinin yer almasıdır. Bu kişi kör 
olsa ya da uykuda bulunsa veya ergenlik 
yaşına girmemiş mümeyyiz çocuk olsa 
bile halvete engel olur. Buna karşılık deli, 
baygın ve mümeyyiz olmayan çocuk hal
vete engel teşkil etmez. Ahmed b. Han
bel, başkalarının yanında da olsa şehvet
le dokunınayı ve öpmeyi sahih halvet gibi 
kabul eder. 

Sahih halvet bazı durumlarda birleş
me gibi sonuç doğurur. Bu bakımdan sa
hih halvete hükıml birleşme de denir. Sa
hih nikah akdinden sonra ve cinsi müna
sebetten önce gerçekleşen boşamalar
da. "Evlendiğiniz kadınları mehir tayin 
ettiğiniz halde temas etmeden boşarsa
nız tayin ettiğiniz mehrin yarısı onların
dır" (el-Bakara 21237) mealindeki ayet ge
reği akid esnasında kararlaştırılan meh
rin yarısının ödenmesi gerekir. Ancak bir
leşme olmamakla birlikte sahih halvetin 
gerçekleşmesi durumunda bu halvetin 
birleşme hükımünde görülüp mehrin ta
mamını vermenin zorunlu hale gelip gel
meyeceği konusu (buna fıkıh literatürün
de "rnehrin teekküdü" veya "takarruru" 
denir) fakihler arasında tartışmalıdır. iç
lerinde Hz. ömer, Hz. Ali, Zeyd b. Sabit, 
Abdullah b. ömer. Muaz b. Cebel. Enes 
b. Malik ve Cabir b. Abdullah gibi sahabl
lerin: Urve b. Zübeyr b. Avvam, Ali b. Hü
seyin, Said b. Müseyyeb, Süleyman b. Ye
sar. Ata b. EbCı Rebah. İbn Şihab ez-Züh
ri. İbrahim en-Nehai gibi tabillerin: EbCı 
Hanife, Züfer, Ebu Yusuf ve Muhammed 
b. Hasan eş-Şeybani, İbn EbCı Leyla, Ev
zai, Süfyan es-Sevri, Leys b. Sa' d, Ahmed 
b. Hanbel, İshak b. Rahuye ve eski görü
şünde İmam Şafii gibi müctehidlerin yer 
aldığı çoğunluk, birleşme gerçekleşsin 

gerçekleşmesin halveti mehrin teekkü-



d ünde etkili görmüşlerdir. Tahavi bunu 
ashabın üzerinde icma, Cessas ise ittifak 
ettikleri bir görüş olarak verir. Bu görüş
te olanlar, Bakara suresinin 237. ayetin
de geçen "temas" ifadesini halvet olarak 
yorumlarlar ve ayrıca Nisa suresinin 20-
21. ayetleriyle. "Kim bir kadının peçesini 
açar yahut ona bakarsa birleşme ger
çekleşsin gerçekleşmesi n m ehir gerekir" 
hadisini (Darekutn!, lll, 307; Cessas. ll, 
148-149) delil olarak gösterirler. 

Abdullah b. Mes'ud (bu sahabini n ön
ceki grupla aynı görüşte olduğunu gös
teren rivayet de mevcuttur). Abdullah b. 
Abbas, Kadi Şüreyh, Şa'bl. Tavus b. Key
san, İbn Sirln, Mekhul, Hasan b. Salih, ye
ni görüşünde Şafii. Ebu Sevr, Davud ez
Zahiri. İbn Hazm ve Malikller'den İbn Ab
dülber, ayette geçen "temas" ifadesini 
cins! birleşme diye yorumlayarak halve
tin mehrin tam ödenmesinde bir etkisi
nin bulunmadığını ve halvet sebebiyle ka
dının iddet beklemesinin gerekmediğini 
söylemişlerdir. 

imam Malik'ten, halvetin mehrin tam 
olarak verilmesinde etkisi konusunda üç 
rivayet nakledilmiştir. t. Nerede olursa ol
sun halvet gerçekleşirse mehir tam öde
nir. 2. Yalnızca birleşme etkili olup hal
vetin bir etkisi yoktur. 3. Kocanın evinde 
olan halvet etkilidir. başka mekanda ger
çekleşen halvetin bir tesiri olmaz. Bu ri
vayetleri kaydeden Ebu Bekir İbnü'l-Ara
bl ilkinin en sahih rivayet olduğunu. bu
nu üçüncüsünün takip ettiğini, ikinci ri
vayetin ise zayıf sayıldığını belirtir (AJ:ı· 
kamü'l-/5ur'an, ı , 367) . 

Maliki'ler'e göre sahih halvet büsbütün 
hükümsüz değildir. Eşler birleşmenin ger
çekleşmediğini söyleseler bile kadın id
det beklemek zorundadır. Öte yandan bir
leşmenin vukuu konusunda eşierin farklı 
beyanlarda bulunması durumunda hal
vet belirleyici rol oynar. Zira Maliki'ler'e 
ve Şafiiler 'den İbnü'l-Münzir'e göre hal
vet kocanın evinde gerçekleşmişse kadı
nın bu esnada birleşme vuku bulduğunu 
iddia etmesi halinde mehir tam olarak 
verilir. Çünkü birleşmenin gerçekleşme
sinde esas olan mahal kocanın evidir ve 
iskan görevi kocanın sorumluluğundadır. 
Halvet, kocanın karısını ailesinin evinde 
ziyareti sırasında gerçekleşmişse kadın 
birleşmenin olduğunu iddia etse bile ko
canın inkarı durumunda bunun sözü ge
çerlidir. Ancak öğrencisi İbn Vehb'in riva
yetine göre Malik daha sonra bu görü
şünden dönmüş ve halvet nerede ger
çekleşirse gerçekleşsin kadının sözünün 

geçerli sayıldığını kabul etmiştir (İbn Ab
dülber, XVI, 126, 129) . Nitekim mezhe
bin kaynaklarında belirtildiği üzere hal
vetü'l-ihtida gerçekleşir ve kadının bir
leşmenin vuku bulduğu iddiasına karşılık 
koca birleşmeyi inkar ederse kadına ye
min teklif edilir, yemin ederse m ehir ken
disine tam olarak ödenir. Kadının yemin
den kaçınması durumunda bu defa ko
caya yemin teklif edilir, koca yemin eder
se kadına yarım m ehir, etmezse tam me
h ir verilir. Çünkü halvet şahit yerine. ye
minden kaçınma bir başka şahit yerine 
geçer. Yine Malikller'e göre bir kadın. bir
leşme olmaksızın bir yıl yahut örfte uzun 
sayılan bir müddet kocasının yanında ika
met ederse bu ikamet birleşme yerine 
geçer. 

Mehrin tam olarak verilmesinde hal
veti etkili kabul edenlere göre halvetin 
gerçekleşmesinin ardından evlilik son bu
lacak olursa halvetten altı ay sonra doğan 
çocuğun nesebi o erkeğe ait sayılır. Kadı
nın iddet beklernesi gerekir ve iddetin di
ğer hükümleri geçerli olur. Dolayısıyla id
det esnasında koca onun kalacağı yeri te
min edip kendisine nafaka ödemekle mü
kelleftir. Yine koca. bu kadının iddeti de
vam ettiği sürece cem' ve taaddüd-i zev
catla ilgili kısıtlamalara tabi olur. Hanefi 
alimlerinden nakledilen bir görüşe göre 
sahih halvetin iddet konusunda hüküm 
doğurması zahire göredir; kadının iddet 
beklemeden evlenmesi. birleşme gerçek
leşmediği için diyaneten caizse de huku
ken (kazaen) geçerli değildir (Ayni, el-Bi
naye, IV, 209; İbnü ' l-Hümam, ll, 447). 

Öte yandan halvetin zifaf hükmünde 
sayılmadığı yerler de vardır. a) Sırf hal
vetten dolayı babalığın, kadının başka ko
cadan olma kızı ile (üvey kız. reb!be) ev
lenmesi haram sayılmaz. Bunun haram 
olması için annesiyle birleşme şarttır. b) 
Ric'l talakta koca yeni bir nikah akdi ne 
gerek kalmaksızın evliliğe dönebilir. Bu 
dönme sözle olabileceği gibi fiilen de (mü
başeret) olabilir. yani cinsi birleşme ile ve
ya hurmet-i musahere dağurabilecek di
ğer fıillerle de gerçekleşebilir. Bu husus
ta sadec·e halvet mübaşeret sayılmaz ve 
halvet sebebiyle rec'at gerçekleşmez. 
Hanbel1ler ise iddet içinde vuku bulan hal
vetle rec'atin gerçekleşeceğini ileri sü
rerler (İbn Kudame. VI, 725) . c) üç defa 
boşanmış olan bir kadının eski kocası ile 
tekrar evlenebilmesi için bir başka erkek
le evlenip fiilen birleşmesi ve ondan da ay
rılması gerektiğinden (el-Bakara 2/230), 
ikinci evlilikte fiilen birleşme yerine sa-
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dece halvetin gerçekleşmesi eski koca ile 
yapılacak yeni bir evlilik için yeterli değil
dir. d) Kadın halvetten sonra boşanıp id
det beklemekte iken eşierden biri ölse 
bu eşler birbirine mirasçı olamaz. Çünkü 
mirasın tahakkuku için fiili birleşme şart 
koşulmuştur. e) Halvetten sonra boşa
nan veya kocası ölen kadın bakire hük
mündedir; evlendirileceği zaman rıza ve 
icbar gibi hususlarda bakirenin tabi ol
duğu hükümlere tabi tutulur, mesela 
susması ikrar kabul edilir. f) Sahih bir ni
kahla evlenmeden önce zina eden kişinin 
cezası 1 00 celdedir. Bir kimse nikahlan
dıktan sonra halvette bulunsa ve daha 
sonra zina etse cezası yine 1 00 celde ola
rak uygulanır. g) Sırf halvetten sonra gu
sül gerekmez. 

Nikah akdi fasid ise veya nikah sahih 
olmakla birlikte yukarıda zikredilen en
gellerden biri mevcutsa gerçekleşen hal
vete fasid halvet denir. Halvetin fasid ol
ması durumunda boşama gerçekleşirse 
mehrin yarısı verilir. ihtiyaten (istihsana 
göre) iddet de gerekir. Her ne kadar cin
si birleşmeye engel bir halin mevcut ol
ması kıyasa göre iddeti gerektirmezse de 
mehir kadının hakkı, iddet ise şeriatın 
ve çocuğun hakkı olduğundan eşierin bu 
hakkı düşürme yetkileri yoktur. Ebü'l
Hasan el-Kudurl, Şemseddin et-Timur
taşive Kadihan gibi Hanefiler'e göre hal
vete mani durum namaz, oruç gibi şer'I
itibari ise birleşmeye gerçekte imkan bu
lunduğu için boşanma durumunda iddet 
vaciptir; ancak engel hastalık ve yaş kü
çüklüğü gibi hakiki ise birleşmeye ger
çekte imkan olmadığı için vacip değildir. 
Kasani ise tabii engeli de bu konuda şer'l 
engel gibi görür. 

Hukük-ı Aile Kararnamesi'nde Ha
nefi mezhebinin görüşü esas alınmıştır. 
Bu kararname ile kabul edilen maddele
re göre sahih bir nikah akdinde mehir be
lirlenmesi durumunda sahih halvetten 
sonra boşama gerçekleşirse mehrin ta
mamı, sahih halvetten önce gerçekleşir
se yarısı ödenir. Mehir belirlenmemişse 
sahih halvetten sonra boşama gerçekleş
tiği takdirde mehr-i mis!, sahih halvet
ten önce gerçekleştiği takdirde mehr-i 
mislin yarısını geçmemek üzere örf ve 
adete göre tayin edilen bir miktar (müt'a) 
ödenir (md. 83, 84). Sahih nikah akdinin 
ardından gerçekleşen halvetten sonra bo
şama veya fesih yoluyla ayrılan kadının 
iddet beklernesi gerekir (md. 139-141, 
143); halvet öncesi boşama veya fesihte 
ise iddet gerekmez (md. 146). 
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Şla'nın halvet konusundaki anlayışı Sün
ni telakkiye benzemektedir. Bu mezhe
bin önde gelen alimlerinden Şeyhüttaife 
Eb Cı Ca'fer et-TCısi'ye göre bir kimse ka
rısı ile halvete girdikten sonra onu boşar
sa birleşme gerçekleşmediğİnden kadın 
m ehrin yarısından fazlasını alamaz (en
Nihaye, s. 4 71 ). Muhakkık el-Hilli ise hal
vetin sahih olması durumunda bile me
hir gerekmeyeceğini belirtir ve aksi gö
rüşü zayıf olarak niteler. Şeyh SadCık'a gö
re halvet gerçekleştikten sonra eşierin 
her ikisi de birleşmenin vukuunu inkar 
etse sözleri doğru kabul edilmez; zira bu 
durumda kadın kendisinden iddet bekle
me, koca ise mehir yükümlülüğünü kal
dırmış olmaktadır; dolayısıyla halvet bir
leşme hükmündedir. İbnü'I-Cüneyd, nor
mal birleşme dışında değişikyollarla cin
si haz almanın ve inzal vukuunun da m eh
ri gerektirdiğini söyler. Şerd'i'u'l-İslô.m 
şarihi Muhammed Hasan en-Necefi ise 
H illi'ye uyarak mehrin gerekmeyeceği gö
rüşünü daha sahih kabul eder ( Cevahi
rü'l-kelam, XXXI, 76-79). 

Geniş anlamda halvetin, yani evlenme
leri dinen mümkün olan, fakat araların
da evlilik bağı bulunmayan bir kadınla bir 
erkeğin kapalı bir mekanda yalnız kal
masının, cinsi birleşme olmadığı sürece 
m ehir, iddet, nesep gibi hukuki bir sonuç 
doğurmayacağı açıktır. Ancak böyle bir 
beraberlik harama yol açacak durum
ların önlenmesi, tarafların iffetinin korun
ması amacıyla caiz görülmemiştir. Bu ya
saklamayı , İslamiyet'in ırz, namus ve şe
refin korunmasına büyük önem atfetmiş 
ve bunun için bir dizi tedbir almış olma
sıyla açıklamak gerekir. Hz. Peygamber 
bir erkekle, dinen evlenilmesi meşru (na
mahrem) olan bir kadının arada nikah bu
Iunmaksızın baş başa kalmasını yasakla
mıştır (Buhar!, "Nikal).", lll, 112; Müs
lim, "J::lac", 424; "Selam", 19). Aynı şekil
de birbirlerine karşı şehvet duyan kadın
la kadının ve erkekle erkeğin halvette kal
maları da haram sayılmıştır. Ancak yan
Iarında başkasının bulunması halinde hal
vet gerçekleşmez. Nişanlıların halveti de 
birbirlerine yabancı olanların halveti hük
mündedir. Bir kadının sahih halvet teşkil 
etmeyecek şekilde, mesela girişin engel
lenmediği, insanların görebileceği , an
cak konuşulanların duyulamayacağı bir 
yerde güvenilir bir erkekle bir arada bu
lunup ona soru sormasının veya şikayeti
ni arzetmesinin dinen bir sakıncası yok
tur (Ayni, 'Umdetü'l-l).arl, XVI, 418). 
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li] ÜRHAN ÇEKER 

L 

HALVET 
( ö~f) 

Günahtan korunmak 
ve daha iyi ibadet etmek için 

ıssız yerlerde yaşamayı tercih etmek 
anlamında bir tasavvuf terimi. 

_j 

Zahid ve mutasawıfların en belirgin 
özelliklerinden biri yalnız yaşamayı tercih 
etmeleri ve Hak'la olmak için halktan 
ayrı kalmaya önem vermeleridir. Baş
langıçta, toplum hayatını terkedip evi
nin bir köşesinde inzivaya çekilen veya 
ıssız yerlerde yaşamayı tercih eden za
hidler daha sonraki dönemlerde de bu 
adetlerini sürdürmüşler. bazı mutasav
vıflar ve tarikat mensupları bu yolda on
ları takip ederek halveti tasawufi haya
tın bir unsuru haline getirmişlerdir. 

Mutasawıflar, halvetin dini hayat açı
sından önemini göstermek için Hz. Pey
gamber'in halvetten ve yalnızlıktan hoş
landığını, zaman zaman Mekke yakının
daki Hira mağarasına çekilip burada in
ziva hayatı yaşadığını ve itikafa girdiğini 
ifade ederler (Buhari, "Bed"ü'l-val).y", 3; 
Müslim, "İman", 252}; ıssız bir yerde Al
lah'ı zikredip gözü yaşaran kimsenin ahi
rette imtiyaz sahipleri arasında buluna
cağına dikkat çekerler (Buhar!, "Eıan", 
36; Müslim, "Zekat", 91 ). 

ResCıl-i Ekrem'in bu sünnetine uyma
nın yanı sıra toplumun bozulması, din ve 
ahlak dışı davranışların yaygınlaşması, zu
lüm ve haksızlıkların artması gibi olum
suz gelişmelere karşı verdikleri mücade
lenin başanya ulaşamayacağı kanaatine 
varan bazı zahid ve sCıfiler, hiç değilse 
kendilerini kurtarmak ve daha fazla gü
naha girmernek için bir köşeye çekilme
yi, zorunluluk bulunroadıkça toplum ara
sına girmemeyi tercih etmişlerdir. Bir kı
sım zahid ve sCıfiler daha da ileri giderek 
evlerini terketmişler, mezarlıklarda, vi
ranelerde, harabelerde, hatta bazı ları 

mağaralarda yaşamaya başlamışlar, bu 
yüzden "şikeftiyye" diye tanınmışlardır 
(el-Lüma', s. 527; et-Ta'arruf, s. 21). Bun
ların bir kısmı son derece basit barınak
larda yaşar, bazıları da yerleşim bölgele
rinden uzak yerlerde veya evlerinin bir 
köşesinde tek başlarına hayat sürecekleri 
ve ibadet edecekleri küçük birer ibadet
hane yapardı. Savmaa. mihrap, zaviye ve 
mescid gibi adlar verilen bu tür yerlerde 
tek başlarına yaşayan münzeviler sadece 
cuma ve cenaze namazları için yerleşim 
bölgelerine giderlerdi. İçlerinde toplum 
hayatına hiç karışmayanlar da vardı. 

Kahire'de Mukattam dağı. Suriye'de 
Lükarn dağı, Beyrut'ta Lübnan dağları . 

Filistin'de Beytülmakdis dağı. Sina çö
lünde TCır dağı, abid ve zahidlerin inziva 
hayatı yaşadıkları meşhur yerlerdir. Di
ğer bölgelerde de bu tür yerler vardı (İb
nü'l-Cevzl, IV, 344-345). ZünnCın el-Mısri 

gibi büyük sCıfiler bile buralarda yaşayan 
erkek ve kadın münzevilerin yanına gi
der. onlardan öğüt alırlardı (Kelabazl, s. 
26). Toplum hayatını tamamıyla terke
dip kendilerini ibadete veren, bundan 
dolayı "tarik-i dünya" denilen bu mün
zevilerin yanı sıra bütün abidler, zahidler 
ve sCıfiler halvetin lüzumuna inanırlar. 

Ancak bunlar halvetin şekli konusunda 
farklı kanaatiere sahiptir. ll. (V ll ı.) yüzyıl
da zahidler insanlar arasında bulunmayı 
pek hoş karşılamaz. "ihtilat, muhaleta, 
hilta" dedikleri bu halden sakınır, fakat 
mutlak anlamda inzivaya çekilme ve dün-


