
HALVET 

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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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-



yayı terketme cihetine de gitmezlerdi. 
Onlara göre zahid ve salik bedeniyle top
lum içinde, gönlüyle Allah yanında olma
lıdır. "Zahirde halk ile, batında Hak ile ol
mak" şeklinde ifade edilen bu anlayışa 
göre insanın Hak ile bulunması için halk
tan ve toplumdan kopması gerekmez. 
İnsan halk içinde bulunurken de halvette 
olabilir. Bu anlayış, sonraki dönemlerde 
Nakşibendller'ce "halvet der-encümen" 
şeklinde ifade edilmiştir. 

IV. (X.) yüzyıldan sonra bir şeyhin göze
timinde çilehane veya halvethaneye girip 
erbaln çıkarmaya da halvet denilmiştir 
(b k. çiLE; ERBAİN) Gazzall bu tür halveti 
şöyle tasvir eder: Salik, dış dünyaya ait 
bilgilerin göz ve kulak gibi duyu organla
rından zihne gelmesini önlemek için tek 
başına karanlık bir odaya girer. Böyle bir 
yer bularnazsa bir örtüyle başını örterek 
dış dünya ile olan temasını keser. O za
man Hakk'ın hitabını işitir ve ilahi tecel
lileri temaşa eder. Hz. Peygamber'e, "Ey 
örtünen" (ei-Müzzemmil 73/1 ); "Ey bü
rünen" (ei-Müddessir 74/1) şeklinde hi
tap edilmiş olması marifetin bu yolla el
de edilebileceğini gösterir (İ/:ıya', lll, 74). 
Bu tür halvetin gayesi ruhu arındırmak 
suretiyle marifet ve keşfe hazırlanmak
tır. Gazzall, halvete ve inzivaya çekilme
nin faydalarını anlatırken bu durumda 
insanın daha çok ve daha ihlaslı ibadet 
edeceğini, riya, gıybet ve yalan gibi gü
nahlardan korunabileceğini, fıtne ve fe
sattan uzak kalabileceğini, halkın eza ve 
cefasından kurtulabileceğini, halktan bir 
beklentisinin olmayacağını söyler. Daha 
sonra da halvet hayatındaki sakıncalara 
dikkat çeker (a.g.e., ll, 223-235). 

Tasavvufta halvet kadar sohbet ve hiz
met de önemlidir. Sohbet ve hizmet için 
insanların arasında ve toplumun içinde 
bulunmak gerekir. Bundan dolayı İbra
him b. Edhem, DavOd et-Ta! ve Fudayl b. 
İyaz gibi zahidlerin halvet hayatını tercih 
etmelerine karşılık Said b. Müseyyeb, 
Abdullah b. Mübarek ve Şa'bl gibi zahid
ler sohbetin daha faziletli olduğunu söy
lemişlerdir. Bazı mutasawıflar da hayat
larının bir bölümünü halvette geçirmiş
ler. bir bölümünü de sohbet ve hizmete 
ayırmışlardır. Tekke mensuplarından ki
mi halvet, kimi sohbet, kimi hizmet eh
lidir. Bu zümreler aynı tekkede aynı za
manda birlikte yaşar. Böylece halvetten. 
sohbetten ve hizmetten beklenen fayda 
hasıl olur (izzeddin ei-Kaşl, s. 157). 

Zahid ve sOffierin halvet hayatı ve bu 
konudaki fikirleri Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cev
zl, Takıyyüddin İbn Teymiyye ve İbn Kay-

yim gibi alimler tarafından eleştirilmiş
tir. İbnü'I-Cevzl, Gazzall'nin, "Halvette Al
lah'ın hitabı işitilir ve tecellileri temaşa 
edilir" demesinin büyük bir hata olduğu
nu, böyle şeyler işitilse ve görülse bile 
bunların zihin bozukluğu sonucunda or
taya çıkan birtakım vesvese ve hayaller 
kabul edileceğini ileri sürer ( Telbfsü İ b lls, 
s. 279). Halveti sünnet ve bid'at olmak 
üzere ikiye ayıran İbn Teymiyye halvetle 
ilgili hadislerin çoğunun zayıf. bir kısmı
nın da uydurma olduğunu söyler. Ona gö
re Ebu Talib ei-Mekkl ve Muhyiddin İb
nü'I-Arabl gibi mutasawıfların tasvir et
tikleri yeme, uyuma ve konuşmayı en aza 
indirme esasına dayanan halvet bid'at 
olup birtakım şeytani hallerin doğması
na yol açar. Halvette ezansız ve mescidsiz 
yerlerin seçilmesi de yanlıştır. Cemaat
ten ayrılma anlamına gelen halvet bid'at
tır. sünnete uygun halvet ise faydalıdır 
(Mecmü'u fetaua, X, 403-407. 425; a.mlf., 
el-Furl).an, s. 83). Halvetin bid'at olan şe
killerinin hıristiyan ruhbanlığı ve Hint 
münzevileriyle benzerliği söz konusu edi
lerek bu tür adetlerin dışarıdan kaynak
landığını ileri sürenler de vardır (Nichol
son, s. 47, 48, 59). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tehanevi, Keşşaf, ı , 503; Buhan, "Bed'ü 'l
val).y", 3, "Eıan", 36; Müslim. "Iman", 252, 
"Zekat", 91; Serrac, el-Lüma', s. 277, 527; Ke
labazi, et-Ta'arruf, s. 21, 26; Ebu Talib el-Mek
ki, /<:ütü '1-~u/Cıb, Kahire 1961, 1, 199, 203; Sü
lemi, Taba~at, s. 21, 199, 526; Ebu Nuaym, 
fjilye, ll , 208, 243, 245, 247, 295; Kuşeyri, er
Risale, s. 239, 266, 271, 739; Herevi, Taba~at, 
s. 226; Gazzali. İ/:ıya', ll, 221-243; lll, 56-74; IV, 
323, 330, 331; Ebu Mansur ei-Abbadi. Şufina
me (nşr. Gulam Hüseyn-i YOsufT), Tahran 1347 
hş . , s. 107; Attar, Te?kiretü'l-euliya', s. 149, 
227, 581, 785; İ bnü'I-Cevzi. Şı{atü 'ş-şafue, ll, 8, 
278; lll, 136, 144; IV, 344-345; a.mlf .. Telbisü 
İblis, s. 278, 279; Sühreverdi, 'Avarifü 'l-ma' a
rif, Beyrut 1966, s. 207, 542; Necmeddin-i Da
ye. Mirşadü'l-'ibad, Tahran 1366 hş., s. 155, 
160; İbnü'I-Arabi. el-Füta/:ıtıt, ll, 198; lll, 198, 
207; a.mlf., er-Risaletü'l-envar: Nurlar Risale
si (tre. Mahmut Kan ık) , İstanbul 1991, s. 22; 
a.mlf., ljalvetü'l-mutla~a, Kahire, ts.; İ bn Tey
miyye, Mecmu'atü'r-resa'il, ll , 85; a.mlf., Mec
mu'u [etava, X, 403-407, 425; XXVI, 194; a.mlf., 
el~Fur~an, Kahire 1387, s. 83; İzzeddin ei-Kaşi, 
Mişba/:ıu'l-hidaye, Tahran 1367 hş ., s. 157-171; 
İbnü'I-Hatib, Ravzata't-ta'rff (nşr. Abdülkadir Ah
med Ata), Kahire 1387 /]968, s. 654; Zerruk, 
/<:ava'idü't-taşavuu{, Kahire 1388/1968, s. 
67; Münavi, el-Keuakib, 1, 15; Ankaravi, Minha
cü'l-fukara, Bulak 1256, s. 157; Ebü'I-Aia ei
Afıfı. et-Taşauuuf: şevretLin rCı/:ıiyye [i'l-İslam, 
Kahire 1963, s. 145; Nureddin İ sferayini, Risale 
der Derviş i SulCık ü ljaluet- n işini, Tahran 1356 
hş., s. 17; R. A. Nicholson. Fi't-Taşauuufi'l-İs
lami ve taril]ih (tre. Ebü'l-Ala Aflfi), Kahire 
1969, s. 47, 48, 59; H. Landolt. "Khalwa", Ef2 
(İng.). IV, 990-991. f;i;1 

M SüLEYMAN ULUDAG 

L 

HALVET DER-ENCÜMEN 

HALVET DER-ENCÜMEN 
( ~~ .)~ ...::.ı,.ı> ) 

Hacegan silsilesi 
ve Nakşibendiyye tarikatının 
temel prensiplerinden biri. 

_j 

Zahid ve sOfilerin sürekli biçimde veya 
belirli aralıklarla toplumdan ayrı yaşa

rnalarına "halvet, uzlet. vahdet, inziva" 
gibi isimler verilir. Tasawufta genellikle 
halk ile beraber olan bir kimsenin Hak'
tan uzak kalacağına inanılır. Ancak zahid 
ve sOfiler, gerçek halvetin kalben ve zih
nen halktan ayrı kalarak kendini Allah ile 
birlikte hissetmekle yaşanabileceğini, bu 
durumda toplum içinde yaşamanın kal
ben Hak ile birlikte olmaya engel teşkil 
etmediğini belirtirler. Nitekim bedenen 
halktan ayrı olan bir kimse zihnen onlar
la birlikte olabilir. 

İlk sOfi müelliflerden Abdülkerlm ei
Kuşeyrl arifi "kain ve bain" (halk içinde 
iken onlardan ayrı olan kişi) diye tarif 
eder (er-Risale, s. 608). "Tevhid ehli, be
denleriyle eşyada (dünyada) bulunur. an
cak ruhlarıyla dünyadan ayrı olurlar" di
yen Cüneyd-i Bağdadl (bk. Serrik, s. 432), 
"Bedenim le halk içindeyim, fakat ruhum
la dostum olan Hak ile birlikteyim" diyen 
Rabia ei-Adeviyye aynı düşünceyi ifade 
etmişlerdir. Şöhretten kaçınan ve sıra
dan insanlar gibi yaşamaya önem veren 
melamet ehli de bu anlayışa bağlıdır. Ni
tekim ilk Melamller'den HamdOn el-Kas
sar, çalışmayı bırakıp kendini i badete ver
mek isteyen Abdullah ei-Haccam'ı bun
dan menederek ona, "Hacamatçı Abdul
lah diye tanınınan zahid veya arif Abdul
lah diye tanınmandan daha iyidir" demiş
ti. Melamet ehlinin büyüklerinden Baye
zid-i Bistaml, arifın halkla ilişkilerini sıra
dan bir insan olarak sürdürürken gön
lünün kutsiyet aleminde bulunmasını en 
açık marifet alameti saymıştır (Süleml, 
S. 156). Hücvlrl de zahirde halkla iken ba
tında Hak'la olmanın gerekliliğini önemle 
vurgular (Keşfü'l-ma/:ıcüb, s. 101, 140). 

Tarikatların ortaya çıktığı, halvethane 
ve çilehanelerin yaygınlaştığı dönemler
de sOfiler zahirde halk ile, batında Hak 
·ile olmanın önemi üzerinde ısrarla dur
muşlardır. İbnü'I-Arabl, maddi ilişkiler
den sıyrılıp Hak ile birlikte olma merte
besine ulaşmış bir salikin artık bedeni 
halvete ihtiyacı olmadığını söyler. Çünkü 
halk ile olma hali de (celvet) artık halvete 
dönüşmüştür. Bu mertebedeki salik, ya
ratılmışlardan gelen bütün sesleri ve 
sözleri ilahi hitaplar şeklinde algılar. Şu 
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