
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). 
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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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halde eelvet halvetten daha üstün bir 
haldir (el-Füta/:ıtit, II, 484). 

Sohbeti ve hizmeti bir tarikat esası 
olarak kabul eden Hacegan silsilesinin 
kurucusu Abdülhalik- ı Gucdüvanl. top
lumla ilişkiyi kesmeden manen Hak ile 
bir likte olmaya büyük önem vermiş ve 
bu düşünceyi "halvet der-encümen" ta
biriyle ifade etmiştir. Gucdüvan'i'nin hali
fesi Hace Evliya-yı Kebir'e göre bu şekil
de kendini tam anlamıyla zikre veren bir 
salik öyle bir mertebeye ulaşır ki çarşı 
pazarda dolaşırken bile kendi zikrinden 
başka bir ses işitmez (Reşehat Tercüme
si, s. 36). Bahaeddin Nakşibend, "Sizin 
tarikatınız hangi esasa dayanır?" soru
suna "halvet der-encümen" diye cevap 
vermiştir. Cami, "Öyle adamlar vardır ki 
ticaret ve alışveriş onları Allah'ı zikret
mekten alıkoymaz" (en-Nur 24/37) mea
lindeki ayetin bu prensibe işaret ettiğini 
söyler (Lamii, s. 419) . Nakşibendiyye ta
rikatının'temeli sohbettir. Buna göre hal
vette şöhret, şöhrette afet. toplum için
de yaşamakta hayır vardır. Gönül huzuru 
halvetten çok sohbette bulunur (Reşe
hat Tercümesi, s. 36-37) . 

Tasavvuf literatüründe "el karda, gö
nül yarda"; "kalbin halktan gaib, Hak ile 
hazır olması" gibi özdeyişlerle de ifade 
edilen halvet der- encümen, murakabe 
veya zikir halindeki kişinin bir istiğrak 
içinde hiçbir ses işitmeyecek derecede 
kendinden geçmesi şeklinde açıklanır; ay
rıca "nisbet-i aliyye" terkibi de bu anlam
da kullanılır. Nakşibendiyye tarikatında 

halvet maddi ve manevi olmak üzere iki
ye ayrılır. Gerçek halvet, halvet der-en
cümen denilen halden ibarettir. 
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HALVETHANE 
(<l.il~J# ) 

Sufilerin halvete çekildikleri 
ufak boyutlu, 

genellikle dış dünyaya 
kapalı mekan. 

_j 

"Halvet, halvetgah, çilehane" gibi ad
larla da anılan halvethaneler İslam dün
yasında önce zahidlerin, VIII. yüzyıldan 
itibaren bunların zühd, mücahede ve ri-
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yazet geleneklerine varis olan süfılerin, 
nefıslerini terbiye etmek ve seyrü sütük
lerinde mesafe almak amacıyla ibadet ve 
tefekküre daldıkları, manevi tezzetleri 
tatmalarına imkan tanıyan halvet (çile) 
dönemleri süresince kullandıkları me
kanlardır. Mimari açıdan, tasawufı ha
yatın her safhasını ve her dönemini kap
sayacak protatip bir halvethane tanımı 
yapmak imkansızdır. Nitekim tasawufı 
hayatın tarikatlar şeklinde henüz kurum
laşmamış olduğu devirlerde yaşayan sQ
fılerin oldukça farklı mekanlarda halvete 
girdikleri anlaşılmaktadır. Halvet mahalli 
bazan tenha bir mevkide yer alan bir ma
ğara veya Ebu Said-i Ebü'I-Hayr'ın haya
tında bir örneği görüldüğü üzere halvet
nişinin kendini baş aşağı astırdığı bir ku
yu da olabilmektedir. Ancak Xl. yüzyılın 
orta larından itibaren tarikatların adab 
ve erkanlarını kesin kurallara bağlamala
rına paralel olarak halvetin ne şekilde uy
gulanacağı tesbit edilmiş ve halvethane
terin sahip olması gereken özellikler be
lirlenmiştir. Nitekim Şehabeddin es-Süh
reverd'i'nin 'Avô.rifü '1-ma'ô.rifinde hal
vet bütün ayrıntıları ile anlatılmıştı r. Bu 
bilgilere göre halvethaneyi, bir dervişin 
içinde tek başına namaz kıtabileceği bo
yutlarda, halvete girenin dikkatini dış 
dünyaya dair birtakım ayrıntıtarla dağıt
masına imkan tanımayan, tercihen ka
ranlık bir hücre olarak tanımlamak müm
kündür. Bu arada halvete giren dervişin, 
hiç kimse ile konuşmamak şartıyla an
cak abdest bozmak, yeniden abdest al
mak ve cemaatle kılınan namaziara işti
rak etmek için halvethaneden çıkması 
söz konusu olduğundan bu mekanların, 
tarikat yapılarının büyük çoğunluğunda 
aynı zamanda cami veya mescid olarak 
da kullanılan tevhidhane bölümleriyle 
doğrudan bağlantılı biçimde tasarlandı

ğı dikkati çekmektedir. Günümüze kadar 
gelebilen örneklerin çoğunda halvetha
nelerin yalnızca bu bölümlere açılan ka
pılar ve pencerelere sahip olduğu. bazı 
örneklerde de bir miktar ışık ve hava ala
bilecek dışarıya açılan birer küçük pen
cere ile donatıldığı görülmektedir. Bu ara
da bazı slıfıler, başka amaçlar için tasar
lanmış olan birtakım mekanları halvet
hane olarak kullanma geleneğini de sür
dürmüşlerdir. 

Halvethanelere, adını halvet uygulama
sından alan Halvetiyye tarikatına ve bu 
tarikatın çok sayıdaki koliarına ait olan
lar başta gelmek üzere seyrü sütlıkünde 
halvete yer veren bütün tarikatların ya
pılarında rastlanmaktadır. Günümüze ka-

dar gelebilmiş en eski halvethanelerden 
biri Batı Türkistbn'ın Yesi şehrinde, Türk 
İslam tarihinin ilk büyük sufısi olan Hace 
Ahmed Yesev'i'nin külliyesinde yer almak
tadır. Orta Asya'nın en önemli ziyaretga
hı ve Yeseviyye tarikatının merkezi olan 
bu külliye XIV. yüzyılın sonlarında Timur 
tarafından bütünüyle yenilenmiş, sade
ce Ahmed Yesevi'nin hayatta iken yaptır
dığı halvethane değişikliğe uğramamış
tır. Ahmed Yesevl'nin, Hz. Muhammed'in 
vefat ettiği altmış üç yaşında iken bu 
halvethaneye girdiği ve hayatının sonu
na kadar burada devamlı olarak ibadet 
ve tefekkürle meşgul olduğu kabul edil
mektedir. Yerin altında bulunan bu hal
vethaneye eni 50-60 cm. arasında deği
şen, beşik tonozlu, kıvrımlı bir dehlizle 
ulaşılmakta, dehlizden önce "yurt" deni
len çadırları andıran, yuvarlak planlı ve 
kubbeli bir mescide girilmekte, mescid
den de kare planlı ( 175 x 175 cm.) ve kub
beli asıl halvethaneye geçilmektedir (ge
niş bilgi için bk. DİA, II, 160-161). 

Horasan'ın, günümüzde Afganistan'ın 
kuzeybatısında kalan Herat şehri yakın
larında Ziyaretgah mevkiinde, XV. yüzyı
la ait Timurlu yapıları olan Mescid-i Çihil 
SütUn ile Mescid-i Kümbed'de, camiterin 
zemini altında bulunan halvethane bi
rimleri Ahmed Yesevi Külliyesi'ndeki tah
tani halvethane geleneğine bağlanabilir. 
Daha sonraki yüzyıllarda da tarikat ehli 
arasında, Ahmed Yesev'i'nin bir mezar 
odasını andıran ve "ölmeden önce öl
mek" sırrından mülhem olan halvetha
nesinin hatırasını yaşatan uygulamalara 
rastlanmaktadır. Son döneme ait bir ör
nek olarak, İstanbul Karagümrük'te Hal
vetiyye-Cerrahiyye Asitanesi olan Nured
din Cerrahi Tekkesi'nin son postnişinle
rinderi Şeyh Fahreddin Efendi'nin (ö. 

1966) hayatta iken inşa ettirdiği ve "cen
net oda" tabir ettiği türbesini bir tür 
halvethane gibi kullanarak burada iba
det ve zikirle meşgul olması verilebilir. 

Anadolu'da ilk şekliyle günümüze inti
kal eden en eski halvethaneler arasında, 
Elbistan Afşin yakınlarında bulunan 612 
( 1215) tarihli As ha b-ı Kehf Ri batı'nda yer 
alanlar. zahidlerin ve erken dönem sufı
lerinin mağaraları halvethane olarak kul
lanma geleneğini hatırlatan ilginç tasa
rımları ile dikkati çekerler. Ribatın kaya
ya oyulmuş olan batı kesiminde ufak bo
yutlu, dikdörtgen planlı, beşik tonozlu, 
gün ışığından tamamen mahrum beş 
adet halvethane tesbit edilmektedir. Bun
lardan biri mescide saptanan beşik tonaz
lu eyvana, dördü de mescidin güney yö-


