HALVET DER-ENCÜMEN
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. toplumla ilişkiyi kesmeden manen Hak ile
birlikte olmaya büyük önem ve r miş ve
bu düşünceyi "halvet der-encümen" tabiriyle ifade etmiştir. Gucdüvan'i'nin halifesi 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 Tercümesi, s. 36). Bahaeddin Nakşibend, "Sizin
tarikatınız hangi esasa dayanır?" sorusuna "halvet der-encümen" diye cevap
vermiştir. Cami, "Öyle adamlar vardır ki
ticaret ve alışveriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz" (en-Nur 24/37) mealindeki ayetin bu prensibe işaret ettiğini
söyler (Lamii, s. 419) . Nakşibendiyye tarikatının'temeli sohbettir. Buna göre halvette şöhret, şöhrette afet. toplum içinde yaşamakta hayır vardır. Gönül huzuru
halvetten çok sohbette bulunur (Reşe
hat Tercümesi, s. 36-37) .
Tasavvuf literatüründe "el karda, gönül 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; ayrıca "nisbet-i aliyye" terkibi de bu anlamda kullanılır. Nakşibendiyye tarikatında
halvet maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek halvet, halvet der-encümen denilen halden ibarettir.
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Sufilerin halvete çekildikleri
ufak boyutlu,
genellikle dış dünyaya
kapalı mekan.
L

yazet geleneklerine varis olan süfılerin,
nefıslerini terbiye etmek ve seyrü sütüklerinde mesafe almak amacıyla ibadet ve
tefekküre daldıkları, manevi tezzetleri
tatmalarına imkan tanıyan halvet (çile)
dönemleri süresince kullandıkları mekanlardır. Mimari açıdan, tasawufı hayatın her safhasını ve her dönemini kapsayacak protatip bir halvethane tanımı
yapmak imkansızdır. Nitekim tasawufı
hayatın tarikatlar şeklinde henüz kurumlaşmamış olduğu devirlerde yaşayan sQfılerin oldukça farklı mekanlarda halvete
girdikleri anlaşılmaktadır. Halvet mahalli
bazan tenha bir mevkide yer alan bir mağara veya Ebu Said-i Ebü'I-Hayr'ın hayatında bir örneği görüldüğü üzere halvetnişinin kendini baş aşağı astırdığı bir kuyu da olabilmektedir. Ancak Xl. yüzyılın
orta l arından itibaren tarikatların adab
ve erkanlarını kesin kurallara bağlamala
rına paralel olarak halvetin ne şekilde uygulanacağı tesbit edilmiş ve halvethaneterin sahip olması gereken özellikler belirlenmiştir. Nitekim Şehabeddin es-Sühreverd'i'nin 'Avô.rifü '1-ma'ô.rifinde halvet bütün ayrıntıları ile anlatılmıştı r. Bu
bilgilere göre halvethaneyi, bir dervişin
içinde tek başına namaz kıtabileceği boyutlarda, halvete girenin dikkatini dış
dünyaya dair birtakım ayrıntıtarla dağıt
masına imkan tanımayan, tercihen karanlık bir hücre olarak tanımlamak mümkündür. Bu arada halvete giren dervişin,
hiç kimse ile konuşmamak şartıyla ancak abdest bozmak, yeniden abdest almak 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 halvethanelerin yal nızca bu bölümlere açılan kapılar ve pencerelere sahip olduğu. bazı
örneklerde de bir miktar ışık ve hava alabilecek dışarıya açılan birer küçük pencere ile donatıldığı görülmektedir. Bu arada bazı slıfıler, başka amaçlar için tasarlanmış olan birtakım mekanları halvethane olarak kullanma geleneğini de sürdürmüşlerdir.

_j

Halvethanelere, adını halvet uygulamaalan Halvetiyye tarikatına ve bu
tarikatın çok sayıdaki koliarına ait olanlar başta gelmek üzere seyrü sütlıkünde
halvete yer veren bütün tarikatların yapılarında rastlanmaktadır. Günümüze kasından

"Halvet, halvetgah, çilehane" gibi adlarla da anılan halvethaneler İslam dünyasında önce zahidlerin, VIII. yüzyıldan
itibaren bunların zühd, mücahede ve ri-
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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 almaktadır. Orta Asya'nın en önemli ziyaretgahı ve Yeseviyye tarikatının merkezi olan
bu külliye XIV. yüzyılın sonlarında Timur
tarafından bütünüyle yenilenmiş, sadece 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 sonuna kadar burada devamlı olarak ibadet
ve tefekkürle meşgul olduğu kabul edilmektedir. Yerin altında bulunan bu halvethaneye eni 50-60 cm. arasında deği
şen, beşik tonozlu, kıvrımlı bir dehlizle
ulaşılmakta, dehlizden önce "yurt" denilen çadırları andıran, yuvarlak planlı ve
kubbeli bir mescide girilmekte, mescidden de kare planlı ( 175 x 175 cm.) ve kubbeli asıl halvethaneye geçilmektedir (geniş bilgi için bk. DİA, II, 160-161).
Horasan'ın,

günümüzde Afganistan'ın
kalan Herat şehri yakın
larında Ziyaretgah mevkiinde, XV. yüzyı
la ait Timurlu yap ı ları olan Mescid-i Çihil
SütUn ile Mescid-i Kümbed'de, camiterin
zemini altında bulunan halvethane birimleri Ahmed Yesevi Külliyesi'ndeki tahtani halvethane geleneğine bağlanabilir.
Daha sonraki yüzyıllarda da tarikat ehli
arasında, Ahmed Yesev'i'nin bir mezar
odasını andıran ve "ölmeden önce ölmek" sırrından mülhem olan halvethanesinin hatırasını yaşatan uygulamalara
rastlanmaktadır. Son döneme ait bir örnek olarak, İstanbul Karagümrük'te Halvetiyye-Cerrahiyye Asitanesi olan Nureddin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişinle
rinderi Şeyh Fahreddin Efendi'nin (ö.
1966) hayatta iken inşa ettirdiği ve "cennet oda" tabir ettiği türbesini bir tür
halvethane gibi kullanarak burada ibadet ve zikirle meşgul olması verilebilir.
kuzeybatısında

Anadolu'da ilk şekliyle günümüze intikal 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 kullanma geleneğini hatırlata n ilginç tasarımları ile dikkati çekerler. Ribatın kayaya oyulmuş olan batı kesiminde ufak boyutlu, dikdörtgen planlı, beşik tonozlu,
gün ışığından tamamen mahrum beş
adet halvethane tesbit edilmektedir. Bunlardan biri mescide saptanan beşik tonazlu eyvana, dördü de mescidin güney yö-
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n ünde yer alan ve taçkapının açıldığı betonozlu sahna sapianan aynı türdeki
eyvana açılmaktadır. Ayrıca güney yönündeki taçkapının sağından merdivenle initen ve dört adet mazgalla donatılmış olan
bir mağara- halvethane daha mevcuttur. Söz konusu mekanlarda Hacı Bektaş-ı Veli'nin halvete girdiği yolundaki rivayet dikkate alınırsa, sonradan Kadiriyye'ye intikal ettiği bilinen bu ribatın baş
langıçta Hacı Bektaş-ı Veli'nin mürşidi Baba İlyas-ı Horasanl vasıtasıyla mensubu
bulunduğu Vefaiyye ya da Yeseviyye tarikatlarından birine bağlı olduğu tahmin
edilebilir.
şik

Ahmed Efiakl'nin Menô.l:ubü '1- 'arilin'de bildirdiğine göre Mevlana Celaleddin-i
Rilml. Konya ile Sille arasında bir dağın
eteğinde bulunan Bizans manastırına gelerek burada içinde soğuk su çıkan mağaranın dibine kadar inmiş. yedi gün yedi gece burada halvete çekilmiş, daha sonra kendinden geçmiş bir vaziyette dışarı
çıkıp geri dönmüştür. Mevlana'nın içinde itikafa girdiği bu ayazma-halvethane.
Selçuklu döneminde müslümanlar tarafından ziyaret yeri haline getirildiğinden
manastırın içinde bir de mescid yapılmış
ve buraya vakıflar bağışlanmıştır. Manastır 1923 yılına kadar Konya-Sille Rumları
tarafından yaşatıtmış, bu tarihten sonra
önündeki ek binaları yıkılıp ortadan kaldırılmış, sadece kaya içine oyulmuş kilisesi, bir şapeli ve bazı hücreleriyle içinde su
bulunan kuyusu günümüze ulaşmıştır.
Ashab-ı

Kehf Ri batı'nın yanı sıra. yolculukları sırasında ziyaret ettiği birçok
şehirde (Medine, Necef, Kudüs, Şam'da
Emeviyye Camii) halvete girdiği söylenen Hacı Bektaş-ı Veli'nin Kırşehir yakın
larında Sulucakarahöyük'teki (bugünkü
H ac ı bektaş) tekkesinde de bizzat kullanmış olduğu bir halvethane bulunmaktadır. Bu halvethanenin Hacı Bektaş-ı Veli'nin t ürbesine kıble yönünde bitişik olmasından. bu iki birimin, XX. yüzyılın başla
rına kadar birçok onarım ve tadilat geçiren, çeşitli ek binalarta donatılan ve sonuçta tam teşekküllü bir tarikat külliyesi
haline gelen tekkenin çekirdeğini meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli tarafından, mürşidi Baba İlyas-ı
Horasani'nin vefatından sonra 1240-1271
yılları arasında yaptırılmış olması gereken bu mekan Bektaşller arasında Kızıl
ca Halvet olarak adlandırılmaktadır. Kı
zılca Halvet, Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi'nin en önemli birimlerini(Kırklar Meydanı, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi, Güvenç
Abdal Türbesi) bünyesinde toplayan ya-

pının girişinde

ikinci kapı ile üçüncü kapı
bölüme açılır. Kareye yakın dikdörtgen bir alanı (2,50 x 2,25 m.)
kaplayan bu halvethane beşik tonazla
örtülmüş , küçük bir mazgal ve şamdan
(çerağ) nişiyle donatılmıştır. Dikdörtgen
bir çerçeve içine alınmış olan kapısının basık kemeri üzengi hizalarında takozlarla
donatılmıştır. Kilit taşı yerinden oynamış
ve aşağıya doğru sarkmış olan kemerin
üzerinde yer alan beş köşeli ve sekiz köşeli yıldız kabartmalarının birtakım tasawufi remizler oldukları düşünülebilir.
nın arasındaki

Beyhan Karamağaralı, Konya Ereğli
si'nde kalıntılarını tesbit ettiği Şeyh Şe
habeddin Sühreverdl Külliyesi'nin, Evhadüddln-i Kirmani'nin halifelerinden Ereğ
Iili Şeyh Şehabeddin tarafından kurulduğunu kabul eder. Bu durumda söz konusu külliyenin Xlll. yüzyılın ikinci yarısına
veya XIV. yüzyılın başlarına ait olduğu söylenebilir. Külliyenin bünyesinde yer aldığı
teşhis edilen yirmi dört civarında halvethanenin büyük çoğunluğu kare planlı olup
yaklaşık 1,20 x 1,20 m. boyutlarındadır.
İki grup halinde düzenlenmiş olan halvethaneterin bir kısmı kare planlı (6,50 x
6.50 m.) bir avlunun etrafını kuşatmak
ta, bir kısmı da koridor niteliğinde ince
uzun dikdörtgen planlı bir mekanın iki
yanında sıralanmaktadır. Halvethanelerin duvarlarında Kızıica Halvet'te olduğu
gibi şamdan koymaya mahsus nişler tesbit edilmiştir.
Anadolu'da Halvetiyye'nin ilk faaliyet
merkezlerinden olan Amasya'da XV. yüzyılın başlarında tesis edilen ve vaktiyesi 815 Zilkadesinde (Şubat 1413) düzenlenen Yakub Paşa Tekkesi'nde, yapının
hizmet ettiği tarikatın bünyesinde çok
önemli bir yer tutan halvet olgusunu mimariye somut biçimde yansıtan halvet-
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haneler teşhis edilmektedir. Yapıyı doğu
kesen koridorun kıb
le yönünde tevhidhanenin karşısında bulunan mescid iki yandan üçer adet halvethane ile kuşatılmıştır. Kare planlı küçük
birimler (yaklaşık ı, 90 x ı. 90 m.) olan
halvethanelerin ikişer kapısı bulunmakta. bunlardan biri mescidin harimine, diğeri kıble doğrultusunda-uzanan ve yapının eksenindeki koridora bağlanan tali
koridariara aç!lmaktadır. Bu koridorların
diğer yakasında da ger~ktiğinde halvethane olarak kullanılması mümkün görünen. birer pencere ile dışarı açılan üçer
adet derviş hücresi sıralanmaktadır. Söz
konusu hücreter gibi mescide komşu olan
halvethaneler de birer ocak ve dolap nişiyte donatılmış. mihrap duvarına bitişik
olanlarda birer pencere açılmış, geri kalan dört halvethane penceresiz olarak tabatı doğrultusunda

sarlanmıştır.

Ankara'da 831 (1428) yılında inşa editen. XVIII. yüzyıl başlarındaki onarımlar
da son halini aldığı anlaşılan Hacı Bayram
Camii'nin attında yer alan halvethaneler
de XV. yüzyılın ilk çeyreğine tarihtenebiten ilginç örneklerdir. Cami, kuruluşunu
takip eden yüzyıllarda belirli ölçüde deği
şime uğramışsa da bu birimlerin Hacı
Bayram-ı Veli tarafından. mürşidi Hamldüddin Aksarayi'nin vefatının ardından
Ankara'da irşad faaliyetine başlamasın
dan sonra büyük bir ihtimalle camiyle birlikte yaptırılmıştır. Bayramiyye tarikatı
nın merkezi olan Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi'nde aynı zamanda tevhidhane olarak da kullanılan caminin altında son cemaat yerinden basamaklarla inilen bir
tür sofa bulunmaktadır. Bu mekana. bir
hela -abdestlik biriminin yanı sıra yak-
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!aşık 60 cm. eninde bir koridor açı l mak
ta, koridorun sol ya kasında ise kare planlı (ı ,20 x 1,20 m.), yüksekliği de ancak
1,SO m. kadar olan dört adet halvethane
s ı ralanmaktad ı r. Hacı Bayram- ı Veli Külliyesi'ndeki halvethanelerle Ahmed Yesev'i
Külliyesi'nde ve Konya E reğiisi ' nde bulunan Şeyh Şehabeddin Sühreverdl Külliyesi'nde yer alan halvethan eler arasında
konum ve boyuttandırma açısından gözlenen yakınlıklar. en azından Ahmed Yesevl'den itibaren Türk kültürünün hakim
olduğu sGfi çevrelerinde halvethane tasarımında bazı ölçüterin gelenekleştiğini
göster mektedir. Diğe r taraftan H acı Bayram - ı Veli Külliyesi'ndeki halvethanelerin
günümüzde bile zam an zaman asıl amacına uygun biçimde kullanıl dığı bilinmekte ve halvet geleneğ in in tamamen ortadan kalkmad ı ğı anlaşılmaktadır.

XV. yüzyılda yaşayan

Osmanlı

mutasavAhmed Bican ile
ağabeyi Mehmed'in Gelibolu'da Namazgah denilen mahatdeki halvethaneleri kaya içine oyulmuş iki küçük hücre halindedir. Daha önce üstünde üçüncü bir hücre
daha bulund u ğu söylenirse de böyle bir
mekan tesbit edilememiştir. Yazı cıoğ l u
Mehmed'in bur ada inzivaya çekildiğini
kendi mısralarından anlamak mümkündür: "M eğer günlerde bir gün emr-i takdir 1 Oturmuştum Gelibolu'da sırra 1 Elimi
çekmiş idim cümle halktan 1 Dilim de zikr
idi kalbirnde zikra" (Muhammediye, ı , 16).
vıflarından Yazıcıoğ l u

Anadolu'da Halvet iyye'nin en önemli
merkezlerinden, ayrıca bu tarikatın Şa
baniyye kolunun asitanesi ve pir makamı
olan Kastamonu'daki Şaban-ı Veli Külliyesi'nde cami -tevhidhanenin bünyesinde ahşap halvethaneler yer almaktadır.
Tarikatın plri Şeyh Şaban- ı Vel1 adına 988
(1580) yılında yaptırılan, XVII ve XVIII.
yüzyıllarda ona rı mlar gördükten sonra
1261'de (1845) Sultan Abdülmecid tarafından son şekliyle yenilenen cami- t evhidhanenin kuzey duva rı boyunca on iki
adet ahşap halvethane sıralanmaktadır.
Buradaki halvethane sayısı ile, silsilesi Hz.
Ali'ye bağlanan Halvetiyye bünyesinde on
iki imama duyulan bağlılık arasında bir
ilişki söz konusudur. Çerkeş'te yer alan,
silsilesi Halvetiyye- Şabaniyye'ye bağlanan
Çerkeşl Şeyh Mustafa Efendi'nin kurduğu Çerkeşiyye'nin asitanesi ve pir makamı olan tekkede (bugünkü adıyla Pir-i
Sani Camii), tekkelerin faal olduğu yıllar
da Kastamonu'dakiterin benzeri olan ahşap halvethanelerin cami -t evhidhanenin
kuzey duvarı boyunca sıralandığı, ancak
1925'ten sonra yalnızca cami olarak kul-
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lanılmaya başlanan

binadaki ibadet alaiçin bu halvethanelerin
ortadan kaldırıldığı bilinmektedir. Anadolu'da ve İstanbul'da bulunan Halvetl
tekketerinin birçoğunda zamanında bu
t ürde ahşap halvethanelerin yer aldığın ı
ve muhtemelen aynı sebepten ötürü sonradan tarihe karıştığını söylemek mümkündür.
n ı nı genişletmek

M ısı r' daki halvethane örnekleri arasın
da, Kahire'nin doğusundaki Mukattam
dağı üzerinde, Fatımi dönemi vezirlerinden Bedr el-Cemal1 tarafından 478 (1 085)
yı lında yaptırılan CüyGşl Camii'nin ayrı bir
yeri vardır. MeskGn bölgenin uzağında
yer alan caminin, baniye ait bir türbe veya askeri başan i arına ithaf edilmiş bir
zafer anıtı ya da cami kisvesi altında bir
tür askeri tesis (gözetleme binası) olduğunu ileri sürenterin yanı sıra bir tarikat
yapısı o l ması ihtimali üzerinde duranlar
da vardır. Yapının münzevi konumuyla beraber bu sonuncu yaklaşımı destekleyen
diğer bir husus da çatısı üzerinde yer
alan, eni 1 metreden az tutulmuş. kubbeciklerle örtülmüş ve birer küçük mihrapla donatılmış olan minyatür köşkler
dir. Diğer taraftan Mısır sGfileri arasında
dam üzerinde ibadet etme ve tefekküre
daima geleneğinin yaygınlığı, Mısır'ın en
tanınmış vel1lerinden Ahmed el-Bedevl'nin on iki yıl süren riyazet dönemi boyunca dama çıkarak hareketsiz bir şekil 
de güneşe bakması , hatta kurmuş olduğu Bedeviyye tarikatının bu sebeple "sütGh" (dam) kelimesinden türetiten SütGhiyye adıyla da a nılması bu ihtimali güçlendirmektediL

Memlükler döneminde Kahire'de yaolan sGfilerden Şeyh Şemseddin
el-Hanefi ile Şeyh EbG Suud el-Garhl'nin,
zaviyelerinin bodrumunda bulunan halvethanelerde çiteye girdikleri kaynaklarda zikredilir. M ısır sGfilerinin sütGh üzerinde gerçekleştirdikleri geleneksel halvetlerinden farklı olan bu uygulama, muhtemelen Memlükler'in yönetimi altındaki
M ı sır'a Asya kökenli birçok tarikat ehlinin gelip yerleşmes iyle bağlantılıdır. Doris Behrens-Abouseif, Sultan Eşref Kayıt
bay'ın ümerasından Yeşbeg b. Mehdi edDevadar'ın Kahire'nin çeşitli yerlerinde inşa ettirdiği (882'de [ 14771 Matariye'de,
884'te 114 791 Hüseyniye'de) tarikat yapı
larından geri kalan kare planlı ve kubbeli
tevhidhanelerin (Kubbetü ' l-Yeşbeg ve elKubbetü'l-Fedaviyye) a l tındaki karanlık
mekanların da halvethane olarak tasarl andığın ı ileri sürmektedir. Bu tür tahtani halvethanelerin Mısır ' dan Mağri b'e

doğru yayıldığı ve Tunus şehri yakınların
da Cellaz Mezarlığı'ndaki S1dl Bekir Hasan Zaviyesi'nin bodrumunda da örneklerinin mevcut olduğu bilinmektedir.

Kahire'nin Abbasiye semtinde Sultan
döneminde ( 1468- ı 496) ,
Mısır'daki ilk Halvetl şeyhlerinden olan
tarikatın Demirtaşiyye kolunun kurucusu Muhammed Demirtaş ' ın yaptırdığı
tekkedeki halvethaneler de günümüze
ulaşmıştır. Bu halvethaneler, gerek boyutları (2 x ı m.) gerekse tevhidhanenin
çevresinde sıralan maları ile Anadolu'nun
ilk Halvetl tekkelerinden XV. yüzyıl başla
rına ait Amasya'daki Yakub Paşa Tekkesi'nin halvethanelerini hatırlatmakta, Halvetiyye ile birlikte bu tarikatın geliştiği
Türkistan- Horasan-Azerbaycan -Anadolu ekseninden Mısır'a, o zamana kadar bu yörede bilinmeyen değişik bir halvet erkanının ve halvethane tasarımının
intikal ettiğini göstermektedir. Halvetiyye - Demirtaşiyye' nin asitanesi ve pir makamı olan, Zaviyetü'd-Demirtaş (Camiu'lMuhammedl) olarak tanınan bu tekkenin Mısır'da Memlük 'döneminde "kubbe" olarak adlandırılan türde, kare planlı
(9,50 x 9,50 m.) ve kubbeli olan tevhidhanesi yaklaşık 2 m . kalınlığında duvarlarta kuşatılmıştır. Şeyh Demirtaş ' ın kabri de tevhidhanenin güneydoğu köşesin
de yer almaktadır. Mihrap duvarı dışın
da, diğer duvarların alt kesiminde 2 m.
açıklığında üçer adet yuvarlak kemerli
geçiş, tevhidhane ile bunun çevresini kuşatan XX. yüzyıl başlarına ait caminin
harimi arasındaki bağiantıyı sağlamak
ta, mihrap duvarında ise aynı ende iki niş
el - Eşref Kayıtbay

şamış

Kahire'deki Zaviyetü'd·Demirtaş'ta tevhidhaneyi ve hal·
vethanelerden birini gösteren perspektif (Doris Behrens·
Abouseif, şekil 4)
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mihrabın yanlarında

yer

almaktadır.

Duyan
duvarlardaki kemerli açıklıkların ve mihrap duvarındaki nişlerin üzerine dikdörtgen planlı (2 x ı m.), beşik tonozlu sekiz
adet halvethane yerleştirilmiştir. Bunlardan başka duvarların kuzeydoğu köşe
sinde kare planlı (ı x ı m.) bir halvethane daha mevcuttur. Penceresiz olan bu
sonuncu birim dışında. diğerlerinde aynı
zamanda tarikat pirinin gömülü olduğu
tevhidhaneye açılan SO cm. eninde birer
küçük pencere bulunmakta. söz konusu
halvethanelerin kapıları tevhidhaneyi dı
şarıdan kuşatan bir ahşap galeriye açıl
maktadır. Başlangıçta duvarların alt kesimindeki kemerli açıklıkların yerlerinde
de halvethanelerin bulunması. tevhidhaneyi kuşatan caminin inşa edilmesi sıra 
sında bunların iptal edilerek yerlerine kemerli geçişler kondurulmuş olması da ihtimal dahilindedir.
varların kalınlığından faydalanılarak

Mısır'da yerleşmiş

Türk asıllı velilerden

Şeyh İbrahim Gülşenl'nin Kahire'de Ba-

büzzüveyle yakınlarında yer alan ve Gülmerkezi olan külliyesi
926-931 (1520 -1525) yılları arasında inşa edilmiştir. Mısır'daki ilk Osmanlı eseri
olan , ancak tamamen Memlük üslubuna
bağlanan bu kuruluşun zemin katında da
halvethane oldukları anlaşılan, Demirtaş
Tekkesi'ndekilerle yaklaşık aynı boyutlarda beş adet hücre tesbit edilmektedir.
şeniyye tarikatının

İslam dünyasında en fazla tarikat yapısının bulunduğu İstanbul'da tesbit edi-

lebilen en eski tarihli halvethane, Fatih
Sultan Mehmed'in, dönemin ileri gelen
sufılerinden ve Zeyniyye tarikatı mensuplarından Şeyh Vefa lakaplı Muslihuddin
Mustafa Efendi adına 881'de ( 1476) Vefa
semtinde inşa ettirdiği külliyenin camitevhidhanesinde yer almaktadır. Mihrabın bulunduğu. üstü yarım kubbe ile örtülü çıkıntıya bitişik halvethaneye mihrabın içinden girilmektedir. Kareye yakın
dikdörtgen planlı olan (2,50 x 2,70 m.)
bu birimin duvarları kaba yontulu küfeki
taşı ile örülmüş ve bir kirpi saçakla donatıl mıştır. Batı ve doğu duvarlarında SO
cm. eninde birer küçük pencerenin bulunduğu bu halvethaneye mihrabın içinden geçilmesi. tarikat sembolizminden
kaynaklanan halvete ve mihraba ilişkin
bazı değerlendirmelerin mimariye yansı
ması olarak anlam kazanmaktadır.
istanbul'da Halvetiyye tarikatının geçok önemli bir yer tutan, ayrıca
bu tarikatın Sünbüliyye kolunun asitanesi ve pir makamı olan Koca Mustafa Paşa
Külliyesi'nin 891-896 (1486-149 1) yıllalişmesinde

rı arasında, Bizans dönemine ait Hagios
Andreas en te Krisei Manastırı Kilisesi'nin
tadili sonucunda şekillenmiş olan camitevhidhanesindeki halvethane doğu yönündeki payelerden birinin içinde bulunur.

Sünbüliyye'nin İstanbul'da Koca Mustafa Paşa Külliyesi'nden sonra ikinci sıra
da yer alan merkezi, bu tarikatın plri Sünbül Efendi lakaplı Şeyh Yusuf Sinan Efendi'nin halifesi, ayrıca dönemin tanınmış
hekimlerinden olan ve halk arasında Merkez Efendi olarak tanınan Şeyh Musa
Muslihuddin Efendi'nin 920'de (1514)
Mevlanakapı dışında tesis etmiş olduğu
tekkedir. Zamanla bir tarikat külliyesi haline gelen bu tekkede, Merkez Efendi'nin bizzat kullanmış olduğu halvethane
ve bununla bağlantılı niyet kuyusu İstan
bul'un dini folklorunda önemli bir yer iş
gal edegelmiştir. Merkez Efendi Türbesi'nin arkasında yer alan ve daha ziyade
çilehane olarak adlandırılan bu mekan.
büyük ihtimalle Bizans dönemine ait bir
ayazmanın içine yerleştirilmiş, böylece
birçok başka tarikat tesisinde gözlendiği üzere burada da Osmanlı döneminden
öneeye ait bir mekan İslami bir kisveye
büründürülmüştür. Zemini avludan 7 m.
kadar aşağıda kalan, ayazma suyunun
toplandığı havuz. moloz taş örgülü ve
demir parmaklıklı istinat duvarları ile kuşatılmış, havuzun güney yönüne halvethane birimi yerleştirilmiştir. Aslında ahşap olduğu bilinen bu mekan Cumhuriyet dönemi onarımlarında demir putrelli
volta döşemelerle donatılmıştır. Halvethaneye dar bir merdivenle inilmekte, merdivenin halvethane katuna ulaştığı noktada başlayan SO cm. enindeki bir dehliz
doğu yönüne ilerleyerek avludaki kuyuya
bağlanmaktadır. Bu geçidin aslında, havuzda biriken suyun fazlasını halvethaneyi basmadan kuyuya aktarmak amacıyla tasarlandığı muhakkaktır. Tekkelerin kapatılmasından önce İstanbul'daki
en ünlü niyet kuyularında n biri olan bu
kuyunun gaipten haber almak isteyenlerin uğrağı olduğu. belirli bir niyetle birtakım duaların okunmasından sonra içine bakıldığında suyun yüzeyinde şekille
rin belirdiği hususunda bir rivayet yaygındır. Cumhuriyet döneminde bu geleneği unutturmak için kuyunun ağzı kilitli
bir demir kapakla kapatılmıştır.
Kocamustafapaşa'da

bulunan, Halvetiyye'den Ramazaniyye'nin merkezi durumundaki 994 (1586) tarihli Bezirganbaşı
Tekkesi'nde, Mimar Sinan'ın son eserlerinden olan cami-tevhidhanenin güneydoğu köşesindeki pencereden geçilen hal-

vethanenin, şimdiye kadar temas edilen
tarikat yapılarında görülenierin aksine
ibadet mekanı ile bir bütünlük arzetmediği gözlenmektedir. Kuzey duvarında avluya açılan bir kapının bulunduğu bu halvethanenin tekkenin kuruluşunda ahşap
olduğu ve duvarların sonradan kagire dönüştürüldüğü kabul edilebilir.
İstanbul Davutpaşa'daki Hekimoğlu Ali
Paşa Külliyesi'nde, aynı zamanda bu külliyenin bünyesindeki tekkenin tevhidhanesi olarak ku llanı lan 1161 (1748) tarihli caminin hariminde dikdörtgen planlı
(ı ,60 x ı ,70 m.) ve beşik tonozlu üç adet
halvethane bulunmaktadır. Harimi sınır
layan duvarların içine. mekan bütünlüğünü bozmayacak şekilde ustaca yerleş
tirilmiş olan bu halvethanelerden ikisi.
mihrabın yer aldığı yarım ku b be ile örtülü çıkintının harime bağlandığı köşelere,
üçüncüsü de batı yönündeki halvethanenin üzerine fevkanl mahfi! katuna yerleş
tirilmiştir. Söz konusu birimler yuvarlak
kemerli birer küçük kapı ile harime açıl
makta, biri harime. diğeri güneye bakan
ikişer ufak pencere ile aydınlanmaktadır.
Kadiriyye tarikatının Eşrefiyye koluna
bağlı olan Hekim oğlu Ali Paşa Tekkesi'nin halvethanelerinde, harim kotunda
yer alanların kapıları üzerinde Seyyid Abdülkadir-i Geylani'nin ve Pir-i Sani Eşre
foğlu Rumi'nin isimleriyle bu tarikatın
sembolleri olan "Kactirl gülleri"nin bulunduğu XIX. yüzyıla ait levhalar dikkati çekmektedir.
İstanbul'da Fatih Haydar'da, Halvetiyye'den Uşşak.ıyye'ye bağlı Salahiyye kolunun merkezi olan 1174 (1760-61) tarihli
Tahir Ağa Tekkesi'nde esas yapının güneydoğu yönünde avlu katunun altında,
Salahiyye plri Şeyh Selahaddin Uşşakl tarafından halvethane olarak kullanıldığı
anlaşılan Bizans dönemine ait. beşik tonozlu alt yapı birimleri bulunmaktadır.
Kocamustafapaşa'da XVIII. yüzyıl sonlarında veya XIX. yüzyıl başlarında kuru-

He kimoğlu

AliPasa
Külliyesi'nde
cami·
tevhidha nenin
batı kesiminde
yer alan
halvethaneleri n
kapıları
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hanelerin mimari gelişimindeki son aşa
mayı temsil etmekte, öte yandan Halvetiyye tarikatının dairevi karakterli devr an zikri ve halvet geleneğiyle Batı kökenli barak üslubun tercihi olan beyzl
planı çok başarılı bir sentez içinde bağ
daştırması ile dikkati çekmektedir. Ayrı
ca Küçük Efendi Tekkesi. halvethanelerin ibadet hacmiyle olan ilişkileri açısın
dan Şeyh Vefa Külliyesi ile Hekimoğlu Ali
Paşa Külliyesi'ndeki cami-tevhidhanelerin varisi ve bir tür sentezi olarak da değerlendirilebilir. Bu arada cami-tevhid-

cemaat yeri, mihrap bölümü ve kütüphane kanadı gibi hem beyii planlı ası l kitleden çıkıntılar teşkil etmekte, hem de
yapının inşa edildiği ll. Mahmud döneminde moda olan ve "Sultan Mahmud güneş i" olarak adlandırılan motifı hatırlata
cak şekilde adeta harimin merkezinden
dağı l an ışınlar meydana getirmektedir.
Batılılaşma dönemi Osmanlı mimarisinde, beyzl planlı ve beyzl kubbeli ana mekan tasarımı ile gerçek anlamda barak
özelliklerin gözlendiği tek dini yapı olan
Küçük Efendi Tekkesi, bir yandan halvet-

lan ve 1825'te yeniden inşa edilen, Sünbüliyye'ye bağlı Küçük Efendi Tekkesi'nin
beyii plan lı cami-tevhidhanesinin çevresinde kapıları harime açılan beş adet halvethane yer alır. Halvethanelerden biri
mihrabın arkasında bulunmakta ve bu
birime mihrabın içinden geçilmektedir.
Geriye kalanlardan ikisi mihrabı barındı
ran çıkıntı ile harimin köşelerine , diğer
ikisi de harimin doğu ve batı yönlerine
yerleştirilm i ş. bütün bu birimler küçük
pencerelerle donatı lmıştır. Halvethaneler
cami - tevhidhaneyi kuşatan kapalı son
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ÖMER ei-HALVETI
(ö. 800/1397, Tebriz)

ı

Zahirüddin Halveti
(ö. 800/1397, Heri)

ı

ı

Ebü Talib (Kırşehirli)
(ö. 824/1421 , Mısır)

ı

ı

ömer Şirvani
(ö. 831/1427, Tebriz)

ı

ı Pirzade (lzzeddin Turkmani'nin oğlu)
(ö. 855/1451 , Meraqa)

ı

Alaeddin Rümi
(ö. 867/1462~3)

ı

ı

Pir Fethullah
(ö. 861/145, Erzincan)

ı

Pir

ı

Ahi Mi rem Halveli
(ö. 812/1409, Kırsehir)
lzzeddin Türkmani
(ö . 828/1425, Meracal

l
l

(ö. 813/1410, Heril

r

Pir Tevekkül
(ö. 837/1433, Sinool

(ö. 850/1446, Mısır)

(ö. 860/1455, Samahı)

ı

ı

YAHYA-yı ŞIRVANi

ı

ı

Sadreddin

(ö.

Hı y avl

868/ 1463~4 .

Bakü)

ı

ibrahim Şirvi!ıni
(ö. 867/1462)

Pir Bahaeddin Erzinciıni ı
(ö. 869/1464, Erzincan)

Şü k rullah

(ö. 868/ 1463)

1
Pir Ahmed Erzinciıni
(ö. 870/1465, Erzincan)

ibrahim Ümmi Sinan

(ö. 958/1 ~51.' istanbul)
SINANIYYE

l
ı

Mustafa Muslihuddin
(ö. 1099/1688)
MUSLiHiYYE

Ahmed Cahidi
(ö. 1070/:659,Çanakkale)
CAHIDIYYE

ı

Mehmed Buhüri
(ö. 1039/1630)
BUHÜRiYYE

ı ı
ı
ı
ı

ı

ı

ibriıhim Tiıceddin

ı

ı

(ö . 883/1478, Kavseril

Alaeddin Uşşaı<t
lö. 890/ 1485, Usakl

ı

Yiğitbaşı Ahmed Efendi

ı

Şaban-ı Ve
(ö. 976/1569, Ka•
şABANiYY

Hasan Hüsameddin
(ö. 1001/1593, istanbul)
USSAKIYYE

ı

Mahfi Ramazan Efendi ~
(ö. 1025/161_6, Istanbul)
RAMAZANIYYE

~

Mehmed Cemaleddin
(6. 1164/1751 , istanbul)
CEMALIYYE

Hasan Burhaneddin
(ö. 1074/16~, Istanbul)
CIHANGIRIYYE

Karabaş-ı V
(ö. 1097/1685-86

KARABI\Ş_IY

Selahaddin U ş şaRI
(ö. 1197/1 783, istanbul)
SALAHIYYE

ı

Mehmed Nasühi
(ö. 1130/1 717, Istanbul),
NASÜHIYYE

Ahmed Raüfi
(ö. 1170/1757, istanbul)
RAÜFiYYE
Nüreddin Cerrahi
(ö. 1133/1721 , 1stanbul)
CERRAHIYYE

ı

l

ı

Mehmed Hayati
(ö. 1180/1766-67, Ohri)
HAYATIYYE

ı

ı

Niyazi Mısri
(ö. 1105/1 694, Limni)
MISRIYYE

AhmedZühri
(ö. 1157/ 1744, Selanik)
ZÜHRIYYE

ı
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l
l

ibrahim Kubadi

(ö. 910/ 1504, Manisa)
AHMEOIYYE

ı

l

Seyteddin Halveti

r

Çerkeşi

Mustafa
(ö. 1229/1813, Çankırı)
CERKESIYYE

ı

Geredeli Halil
(ö. XIX. y üzyıl , Bolu)
HALILIYYE

-ı

Kuşadalı lbra
(ö. 1262/1846, ~
iBRAHIMI'Y'

Ahmed b. Muhammed ed-Derdir
(ö. 1201/1 786, Kahire)
DERDlRIYYE

ı

Muhammed b. Abdı
(ö. 1207/1792-93,
EZHERiYY

Ahmed es-Siıvi
(ö. 1241/1825, Medina)
SAViYYE

ı

HALVETiYYE
hanenin batısında avlu zemini altında
yer alan halvethane de Ahmed Yesevl'den beri süregelen tahtani halvethane
geleneğinin XIX. yüzyılda hala canlılığını
koruduğunu göstermektedir.
İslam mimarisi tarihinde henüz yeterince araştırılınam ış bir konu teşkil eden
halvethaneleri şimdilik ibadet hacmine
bağımlı olanlar ve ibadet hacminden bağımsız olanlar şeklinde iki ana grupta toplamak mümkündür. Halvetin kökeninde.
Hz. Musa'nın Tür dağındaki kırk günlük
halvetinin yanı sıra Hz. Muhammed'in

sünneti olan itikafın bulunduğu bilindiği
ne göre tarikat yapılarında. namazların
farzları ve sünnetleriyle taat hükmündeki zikirlerin ifa edildiği rnekanlara bağım
lı olan halvethaneleri Hz. Peygamber'in
M escid-i Nebevl'nin hariminde özellikle
ramazan aylarında gerçekleştirdiği itikatların, bağımsız halvethaneleri de Hz.
Musa'nın Tur dağındaki halvetinin ve Hz.
Muhammed'in Hira dağındaki (Cebelinur)
itikatlarının tasawuf ehlince sahip çıkıl
mış ve yüzyıllarca yaşatılmış mirası olarak değerlendirmek gerekir.

ömer ei-Halvet1'den Yahya-yı Sirvan1'ye ulasan Halvetiyye silsilesiyle
tarikatın dört ana subesini ve bunların kollarını gösteren sema

r
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Muhammed b. Abdülkerim el-Medeni
(ö. 1189/1775)

SEMMANiYYE

Kemiıleddin Mustafa
(ö. 1199/1784, Gazze)
KEMALiYYE
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HALVETİYYE

Feyzüddin Hüseyin
(ö. 1309/1891-92, Mısır)

(4;;_,.ı;;..ıı )

FEYZiYYE

Ömer el-Halveti'ye
(ö. 800/1397-98)

nisbet edilen
müd b. Abdurrahman
1208/1794, Cezayir)

Ahmed b. Muhammed et-Ticiıni
(ö. 1227/1812, Fas)

Merviın b. Muattal
(ö. 1329/1911 , Kahire)

TICANiYYE

MERVANiYYE

RAHMANIYYE
Şerif

Ahmed Hamahullah
(ö. 1943, Fransa)

HAMALIYYE

L

İslam dünyasının en yaygın tarikatı.
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Hazar denizinin güneybatısında bulunan Geylan bölgesindeki Lahkan'da doğup büyüyen ömer el-Halvetl. İbrahim
Zahid-i Geylani'nin halifesi olarak Ha-
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