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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 yete
rince araştırılınam ış bir konu teşkil eden 
halvethaneleri şimdilik ibadet hacmine 
bağımlı olanlar ve ibadet hacminden ba
ğımsız olanlar şeklinde iki ana grupta top
lamak 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 hükmünde
ki zikirlerin ifa edildiği rnekanlara bağım
lı olan halvethaneleri Hz. Peygamber'in 
M escid-i Nebevl'nin hariminde özellikle 
ramazan aylarında gerçekleştirdiği iti
katların, 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 ola
rak değerlendirmek gerekir. 

ömer ei-Halvet1'den Yahya-yı Sirvan1'ye ulasan Halvetiyye silsilesiyle 
tarikatın dört ana subesini ve bunların kollarını gösteren sema 
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İslam dünyasının en yaygın tarikatı. 
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Hazar denizinin güneybatısında bulu
nan Geylan bölgesindeki Lahkan'da do
ğup büyüyen ömer el-Halvetl. İbrahim 
Zahid-i Geylani'nin halifesi olarak Ha-
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HALVETiYYE 

rizm'de irşad faaliyetinde bulunan am
cası Ahi Muhammed Halveti'ye (ö. 780/ 
1378-79) intisap etmiş. onun ölümünden 
sonra da irşad makamına geçmiştir. Ömer 
ei-Halveti. daha sonra Karakoyunlu haki
miyetinde bulunan Tebriz'e giderek irşad 
faaliyetini burada sürdürmüştür. Tarikat 
silsilesi, Ahi Muhammed vasıtasıyla İbra
him Zahid-i Geylani'ye nisbet edilen. an
cak ku rumiaşmış bir tarikat halini alma
yan Zahidiyye silsilesiyle birleşir. Silsile, 
İbrahim Zahid-i Geylani'nin hafifesi Sad
reddin Erdebill'de Safeviyye. Ömer ei
Halveti'de Halvetiyye tarikatına dönüş
müştür. Safeviyye'den Bayramiyye, Bay
ramiyye'den Celvetiyye tarikatı doğmuş. 
kendisinden birçok şubenin meydana çık
tığı Halvetiyye ise islam dünyasının en 
yaygın tarikatı olmuştur. Ömer el-Halve
tl'nin vefatından sonra tarikatın silsilesi 
Ahi Mlrem (Emre, ö. 812/1409), Hacı iz
zeddin (ö. 828/1425), Sadreddin-i Hiyavl 
(ö. 860/1455) şeklinde devam ederek ta
rikatın ikinci plri, bir bakıma gerçek ku
rucusu olan Seyyid Yahya-yı Şirvanl'ye 
ulaşmıştır. Halvetiyye tarikatında önemli 
yerleri olan Ahi Muhammed Geylan'daki 
Heri'de vefat etmiş. Ömer ei-Halvetl yi
ne bu bölgedeki Lahkan'da doğmuş, 
Yahya-yı Şirvanl ise Şamahı'da doğup 

Halvetiyye tarikatı seceresi (Oriental Miniatures, Tash
kent 1980, s. 67) 
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868'de (1463-64) Bakü'de vefat etmiştir. 

Bu sebeple Halvetiyye tarikatı Azerbay
can'da kurulmuş. gelişmiş ve buradan 
Anadolu'ya, Anadolu'dan da Balkanlar, 
Suriye, Mısır. Kuzey Afrika, Sudan. Habe
şistan ve Güney Asya'ya yayılmıştır. Hal
vetiyye Anadolu'ya Sadreddin Hiyavl'nin 
halifelerinden Amasyalı Pir İlyas tarafın
dan getirilmiştir. Yahya-yı Şirvanl'nin en 
önemli halifeleri Dede Ömer ROşenl, RO
şenl'nin ağabeyi Alaeddin Ali. Pir Şükrul
lah Ensarl. Hablb Karaman(, Muhammed 
Bahaeddin Erzincan( ve Ziyaeddin Yusuf 
Şirvanl'dir. Hablb Karamanı vasıtasıyla 
Halvetiyye'de bir kol daha meydana gel
miştir. Bu kol, tarikatı Anadolu'nun çe
şitli bölgelerine yayan Karamani'nin en 
önemli hafifesi Cemal Halife diye bilinen 
Cemaleddin İshak Karamani ( ö. 933/1527) 
vasıtasıyla İstanbul'a da yayılmıştır . 

Halvetiyye tarikatı ROşeniyye (kurucu
su Dede Ömer ROşenl, ö. 892/1487). Ce
maliyye (kurucusu Cem.31-i Hal vet!. ö . 899/ 
1494). Ahmediyye (kurucusu Yiğitbaşı Ah
med Şemseddin, ö. 9 I 0/1 504) ve Şemsiy
ye (kurucusu Şemseddin Sivasl, ö. I 006/ 
ı 597) şeklinde dört anakola ayrılmış. bu 
kollardan çeşitli şubeler meydana gel
miştir. 

Halvetiyye'de seyrü süiOk yedi isimle 
(la ilahe illallah, Allah. hO , hak. hay, kay
yum, kah har) yapılır. Haririzade tarikatın 
esasını kelime-i tevhid zikri, açık ve gizli 
yedi isimle meşgul olma, vekayi' ilmiyle 
kalbi tasfiye ve tabirle te'vil şeklinde 
özetler (Tibyan, ı. 343) Yedi isimle sü!Ok 
Ömer ei-Halvetl'den önce İbrahim Za
hid-i Geylani tarafından uygulanmıştır. 
Halvetiyye şubelerinin kurucuları olan 
şeyhler kendi ictihadlarına göre esma 
sayısını azaltıp çoğaltmışlardır. Mesela 
Dede ömer ROşenl vehhab, fettah. va
hid. ahad, samed; Şemseddin Sivasl de 
kadir. kavl. cebbar, malik. vedOd isimle
rini ekleyerek bu sayıyı on ikiye çıkarmış
lardır. NOreddin Cerrahi ilk yedi isme 
usul, sonraki beş isme alim ve azim isim
lerini de ekleyerek "fürO" adını vermiş, 

ayrıca tebdllat ve tebeddülat adıyla on 
dört isim daha ekleyerek sayıyı yirmi se
kize ulaştırmıştır (bk. DİA , VII, 418). 

Yedi isme karşılık nefsin emmare. lev
vame, mülhime. mutmainne. raziye, mar
ziyye ve kamile olmak üzere yedi sıfatı 
vardır. Sıfatlarla süiOkün türleri, alem
ler, haller, mahaller. varidler. şühüdlar. 
isimler ve nurlar arasında belli bir ilişki 
vardır. Mesela birinci makamda nefsin 
sıfatı "emmare", süiOkün türü "seyr ilel
lah", alemi "şehadet", hali "zevk", mahal-

li "sadr", varidi "şeriat", şühOdü "tevhid-i 
ef'al", ismi "la ilahe illallah", nuru "ma
vi"dir. İkinci makamın da kendine has sı
fatı. seyri. alemi. hali. mahalli. varidi, şü
hOdü, ismi, rengi ve nuru vardır. Bu du
rum değişerek yedinci makama kadar 
devam eder. SOfilere göre Allah ile kulu 
arasında bazısı zulmetten. bazısı nurdan 
yetmiş bin perde vardır. Yedi makamdan 
her birine on bin perde düşer. Müridin 
bir üst makama geçebilmesi için on bin 
perdeyi aşması gerekir. 

Halvetiyye tarikatında müridin her gün 
tek başına okuduğu zikirler, dualar ve 
virdler vardır. Bunlar haftanın günlerine 
göre değişir. Yahya-yı Şirvani'nin Virdü's
settar'ının okunmasına önem verilir. Ay
rıca haftanın belli günlerinde tekkeler
de cehrl olarak topluca icra edilen zikre 
"darb-ı esma. devran. hadra" gibi isimler 
verilir. Devranda ilahiler okunur. Otura
rak bir halka oluşturan müridier zikre 
ayakta devam eder. daha sonra da dev
rana başlarlar (b k. DEVRAN). Zikir yapılır
ken mOsikiye önem verilir ve başta ney, 
kudüm ve defolmak üzere çeşitli mOsiki 
aletleri kullanılır. Bundan dolayı kendile
rine karşı çıkan bazı alimierin itirazlarını 
reddetmek için Halvetller devranı savu
nan eserler yazmışlardır. 

Halvetiyye'de nefsin kötülükten ve gü
nahlardan arındırılması esastır. Bunun 
yolu da dille, kalple, ruhla ve sırlayapılan 
zikirdir. Genellikle tasawufta önem veri
len az yeme. az konuşma. az uyuma. in
ziva. zikir. fikir. şeyhe gönülden bağlı ol
ma ilkelerine Halvetllik'te hassasiyetle 
uyulur. Müşahede mertebesine ulaşmak 
için mücahede şarttır. 

Halvetiyye tacı 
(İstanbul Belediye Müzesi, Envanter nr. 3096/9) 



Halvetiyye'nin birçok kolu Muhyiddin 
İbnü'I-Arabl'nin vahdet-i vücud görüşün
den etkilenmiş, bu etki Ahmediyye kolu
nun Mısriyye şubesinin kurucusu Niyazi-i 
Mısrl'de en ileri dereceye ulaşmıştır. Bu 
etkiyi yaygınlaştıran Niyazi-i Mısrl Halve
tiyye dışında diğer bazı tarikatları da et
kilemiştir. 

Halvetl tekkeleri 192S'te Türkiye'de tek
kelerin kapatılmasıyla faaliyetlerine res
men son vermişlerse de bazan gizli, ba
zan açıktan zikir ve ayinlerini icra etme
ye devam etmişlerdir. Bu tarikatın birçok 
kolu bugün Türkiye, Suriye, Mısır, Balkan
lar ve Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyet
lerini sürdürmektedir. 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

HAM 
(ı" l> ) 

Hz. Nfıh'un oğullarından biri. 
_j 

Kur'an-ı Kerim'de Ham'dan bahsedil
mez. Thvrat'ta, Hz. Nuh'un üç oğlundan 
biri olarak genellikle Sam ve Yafes ara
sında zikredilmekle birlikte (Tekv!n. 5/32; 

6/10; 7/13; 10/l; ı. Tarihler l /4) Nuh'un 
küçük oğlu olduğu belirtilir (Tekv!n, 9/ 
24). Hz. Nuh soo yaşını geçtikten sonra 
doğan Ham (Tekv!n, 5/32). tufandan ön
ce evli olan diğer kardeşleri gibi eşiyle bir
likte gemiye binmiştir (Tekv!n, 7/13) Tev
rat'taki bilgilere göre tufandan sonra 
üzüm yetiştiren ve şarap imal eden Nuh 
bir defasında iyice sarhoş olup çadırında 
çıplak kalmış, babasını çıplak durumda 
gören Ham dışarıdaki kardeşlerine duru
mu haber vermiş, onlar da bir elbise geti
rerek babalarına giydirmişlerdir. Sarhoş
luğun etkisinden kurtulan Nuh Ham'ın 
kendisine ne yaptığını anlayınca onun oğlu 
Ken'an'ı lanetlemiştir (Tekv!n, 9/20-27). 

Ham'ın işlediği suçun mahiyetiyle, ken
disinin değil oğlu Ken'an'ın Ianetlenme
sinin sebebi revrat'ta bildirilmemekte. 
ancak yahudi tefsirlerinde çeşitli yorum
lar yer almaktadır. Yahudi din bilginleri. 
işlenen suçla verilen ceza arasında bir uy
gunluk bulunduğunu savunurlar. Bu ko
nuda çeşitli yorumlar yapılmıştır. Bunlar
dan birine göre Ham, babasını çıplak gö
rünce dördüncü bir oğul sahibi olmasını 
önlemek için onu hadım etmiş. Nuh da 
Ham'ın dördüncü oğlu Ken'an'ı lanetle
miştir. Bir başka yorumda Ham baba
sıyla cinsel ilişkide bulunmuş (Talmud, 
Sanhedrin, 70•), ancak babası ve iki kar
deşiyle birlikte daha önce Tanrı tarafın
dan mübarek kılındığı için (Tekv!n. 9/l) 
Nuh onun yerine Ken'an'ı Ianetlemiştir. 
Diğer bir rivayette ise Ham babasını çıp
lak durumda görünce gülmüş ve üstünü 
hemen örteceği yerde gidip öteki kardeş
Ierine haber vermiş ve böylece suç işle
miştir. Suçlu olduğu için de oğlu Ken'an 
Ianetlenmiş ve Ham'ın soyundan gelen 
Mısırlılar'la Habeşler esir alınıp oturak 
yerleri açık olarak sürgün edilmek sure
tiyle (işaya, 20/4) cezalandırılmıştır. Ayrı
ca Ham Adem ile Hawa'nın cennette 
iken giydikleri, Tanrı'nın diktiği ve Nuh ta
rafından muhafaza edilen elbiseleri gemi
den çıkışta çalarak saklamış . elbiseler 
kendisinden oğlu Kuş'a, ondan da oğlu 
Nimrod'a geçmiştir. Bu arada Ken'an'ın 
Ianetlenmesinin sebebini suçu onun işle
mesine bağlayanlar da vardır. 

İlahi vahyin genel esprisiyle hiçbir şe
kilde bağdaşmayan. akl! ve ilmi temel
den de yoksun olan bu yorumlar bir ke
nara bırakılırsa Nuh'un çocuklarıyla ilgili 
Tevrat metinlerinde çelişki olduğu görü
lür. Şöyle ki, Tekvln'de (9/24-27) Ken'an 
lanetlenip kardeşlerine kul olması için 
beddua edildiği bildirildikten sonra kar-

HAM 

deşleri olarak Sam ve Yafes sayılmakta, 
fakat Ham'dan hiç bahsedilmemektedir. 
Şu halde bu bölüme göre (Tekv!n, 9/20-
27) Nuh'un çocukları Sam, Yafes ve Ken
'an'dır. Bu takdirde Tekvln'deki (9/24) 

"küçük oğlu " nitelemesi Ham'ı değil Ken
'an'ı ifade etmektedir. Diğer taraftan 
Nuh'un sadık bir adam ve kamil bir insan 
olup Allah ile yürüdüğü, Sam, Ham ve Ya
fes adında üç oğlunun bulunduğu belirti
lir (Tekv!n, 5/32; 6/9-10). Araştırmacılara 
göre, tufan kahramanı olan masum ve 
kamil Nuh ile tufan sonrası bağ dikip 
üzüm yetiştiren ve sarhoş olan Nuh'tan 
söz eden bu iki rivayeti uzlaştırmak is
teyen Kitab-ı Mukaddes yazarı Tekv!n'e 
(9/18. 22) " ... babası Ham" ifadesini ekle
yip çelişkiyi gidermeye çalışmıştır (/DB, 
ll, 515; lll, 555). 

Nuh'un. tarunu Ken'an'ı Ianetlernesi
ne dair Tevrat metni İsrailırkının üstün
lüğünü ön planda tutan Yahvist yazara 
aittir ve muhtemelen bu yazar İbrani
ler'in dikkatini. Sam ve İbrahim'in çocuk
larına vaad edilmiş toprakları o dönem
de işgal etmekte olan Ken'anlılar'ın ata
sına çekmek için Ianetierne hadisesini 
zikretmiş ve Ham'ın Ken'an'ın babası ol
duğu ibaresini eklemiştir. Öte yandan 
Nuh'un. Ham'ın dört oğlundan sadece 
birini yani Ken'an'ı Ianetlernesi de İsrai
loğulları'nın Ken'anlılar'a düşman olma
sına bağlanabilir. 

Tevrat Ham'ın Kuş, Mitsraim, Put ve 
Ken'an adlarında dört oğlu olduğunu bil
dirmekte ve bunların çocukları hakkında 
bilgi vermektedir (Tekv!n, 10/6-20). Kuş'un 
Habeşler'in atası olduğu , Ham gemide 
iken cinsi münasebette bulunduğu için 
de derilerinin siyah olduğu rivayet edil
mektedir (Talmud, Sanhedrin, l08b; EJd., 
V. 1174). Mitsraim'in nesiinin ise Mısır 
halkını oluşturduğu ileri sürülmüştür. 
Kitab-ı Mukaddes'e göre Ham! ırk. Batı 
Filistin'den Afrika'ya kadar uzanan böl
geyi kuşatmaktadır (!DB, ııı. 236). 

Tufandan sonra insanlığın yeniden tü
reyişiyle ilgili olarak revrat'ın verdiği bil
gileri kabul eden bazı Batılı ırk ve dil bi
limcileri Ham! ırk ve Hami dil tabirlerini 
kullanmaktadırlar. Bunlara göre Arap un
surlar hariç Mısırlılar. Sudanlılar, Habeş
ler, Serberiler vb. Afrika kavimleri Ham'
dan türemiştir. Yine bunlara göre Ham! 
dil üç gruba ayrılmaktadır: Berber! veya 
Libya diyalekti, Kuş veya Etiyopya dili, 
Eski Mısır dili. 

İslami kaynaklarda Ham'a dair verilen 
bilgiler yahudi rivayetlerine benzemek-
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