
 
 

 

 

 

 

 
HALVETİN GEREKLERİ 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

İnşallah yarın ikindiden sonra, akşamleyin Recep başlıyor. Bu sene Recep’te, 

inşallah, bildiğiniz gibi halvet yapacağız. Çoğu insan “Ne yapacağız?” diye soruyor çünkü 

kısmi halvet var, isteyen yapabilir.  

Zaten niyet aynı olacak. Allah rızası için, Peygamber (s.a.v.) için, nefsimizi terbiye 

etmek için, kırk gün Allah’ın emirlerini, insanlardan uzak bir şekilde uzlet üzerine yapmaya 

diye niyet edeceksiniz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) demiştir ki: “Kırk gün ihlasla kalbini 

tutan insanın, kalbinde hikmet pınarları açılır.” Hepimize hayırlar olur inşallah. 

 Birinci yapılacak şey, inşallah o gün gusül abdesti alıp, ondan sonra Allah rızası için 

niyet etmek. Allah’ın rızasını talep ederek, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) rızasını talep 

ederek kırk gün halvete niyet edeceğiz. Gusülden sonra niyet ederiz, Besmele çekip, ondan 

sonra da inşallah bu vazifeye başlarız.  

Akşamdan sonradır, vazifeler akşamdan sonra başlıyor. Normalde evvabin 

namazını altı rekât kılarız, yirmi olacak. Ondan sonra, yatsıdan sonra vazifeleri 

tamamlayıp, yatıp, teheccüd vaktinde kalkacak. Gusül abdesti almak lazım. Bazen olur da 

alamazlar; abdest alıp, sabah okunana kadar gece namazları, tesbihat, Kur’an vazifeleri 

yapabilirler.  

Namaz kılındıktan sonra da işraka kadar bin tane Besmele çekilecek. İşrak namazı  

kılınacak, ondan sonra En’am suresi okunacak. Bu, kırk gün yapılacak. Allah kabul etsin. 

En’am suresini sabah okuyamayan, gün içinde de okuyabilir. Ondan sonra da kuşluk 

kılınır. Kuşluk namazı on iki rekât kılınacak. Kuşluktan sonra biraz istirahat edip kalkılır. 

Tam halvet yapacak olan kişi akşama kadar bir cüzden sekiz cüze kadar Kur’an 

okuyabilir. Delailü’l-Hayrât da günlük değil, kısım kısım okunur. Birinci bölüm, ikinci 

bölüm, öyle okunacak. Lafza-i Celal (Allah Zikri), on binden başlayıp ne kadar 

yapabilirsen. On bin lisanla, on bin de kalple. Salavat-ı Şerif beş binden başlar, Lafza-i 

Celal de on binden başlar.  

 



 
 

 

 

 

 

 

O gün ne kadar yapabilirse yapsın. Bunları böyle inşallah, çoğaltarak devam edecek, 

en sonunda halvet bitmeye yakın, azaltarak normal seviyesine getireceğiz inşallah.  

Bin tane de ihlas, günlük. Ayetel kürsi de yüzden bine kadar yapabilen yapsın. 

Yapamayan en azından yüz tane yapması lazım. Hâl filan gelirse yani öyle bir zuhurat 

olursa, onu da yazmaya izin var.  

Vazifeler bunlar. Dediğimiz gibi, hem tam yapmak isteyen için hem kısmi yani 

teheccüdden işraka kadar yahut ikindiden yatsıya kadar yapılabilir. Bunların tabi hepsini 

yetiştiremezler, yetiştirebildikleri kadar yapabilirler. Kırk gün inşallah tamam olur, feyzini 

de alırız inşallah.  

Dünya hali iyi değil. Bu halvetin bize de insanlara da faydası olsun inşallah. Hıfzı 

muhafaza altında olalım. İslam’ın nusreti için, İslam dini, Allah kelimesi ilay olsun diye 

inşallah böyle niyet ettik. Allah kabul etsin, Allah yardımcımız olsun, Allah nefsimize 

bırakmasın.  

Halvete girdik diye kibir yapmak olmaz. İnşallah sırf Allah rızası için yapıyoruz. 

Bize bu hizmeti nasip etti diye Allah’a şükretmemiz lazım, binlerce şükretmemiz lazım. 

İnşallah Allah kolay getirsin, nefsimize uydurmasın. Nefsimizi zapt etmek için de vesile 

olsun inşallah.  

Velhamdülillahi Rabbil âlemin  

El Fatiha 
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