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UYVAR

de 40.000’i aþan nüfusuyla Nitra idarî bö-
lümünün sýnýrlarý içindedir. Önceleri Ma-
carlar çoðunluðu teþkil ederken 1991’den
sonra Slovak nüfusu arttý (% 70). Ayrýca
burada Almanlar da yaþamaktadýr. Sana-
yi tesisi olarak makine ve gýda sanayii ile
elektrikli ev aletleri yapýmýndan söz edile-
bilir. Tarihî kalesinin yalnýzca bir parçasý
günümüze ulaþmýþtýr.
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Türk mûsikisi bestekârý.˜ ™

Ýstanbul Fatih’te Draman semtinde doð-
du. Doðum yýlý pek çok eserde 1872 ola-
rak kaydedilmiþse de Baþbakanlýk Arþi-
vi’ndeki belgede 1873 yýlý bulunmaktadýr.

Posta ve Telgraf Nezâreti ambar memur-
larýndan Ýþkodralý Mustafa Aða’nýn oðlu-
dur. Ýbtidâîyi bitirdikten sonra Fâtih Aske-
rî Rüþdiyesi’ne devam etti. Bu sýrada ba-
basýnýn vefatý üzerine öðrenimini Dârüþ-
þafaka’da sürdürdü. Buradan mezuniye-
tinin (1892) ardýndan Posta ve Telgraf Ne-
zâreti Muhasebe Kalemi’nde göreve baþ-
ladý. Bir süre sonra gümüþ iftihar madal-
yasýyla ödüllendirildi. Ta‘lîm-i Mûsikî ya-
hut Mûsikî Istýlâhâtý adlý eserinin yayým-
lanmasý dolayýsýyla 30 Temmuz 1893’te
alýndýðý Muzýka-i Hümâyun’daki görevi 13
Mart 1895 tarihinde istifa edinceye kadar
devam etti. Ardýndan Maarif Nezâreti’nde
kýrk yýla yakýn bir süre çalýþtý. Ýlk görevi An-
kara Mekteb-i Ýdâdîsi Türkçe, coðrafya ve
defter tutma usulü muallimliðidir. 20 Ocak
1896’da Ýstanbul’da Topkapý Merkez Rüþ-
diyesi Türkçe, Farsça ve matematik mual-
limliðine getirildi. 10 Ekim 1898 – 27 Tem-
muz 1901 tarihlerinde Maarif Nezâreti
Mektûbî Kalemi kâtip muavinliði yaptý. 14
Kasým 1900’de Mercan Ýdâdîsi hesap ve
hendese muallimliði, 1 Mart 1901’de Ra-
sathâne-i Âmire kâtipliði görevlerinde bu-
lundu. 13 Eylül 1898 – 14 Eylül 1902 ta-
rihleri arasýnda Dârüþþafaka’da sekizinci sý-
nýfa mekanik, altýncý sýnýfa fahrî olarak ce-
bir dersleri okuttu. 15 Eylül 1902’de cebir
muallimliðinin yaný sýra Mercan Ýdâdîsi’n-
de de hendese ve hesap dersleri verdi. 22
Ekim 1903 tarihinde Dârüþþafaka’daki ce-
bir dersini býrakýp yine fahrî olarak Fars-
ça muallimliði yaptý. 14 Aralýk 1905’te Dâ-
rüþþafaka’daki muallimliðinden ayrýlmasý-
nýn ardýndan 29 Mart 1906’da Maarif Ne-
zâreti Sicill-i Ahvâl Þubesi mümeyyizliði-
ne getirildi. 3 Mart 1905’te rütbesi “sâni-
ye”ye yükseltildi. Mercan Ýdâdîsi’nde de-
vam eden görevine 14 Ocak 1909’da Top-
kapý Rüþdiyesi kýraat ve ma‘lûmât-ý mede-
niyye muallimliði ilâve edildi. 1 Eylül 1909’-
da Mekâtib-i Rüþdiyye müfettiþliði görevi
yanýnda iki ay sonra Ýstanbul Ýdâdîsi’nde
hesap muallimliðiyle vazifelendirildi. 1 Ka-

larýna, imparatorluk askerlerine, özellikle
de yönetimi altýndaki köylere karþý acýma-
sýz tutumuyla bilinen Sührab Mehmed Pa-
þa’nýn yerine geçti. Seydi Mehmed Paþa,
Osmanlý idaresindeki köylerden vergi top-
lanmasýnda titiz davrandý, otoriteyi yeni-
den kurmaya çalýþtý.

Uyvar kesimindeki anlaþmazlýklar ve
Habsburglar’ýn sýnýr boyunda yeni kale ve
askerî istihkâmlar yapmasý Osmanlý tara-
fýnca 1683’teki Viyana seferinin baþlýca se-
bebi olarak ilân edildi. Uyvar’da oturan Va-
li Hasan Paþa, Váh’ta ve diðer bölgelerde
Osmanlý idaresini yeniden kurmaya gay-
ret etti. 1683 Haziranýnýn baþlarýnda Uy-
var, Lorraine Dükü Charles de Lorraine ta-
rafýndan kýsa süren baþarýsýz bir kuþat-
maya mâruz kaldý. Uyvar Valisi Þeyhoðlu
Ali Paþa yardýma gelerek kaleyi güçlendir-
di. Fakat Viyana bozgununun ardýndan
baþlayan süreçte Uyvar müttefik hýristi-
yan birliklerince kuþatýldý. 7 Temmuz’da
baþlayan kuþatma sonunda kale ve þehir
Habsburg idaresine girdi (19 Aðustos 1685);
bölgedeki Osmanlý varlýðý sona erdi.

Habsburglar’ýn eline geçtikten sonra Uy-
var, Estergon piskoposluðunca þehir im-
tiyazýna kavuþtu (1691). Fakat burasý Ka-
tolik Habsburg idaresine karþý isyanlarýn
merkezi haline geldi. Ýmparator VI. Char-
les, 1724-1725’te âsilerin burada toplan-
masýný önlemek için surlarýn önemli bir
bölümünü yýktýrdý. Þehir Avusturya-Ma-
caristan Ýmparatorluðu’nun parçalanma-
sýnýn ardýndan ortaya çýkan Çekoslovakya
sýnýrlarýna dahil edildi. 1938-1945 yýllarýn-
da II. Dünya Savaþý’nda Macarlar’ýn kontro-
lü altýna girdi. Fakat müttefiklerin aðýr
bombardýmanýna uðradý ve yýkýldý. Savaþ-
tan sonra yeniden Çekoslovakya’ya býra-
kýldý. Çek ve Slovakya’nýn ayrýlmasý üzerine
Slovakya sýnýrlarý içinde kaldý. Günümüz-
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kin Oransay tarafýndan sadeleþtirilerek ba-
zý ilâvelerle 1964’te Ankara’da, ayný yýl Ýb-
râhim ed-Dakuký tarafýndan Arapça’ya ter-
cüme edilerek Baðdat’ta yayýmlanmýþ, yi-
ne Ýbrâhim ed-Dakuký’nin esere el-Müsted-
rek adýyla yazdýðý zeyil 1965’te Baðdat’ta
neþredilmiþtir). 2. Notalý Mektep Þarký-
larý (Ýstanbul 1330). 3. Osmanlý Genç-
lerine Tuhfe (Ýstanbul 1333). 4. Mûsikî
Nazariyatý (Ýstanbul 1339). 5. Ýbtidâî No-
ta Dersleri (Ýstanbul 1332, 1333, 1334).
Ayrýca Kavâid-i Fârisî adlý bir eseri neþ-
redilmiþ (Ýstanbul 1315), mûsiki konulu
Hayâtü’l-ervâh adlý kitabý ise henüz ya-
yýmlanmamýþtýr.
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Belirli bir ruhsal olgunluða ulaþmak
amacýyla dünya hayatýndan

ve sosyal çevreden uzaklaþarak
arzularý sýnýrlamaya çalýþma,
münzevi bir yaþam sürme.

˜ ™

Çile, inzivâ ve zühde (asetizm) yer ve-
ren dinî geleneklerde uzlet yaþantýsý ruh-
sal olgunluða ulaþma ve arýnmanýn bir yo-
lu olarak görülür. Mistik din yorumlarýnýn
yaygýn olduðu Hint dinleri, Hýristiyanlýk,
Yahudilik ve Ýslâm geleneklerinin yaný sý-
ra Maniheizm gibi gnostik inanç sistem-
lerinde günahlardan arýnmak, gerçeði kav-

ramak ve mânevî olgunluða eriþmek ama-
cýyla uzlet yaþantýsýna yer verilir. Bütün bu
geleneklerde uzletin iki önemli karakteris-
tiði dikkati çeker: Sosyal çevreden ve dün-
ya tutkularýndan elden geldiðince uzak-
laþmak, teemmül ve istiðrakla ruhsal ay-
dýnlanmayý amaçlamak.

Uzletle asetizm ve manastýr yaþantýsý
arasýnda yakýn bir iliþki vardýr; zira uzlet
asetizme dayalý manastýr yaþamýnýn ay-
rýlmaz bir parçasýdýr. Her ne kadar arala-
rýnda fark varsa da oldukça erken dönem-
lerden itibaren birçok gelenekte asetik ya-
þantýnýn varlýðý bilinmektedir. Meselâ es-
ki Yunan’da Pisagorcular, Stoacýlar, sofist-
ler, Eleusis misterleri ve Sinikler arasýnda
asetik yaþantýya ver verilmiþtir. Hinduiz-
me baðlý bazý akýmlarla Jainizm’de ruhsal
arýnmayý saðlamak ve devam edegelen
ruh göçü sürecinde bir sonraki yaþamda
daha iyi bir konumda doðabilmek için ase-
tik yaþama önem verilir. Upaniþadlar döne-
minden itibaren Hindu geleneðinde ken-
dini tamamen meditasyona vermek ama-
cýyla toplumdan ayrýlarak ormanda yaþa-
yan keþiþler mevcuttur. Benzer þekilde Bu-
dizm’de de ideal bir dinî hayatýn manas-
týrlarda keþiþ hayatý sürmekle mümkün
olacaðý kabul edilir. Yahudilik’te milâttan
önce II. yüzyýldan beri düzenli münzevi ha-
yatýn varlýðý bilinmektedir. Hýristiyanlýk’ta
da III. yüzyýldan itibaren bu geleneðe yer
verilmiþtir (bk. KEÞÝÞ). Asetik tutum ve
davranýþlar, hem bu yaþamý sürdüren ki-
þinin kendi günahlarý hem de diðer insan-
larýn günahlarý için bir kefâret þeklinde
kabul edilir. Uzlet, sessizlik ve meditasyo-
nun yaný sýra az yeme içme ve az uyuma
gibi ýlýmlý bir asetizmi benimseyen keþiþ-
lerin çoðunlukta olmasýna raðmen kendi-
ne eziyet etmeyi ve dünyadan tamamýy-
la baðýmsýzlýk yolunu seçerek katý asetik
yaþantýya yer verenler de vardýr. Meselâ
“hava giyenler” diye bilinen Jainist akým
mensubu keþiþler, hiçbir þey yiyip içmeme
þeklindeki katý asetizm uygulamakta ve
hiçbir canlýyý incitmemek amacýyla tama-
men çýplak yaþamayý tercih etmektedir.

Ýnsanýn gerçek benliðini meydana geti-
ren ruhun ilâhî âlemden maddî âleme ve
bunun bir parçasý olan bedene düþtüðü-
nü var sayan, ruhun kurtuluþunun maddî
âlemden ve bedenden elden geldiðince
uzak durulmasý gerektiðini düþünen gnos-
tik geleneklerde uzlet yaþantýsýna önem
verilir. Yeryüzü yaþantýsý ve beden ruhun
hapishanesi, zindaný ve mezarý olarak de-
ðerlendirilir. Maniheizm’de ve çeþitli hýris-
tiyan gnostik akýmlarda, bu tutsaklýðýn sür-
mesi için maddî âlemle bedenin arzu ve

sým 1909’da Maarif Nezâreti’ndeki göre-
vinden ayrýldý. Daha sonra Vefâ Ýdâdîsi ve
Bezmiâlem Kýz Sultânîsi’nde ders verme-
ye devam etti. 9 Ocak 1943’te Suadiye’de-
ki evinde vefat etti ve Edirnekapý Mezar-
lýðý’nda defnedildi.

Muallim Kâzým Bey ve Sakallý Kâzým Bey
diye de anýlan Ýsmail Kâzým Uz dönemi-
nin önemli eðitimci ve mûsikiþinaslarý ara-
sýnda yer almýþtýr. Ýlk mûsiki bilgilerine Dâ-
rüþþafaka’da hocasý olan Zekâi Dede’nin
evindeki meþklerle baþlamýþ, bu çalýþma-
larý hocasýnýn vefatýna kadar (1897) on yýl
devam etmiþtir. Nazarî bilgilerin yaný sýra
pek çok eser ve özellikle Mevlevî âyinleri-
nin hemen tamamýný meþketmiþ, bu ara-
da Bahariye Mevlevîhânesi þeyhi Hüseyin
Fahreddin Dede’den faydalanmýþtýr. Batý
mûsikisini Muzýka-i Hümâyun’daki hoca-
lýðý sýrasýnda öðrenmiþtir. Ayný zamanda
Rifâiyye ve Sa‘diyye tarikatlarý muhibbi olan
Ýsmail Kâzým Bey Mevlevî idi. Düzenli þe-
kilde devam ettiði Bahariye Mevlevîhâne-
si’nde mukabele günleri bariton sesiyle
mutripte yer alýrdý. Üsküdar Mûsiki Cemi-
yeti’nin hoca kadrosunda bulunmuþ, Os-
man Þevki Uludað ve Rauf Yektâ Bey ile
kurduklarý Mûsiki Federasyonu ile Kos-
ka semtinde açtýðý Dârülmûsikî dersha-
nesinde mûsiki faaliyetlerini devam etti-
rerek pek çok talebe yetiþtirmiþtir. Sadet-
tin Kaynak, Sadi Hoþses, Selahattin Pýnar,
Faruk Ârifî Emhaz ve Þükrü Tunar bunlar
arasýnda yer alýr.

Mehmed Âkif Ersoy’un Ýstiklâl Marþý’ný
besteleyen ve hüseynî-bûselik adýyla bir
makam terkip eden Kâzým Bey âyin, du-
rak, ilâhi, operet, peþrev, saz semâisi, bes-
te, þarký ve marþ formlarýnda 200 civarýn-
da eser bestelemiþtir. Bunlardan yetmiþ
yedi adedinin listesini Yýlmaz Öztuna ver-
mektedir. Sultâniyegâh makamýndaki Mev-
levî âyinini 1898’de Hâfýz Musullu Osman
Dede Efendi’nin ýsrarý üzerine bestelemiþ-
tir. “Rüzgâr uyumuþ, ay dalýyor, her taraf
ýssýz” mýsraýyla baþlayan hüzzam, “Gam se-
ni terk eylemez, sen eyle terk-i gam biraz”
mýsraýyla baþlayan þedaraban þarkýlarý;
“Düþtü vaktâ ki rahm-i mâderden Osman
âþikâr” mýsraýyla baþlayan Þehzade Osman
Marþý; “Sen kutb-i muallâsýn yâ Hazret-i
Sa‘deddin” mýsraýyla baþlayan uþþak, “Subh
u þâm aþkýnla cânan gözleri hep aðladý”
mýsraýyla baþlayan hüseynî, “Cihanda en
büyük ni‘met saâdet yâ Resûlallah” mýs-
raýyla baþlayan hüzzam ilâhileri eserlerin-
den birkaçýdýr. Mûsikiyle ilgili eserleri þun-
lardýr: 1. Ta‘lîm-i Mûsikî yahut Mûsikî
Istýlâhâtý (Ýstanbul 1310; Türk mûsikisi-
nin ilk sözlüðü kabul edilen eser, Gülte-
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