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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.
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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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týðý kabul edilen Essenîler’dir. Ölüdeniz ci-
varýndaki maðaralarda yaþayan bu yahudi
tarikatý mensuplarý, gerek münzevi yaþa-
yýþlarý gerekse dinî inançlarý bakýmýndan
geleneksel Yahudilik’ten oldukça farklýy-
dý. Talmud’da da Simeon ben Yohai ve
Rabbi Zeira gibi münzevi yahudi rabbile-
re referanslar vardýr. Muhtemelen Vaftiz-
ci Yahyâ da Hýristiyanlýðýn ortaya çýktýðý
dönemde münzevi yahudi gruplarýnýn li-
derlerindendi. Özellikle milâttan sonra 70
yýlýnda baþlayan ikinci diasporadan sonra
Yahudilik’te münzevi eðilimler artmýþtýr.
VII. yüzyýldan itibaren ortaya çýkan Îseviy-
ye, Yudganiyye, Karâîlik gibi yahudi mez-
hepleri bu psikolojinin sonucudur. XVIII.
yüzyýlda Doðu Avrupa’da yaygýnlaþan Ha-
sidizm yahudi uzlet hayatýnýn modern ver-
siyonunu oluþturur. Hýristiyan geleneði açý-
sýndan Anadolu’da asetik yaþantýnýn Basil
(ö. 379) ve kýz kardeþi Macrina’nýn faali-
yetleriyle yaygýnlýk kazandýðý düþünülür.
Basil’in kardeþi olan Gregory (ö. 395) yaz-
dýðý eserlerle ilk büyük monastik teolog
sayýlmýþ, Ýstanbul ve X. yüzyýldan itibaren
Yunanistan’daki Athos (Aynaroz) daðý hýris-
tiyan asetizminin birer merkezi haline gel-
miþtir. Hýristiyan asetikler Doðu Avrupa’-
nýn hýristiyanlaþtýrýlmasýnda aktif rol oy-
namýþtýr. Ýstanbul’un Türkler tarafýndan
fethi ve 1917 Rus Ýhtilâli gibi bazý olaylar
hýristiyan asetizmi açýsýndan olumsuz et-
kiler býrakmýþtýr.

Asetizme önem verilen Budizm’de Bu-
da (Buddha) sonrasý dönemde manastýr ya-
þamý Budizm’in temel kurumunu teþkil et-
miþ ve keþiþler doðru inancýn gerçek tem-
silcileri kabul edilmiþtir. Baþlangýçta gez-
gin asetikler görünümünde olan ve dilen-
meye önem veren Budist asetizmi, sonra-
dan “vihara” denilen manastýrlarda ya da
“guha” denilen maðaralarda cemaat þek-
linde yaþamý temel almýþtýr. Budizm’de
Sangha teþkilâtý bünyesinde erkek keþiþ-
lere “upâsakas” (bhikkhu), kadýn keþiþlere
“upâsikas” (bhikkhuni) adý verilmektedir.
Asetik yaþama giriþ iki aþamada meyda-
na gelmekte, yedi ya da sekiz yaþlarýnda
adaylýk töreniyle keþiþ yaþantýsýna baþlan-
makta, yirmi yaþýnda tam giriþ töreniyle
kiþi bhikkhu ya da bhikkhuni olarak kut-
sanmaktadýr. Asetikler baþlarýný kazýmak-
ta, yöresine göre portakal, sarý, kahveren-
gi, kýrmýzý, gri ya da siyah keþiþlik elbise-
si giymekte ve sadaka taþý taþýmaktadýr.

Uzlet yaþantýsýna yer veren bütün dinî
geleneklerde asetik yaþam süren kiþinin
elden geldiðince dünyevî hayatla ilgisini
en az düzeye indirmesi istenir. Öyle ki Jai-
nizm ve Maniheizm gibi dinlerde uzlete

çekilmenin en ideal örneðini ancak aziz-
ler ya da seçilmiþler ortaya koyabilir. Me-
selâ Maniheizm’de seçilmiþlerin aðýz, el ve
cinsel yaþama yönelik üç mühre sýký sýký-
ya baðlanmasý beklenir. Dolayýsýyla bun-
lar et ve þaraptan, yalandan, sahtekârlýk-
tan, her türlü kötülükten, iþ yapmak su-
retiyle doðaya zarar vermekten ve cinsel-
likten uzak durmak zorundadýr. Yaþamla-
rýnýn genelini dua, ibadet ve oruçla geçir-
mek durumundadýr ve yalnýzca bitkisel (ve-
jeteryan) diyet yapabilirler. Bazý erken dö-
nem hýristiyan asetiklerle Budist, Jainist
ve Hindu asetikler de et yemeye karþý çý-
karak bitkisel diyeti uygun görmüþtür.
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ÿÞinasi Gündüz

™ TASAVVUF. Sözlükte “bir kenara çe-
kilme, alâkayý kesme, beden ve düþünce
itibariyle ayrý olma” gibi anlamlara gelen
uzlet, tasavvufta bir zâhidin veya sûfînin
Allah’a daha fazla ve daha ihlâslý þekilde
ibadet etmek için dünyevî iþlerden kendi-
ni soyutlayarak bütün varlýðýyla Hakk’a yö-
nelmesini ifade eder. Uzlet kavramý için
tebettül (el-Müzzemmil 73/8), halvet, výh-
det, inzivâ, infirâd (teferrüd), inkýtâ gibi
terimler de kullanýlýr. Seyyid Þerîf el-Cür-
cânî’ye göre uzlet inkýtâ ve inzivâ suretiyle
halka karýþmaktan (ihtilât) uzaklaþmak-
týr. Uzletin esas maksadý nefsi terbiye ve
ýslah edip Hak Teâlâ’nýn yakýnlýðýný kazan-
maktýr. Bu niteliði taþýmayan uzlet ve hal-
vet hayatýna itibar edilmez. Allah’a ait yal-
nýz ve tek olma (ahad-vitr) sýfatýnýn tecel-
lisine mazhar olanlar halk içinde iken de
daima uzlette ve halvette bulunur (Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî, II, 201-204). Uzlet âbid,
zâhid ve ârifler arasýndaki ortak bir de-

isteklerinin ruhu saptýrarak gerçek benli-
ðini kavramasýný engellemeye çalýþtýðýna,
böylece onun bu hapishane yaþantýsýna
baðlý þekilde varlýðýný sürdürmesine gay-
ret ettiðine inanýlmaktadýr. Ruhun, dola-
yýsýyla insanýn gerçeðe ulaþmasý ve kur-
tulmasý için dünya yaþantýsýndan, bede-
nin arzu ve isteklerinden uzak durmasý,
bunun için de uzlet yaþantýsýna yönelme-
si gerekli görülür.

Birçok dinî gelenekte uzlete çekilen ki-
þinin birtakým kurallara uymasý, bu yaþam-
la hedeflenen özel amaçlarý gerçekleþtir-
me doðrultusunda belirli bir program ve
disipline göre yaþamasý gerektiði düþünü-
lür. Meselâ uzlette manastýr yaþamýný ter-
cih eden hýristiyan keþiþleri için geçerli
olan “Benedictine kurallarý” vardýr. Budist
keþiþleri ise “Viyana kurallarý”na riayet et-
mek durumundadýr. Yine birçok dinî ge-
lenekte uzlete çekilen kiþilerin bu yaþama
baþlamanýn göstergesi sayýlan birtakým
özel iþaretler taþýmasý gerekir. Bazý gele-
neklerde özel bir giysi giyilir, saçlarýn uza-
týlmasý veya Budist geleneðinde baþýn ta-
mamen ya da hýristiyan geleneðinde ba-
þýn tepe kýsmýndaki saçlarýn kazýtýlmasý gi-
bi hazýrlýklar yapýlýr. Hindu kaynaklarýndan
Rig Veda’da uzun saçlý asetiklerden bah-
sedilmektedir. Gelenekten geleneðe bazý
farklýlýklar bulunmakla birlikte uzlet yaþan-
týsýnda uyulmasý gereken kurallarýn baþýn-
da sessizlik, meditasyon, teemmül, istið-
rak, dua, oruç, nefis tezkiyesi ve sebat gel-
mektedir. Bunun dýþýnda manastýrda ya-
þamaya dayalý uzlet yaþantýsýnda cemaat
kurallarýna uyma, disiplin, mutlak itaat ve
mürþide baðlanma gibi kurallara uyma
zorunluluðu vardýr. Bu kurallar genellikle
insanlarýn kiþisel arzu ve ihtiraslarýný kýr-
ma, onlarý teslimiyet, tevazu ve alçak gö-
nüllülüðe teþvik etme amacýna yöneliktir.
Bazý dinî geleneklerde uzlet yaþantýsýnýn
bir ömür sürdürülmesi hedeflenir. Bunun
yanýnda bazý geleneklerde geçici bir süre
için uzlete çekilme uygulamalarýna da rast-
lanýr. Meselâ Tayland’da gençler, olgunlaþ-
ma dönemine geçiþi sembolize eden kýsa
süreli bir keþiþ yaþantýsý tecrübesi geçirir.
Yine Hinduizm’deki “aþram” kavramý ge-
çici bir keþiþlik yaþantýsýný tanýmlamakta
ve tam keþiþliðe bir geçiþ dönemini ifade
etmektedir.

En azýndan Hâkimler döneminde orta-
ya çýkan Nazirîler (Sayýlar, 6/1-21) bilindi-
ði kadarýyla ilk münzevi yahudilerdir. Þa-
rap gibi bazý içeceklerden ve evlilikten
uzak durarak kendilerini Tanrý’ya adayan
Nazirîler’in (Sayýlar, 6/8) daha geç versi-
yonu milâttan önce II. yüzyýlda ortaya çýk-


