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UZLET

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-
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terî’ye göre bir velînin halk içinde bulun-
masý zillet, tek baþýna yaþamasý izzettir.
Uzlet iradeyi kuvvetlendirirken halk için-
de bulunmak iradeyi zayýflatýr, hýrsý arttý-
rýr. Bu sebeple sûfîler gerektiði kadar top-
lum içine karýþýr, geri kalan zamanlarýnda
uzlete çekilir, zamanlarýný ibadet, zikir, dua,
teemmül ve tefekkürle geçirirler. Genel-
likle tasavvufta tavsiye edilen uzlet ve hal-
vet bu niteliktedir. Melâmet yolunu tutan
sûfîler dýþýnda baþta Halvetîlik olmak üze-
re birçok tarikatta uzlet bir tarikat esasý-
dýr; halvethâne veya çilehâne denilen dar
ve karanlýk yerlerde kýrk gün kalýnmak su-
retiyle uygulanýr. Buna erbaîn veya çile çý-
karmak denir. Sohbetlere, toplu zikirlere,
cuma ve cenaze namazýna, cemaatle kýlý-
nan farz namazlara devam etmek uzlete
ve halvete mani teþkil etmez.

Gazzâlî tâbiîn döneminden itibaren âlim-
lerden bir kýsmýnýn halkla birlikte olmayý,
bir kýsmýnýn uzlet ve halveti daha faydalý
bulduðunu, her iki grubun da âyetten ve
hadislerden delillere dayandýðýný belirtir.
Gazzâlî’ye göre kendini ibadete verme, te-
fekküre dalma, günah iþlememeye çalýþ-
ma, fitne ve fesadýn dýþýnda kalma, top-
lumdan gelen sýkýntý ve kötülüklerden kur-
tulma uzletin tercih edilme sebepleridir.
Uzlete çekilenlerin halktan bir beklentisi
olmadýðý gibi halkýn da ondan bir beklen-
tisinin olmamasý, kötü huylu kiþilerle kar-
þýlaþma imkâný bulunmamasý da diðer ter-
cih sebepleri arasýnda zikredilir. Ýlim öð-
renme ve öðretme, edep ve terbiye gör-
me, edepli ve terbiyeli bir nesil yetiþtir-
me, hastalarý ve akrabayý ziyaret ederek,
bayramlaþarak, cuma namazýna katýlarak,
davete icabet ederek, aile geçindirerek
sevap kazanma, kibirden, hasetten ve cim-
rilikten uzaklaþýp tevazu, cömertlik ve þef-
kat gibi güzel huylar edinme, halkla kay-
naþýp onlarýn tecrübelerinden faydalanma,
güzel davranýþlarýný örnek alma, görüþ ve
kanaatlerinden istifade etme ihtilât hali-
nin baþlýca faydalarýdýr (Ý¼yâß, II, 221-243;
III, 18, 73; IV, 73, 330). Her iki halin birta-
kým zararlarý olduðu gibi faydalý taraflarý
da vardýr. Bunlardan birini tercih edenle-
rin ondaki sakýncalý hususlardan kaçýnma-
larý ve faydalý hususlarý gerçekleþtirmeyi
hedef edinmeleri gerekir. Sürekli uzlet ve-
ya ihtilât halinde bulunmak ifrat ve tef-
rittir. Bu ikisini ihtiyaçla sýnýrlý tutmak iti-
dal halidir. Genellikle toplumda, özellikle
tasavvufî hayatta ifrat ve tefrite sapanla-
ra her zaman rastlanýr. Bazý sûfîler aþýrýlý-
ða kaçarak bütün hayatlarýný daðlarda, or-
manlarda, maðaralarda, viranelerde geçi-

rirler. Târik-i dünyâ denilen, bir kýsmý mec-
zup bu tip derviþler sûfîler tarafýndan eleþ-
tirilmiþtir ( Serrâc, s. 527). Sûfîlere buna
benzer eleþtiriler Ýbnü’l-Cevzî ve Takýyyüd-
din Ýbn Teymiyye gibi Selef âlimleri tara-
fýndan da yöneltilmiþ, ancak onlar bu ko-
nuda aþýrýlýða kaçmýþtýr. Ýbnü’l-Cevzî’ye gö-
re bazý sûfîler rahipler gibi daðlarda yap-
týklarý zâviyelerde yalnýz baþlarýna yaþama-
ya baþlamýþlar, cemaatten ve âlimlerin soh-
betlerinden uzak kalmýþlardýr. Ona göre
sûfîlerin uzlette iken görüp iþittikleri ve
Hak’tan geldiðini iddia ettikleri þeyler ha-
yal ve vehimlerden ibarettir (Telbîsü Ýblîs,
s. 278). Ýbn Teymiyye de halvet ve uzlet
için ezan sesi iþitilmeyen, cami bulunma-
yan ýssýz yerlerin veya viranelerin ya da
daðlardaki maðaralarýn ve mezarlýklarýn
seçildiðini, buralarda uzlete çekilenlerin
þeytan kaynaklý birtakým hallerle karþýlaþ-
týklarýný söyler (Mecmû£atü’r-resâßil, IV-V,
251, 257, 269).
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Konya Ereðlisi’nde doðdu. Babasý Ye-
men’de þehid düþen subaylardan Ahmed
Hamdi Bey, annesi Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî’nin soyuna mensup Ayþe Sýddýka Ha-
ným’dýr. Konya’da idâdîyi bitirdikten son-

ðerdir. Ancak âbid ve zâhidler daha çok
toplumdan yüz çevirip âhirete önem ve-
rirken ârifler ve âþýklar Hakk’a gönül ver-
mek için uzlete çekilir.

Sûfîler uzletin çeþitli þekillerinden bah-
setmiþtir. Sühreverdî’ye göre uzlet biri farz,
diðeri fazilet olmak üzere iki türlüdür. Kö-
tülükten ve kötülerden ayrýlmak farz, ge-
reksiz ve anlamsýz davranýþlardan ve bu
gibi iþlerle uðraþanlardan uzak durmak fa-
zilettir. Uzlet inzivaya çekilip kendini iba-
dete vermekten veya halvethânede çile çý-
karmaktan daha kapsamlý bir kavramdýr.
Bir müminin Hakk’a yakýn olmak maksa-
dýyla yalnýzlýðý tercih edip kendini dinle-
mesi, zihin ve kalp temizliðiyle uðraþma-
sý da uzlettir. Zâhidler ve ârifler topluma
gereðinden fazla karýþmanýn, insanlarla iç-
li dýþlý yaþamanýn ruhsal ve zihinsel bozuk-
luða yol açtýðýna, bunun da mümini âhi-
rete öncelik veren bir hayat sürmekten ve
Allah’a gönül vermekten uzaklaþtýrdýðýna
inandýklarýndan uzlete önem verirler. Bu
ölçüde ve bu amaçla gerçekleþtirilen uz-
let mutlak ve devamlý þekilde dünyayý ter-
ketme anlamýna da gelmez. Mânevî-ruhî
bir eðitim metodu olarak uzlete bütün
din ve mezheplerde yer verilmiþtir. Hz.
Peygamber’e halvetin sevdirildiði, uzlet-
ten hoþlandýðý için vahiy gelmeden önce
Hira maðarasýnda inzivaya çekildiði, daha
sonraki dönemlerde zaman zaman itikâ-
fa girdiði bilinmektedir (Buhârî, “Bed,ü’l-
vahy”, 3). Zâhid ve sûfîler hayatlarýnda
uzleti önemli kabul ederken Resûl-i Ek-
rem’i örnek almýþlardýr. Serî es-Sakatî der-
dinin, sýkýntýsýnýn azalmasýný, beden ve kalp
rahatlýðýný ve dininin selâmette kalmasý-
ný isteyenlerin uzlete çekilmesini tavsiye
ederken Hâris el-Muhâsibî insanlarla ge-
reðinden fazla birlikte olmanýn sakýncala-
rýna dikkat çekmiþ, bütün düþmanlýklarýn
ve günahlarýn bundan kaynaklandýðýný söy-
lemiþtir. Uzlete çekilen kimsenin halktan
zarar görmemek amacýyla deðil halka za-
rar vermemek amacýyla uzlete çekilmesi
esastýr. Sehl b. Abdullah et-Tüsterî bütün
hayýrlarý açlýk, sükût, uyanýklýk ve uzlet di-
ye sýraladýðý dört fazilette görüldüðünü,
abdalý abdal yapan þeyin bu dört fazilette
bulunduðunu söyler (Ebû Tâlib el-Mekkî,
I, 195).

Sûfîler, bir müridin toplumda bulama-
dýðý mânevî haz ve zevki uzlette ve hal-
vette de bulamadýðý sürece gerçek bir mü-
rid sayýlmayacaðýný, uzlet ve halvet haya-
týnýn zor bir hayat olduðunu, onun için bu
hayatý tercih edenlerin kuvvetli bir yakýn
haline eriþmesi gerektiðini belirtir. Tüs-
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