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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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Týp tarihi-deontoloji uzmaný,
tarihçi, mütercim.
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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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larýnda “Hekim Þifâî” ve “Bay Sungur” tak-
ma adlarýný kullandýðý görülür. Yazma ve
basma eserlerden oluþan zengin kütüp-
hanesi ve arþivi, orijinal hat ve resim ko-
leksiyonu ile birlikte halen Selçuk Üniver-
sitesi Selçuklu Araþtýrmalarý Merkezi, Kon-
ya Ýl Halk Kütüphanesi binasýnda bulunan
Mevlânâ Dokümantasyon Merkezi ve Ýs-
tanbul’daki Türkpetrol Vakfý’na daðýlmýþ
durumdadýr (Karpuz – Þafak, sy. 11 [2003],
s. 74-77). Feridun Nafiz Uzluk’un doðumu-
nun 100. yýl dönümünde Selçuk Üniversi-
tesi tarafýndan adýna bir hâtýra kitabý ya-
yýmlanmýþtýr (bk. bibl.).

Eserleri. Telif: Üretme Yerleri ve Bo-
yalar (Ankara 1943), Laborantlara Bak-
teriyolojik Araþtýrmalar Kýlavuzu (An-
kara 1947), Aþýlar Serumlar (Ankara
1948), Þânizâde Mehmet Ataullah (An-
kara 1951), Türkiye’de Anatomi’nin Ge-
liþmesi ve Teþrihçi Mazhar Paþa (An-
kara 1953), XVIII. Yüzyýl Türk Hekimle-
rinden Bursalý Ali Münþi’nin Ýpecacu-
anha Monografisi (Ankara 1954), Türk
Týbbiyesinin 748. Yýldönümü Dolayý-
sýyla Hekimbaþý Mustafa Behçet (Anka-
ra 1954), Fatih Devrinde Karaman Eyâ-
leti Vakýflarýnýn Fihristi (Ankara 1958),
Genel Týp Tarihi (Ankara 1959), Atatürk
Çaðýnda Saðlýk Hizmetleri ve Eðitimin-
de Geliþmeler (Ankara 1964). Neþir: Me-
câlis-i Seb’a-yý Mevlânâ (Mevlânâ’nýn
Yedi Öðüdü, trc. M. Hulusi, Ýstanbul 1937);
Mektûbât-ý Mevlânâ Celâleddin (Mev-
lânâ’nýn Mektuplarý, Ýstanbul 1937); Ana-
dolu Selçuklu Devleti Tarihi (Ýbn Bîbî’-
den trc. M. Nuri Gencosman, Ankara 1941);
Dîvân-ý Sultan Veled (Ankara 1941); Sel-
çukî Devletleri Tarihi (Kerîmüddin Aksa-
râyî’den trc. M. Nuri Gencosman, Ankara
1943); Târîh-i Âl-i Selçûk der Anatoli
(Anadolu Selçuklularý Devleti Tarihi, ano-
nim, týpkýbasým ve T. trc. Ankara 1952);
Gülistan Tercümesi (Sa‘dî-i Þîrâzî’den
trc. Seyf-i Sarâyî, Ankara 1954). Tercüme:
Hippocrate’ýn Aphorismalarý (Ch. Da-
remberg ve Br. de la Martiniere’den, An-
kara 1962); Ulu Arif Çelebi’nin Rubâileri
(metin ve tercüme, Ýstanbul 1949); Mev-
lâna Celâleddin (Bedîüzzaman Fürûzan-
fer’den, Ankara 1963, 1986, 1990, 1997;
Konya 2005); Fransýz Týp Akademisine
Göre Hazreti Muhammed “A. M.”ýn
Þuuru Tamdýr (Ankara 1970); Kur’an’da
Tababet (Karl Opitz’den, Ankara 1971;
basýlmýþ [25 adet] ve basýlacak [55 adet]
kitaplarýnýn tam listesi için bk. Uzluk Ar-
maðaný, s. 157-174; makaleleri [264 adet]
için bk. a.e., s. 77-89).
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Kudâa’ya mensup bir Arap kabilesi.
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Kabilenin nesebi Uzre b. Sa‘dü Hüzeym
b. Zeyd b. Leys b. Sûd b. Eslem b. Hâfî (Ýl-
hâf, Ýlhâfî) b. Kudâa þeklindedir. Kudâa ka-
bilesinin ayný adý taþýyan diðer bir kolunun
nesebi ise Uzre b. Zeydüllât b. Rufeyde b.
Sevr b. Kelb b. Vebere b. Taðlib b. Hulvân
b. Ýmrân b. Hâfî þeklinde olup Zeyd b. Hâ-
rise bu kabiledendir. Uzre’nin meþhur kol-
larý arasýnda Âmir, Kebîr, Kâhil ve Rifâa
sayýlabilir. Kabile mensuplarý Medine ile
Suriye arasýnda tarým ve hayvancýlýða el-
veriþli topraklarda yerleþmiþlerdi. Hicaz’ýn
kuzeyindeki Meþârifüþþam, Vâdilkurâ ve
Tebük, Uzre kabilesinin baþlýca yerleþim
merkezleriydi. Câhiliye devrinde Sa‘dü
Hüzeym’in kollarýndan Benî Zýnne ve Benî
Selâmân ile müttefik olan Uzre kabilesi-
nin Ýslâm öncesi dönemi hakkýnda fazla
bilgi yoktur. Bu durum, onlarýn eyyâmü’l-
Arab’la ilgili savaþ menkýbelerinin ve o de-
virdeki Uzreli þairlerin azlýðýyla açýklana-
bilir. Hz. Peygamber’in büyük dedesi Ku-
sayy’ýn babasý Kilâb b. Mürre ölünce an-
nesi Fâtýma bint Sa‘d, Benî Uzre’den Re-
bîa b. Harâm ile evlenmiþti. Bir süre Benî
Uzre yurdunda yaþayan Kusay, Mekke’ye
hâkim olmak için Huzâa kabilesiyle mü-
cadele ederken Benî Uzre ve müttefikle-
rinin desteðini almýþtý. Evs ve Hazrec’in
anneleri Kayle bint Kâhil de Benî Uzre’ye
mensuptu. Benî Uzre’nin Þems ve Hümâm
adlý putlara taptýðý rivayet edilir. Suriye’-

ra Ýstanbul’a giderek Týp Fakültesi’ne (Hay-
darpaþa) girdi ve 1924’te mezun oldu. Ay-
ný zamanda devamlý iliþki içinde bulundu-
ðu Mevlevîlik çevrelerinde kendini yetiþtir-
di, Arapça ve Farsça öðrendi. Mesudiye
hükümet tabipliði, Konya Memleket Has-
tahanesi dahiliye asistanlýðý, Konya ve Ak-
saray sýtma mücadele tabipliði görevleri-
nin ardýndan þahsî imkânlarýyla Almanya’-
ya gitti (1932). Münih Higien ve Hamburg
Sýcak Memleket Hastalýklarý enstitülerin-
de Friedrich von Müller’in yanýnda çalýþa-
rak bakterioloji ve iç hastalýklarý uzmanlýk
diplomasý ile baþarý belgesi aldý (1935). Bu
arada Eppendorf Hastahanesi’nde Schott-
müller ile birlikte çeþitli araþtýrmalar yaptý.
Yurda dönüþünde Refik Saydam Hýfzýssýh-
ha Enstitüsü’ne girdi (1935). Bir yýl Trak-
ya’da salgýn hastalýklar müfettiþliðinde, ar-
dýndan Ankara Hastahanesi’nde görevlen-
dirildi. 1946 yýlýnda Ankara Üniversitesi Týp
Fakültesi açýlýnca týp tarihi ve deontoloji
profesörlüðüne getirildi. Türk Týp Tarihi
Kurumu kurucu üyeleri arasýnda yer aldý.
Milletlerarasý Týp Tarihi Cemiyeti ile diðer
bazý týp kurum ve kongrelerinde Türkiye’-
yi temsil etti. Seçildiði Türkiye Anýtlar Der-
neði baþkanlýðýný yirmi üç yýl yürüttü. Sað-
lýk Bakanlýðý’nca takdirnâme, Libya hükü-
metince “üstün baþarý” madalyasý ve Ýran
hükümetince 1937’de gümüþ, 1956’da al-
týn “maarif niþaný” ile ödüllendirildi. 1972’-
de Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi’n-
den emekliye ayrýldýktan sonra da bilim-
sel çalýþmalarýný sürdürdü. 27 Eylül 1974
tarihinde Ankara’da vefat etti ve Konya’-
nýn Üçler Mezarlýðý’nda annesinin yanýn-
da topraða verildi.

Son devrin meþhur semâzenleri arasýn-
da yer alan Feridun Nafiz, Ankara’da aða-
beyi yüksek mimar Þehabeddin Uzluk ile
birlikte kurduðu Uzluk Basýmevi’nde ya-
yýmladýðý týp ve Selçuklu, Osmanlý, Mev-
levî tarihlerine dair Arapça, Farsça, Fran-
sýzca, Almanca ve Ýngilizce telif ve tercü-
me eserleriyle tanýnmýþtýr; bunlarýn bazý-
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