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Arapça’da uyku kavramýný ifade etmek
üzere nevm ve bu kökten gelen menâm
kelimeleri kullanýlýr. Kelime kökü itibariyle
“hareketin dinmesi, durgunluk” anlamýndadýr. Ayný kök ve türevleri “pazarýn durgun ve hareketsiz geçmesi, rüzgârýn dinmesi, denizin sakinleþmesi ve ateþin sönmesi” gibi mânalara da gelir. Râgýb el-Ýsfahânî nevmi “beyin sinirlerinin geniþlemesi hali” (el-Müfredât, “nvm” md.), Seyyid Þerîf el-Cürcânî “(duyusal) güçlerin hareketsiz kalmasýna yol açan doðal bir durum” (et-Ta£rîfât, “nevm” md.), Tehânevî
ise “canlýlýk unsurunun sinirlere ulaþmasýnýn engellenmesi sebebiyle canlýyý dýþ duyulardan, iradeli ve iradesiz hareketlerden
âciz býrakan durum” (Keþþâf, II, 1430) diye
açýklar. Uykunun gittikçe derinleþen ve birbirini izleyen evreleri vardýr. Bunlarýn her
birine Arapça’da ayrý bir ad verilmiþtir. Âyet
ve hadislerde uyku karþýlýðý olarak daha çok
sine, nüâs ve nevmin yanýnda rukud kelimeleriyle bunlarýn türevlerinin kullanýldýðý görülmektedir. Bazýlarýna göre uyku evrelerinin ilkine sine denir. Sine, “gözün süzülmeye baþladýðý, dimaðda belirip henüz
göz ve kalbe geçmeyen uyku aðýrlýðý” anlamýna gelir. Ardýndan uykunun biraz da244

ha derinleþip göze geçmesiyle “organlarda beliren uyuþukluk” mânasýndaki nüâs
evresine girilir. Nüâs uyuklamak veya hafif uyku þeklinde de ifade edilebilir. Uykunun daha da derinleþip kalbe geçmesiyle nevm evresine ulaþýlýr (Bursevî, s. 234).
Arapça’da uzun süreli uyku rukad kelimesiyle karþýlanmaktadýr. Kur’ân-ý Kerîm’de
Ashâb-ý Kehf’in uzun uykusu için rukud (elKehf 18/18) ve insanlarýn tekrar diriltilmesi zamanýna kadar beklemesi uzun bir uyku gibi kabul edildiðinden ölülerin konulduðu kabir için “merkad” (Yâsîn 36/52) kelimelerinin kullanýlmasý da bu görüþü desteklemektedir. Ancak bazý hadislerde uzun
süreli olmayan uyku için de rukud masdarýndan türeyen fiillerin yer aldýðý görülür
(Buhârî, “Nikâh”, 1, “Teheccüd”, 12; Müslim, “Müsâfirîn”, 163, “Sýyâm”, 190). Arap
yarýmadasý gibi sýcak bölgelerde genellikle öðleden sonra bir süre uyuma âdeti günümüzde de devam eden bir gelenektir
(bk. KAYLÛLE).
Kur’an’da nevm ve menâm kelimeleri
dokuz âyette (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“nvm” md.), nüâs iki âyette (Âl-i Ýmrân 3/
154; el-Enfâl 8/11) geçer. Sine ve nevmin
birlikte kullanýldýðý Âyetü’l-kürsî’de (el-Bakara 2/255) Allah’ýn uyuklamadan ve uykudan münezzeh olduðu bildirilir. Ýki âyette
(el-A‘râf 7/97; el-Kalem 68/19) Allah yolundan sapan topluluklarýn uykuda iken semavî bir felâketle cezalandýrýlmasýndan söz
edilir. Allah uykuyu insanlarýn dinlenmesi
için yaratmýþtýr (el-Furkan 25/47; en-Nebe’ 78/9). Gecenin uyumaya, gündüzün rýzýk kazanmaya elveriþli yaratýlmasý Allah’ýn
kudretinin alâmetlerindendir (er-Rûm 30/
23). Uyku organizmanýn faaliyetlerinin,
merkezî sinir sisteminin ve bedenin dinlenmeye geçtiði, dýþ uyarýlara karþý algýnýn
iyice zayýfladýðý geçici ve nisbî bir bilinçsizlik durumu sayýldýðýndan Kur’an’da uykunun canlýlýkla ölüm arasýnda bir hal oluþuna ve ölüme benzediðine dikkat çekilir
(el-En‘âm 6/60; ez-Zümer 39/42). Bedir ve
Uhud savaþlarý öncesinde Allah müminlere hafif bir uyuklama (nüâs) verip onlarýn
korku ve kaygýlarýný gidermiþ, cesaret ve
özgüvenlerini arttýrmýþtýr (Âl-i Ýmrân 3/154;
el-Enfâl 8/11, 43). Hz. Ýbrâhim oðlu Ýsmâil’in kurban edilmesiyle ilgili iþareti uykuda iken görmüþtür (es-Sâffât 37/102).
Hadislerde de uykudan sýkça bahsedilmektedir. Bir hadiste, “Allah uyumaz, O’nun
uykuya ihtiyacý yok” buyurulur (Müsned, IV,
395, 401, 405; Müslim, “Îmân”, 293, 295).
Çocukluk dönemi ve akýl hastalýðýnýn yanýnda uykunun da sorumluluðu kaldýrdýðý
bildirilmiþtir (Müsned, I, 116, 118, 155; Bu-

hârî, “Talâk”, 11; “Hudûd”, 22). Resûlullah’ýn mi‘rac yolculuðu uykuyla uyanýklýk
arasýnda baþlamýþtýr (Müsned, IV, 201, 207,
208; Buhârî, “Bed,ül’l-palk”, 6). Birçok hadiste Resûl-i Ekrem’in uykusuna, uyurken
ve uyanýrken yaptýðý dualara dair bilgiler
vardýr (Wensinck, el-Mu£cem, “nvm” md.).
Bu hadislerde belirtildiðine göre Hz. Peygamber yatsý namazýndan önce uyumayý,
namazdan sonra da konuþmayý uygun görmezdi (Buhârî, “Mevâkýt”, 13, 23; Müslim,
“Mesâcid”, 235-237). Uyumak istediðinde
sað yanýna yatar, yanaðýný sað elinin üstüne koyar ve, “Allahým, kullarýný diriltip bir
araya getirdiðin kýyamet gününde beni
azabýndan koru!” diye dua ederdi (Müsned, I, 400; IV, 281, 290, 300, 303). Üzerinde uyuduðu hasýrýn izi yüzüne çýkardý. Bu
duruma üzülen sahâbîlerin kendisine bir
yatak saðlamalarý yönündeki tekliflerini
kabul etmemiþ, “Dünya ile ne ilgim olabilir
ki! Benim dünyadaki durumum aðaç altýnda bir süre uyuduktan sonra yoluna devam eden yolcunun durumuna benzer”
demiþtir (Tirmizî, “Zühd”, 44). Bazý hadislerde uykuya ve sonuçlarýna dair fýkhî hükümler bulunmaktadýr (aþ. bk.). Bir rivayete göre Resûlullah uykuyu ölüme, uyanmayý hayata benzeterek yatarken, “Allahým! Senin isminle yaþar, senin isminle ölürüm” demiþ, uyanýnca da, “Bizi öldürdükten sonra hayata döndüren Allah’a hamdolsun” sözlerini söylemiþtir (Buhârî, “Da.avât”, 9). Berâ b. Âzib’e de yataðýna yöneldiðinde þöyle dua etmesini öðütlemiþtir:
“Allahým! Büyük bir saygýyla isteyerek kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, durumumu sana arzettim, sana
dayandým. Senden baþka sýðýnaðýmýz yoktur. Ýndirdiðin kitaba, gönderdiðin peygambere iman ettim.” Ardýndan da þu sözleri eklemiþtir: “Eðer o gece ölürsen fýtrat
üzere tertemiz ölürsün, sabaha çýkarsan
hayýrla çýkarsýn” (Müsned, IV, 302). Hz.
Âiþe’nin, “Yâ Resûlellah, vitir namazýný kýlmadan mý uyuyorsun?” sorusuna, “Gözlerim uyusa da kalbim uyumaz” cevabýný vermiþtir (Buhârî, “Teheccüd”, 15, 16; Müslim,
“Müsâfirîn”, 125). Bir sahâbînin, “Peygamber uyuyorsa kendisi gözlerini açmadýkça
uyandýrýlmazdý, çünkü uykusunda iken ne
durumlar yaþadýðýný bilemezdik” dediði
nakledilmiþtir (Buhârî, “Teyemmüm”, 6).
Hadislerde geceleri Kur’an okumakla meþgul olanlara kýyamet gününde Kur’an’ýn,
“Benim için uykusundan feragat etti” diyerek þefaat edeceði belirtilmiþ (Müsned,
II, 174), annesi Hz. Süleyman’a geceleri fazla uyumamasýný öðütlemiþ, çok uyumanýn
kiþinin âhiretini fakirleþtireceðini söylemiþ-

UYKU

tir (Ýbn Mâce, “Ýkame”, 174). Uykuda Resûlullah’ý görenlerin uyanýkken olduðu gibi onu gerçekten göreceklerini, çünkü þeytanýn onun sûretine giremeyeceðini bildiren rivayetler vardýr (Buhârî, “.Ýlim”, 38;
“Edeb”, 109; Müslim, “Rü,yâ”, 10-13). Ayrýca birçok hadiste Resûlullah’ýn rüyalarý anlatýlmaktadýr (Wensinck, el-Mu£cem, “re,y”,
“nvm” md.leri).
Grek kültüründen aktarýlan felsefî literatürün etkisiyle erken dönemlerden itibaren uyku ve rüya Ýslâm düþünürlerinin
konularý arasýnda yer almýþtýr. Ya‘kub b. Ýshak el-Kindî, Risâle fî mâhiyyeti’n-nevm
ve’r-rüßyâ baþlýklý eserine uyku ve rüyanýn tanýmýný ve niteliðini açýklayarak baþlar. Buna göre uyku ve rüya ruhla (nefis)
ilgili bir durumdur. Canlý olduðu halde beþ
duyusunun hiçbiriyle hissetmeyen kiþinin
uyuduðu söylenir. Þu halde uyku “nefsin
bütün duyularýný kullanmayý býrakmasý” ve
“saðlýklý normal canlýnýn doðal duyularýný
kullanmama hali” diye tanýmlanabilir. Rüya ise nefsin düþünceyi kullanýp duyularý
býrakmasýdýr. Canlýnýn uyumasýnýn fizyolojik sebebi beynin soðuk ve yaþ oluþudur.
Beyin ýslanýp soðuyunca mutedil durumundan çýkýp duyusal hareketlere elveriþsiz biçimde gevþer. Böylece nefis duyularý kullanamayýp düþünmeye yönelince uyku ve rüya hadisesi ortaya çýkar. Duyu ile
tasarlama gücü arasýnda fark vardýr. Duyu verileri dýþ dünyadan algýlanan formlarýn aynýsý olduðu halde tasarlama gücü
bu formlarý birleþtirerek dýþ dünyada bulunmayan formlar da üretir; bu sebeple
duyularýn veremediði formlarý, kavramlarý uykuda kazanmak mümkündür. Ancak
uyanýkken düzenli düþünme yeteneði olmayanlar uykuda da karýþýk ve anlamsýz
rüyalar görür. Kindî bunun beynin bedeni yönetmesinin bir sonucu olduðunu, uykunun hareketten sonra organlarý dinlendirdiðini, sindirim sistemini hazýrladýðýný,
bedenin beslenmesine katký saðladýðýný belirtir.
Kindî’nin uyku tanýmý Resâßilü ÝÅvâni’½-Øafâ’da tekrarlanýr. Ýhvân-ý Safâ rüyayý, “uyku halinde duyular iþlemez durumda iken nefsin duyulur nesnelerin görüntülerini, mümkün olaylarýn vuku bulmadan önceki hayallerini kendi zatýnda tasavvur etmesi” þeklinde tanýmlar. Nefsin
çeþitli fiillerinden biri de uyku halindeyken bedenî aletlerin yardýmýný almadan
rüya görebilmesidir (Resâßil, IV, 84, 86). Ýhvân-ý Safâ, rüyalarý asýlsýz kabul edenlere
peygamberlerin çoðunun uykuda iken vahiy aldýðýný hatýrlatmakta, rüyada görülen sembollerin yorumunu yapmaktadýr.

Ýhvân-ý Safâ irfanî bir üslûpla rüya çeþitleri, bunlarýn yorumlarý, ayrýca rüya, ilham
ve vahiy hakkýnda bilgi verir (a.g.e., IV,
89-123). Ýbn Sînâ’ya göre uyanýklýk nefsin
duyu organlarýný kendi isteðiyle kullanmasý hali, uyku da bu halin yokluðu, nefsin
dýþ duyulardan iç duyulara yönelmesidir.
Yorgunluk, bedenî, zihinsel ve korku gibi
psikolojik sebepler yanýnda düþünceler de
uykuya yol açabilir. Bu durumda beyin ýsýnarak bedendeki nemleri kendine doðru çekip ýslanmakta, bunun etkisiyle uyku
üretmektedir. Filozofa göre beden saðlýðý yerinde, mütehayyilesi ve hatýrlama gücü iyi iþleyen kimselerin nefislerine uykuda veya uyanýkken fizik ötesi âlemden bilgiler gelebilir. Mütehayyileleri yaratýlýþtan
çok güçlü olanlar baþkalarýnýn rüyada gördüklerini uyanýkken algýlayabilirler, rüyalarýnda da geçmiþe, þu ana veya geleceðe
dair bazý durumlarý idrak edebilirler. Peygamberlerin mütehayyile gücü böyledir.
Bu özellikteki insanýn nefsi metafizik âlemden bilgiler alabilir. Bu tür bilgiler tabire ve
te’vile ihtiyaç duyulmayacak þekilde açýktýr. Rüyanýn yorumu zamana ve rüyayý gören kiþilere göre deðiþir. Nefsin metafizik
âlemle iliþkisinin kesildiði durumda görülen rüyalarýn çok azý yorum konusu olabilir,
büyük kýsmý karýþýk rüyalardýr. Rüyalarý en
sahih olanlar mizaçlarý en ýlýmlý olanlardýr
(el-Ýþârât, III-IV, 861-862, 884-887; en-Necât, s. 697; Avicenna’s de Anima, s. 173182).
Gazzâlî, gerçeði arama macerasýnda uyku olayýný bir araç þeklinde kullanmýþtýr.
Buna göre rüyalar uyku halinde kalýndýðý
sürece doðru olabilir; uyanýnca rüyadaki
hayal ve inançlarýn asýlsýzlýðý anlaþýlýr. Bunun gibi uyanýklýðýn da bir tür uyku hali
sayýldýðýný gösterecek baþka bir hayata yükselmek mümkündür. O hayata göre dünya bir tür uyku, burada olup bitenler de bir
tür rüyadýr ve insanlar öldüklerinde bu uykudan uyanmýþ olacaklardýr (el-Münšý× mine’Š-Šalâl, s. 9). Gazzâlî, tasavvuf büyüklerinin gaipten haber verme gibi olaðan
üstü hallerinin imkânýndan söz ederken
sadýk rüyayý kanýt olarak gösterir. Ona göre uykuda iken bu tür bilgiler alýnabiliyorsa bunun uyanýkken de gerçekleþebileceði kabul edilmelidir (Ý¼yâß, III, 25). Uykuya
dair zengin hadis literatürünün ýþýðýnda
ahlâk ve tasavvuf kitaplarýnda “Âdâbü’nnevm” baþlýðý altýnda uykudan önceki davranýþlar, dualar vb. konular hakkýnda bilgi
verilmiþtir. Tasavvufta az uyuma (kýllet-i
menâm) zühd ve riyâzetin baþlýca þartlarýndan sayýlýr (a.g.e., III, 66). Gazzâlî uyku âdâbýný þöyle sýralamýþtýr: Uykudan önce ab-

dest alýp diþleri temizlemek; gece ibadeti
için gerekli olan misvak, su gibi þeyleri yanýnda bulundurmak; uykudayken ölme ihtimalini göz önüne alarak vasiyetini baþ
ucuna koymak; günahlardan tövbe edip
içinde hiçbir kötülük niyeti taþýmadan herkese karþý iyi duygular besleyerek uyumak;
Selef’in yolundan gidip çok yumuþak yatakta uyumamak; uyku bastýrýncaya kadar yatmamak, uyumak için kendini zorlamamak; uyku bastýrýnca da ibadet etmek için bile olsa uyanýk durmamak; sað
yaný üzerine kýbleye dönerek uyumak; uykudan önce dua ve uygun âyetler okumak;
uykuyu bir tür ölüm, uyanmayý da yeniden diriliþ bilerek âhireti düþünmek; uyanýnca dua okumak, uyumadan önce Allah’ý
zikrettiði gibi uyanýnca da O’nu anarak güne baþlamak (a.g.e., I, 343-345).
Ýlgili âyetlerden hareketle (el-En‘âm 6/
60; ez-Zümer 39/42) uykuyu bir çeþit ölüm
gibi düþünen ahlâk ve tasavvuf âlimleri
bu kavram etrafýnda dinî ve ahlâkî bir sorumluluk bilincini geliþtirmeye çalýþmýþlardýr. Muhâsibî, uyku-ölüm iliþkisine dair
Zümer sûresinin 42. âyetiyle hadisleri zikrederek uyku öncesinden baþlayýp bir sonraki uyku vaktine kadar sorumluluklarý sýralar. Bunlar halis niyet, tövbe, kulluk bilinci, beden ve ruh temizliði, ibadet, kul hakkýna riayet, mazlumlara yardým, haksýzlýklarla mücadele, çevre duyarlýlýðý, sosyal çevreyle ilgilenme, selâmlaþma, hal hatýr sorma, günahlardan uzak durma, ticarî dürüstlük, yararlý bilgi peþinde olma gibi duygu ve davranýþlardan oluþur (er-Ri£âye li¼uš†šýllâh, s. 503-514). Kuþeyrî de “gaflet uykusu” ve “âdet uykusu” (doðal uyku)
þeklinde iki uyku türünden bahsettikten
sonra normal uykunun “ölümün kardeþi”
diye nitelendirildiðini belirtir. Onun verdiði bilgiye göre bazýlarý uykunun hayýrlý bir
durum sayýlmadýðýný ileri sürmüþtür. Nitekim, “Uykuda hayýr bulunsaydý cennette de uyku olurdu” denilmiþtir. Rivayete
göre uyku kula Allah’ýn huzurunda bulunmayý unutturduðu için suiedepten sayýlmýþtýr. “Neden uyumuyorsun?” diye sorulunca Mâlik b. Dînâr, “Cehennem uyumama izin vermiyor” cevabýný vermiþ, uyku ve
uyanýklýktan hangisinin daha hayýrlý olduðu sorusuna da insanlarýn durumuna bakarak cevap vermek gerektiðini söylemiþtir. Buna göre dinî duyarlýlýðý güçlü kimseler için uyanýklýk, zayýf olanlar için uyku daha hayýrlýdýr. Bu sebeple þeytana en aðýr
gelen þeyin günahkâr kimselerin uykusu
olduðu söylenir. Öte yandan bir sûfîye göre uykuda uyanýkken bulunmayan iki fýrsat
vardýr. Biri Hz. Peygamber’le sahâbenin ve
245
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geçmiþ din ulularýnýn, diðeri de Hakk’ýn uykuda iken görülebilmesi ki bu sonuncusu
en büyük mazhariyettir (er-Risâle, II, 715718). Ýbn Ebü’d-Dünyâ’nýn Kitâbü’l-Menâmât adlý eseri de uyku ve rüyalara dair rivayetlerden meydana gelmektedir. Ayrýca Ýbrâhim b. Muhammed el-Beyhaký’nin
el-Me¼âsin ve’l-mesâvî, Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký’nin el-Âdâb,
Ýbn Abdülber en-Nemerî’nin Behcetü’lmecâlis adlý eserleri gibi antolojik nitelikteki ahlâk ve âdâb kitaplarýnda uyku âdâbý, uykunun fayda ve zararlarý, ilginç rüyalar vb. konulara dair rivayetler, özlü sözler
ve þiirler derlenmiþtir (ayrýca bk. RÜYA).
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ÿMustafa Çaðrýcý

™ FIKIH. Uyku bilinci gideren, aklýn ve
iradenin kullanýlmasýný engelleyen bir durum olduðundan fýkýh usulünde kiþinin dinîhukukî hükümlere muhatap kýlýnmaya elveriþliliðini (ehliyet) etkileyen ârizî durumlardan biri kabul edilmiþ, buna baðlý olarak uyku halinin abdestin bozulmasýna ve
namaz mükellefiyetine etkisi fýkýhta geniþ biçimde incelenmiþtir. Organizmanýn
dýþ uyarýlara karþý duyarlýlýðýný, bilinç ve idraki nisbî þekilde kapatan uyku iradî hareketlerde bulunmaya imkân vermediðinden uykuda olduðu süre içinde kiþi sorumluluklarýný yerine getirmekten âciz durumdadýr. Bu sebeple uyku fýkýhta eda ehliye246

tini ortadan kaldýran irade dýþý ehliyet ârýzalarýndan biri kabul edilmiþtir (bk. EHLÝYET). Hanefî fakihlerinden Abdülazîz elBuhârî uykuyu “insanda irade dýþý meydana gelen, iç ve dýþ duyu organlarýnýn çalýþmasýna raðmen aklý kullanmaya engel
olan tabii bir iþlevsizlik hali” (Keþfü’l-esrâr,
IV, 457), Ýbn Âbidîn de “insana ârýz olup
duyularýnýn faaliyetini ve aklýn kullanýmýný engelleyen, kiþiyi haklarýný ifadan âciz
býrakan doðal ve geçici durum” (Reddü’lmu¼tar, I, 141) þeklinde tanýmlar. Kiþide
eda ehliyeti temyiz gücünün varlýðýna dayanmakta, uyuyan kimsenin temyiz gücü
ve ihtiyarý bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla
uyuyan kimsenin uyku esnasýnda ortaya
koyabileceði, iman veya küfrü gerektirecek söz ve davranýþý yahut alým satým ve
boþama gibi hukukî iþlemlere yönelik irade beyanlarý hukukî bir sonuç doðurmaz.
Uyuyan kimsenin týpký baygýn gibi cezaî
ehliyeti de yoktur. Uyku halinde iþlenen
fiiller kasýt bulunmadýðý için suç teþkil etmez ve bu kimseye bedenî nitelikte ceza
uygulanmaz. Vücûb ehliyetinin temelini insan olma özelliði teþkil ettiðinden uykunun bu ehliyete hiçbir etkisi yoktur. Uykudaki bir kimse hak ve borçlara ehil kabul edilir ve uyku halinde yol açtýðý malî zararlarý karþýlamakla yükümlü tutulur. Çünkü uyku mazereti baþkalarýnýn can ve mal
dokunulmazlýðýný ortadan kaldýrmaz, sadece bedenî ceza konusunda mazeret teþkil eder. Uykuda iken birinin üzerine düþerek ölümüne yol açan kimseye fiilinde
kasýt bulunmamasý sebebiyle kýsas cezasý
uygulanmaz, fakat diyet gerekir.
Gerekli tedbirleri alarak uyanacaðýna kanaat getiren kimse vakit girdikten sonra
o vakte ait namazý kýlmadan uyuyabilir.
Ancak uyanamama endiþesi taþýrsa vakit
girdikten sonra kiþinin o vaktin namazýný
kýlmadan uyumasý câiz deðildir. Uyanma
ümidiyle namaz vakti girdikten sonra uyuyan bir kimse vakit çýkýncaya kadar uyanamazsa yerine getiremediði ibadetleri
kazâ eder. Uyku halinde fiilen âcizlik bulunduðundan eda yükümlülüðü kalkarsa
da uyandýktan sonra uyuyan kimsenin zimmetinde sabit olan namaz borcu devam
eder. Hz. Peygamber’in unutan yahut vakit içinde uyuyakalan kimsenin geçirdiði
namazý hatýrladýðý zaman kýlmasýný emretmesi (Tirmizî, “Salât”, 18; Ebû Dâvûd,
“Salât”, 11) uykuda iken kýlýnamayan namaz borcunun düþmediðini gösterir. Bir
kasýt yokken uyku sebebiyle namazý vaktinde kýlamayan kiþi günahkâr sayýlmaz.
Resûl-i Ekrem ihmalin uyanýklýk halinde

olacaðýný, uykuda ihmalin söz konusu edilemeyeceðini belirtmesi (Ebû Dâvûd, “Salât”, 11) ayrýca, “Üç kiþiden sorumluluk kaldýrýlmýþtýr: Þifa buluncaya kadar akýl hastasýndan, bulûð çaðýna erinceye kadar çocuktan ve uyanýncaya kadar uyuyandan”
buyurmasý (Buhârî, “Hudûd”, 22, “Talâk”,
11; Tirmizî, “Hudûd”, 1) bu anlamdadýr.
Uyku ile abdestin bozulup bozulmayacaðý veya hangi durumlarla bozulacaðý konusu fýkýhta ayrýntýlý biçimde ele alýnarak
tartýþýlmýþtýr. Bu konuda kaynaklarda bir
kýsmý farklý yorumlamaya ve hüküm çýkarmaya elveriþli hadis rivayetlerinin bulunmasý, ayrýca uykunun bir hades (hükmî kirlilik) hali olup olmadýðý, abdesti bozacak
uyku süresi, þekli ve derinliðinin ölçüsü konusundaki yaklaþýmlar fýkýh mezheplerinin farklý görüþler benimsemesine yol açmýþtýr (Serahsî, I, 78; Ýbn Rüþd, I, 28-29).
Yatarak uyunan derin uykunun abdesti
bozacaðýnda fýkýh mezhepleri müttefiktir;
bunun dýþýndakilerde ise görüþ ayrýlýklarý
vardýr. Hanefî ve Þâfiî fakihleri hafif uykunun (nüâs) abdesti bozmayacaðý görüþündedir. Tam uykunun (nevm) abdesti bozup bozmayacaðý konusunda ise uyuma
þekline bakarak hüküm verirler. Her iki
mezhebe göre yatarak uyumanýn yaný sýra vücuttan yel çýkmasýna imkân verecek
þekilde oturarak uyuma da abdesti bozar.
Hanefîler, vücuttan yel çýkmasýný mümkün kýlmayacak biçimde oturarak veya namazda kýyam, rükû ve secde halinde uyumanýn abdesti bozmayacaðýný kabul eder.
Çünkü kýyam, rükû ve secde halinde kalabilme uykudan kaynaklanan gevþemenin ileri seviyede olmadýðýný gösterir. Bir
þeye yaslanýp uyuma halinde yaslanýlan
þey alýndýðýnda uyuyan kimse düþecek durumda ise abdest bozulur, aksi takdirde
bozulmaz (Kâsânî, I, 30-31; Haskefî, I, 132).
Þâfiî mezhebinde aðýrlýklý görüþ vücuttan
yel çýkmasýna imkân verecek þekilde oturarak veya kýyam, rükû, secde hallerinde
uykunun abdesti bozmasýdýr (Nevevî, II,
459-460). Mâlikîler uykunun abdesti bozup bozmayacaðý konusunda hüküm verirken uyuma þekli, uykunun derinliði-hafifliði ve uyku süresi olmak üzere üç kriteri göz önünde bulundururlar. Oturarak
uyuma halinde uyku derin ve uzun ise abdesti bozar, hafif ve kýsa ise bozmaz. Onlarýn derin uykudan kastý kiþinin elinden
düþürdüðü þeyin ve gelip geçenin farkýna
varmadýðý, yüksek sesli konuþmalarý duymadýðý uykudur. Derin ve kýsa uyku ile hafif ve uzun uykunun abdesti bozup bozmayacaðý konusunda görüþ ayrýlýðý bulunmasýna raðmen derin ve kýsa uykunun

