UYKU

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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™ 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
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da abdesti bozacaðý, hafif ve uzun uykuda ise yeniden abdest almanýn mendup
olduðu görüþü benimsenmiþtir. Bazýlarý,
vücuttan yel çýkmasýna imkân vermeyecek þekilde oturarak uyumanýn abdesti
bozmayacaðýný kabul ederler. Bu mezhebin fakihleri yatarak ve secde halinde uyumada her türlü uykunun abdesti bozacaðý, fakat bir þeye dayanmadan ayakta uyumada abdesti bozmayacaðý hükmünü vermiþlerdir (Ýbn Rüþd, I, 28-29; Ýbn Cüzey, s.
27; Ahmed b. Guneym, I, 178-179). Hanbelî fakihler de uykunun abdesti bozup bozmayacaðýna hükmederken uykunun azlýk
ve çokluðu ile uyuma þeklini dikkate alýrlar. Bu mezhepte azlýk ve çokluðu belirlemek için örfün esas alýnmasý, uyuyanýn
þekil deðiþtirip deðiþtirmemesine veya rüya görüp görmemesine bakýlmasý gibi ölçüler benimsenmiþtir. Yatarak uyumada
az veya çok uykunun abdesti bozacaðý, oturarak uyumada ise az uykunun abdesti
bozmayýp çok uykunun bozacaðý kabul edilmiþtir. Kýyam halinde uyuma oturarak uyuma gibi sayýlýrken rükû ve secde halinde
uyuma bir görüþe göre yatarak uyuma,
diðer bir görüþe göre ise oturarak uyuma gibi kabul edilmiþtir (Ýbn Kudâme, I,
196-199). Ca‘ferîler’de de görme ve iþitme
duyularýna galip gelen uyku abdesti bozar.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 30, 79; Tirmizî, “Tahâret”, 87; Serahsî, el-Mebsû¹, I, 78; Kâsânî, Bedâßi£,
I, 30-31; Ýbn Rüþd, Bidâyetü’l-müctehid, Ýstanbul 1985, I, 28-29; Muvaffakuddin Ýbn Kudâme,
el-Mu³nî, Beyrut 1404/1984, I, 196-199; Nevevî, el-Mecmû£ (nþr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd –
v.dðr.), Beyrut 1971, II, 459-460; Abdülazîz el-Buhârî, Keþfü’l-esrâr, Beyrut 1991, IV, 457-460; Ýbn
Cüzey, el-Æavânînü’l-fýšhiyye, Beyrut 1998, s.
27; Ahmed b. Muhammed el-Feyyûmî, el-Mi½bâ¼u’l-münîr (nþr. Abdülazîm eþ-Þinnâvî), Kahire
1977, s.163; Teftâzânî, et-Telvî¼, Beyrut, ts. (Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), II, 169; Haskefî, ed-Dürrü’lmuÅtâr (Ýbn Âbidîn, Reddü’l-mu¼târ içinde), Ýstanbul 1307, I, 132; Ýbn Âbidîn, Reddü’l-mu¼târ
(Kahire), I, 141-143; Ahmed b. Guneym en-Nefrâvî, el Fevâkihü’d-devânî, Beyrut 1997, I, 178179; Abdülkerîm Zeydân, el-Vecîz fî u½ûli’l-fýšh,
Baðdad 1973, s. 82-83; Vehbe ez-Zühaylî, U½ûlü’l-fýšhi’l-Ýslâmî, Dýmaþk 1986, I, 172; Hüseyin
Halef el-Cübûrî, £Avârý²ü’l-ehliyye £inde’l-u½ûliyyîn, Mekke 1408/1988, s. 231-241; Abdullah b.
Yûsuf el-Cüdey‘, Teysîru £ilmi u½ûli’l-fýšh, Beyrut 1998, s. 92-93; M. Revvâs Kal‘acî, el-Mevsû£atü’l-fýšhiyyetü’l-müyessere, Beyrut 1421/2000,
s. 911-913; Abdurrahman Kasapoðlu, “Kur’anýn
Amaçlarý Açýsýndan Uyku Hakkýnda Bir Deðerlendirme”, Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 4, Kahramanmaraþ 2004, s. 45-77; Velîd M. Abdülazîz elHamed, “Zâhiretü’n-nevm fi’l-Kur,ân ve’s-sünne”, Mecelletü’þ-þerî£a ve’d-dirâsâti’l-Ýslâmiyye,
XXII/71, Küveyt 2007, s. 15-82; “Nevm”, Mv.F,
XLII, 15-24.

ÿAbdüsselâm Arý

–

˜

UYÛNÜ’l-AHBÂR
( א
)
Ýbn Kuteybe’nin
(ö. 276/889)
edep ve muhâdarât ile
deðiþik konulara dair eseri.
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Müellif uzun yýllar içinde derlediði dil,
edebiyat, muhâdarât, tarih ve genel kültürle ilgili malzemeyi 266 (879) yýlýndan az
önce gözden geçirmiþ, malzemenin bir kýsmýný müstakil eserlerde toplamýþ, geri kalanýyla da bu hacimli kitabýný yazmýþtýr.
Müstakil eserleri Kitâbü’l-Eþribe, Kitâbü’l-Ma£ârif, Kitâbü’þ-Þi£r (ve’þ-þu£arâß),
Kitâbü Teßvîli (Ta£bîri)’r-rüßyâ’dýr. £Uyûnü’l-aÅbâr bir mukaddimeyle on bölümden (kitab) meydana gelmektedir. Mukaddimede eserin amacý, yazýlýþ sebebi, tasnif tarzý, bölümlerin içeriði anlatýldýktan
sonra fihristine yer verilmiþtir. Bu nitelikleriyle eser modern zamanlarýn telif yöntemini hatýrlatan kadîm örneklerden biridir. Mukaddimede ayrýca eserin düzgün
konuþup yazabilmek için gerekli edebiyat
ve kültür malzemesini kapsadýðý, gerek
seçkin ve aydýn kesimin gerek yönetici sýnýfýn gerekse halkýn edebî ihtiyacýný karþýlayacak bir kültür hazinesi þeklinde düzenlendiði belirtilmektedir. Bablar halinde tasnif edilen £Uyûnü’l-aÅbâr’da aranan konuya kolayca ulaþýlabilmesi için her bab altýnda ilgili malzeme özet halinde verilmiþ;
ulemâ, hükemâ, üdebâ, bülega ve þuarâ
sözlerinden, hükümdarlarýn hayatýndan ve
önceki neslin eserlerinden en güzel örnekler seçilerek bir araya getirilmiþtir. Eserini her damak zevkine hitap eden bir sofraya benzeten Ýbn Kuteybe dünya ve âhiret hayatýna, günlük hayatýn birçok yönüne dair bilgilere, ciddi, þaka, latife, mizah,
zühde, takvâya, hatta cinsî hayatla ilgili
fýkralara kadar deðiþik konulara yer verdiðini belirtmektedir. Selef-i-sâlihînin âdeti
üzere hayatýn tabii akýþý içindeki bu konulara temas edilmesinin ahlâksýzlýk ve günah olmadýðýný, asýl günahýn namusu kirletmek, yalan söylemek, yalancý þahitlik
yapmak, gýybet etmek gibi tutum ve davranýþlar olduðunu, esasen okuyucuyu dinlendirmek maksadýyla bu tür fýkralarýn
“çorbada tuz” kabilinden kaydedildiðini
açýklamaktadýr. Müellif az miktarda deðersiz haber ve þiirlere yer verilmesini güzelin kadrinin çirkinle mukayese edilmesiyle
bilinebileceði gerekçesine baðlamaktadýr.
Bu arada dili bozuk bazý avamî nüktelerin
düzeltilmeden naklinin fýkra ruhuna ve zarafete daha uygun düþtüðü ifade edilmiþtir. Kitap bazý konularýn tam iþlenmediði iz-

lenimi verse de bu durum, dalgýnlýk sonucu deðil eserin bütününde benzeri konularýn birkaç yerde geçmesiyle izah edilmiþtir (£Uyûnü’l-aÅbâr, müellifin mukaddimesi, I, t-.a). Her bölümde ilgili haber, hikmetli söz, fýkra ve þiirler sýrasýyla zikredilmiþ,
bazý haberler muttasýl senedle kaydedilmiþ, “Bir Hint kitabýnda okudum ki ...” þeklinde iktibaslara yer verilmiþtir. Eserde baþta Ýbnü’l-Mukaffa‘ýn kitaplarý olmak üzere
Asmaî, Medâinî, Câhiz, Ebû Hâtim es-Sicistânî gibi âlimlerin eserleriyle adý geçen
yabancý kültürlere ait bazý kaynaklardan
faydalanýlmýþtýr.
Bölümlerin içeriði þöylece özetlenebilir:
1. Kitâbü’s-Sultân. Hükümdarlarda aranan

özellikler, maiyetlerinde bulunanlarýn uymalarý gereken âdâb; vali, kadý, hâcib, kâtip seçimi ve tayininde dikkat edilecek hususlar vb. konulara dair haber, þiir ve fýkralar. 2. Kitâbü’l-Harb ve’l-fürûsiyye. Savaþ âdâbý ve taktikleri, silâhlar, ordu, asker ve gazilerle sefere gidenlere emir ve
tavsiyeler, yiðitlere ve korkaklara dair haber, þiir ve fýkralar. 3. Kitâbü’s-Sü,düd. Seyyidlik alâmetleri, eþraf ve seyyidlerde aranan faziletlerle onlarda bulunmamasý gereken kötü huylar, onlarla ayný mecliste
bulunma, elbise, güzel koku, mizah vb.
konulara dair haber, þiir ve fýkralar. 4. Kitâbü’t-Tabâi. ve’l-aplâk. Haset, gýybet, koðuculuk, yalancýlýk, cimrilik, ahmaklýk gibi
huylarla hayvanlarýn tabiatýna dair haber,
þiir ve fýkralar. 5. Kitâbü’l-.Ýlm ve’l-beyân.
Ýlim, âlimler, öðrenciler, kitaplar, ezberleme, Kur’an ve din üzerinde konuþma, eðitimcilerin öðütleri, beyân, belâgat, konuþma ve cevapta letâfet ve hüsn-i ta‘rîz, hutbe, makame vb. hususlara dair haber, þiir ve fýkralar. 6. Kitâbü’z-Zühd. Zâhidlerin
özellikleri, zühde dair sözleri, dua, münâcât, aðlama, zikr-i dünyâ, teheccüd, ölüm,
yaþlýlýk, sabýr, yakýn, þükür, tutumluluk, kanaat, rýza, zâhidlerin halife ve hükümdarlar nezdindeki mevkileri, öðütleri gibi konularda haber, þiir ve fýkralar. 7. Kitâbü’lÝpvân. Dost kazanmaya teþvik, dost seçimi, dostun dosta karþý görevleri, dostlar
arasýnda sevgi, ziyaretler, kucaklaþma, tokalaþma, veda, hediyeleþme, kutlama, hasta ziyareti, tâziye, kötü dostlar, akraba ve
çocuklar, özür beyaný, serzeniþ, dostlar arasýnda öfke, düþmanlýk gibi konularda haber, þiir ve fýkralar. 8. Kitâbü’l-Havâ,ic. Ýhtiyacýn gizlenmesi, sabýr, gayret, hediye,
rüþvet, ihtiyacý güzel sözle açýklama, ihtiyaç arzýnda güvenilen kimseler, ihtiyacý
karþýlama-reddetme, ihtiyaç karþýlamaya
teþvik, söz verme, sözünü tutma ve iffetli
olmaya dair haber, þiir ve fýkralar. 9. Kitâ247

