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tini ortadan kaldýran irade dýþý ehliyet ârý-
zalarýndan biri kabul edilmiþtir (bk. EHLÝ-
YET). Hanefî fakihlerinden Abdülazîz el-
Buhârî uykuyu “insanda irade dýþý meyda-
na gelen, iç ve dýþ duyu organlarýnýn ça-
lýþmasýna raðmen aklý kullanmaya engel
olan tabii bir iþlevsizlik hali” (Keþfü’l-esrâr,
IV, 457), Ýbn Âbidîn de “insana ârýz olup
duyularýnýn faaliyetini ve aklýn kullanýmý-
ný engelleyen, kiþiyi haklarýný ifadan âciz
býrakan doðal ve geçici durum” (Reddü’l-
mu¼tar, I, 141) þeklinde tanýmlar. Kiþide
eda ehliyeti temyiz gücünün varlýðýna da-
yanmakta, uyuyan kimsenin temyiz gücü
ve ihtiyarý bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla
uyuyan kimsenin uyku esnasýnda ortaya
koyabileceði, iman veya küfrü gerektire-
cek söz ve davranýþý yahut alým satým ve
boþama gibi hukukî iþlemlere yönelik ira-
de beyanlarý hukukî bir sonuç doðurmaz.
Uyuyan kimsenin týpký baygýn gibi cezaî
ehliyeti de yoktur. Uyku halinde iþlenen
fiiller kasýt bulunmadýðý için suç teþkil et-
mez ve bu kimseye bedenî nitelikte ceza
uygulanmaz. Vücûb ehliyetinin temelini in-
san olma özelliði teþkil ettiðinden uyku-
nun bu ehliyete hiçbir etkisi yoktur. Uy-
kudaki bir kimse hak ve borçlara ehil ka-
bul edilir ve uyku halinde yol açtýðý malî za-
rarlarý karþýlamakla yükümlü tutulur. Çün-
kü uyku mazereti baþkalarýnýn can ve mal
dokunulmazlýðýný ortadan kaldýrmaz, sa-
dece bedenî ceza konusunda mazeret teþ-
kil eder. Uykuda iken birinin üzerine dü-
þerek ölümüne yol açan kimseye fiilinde
kasýt bulunmamasý sebebiyle kýsas cezasý
uygulanmaz, fakat diyet gerekir.

Gerekli tedbirleri alarak uyanacaðýna ka-
naat 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 uyu-
yan bir kimse vakit çýkýncaya kadar uya-
namazsa yerine getiremediði ibadetleri
kazâ eder. Uyku halinde fiilen âcizlik bu-
lunduðundan eda yükümlülüðü kalkarsa
da uyandýktan sonra uyuyan kimsenin zim-
metinde sabit olan namaz borcu devam
eder. Hz. Peygamber’in unutan yahut va-
kit içinde uyuyakalan kimsenin geçirdiði
namazý hatýrladýðý zaman kýlmasýný em-
retmesi (Tirmizî, “Salât”, 18; Ebû Dâvûd,
“Salât”, 11) uykuda iken kýlýnamayan na-
maz borcunun düþmediðini gösterir. Bir
kasýt yokken uyku sebebiyle namazý vak-
tinde kýlamayan kiþi günahkâr sayýlmaz.
Resûl-i Ekrem ihmalin uyanýklýk halinde

olacaðýný, uykuda ihmalin söz konusu edi-
lemeyeceðini belirtmesi (Ebû Dâvûd, “Sa-
lât”, 11) ayrýca, “Üç kiþiden sorumluluk kal-
dýrýlmýþtýr: Þifa buluncaya kadar akýl has-
tasýndan, bulûð çaðýna erinceye kadar ço-
cuktan ve uyanýncaya kadar uyuyandan”
buyurmasý (Buhârî, “Hudûd”, 22, “Talâk”,
11; Tirmizî, “Hudûd”, 1) bu anlamdadýr.

Uyku ile abdestin bozulup bozulmaya-
caðý veya hangi durumlarla bozulacaðý ko-
nusu fýkýhta ayrýntýlý biçimde ele alýnarak
tartýþýlmýþtýr. Bu konuda kaynaklarda bir
kýsmý farklý yorumlamaya ve hüküm çýkar-
maya elveriþli hadis rivayetlerinin bulun-
masý, ayrýca uykunun bir hades (hükmî kir-
lilik) hali olup olmadýðý, abdesti bozacak
uyku süresi, þekli ve derinliðinin ölçüsü ko-
nusundaki yaklaþýmlar fýkýh mezhepleri-
nin farklý görüþler benimsemesine yol aç-
mýþtýr (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 uyku-
nun (nüâs) abdesti bozmayacaðý görüþün-
dedir. Tam uykunun (nevm) abdesti bo-
zup bozmayacaðý konusunda ise uyuma
þekline bakarak hüküm verirler. Her iki
mezhebe göre yatarak uyumanýn yaný sý-
ra vücuttan yel çýkmasýna imkân verecek
þekilde oturarak uyuma da abdesti bozar.
Hanefîler, vücuttan yel çýkmasýný müm-
kün kýlmayacak biçimde oturarak veya na-
mazda kýyam, rükû ve secde halinde uyu-
manýn abdesti bozmayacaðýný kabul eder.
Çünkü kýyam, rükû ve secde halinde ka-
labilme uykudan kaynaklanan gevþeme-
nin ileri seviyede olmadýðýný gösterir. Bir
þeye yaslanýp uyuma halinde yaslanýlan
þey alýndýðýnda uyuyan kimse düþecek du-
rumda ise abdest bozulur, aksi takdirde
bozulmaz (Kâsânî, I, 30-31; Haskefî, I, 132).
Þâfiî mezhebinde aðýrlýklý görüþ vücuttan
yel çýkmasýna imkân verecek þekilde otu-
rarak veya kýyam, rükû, secde hallerinde
uykunun abdesti bozmasýdýr (Nevevî, II,
459-460). Mâlikîler uykunun abdesti bo-
zup bozmayacaðý konusunda hüküm ve-
rirken uyuma þekli, uykunun derinliði-ha-
fifliði ve uyku süresi olmak üzere üç kri-
teri göz önünde bulundururlar. Oturarak
uyuma halinde uyku derin ve uzun ise ab-
desti bozar, hafif ve kýsa ise bozmaz. On-
larýn derin uykudan kastý kiþinin elinden
düþürdüðü þeyin ve gelip geçenin farkýna
varmadýðý, yüksek sesli konuþmalarý duy-
madýðý uykudur. Derin ve kýsa uyku ile ha-
fif ve uzun uykunun abdesti bozup boz-
mayacaðý konusunda görüþ ayrýlýðý bu-
lunmasýna raðmen derin ve kýsa uykunun

geçmiþ din ulularýnýn, diðeri de Hakk’ýn uy-
kuda iken görülebilmesi ki bu sonuncusu
en büyük mazhariyettir (er-Risâle, II, 715-
718). Ýbn Ebü’d-Dünyâ’nýn Kitâbü’l-Menâ-
mât adlý eseri de uyku ve rüyalara dair ri-
vayetlerden meydana gelmektedir. Ayrý-
ca Ýbrâhim b. Muhammed el-Beyhaký’nin
el-Me¼âsin ve’l-mesâvî, Ebû Bekir Ah-
med b. Hüseyin el-Beyhaký’nin el-Âdâb,
Ýbn Abdülber en-Nemerî’nin Behcetü’l-
mecâlis adlý eserleri gibi antolojik nitelik-
teki ahlâk ve âdâb kitaplarýnda uyku âdâ-
bý, uykunun fayda ve zararlarý, ilginç rüya-
lar vb. konulara dair rivayetler, özlü sözler
ve þiirler derlenmiþtir (ayrýca bk. RÜYA).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Mešåyîsü’l-lu³a, V, 372-373; Râgýb el-Ýsfahâ-
nî, el-Müfredât, “n.as”, md.; Tehânevî, Keþþâf, II,
1430; Kåmus Tercümesi, II, 1030; IV, 457, 506,
776; Müsned, I, 116, 118, 155, 400; II, 174; IV,
201, 207, 208, 281, 290, 300, 302, 303, 395,
401, 405; Muhâsibî, er-Ri£âye li-¼uš†šýllâh, Bey-
rut 1405/1985, s. 503-514; Kindî, Risâle fî mâ-
hiyyeti’n-nevm ve’r-rüßyâ (Kindî, Resâßil içinde),
I, 293-311; Ýbn Ebü’d-Dünyâ, Kitâbü’l-Menâmât
(Mevsû£atü Resâßili Ýbn Ebi’d-Dünyâ, IV içinde,
nþr. Abdülkadir Ahmed Atâ), Beyrut 1413/1993;
Ýbrâhim b. Muhammed el-Beyhaký, el-Me¼âsin
ve’l-mesâvî, Beyrut 1404/1984, s. 318-322; Ýbn
Sînâ, el-Ýþârât, III-IV, 861-862, 884-887; a.mlf.,
en-Necât (nþr. M. Taký Dâniþpejûh), Tahran 1364
hþ./1985, s. 697; a.mlf., Avicenna’s de Anima:
Kitâbü’n-Nefs (nþr. Fazlurrahman), London 1970,
s. 173-182; Ebû Mansûr es-Seâlibî, Fýšhü’l-lu³a
ve esrârü’l-£Arabiyye (nþr. Yâsîn el-Eyyûbî), Say-
da 1419/1999, s. 205; Ahmed b. Hüseyin el-Bey-
haký, el-Âdâb (nþr. Ebû Abdullah Saîd el-Mendûh),
Beyrut 1408/1988, s. 276-278; Ýhvân-ý Safâ, Re-
sâßil, Beyrut 1377/1957, IV, 84-123; Ýbn Abdül-
ber, Behcetü’l-mecâlis, II, 85-94, 141-150; Ku-
þeyrî, er-Risâle, II, 714-730; Gazzâlî, Ý¼yâß, I, 343-
345; III, 25, 66; a.mlf., el-Münšý× mine’Š-Šalâl
(nþr. Ahmed el-Câlindehrî), Lahor 1971, s. 9; Ýs-
mâil Hakký Bursevî, Furûšu ¥ašš¢, Ýstanbul 1251,
s. 234; Aclûnî, Keþfü’l-Åafâß, II, 313; Ali Durusoy,
Ýbn Sina Felsefesinde Ýnsan ve Kâinattaki Yeri,
Ýstanbul 1993, s. 103-115.

ÿMustafa Çaðrýcý

™ FIKIH. Uyku bilinci gideren, aklýn ve
iradenin kullanýlmasýný engelleyen bir du-
rum olduðundan fýkýh usulünde kiþinin dinî-
hukukî hükümlere muhatap kýlýnmaya el-
veriþliliðini (ehliyet) etkileyen ârizî durum-
lardan biri kabul edilmiþ, buna baðlý ola-
rak uyku halinin abdestin bozulmasýna ve
namaz mükellefiyetine etkisi fýkýhta ge-
niþ biçimde incelenmiþtir. Organizmanýn
dýþ uyarýlara karþý duyarlýlýðýný, bilinç ve id-
raki nisbî þekilde kapatan uyku iradî ha-
reketlerde bulunmaya imkân vermediðin-
den uykuda olduðu süre içinde kiþi sorum-
luluklarýný yerine getirmekten âciz durum-
dadýr. Bu sebeple uyku fýkýhta eda ehliye-
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Ýbn Kuteybe’nin
(ö. 276/889)

edep ve muhâdarât ile
deðiþik konulara dair eseri.˜ ™

Müellif uzun yýllar içinde derlediði dil,
edebiyat, muhâdarât, tarih ve genel kül-
türle ilgili malzemeyi 266 (879) yýlýndan az
önce gözden geçirmiþ, malzemenin bir kýs-
mýný müstakil eserlerde toplamýþ, geri ka-
lanýyla da bu hacimli kitabýný yazmýþtýr.
Müstakil eserleri Kitâbü’l-Eþribe, Kitâ-
bü’l-Ma£ârif, Kitâbü’þ-Þi£r (ve’þ-þu£arâß),
Kitâbü Teßvîli (Ta£bîri)’r-rüßyâ’dýr. £Uyû-
nü’l-aÅbâr bir mukaddimeyle on bölüm-
den (kitab) meydana gelmektedir. Mukad-
dimede eserin amacý, yazýlýþ sebebi, tas-
nif tarzý, bölümlerin içeriði anlatýldýktan
sonra fihristine yer verilmiþtir. Bu nitelik-
leriyle eser modern zamanlarýn telif yön-
temini hatýrlatan kadîm örneklerden biri-
dir. Mukaddimede ayrýca eserin düzgün
konuþup yazabilmek için gerekli edebiyat
ve kültür malzemesini kapsadýðý, gerek
seçkin ve aydýn kesimin gerek yönetici sý-
nýfýn gerekse halkýn edebî ihtiyacýný karþý-
layacak bir kültür hazinesi þeklinde düzen-
lendiði belirtilmektedir. Bablar halinde tas-
nif edilen £Uyûnü’l-aÅbâr’da aranan ko-
nuya kolayca ulaþýlabilmesi için her bab al-
týnda ilgili malzeme özet halinde verilmiþ;
ulemâ, hükemâ, üdebâ, bülega ve þuarâ
sözlerinden, hükümdarlarýn hayatýndan ve
önceki neslin eserlerinden en güzel örnek-
ler seçilerek bir araya getirilmiþtir. Eseri-
ni her damak zevkine hitap eden bir sof-
raya benzeten Ýbn Kuteybe dünya ve âhi-
ret hayatýna, günlük hayatýn birçok yönü-
ne dair bilgilere, ciddi, þaka, latife, mizah,
zühde, takvâya, hatta cinsî hayatla ilgili
fýkralara kadar deðiþik konulara yer verdi-
ðini belirtmektedir. Selef-i-sâlihînin âdeti
üzere hayatýn tabii akýþý içindeki bu konu-
lara temas edilmesinin ahlâksýzlýk ve gü-
nah olmadýðýný, asýl günahýn namusu kir-
letmek, yalan söylemek, yalancý þahitlik
yapmak, gýybet etmek gibi tutum ve dav-
ranýþlar olduðunu, esasen okuyucuyu din-
lendirmek maksadýyla bu tür fýkralarýn
“çorbada tuz” kabilinden kaydedildiðini
açýklamaktadýr. Müellif az miktarda deðer-
siz haber ve þiirlere yer verilmesini güze-
lin kadrinin çirkinle mukayese edilmesiyle
bilinebileceði gerekçesine baðlamaktadýr.
Bu arada dili bozuk bazý avamî nüktelerin
düzeltilmeden naklinin fýkra ruhuna ve za-
rafete daha uygun düþtüðü ifade edilmiþ-
tir. Kitap bazý konularýn tam iþlenmediði iz-

lenimi verse de bu durum, dalgýnlýk sonu-
cu deðil eserin bütününde benzeri konu-
larýn birkaç yerde geçmesiyle izah edilmiþ-
tir (£Uyûnü’l-aÅbâr, müellifin mukaddime-
si, I, t-.a). Her bölümde ilgili haber, hikmet-
li söz, fýkra ve þiirler sýrasýyla zikredilmiþ,
bazý haberler muttasýl senedle kaydedil-
miþ, “Bir Hint kitabýnda okudum ki ...” þek-
linde iktibaslara yer verilmiþtir. Eserde baþ-
ta Ýbnü’l-Mukaffa‘ýn kitaplarý olmak üzere
Asmaî, Medâinî, Câhiz, Ebû Hâtim es-Si-
cistânî gibi âlimlerin eserleriyle adý geçen
yabancý kültürlere ait bazý kaynaklardan
faydalanýlmýþtýr.

Bölümlerin içeriði þöylece özetlenebilir:
1. Kitâbü’s-Sultân. Hükümdarlarda aranan
özellikler, maiyetlerinde bulunanlarýn uy-
malarý gereken âdâb; vali, kadý, hâcib, kâ-
tip seçimi ve tayininde dikkat edilecek hu-
suslar vb. konulara dair haber, þiir ve fýk-
ralar. 2. Kitâbü’l-Harb ve’l-fürûsiyye. Sa-
vaþ âdâbý ve taktikleri, silâhlar, ordu, as-
ker ve gazilerle sefere gidenlere emir ve
tavsiyeler, yiðitlere ve korkaklara dair ha-
ber, þiir ve fýkralar. 3. Kitâbü’s-Sü,düd. Sey-
yidlik alâmetleri, eþraf ve seyyidlerde ara-
nan faziletlerle onlarda bulunmamasý ge-
reken kötü huylar, onlarla ayný mecliste
bulunma, elbise, güzel koku, mizah vb.
konulara dair haber, þiir ve fýkralar. 4. Ki-
tâbü’t-Tabâi. ve’l-aplâk. Haset, gýybet, ko-
ðuculuk, yalancýlýk, cimrilik, ahmaklýk gibi
huylarla hayvanlarýn tabiatýna dair haber,
þiir ve fýkralar. 5. Kitâbü’l-.Ýlm ve’l-beyân.
Ýlim, âlimler, öðrenciler, kitaplar, ezberle-
me, Kur’an ve din üzerinde konuþma, eði-
timcilerin öðütleri, beyân, belâgat, konuþ-
ma ve cevapta letâfet ve hüsn-i ta‘rîz, hut-
be, makame vb. hususlara dair haber, þi-
ir ve fýkralar. 6. Kitâbü’z-Zühd. Zâhidlerin
özellikleri, zühde dair sözleri, dua, münâ-
cât, aðlama, zikr-i dünyâ, teheccüd, ölüm,
yaþlýlýk, sabýr, yakýn, þükür, tutumluluk, ka-
naat, rýza, zâhidlerin halife ve hükümdar-
lar nezdindeki mevkileri, öðütleri gibi ko-
nularda haber, þiir ve fýkralar. 7. Kitâbü’l-
Ýpvân. Dost kazanmaya teþvik, dost seçi-
mi, dostun dosta karþý görevleri, dostlar
arasýnda sevgi, ziyaretler, kucaklaþma, to-
kalaþma, veda, hediyeleþme, kutlama, has-
ta ziyareti, tâziye, kötü dostlar, akraba ve
çocuklar, özür beyaný, serzeniþ, dostlar ara-
sýnda öfke, düþmanlýk gibi konularda ha-
ber, þiir ve fýkralar. 8. Kitâbü’l-Havâ,ic. Ýh-
tiyacýn gizlenmesi, sabýr, gayret, hediye,
rüþvet, ihtiyacý güzel sözle açýklama, ih-
tiyaç arzýnda güvenilen kimseler, ihtiyacý
karþýlama-reddetme, ihtiyaç karþýlamaya
teþvik, söz verme, sözünü tutma ve iffetli
olmaya dair haber, þiir ve fýkralar. 9. Kitâ-

da abdesti bozacaðý, hafif ve uzun uyku-
da ise yeniden abdest almanýn mendup
olduðu görüþü benimsenmiþtir. Bazýlarý,
vücuttan yel çýkmasýna imkân vermeye-
cek þekilde oturarak uyumanýn abdesti
bozmayacaðýný kabul ederler. Bu mezhe-
bin fakihleri yatarak ve secde halinde uyu-
mada her türlü uykunun abdesti bozaca-
ðý, fakat bir þeye dayanmadan ayakta uyu-
mada abdesti bozmayacaðý hükmünü ver-
miþlerdir (Ýbn Rüþd, I, 28-29; Ýbn Cüzey, s.
27; Ahmed b. Guneym, I, 178-179). Hanbe-
lî fakihler de uykunun abdesti bozup boz-
mayacaðýna hükmederken uykunun azlýk
ve çokluðu ile uyuma þeklini dikkate alýr-
lar. Bu mezhepte azlýk ve çokluðu belirle-
mek için örfün esas alýnmasý, uyuyanýn
þekil deðiþtirip deðiþtirmemesine veya rü-
ya görüp görmemesine bakýlmasý gibi öl-
çüler benimsenmiþtir. Yatarak uyumada
az veya çok uykunun abdesti bozacaðý, otu-
rarak uyumada ise az uykunun abdesti
bozmayýp çok uykunun bozacaðý kabul edil-
miþtir. Kýyam halinde uyuma oturarak uyu-
ma gibi sayýlýrken rükû ve secde halinde
uyuma bir görüþe göre yatarak uyuma,
diðer bir görüþe göre ise oturarak uyu-
ma gibi kabul edilmiþtir (Ýbn Kudâme, I,
196-199). Ca‘ferîler’de de görme ve iþitme
duyularýna galip gelen uyku abdesti bozar.
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