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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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Ýbn Ebû Usaybia’nýn
(ö. 668/1269)

baþta týp olmak üzere düþünce,
bilim ve kültür tarihi

niteliðindeki biyografik eseri
(bk. ÝBN EBÛ USAYBÝA).˜ ™

– —
UYUÞTURUCU˜ ™

Uyuþturucu Türkçe’de yeni bir kelime
olup bunun karþýlýðýnda Arapça ve Fars-
ça’da muhaddir (örten, kapayan), Batý dil-
lerinde Yunanca narke (uyku) kökünden
narkotik kullanýlýr. Uyuþturucu maddele-
rin eskiden beri týpta kullanýmýndan dola-
yý birçok dilde ilâç anlamý taþýyan kelime-
ler ayný zamanda uyuþturucu maddeleri
de ifade eder. Sürekli yeni türlerinin orta-
ya çýkmasý, farklý etkiler býrakmasý ve fark-
lý amaçlarla kullanýlmasýndan dolayý genel
bir tanýmý bulunmamakla birlikte kiþide
önüne geçilmez bir baðýmlýlýk durumu oluþ-
turma, ruhî ve fizikî tahribata yol açma,
merkezî sinir sistemini etkileme, kullaný-
lan miktarý giderek arttýrma eðilimine yol
açma, besinler kapsamýnda sayýlmama gi-
bi özellikler uyuþturucu türlerinin hemen
hepsinde yer alýr. Týp dilinde “psikoaktif”
denilen ve baðýmlýlýk yapan maddeler için-
de tütün mâmulleri ve alkollü içkilerle bir-
likte bulunan uyuþturucular insan vücu-
duna etkileri ve cinslerine göre sýnýflandý-
rýlmýþtýr. Bu baðlamda tütün ve alkollü iç-
kiler dýþýnda kalan uyuþturucu maddeler
afyon ve türevleri, hallüsinojen maddeler
(esrar, LSD), uyarýcýlar (kokain, amfeta-
min vb.), uyku ilâçlarý (barbitüratlar gibi)
ve diðer yatýþtýrýcýlarla uçucu maddeler (ti-
ner, yapýþtýrýcýlar, çakmak gazlarý vb.) uyuþ-
turucu baþlýðý altýnda toplandýðý gibi cins-
lerine göre uyuþturucular doðal (esrar,
eroin, kokain vb.) ve sentetik (ecstasy, cap-
tagon, amfetamin, metamfemin vb.) olarak
da sýnýflandýrýlabilir.

Etkileri ve zararlarý bakýmýndan arala-
rýnda bazý farklýlýklar bulunan bu madde-
leri kullananlarda bir müddet sonra dav-
ranýþ bozukluklarý baþlar. Vücut madde-
nin cinsine göre tolerans geliþtirebildiðin-
den alýþtýkça sürekli daha fazlasýný ister.
Yokluðu halinde ise çarpýntý, nabýzda art-
ma, titreme, hayal görme ve bazý nörolo-

jik bozukluklar ortaya çýkar. Bu maddele-
rin alým satýmý kontrollü ya da yasak ol-
duðundan piyasada yüksek fiyatlarla alý-
nýp satýlabilir. Hayatlarý bu tür maddele-
ri elde edip kullanma etrafýnda dönmeye
baþlayan baðýmlýlar uyuþturucu elde et-
mek için her þeylerini feda edebilirler; her
türlü suça itilebilecek potansiyel suçlu ha-
line gelirler; içine düþtükleri ruhî ve mâ-
nevî çöküntünün yanýnda bedenî hastalýk-
larla da karþýlaþabilirler. Uyuþturucu ba-
ðýmlýlýðý kiþilik bozukluklarý, aile ve çevre
etkilerinden kaynaklanabileceði gibi çeþit-
li toplumlarda ve bazý dönemlerde bütün
topluma yayýlarak normal karþýlanan bir
âdet haline de gelebilir. Uyuþturucu müp-
telâsý olanlarýn genelde sosyal ve ailevî iliþ-
kileri bozulur, sorumluluklarýný yerine ge-
tiremezler. Eþler ve çocuklar arasýnda ge-
çimsizlik ve aile facialarý ortaya çýkar. Bu
konuda yapýlan araþtýrmalar, uyuþturucu
kullanýmý ile suç arasýndaki sebep-sonuç
iliþkisini ekonomik ve farmakolojik faktör-
lere baðlamaktadýr. Uyuþturucu baðýmlý-
larý ve kullanýcýlarý, ihtiyaç duyduklarý uyuþ-
turucuyu alabilmek için yeterli maddî im-
kâna sahip olmadýklarý zaman ahlâk dýþý
yollara baþvurarak para temin etme yolu-
na gidebilmektedir. Öte yandan uyuþturu-
cu kullanan kimseler uyuþturucunun et-
kisinde iken istem dýþý suç iþleyebilmekte-
dir. Araþtýrmalar, bir kýsým suçlularýn uyuþ-
turucunun etkisinde gerek aile fertlerine
gerekse çevredeki kimselere karþý þiddet
uyguladýklarýný ve bir sonraki kullaným için
maddî gelir elde etmeye yönelik hýrsýzlýk
vb. suçlar iþlediklerini ortaya koymuþtur.

Uyuþturucu maddeler iki gruba ayrýla-
bilir. Bir kýsmý afyon ve esrar gibi doðru-
dan bitkilerden elde edilen ve eskiden be-
ri bilinen doðal uyuþturuculardýr. Bir kýs-
mý da sentetiktir ve günümüzde yüzlerce
türü bulunmaktadýr. Bunlarýn inorganik
madde veya hayvansal ürün kökenli olan-
larý varsa da çoðunlukla bitki kökenli çe-
þitli maddelerin kimyasal iþlemlere tâbi
tutulmasýyla elde edilir. En yaygýn kulla-
nýlan uyuþturucular þöylece sýralanabilir:
a) Afyon ve Türevleri. Haþhaþ bitkisinden
çýkarýlan afyon kullanýcýda keyif verici ve
rahatlatýcý bir etki yapar. Haþhaþ dünyada
birçok ülkede yetiþtirilmekte, ancak son
yýllarda uyuþturucu olarak kullanýlan afyon
ve türevlerinin büyük kýsmý Afganistan’da
üretilen haþhaþtan elde edilmektedir. Haþ-
haþ Türkiye’de de bazý bölgelerde kontrol-
lü þekilde ekilmekte, ancak sýký denetim-
ler yapýlmakta, üretilen afyon gýda ve ilâç
sanayiinde kullanýlmaktadýr. Yine afyonun
türevleri olan morfin ve kodein týpta çe-

bü’t-Ta.âm. Yemek çeþitleri, sofra âdâbý,
oburlar, açlýk, yemek daveti, yemek ver-
mede cimriler, beden saðlýðý, saðlýða ya-
rarlý gýda, perhiz ve ilâçlar, yemeklerin ya-
rar ve zararlarý, Arap ve Acem týbbý gibi
konularla ilgili haber, þiir ve fýkralar. 10.
Kitâbü’n-Nisâ,. Kadýnlarýn yaratýlýþlarý ve
ahlâklarý, güzellik-çirkinlik, evlenmede ter-
cih edilmesi gereken kadýnlar, kýz isteme
ve evlilik âdâbý, kadýnlarla muâþeret siya-
seti, cinsel hayat ve doðum gibi konular-
da haber, þiir ve fýkralar.

£Uyûnü’l-aÅbâr dil, edebiyat, tarih,
âdet, gelenek vb. bakýmýndan daha son-
ra yazýlmýþ çeþitli eserlerin, özellikle edep
ve muhâdarâta dair kitaplarýn baþlýca kay-
naklarýndan biridir. Endülüslü Ýbn Abdü-
rabbih el-£Ýšdü’l-ferîd’inde ana ve alt bö-
lümlerle içerik bakýmýndan £Uyûnü’l-aÅ-
bâr’ý aynen taklit etmiþ, bölümler altýna
bazý ilâvelerle eserini oluþturmuþtur. £Uyû-
nü’l-aÅbâr, Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî’nin el-
E³ånî’si, Müberred’in el-Kâmil’i, Ebû Hay-
yân et-Tevhîdî’nin el-Be½âßir ve’×-×eÅâßir’i,
Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr’in el-Kâmil’i gibi önem-
li eserlerin temel kaynaklarýndandýr. Köp-
rülü Kütüphanesi’nde (nr. 1344) ve Peters-
burg’da (nr. 691) yazma nüshalarý bulunan
eserin ilk dört bölümünü Carl Brockelmann
hazýrlamýþ ve bölümler halinde yayýmla-
mýþtýr (Kitåb as-Sul¹ån, Weimar 1898; Ber-
lin 1900; Kitåb al-¥arb, Strassburg 1903; Ki-
tâb as-Sußdud, Strassburg 1906; Kitåb a¹-
ªabåßi£ ve’l-aÅlâk, Strassburg 1908). Ese-
rin tam neþri, Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’nin
edebiyat kýsmý tarafýndan Ahmed Zekî
el-Adevî baþkanlýðýnda yapýlmýþ (I, Kahire
1343/1925; II, 1346/1928; III, 1348/1930;
IV, 1349/1930; I-IV, 1963), daha sonra Yû-
suf Ali Tavîl eserin ilmî neþrini gerçekleþ-
tirmiþtir (I-IV, Beyrut 1986). Eserden bazý
kýsýmlar ve seçmeler ayrýca basýlmýþtýr (Ah-
med Abdülalîm el-Berdûnî, el-MuÅtâr min
Kitâbi £Uyûni’l-aÅbâr, Kahire 1960; Min
Kitâbi £Uyûni’l-aÅbar: el-¥arb ve’l-furûsiy-
ye, Dýmaþk 1977). Josef Horovitz kitaptan
Ýngilizce’ye kýsmen bir çeviri yapmýþ (IC,
IV [1930], s. 171-198, 331-362, 487-530; V
[1931], s. 1-27, 194-224), ancak bunu ta-
mamlamaya ömrü yetmemiþtir.
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