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Öz  
Türk edebiyatında rüya ve rüya âlemine dair manzum, mensur veya manzum-mensur karışık kaleme alınmış metin veya 

risâleler mevcuttur. Hâb-nâme, Hâbiyye, Vâkı’a-nâme vs. isimlerle anılan bu metinler, görülen bir rüya anlatılıyormuş gibi bir olay ya 

da kişi hakkında görüşlerin söylenmesine dayalıdır. XVII. asrın meşhur münşîsi Veysî (ö. 1628) tarafından te’lif edilen Hâb-nâme bu 
türün mühim örneklerinden birini teşkil eder. XIX. yüzyılda yaşamış ve Enderûn-ı Hümâyûn’da muallimlik vazifesinde bulunmuş 

Hâfız Abdüllatif Efendi de bu türde bir risâle kaleme almıştır. Bu yazıda Hâfız Abdüllatif Efendi’nin hayatı, şahsiyeti ve eserlerine dair 

bilinenler anlatılacak; risâlesinin şekil ve muhteva özellikleri bahis konusu edilecektir. Son kısımda ise Hâb-nâme-i Latîf’in 
transkripsiyonlu metnine yer verilecektir 

Anahtar Kelimeler: Hâb-nâme-i Latîf, Hâfız Abdüllatif Efendi, Uyku, Dua. 

 
Abstract 

There are texts and tracts in poetic, prose or a combination of poetic and prose related to dreams and the dream world in 

Turkish literature. These texts cited with names such as Hâb-nâme, Hâbiyye, Vâkı-a nâme etc. is based on an event where a dream or 
where views of a person are told. The Hâb-nâme of the famous writer of the XVII century, Veysî (died 1628) is an important example 

of this type of work. Hâfız Abdüllatif Efendi who lived in the XIX century and who undertook the mission of a master in Enderûn-ı 

Hümâyun also wrote a tract in this style. This paper will recount the known life, personality and works of Hâfız Abdüllatif E fendi and 
is the subject of the features relating to his style and content of the work. The last section will provide a transcribed text of Hâb-nâme-i 
Latîf. 
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Giriş 

Farsça “hâb” kelimesi sözlüklerde(Şemseddin Sâmî, 1989: 589; Devellioğlu, 2004: 302) “uyku, 

rüya” manalarına gelir. Arapça eş anlamlısı olan “nevm”in de yine karşılığı “uyku ve rüya” olup;Hâb ve 

nâme kelimelerinden müteşekkil Hâb-nâme “uyku veya rüya kitabı” demektir. Arapça’da uyku kavramını 

ifade etmek üzere nevm ve bu kökten gelen menâm kelimeleri birlikte kullanılır. Kelime kökü itibariyle 

“hareketin dinmesi, durgunluk” anlamındadır. Uykunun gittikçe derinleşen ve birbirini izleyen evreleri 

vardır. Uyku, organizmanın faaliyetlerinin, merkezî sinir sisteminin ve bedenin dinlenmeye geçtiği, dış 

uyarıcılara karşı algının iyice zayıfladığı geçici ve nisbî bir biliçsizlik durumu sayıldığından Kur’an’da
1
 

uykunun canlılıkla ölüm arasında bir hâl oluşuna ve ölüme benzerliğine dikkat çekilir (Çağrıcı, 2012: 244). 

Türk edebiyatında rüya ve rüya âlemini işleyen eserlerin ortak adı olarak kullanılan Hâb-nâme, 
Hâbiyye, Vâkı’a-nâme, Ta’bir-nâme, Rüya-nâme vs. kendi içinde farklı konuları ihtiva etmesi yönüyle bir 

türün temsilcisi olarak zikredilmezler. Mesela, Hâb-nâme tarzında tespit edilen ilk eser XVII. yüzyıl Şabanî 

şeyhlerinden Ömer Fuâdî’nin 989 (1581-82) yılında yazdığı Risâle-i Hâbiyye’sidir.Eserde müellif, Yusuf 

ile Züleyha hikâyesinin etkisi altında kalarak, gördüğü rüyada Allah’tan kendisine böyle bir aşkı nasip 

etmesini ister. Karşısında yüce bir kapı görür ve o kapıdan içeri girer. Cennete müşabih olan bu yerde 

gezerken bir güzelle karşılaşır. O gönül açıcı nurlu yüzü görünce şairin gözü aydınlanır ve uyanır. Şairin 

bundan sonraki günleri o güzelin hayaliyle geçer. Onu bulma ümidiyle her yeri arar, sonuçta gerçek 

güzelliğin Allah’tan geldiğini keşfeder (Zavotçu, 2007: 101-111). Yine XVII. yüzyılın münşî ve 

şairlerinden Veysî’nin (ö. 1628) Vâkı’a-nâme veya Rüya-nâme adıyla da bilinen Hâb-nâme’sinde yazar, I. 

Ahmed ile İskender’in karşılıklı konuşmalarını konu edinmektedir. Eserde, Hz. Âdem zamanından beri 

dünyada yapılan kötülükler hikâyelerle anlatılarak, devlet memurluklarına ehliyetli insanlar getirilmediği 

müddetçe dünyanın bu kötülüklerden kurtulamayacağını dile getirmektedir (Altun, 2011). Haşmet’in (ö. 

1768) Hâb-nâme-i Haşmet adıyla bilinen İntisâbü’l-Mülûk isimli eseri isepadişah III. Mustafa’nın 1757’de 

tahta çıktığı günün gecesi Haşmet’in gördüğü bir rüyayı konu edinmektedir (Arslan-Aksoyak, 1994: 50-51). 

Erzurumlu Pertev Paşa ise (ö. 1872) Hâb-nâme ve Lâhikası’nda XIX. asrın ikinci yarısında İstanbul’da 

mason localarının artarak güç kazanmasından ve Müslümanların yoldan çıkmasından rahatsızlığını, 

masonluğa reddiye tarzında yazdığı bu eseriyle dile getirmiştir (Arslan, 2015). 

                                                           
*Arş. Gör., Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; ismailyildiriim@gmail.com 
1Bkz. En’âm Sûresi, 6/60; Zümer Sûresi 39/42. 
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Hâb-nâmeler üzerine müstakil olarak kaleme alınan çalışmada
2
“Türk Edebiyatında Hâb-nâme” 

başlığı altında dört adet eser tespit edilmiş, fakat Abdüllatif Efendi’nin Hâb-nâme-i Latîf’i bu çalışmada 

kendisine yer bulamamıştır. Dolayısıyla müellifin eseri neşredilme ihtiyacı göstermiş; eserin çevriyazısı 

hazırlanmak suretiyleedebiyat tarihinin farklı devrelerinde kaleme alınan Hâb-nâmelere bir yenisi daha 

eklenmesi amacı güdülmüştür. 

Mevcut tespit edilen dört Hâb-nâme’den hareketle söz konusu eserlerin ortak konuları ele 

almadıkları görülür. Abdüllatif Efendi’nin Hâb-nâme-i Latîf’i de yukarıda zikredilen Hâb-nâmelerden farklı 

olarak daha çok “uyku” üzerine muhtelif düşünceleri ifade eden bir risâledir. Yazar, risâlesinin giriş 

bölümünde seher vaktinde uyanık olmanın faydaları üzerinde durmuş; daha sonra bu konu doğrultusunda 

bir manzûme kaleme almıştır. Risâlenin ikinci bölümü sayılabilecek kısımda ise uyumadan önce Hz. 

Peygamber ve diğer sahabelerin okudukları dualar ve faziletleri ele alınmıştır. Son bölümde yazar, 

hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda belli yaş gruplarının kaç saat uyumaları gerektiğini ifade ederek 

risâlesine son vermiştir. Risâleyi incelemeye geçmeden önce Enderunlu Hâfız Abdüllatif Efendi’nin 

hayatına dair bilgileri vermeye çalışalım. 

1. Enderunlu Hâfız Abdüllatif Efendi
3
 

Abdüllatif Efendi’nin ailesi, çocukluğu ve eğitim hayatı hakkında elimizde yeterli malumat yoktur. 

Yazarın Hâb-nâme’sinin 1295/1878 yılında basılması, Zübdetü’l-Coğrafya isimli eserini bastırması için 21 

Receb 1289/24 Eylül 1872tarihinde Maarif Nezareti’ne başvurması ve yine 1895 yılında devrin sultanı II. 

Abdülhamid tarafından devlet nişanı ile ödüllendirilmesinden hareketle müellifin XIX. yüzyılın ikinci yarısı 

ile XX. yüzyılın başlarında yaşadığı düşünülebilir. Abdüllatif Efendi’nin mektepte verdiği derslere veya 

yazdığı kitaplara bakılırsa onun Enderûn-ı Hümâyûn’da yetiştiği anlaşılmaktadır. Abdüllatif Efendi 

ömrünün büyük bir kısmını Enderûn-ı Hümâyûn’da eğitim vererek geçirmiş bir muallimdir. Enderûn-ı 

Hümâyûn hocalığının dışında aynı zamanda hâfız olduğu da belgelerden anlaşılmaktadır. 

Abdüllatif Efendi, muallimlik vazifesini ilmî ve edebî çalışmalar ışığında icrâ eden devrinin aydın 

şahıslarından biridir. Bir yandan Enderun’da talebelerin dersleri ile meşgul olan yazar diğer yandan kitap 

te’lifi ile iştigal etmektedir. Mensubu olduğu Enderûn-ı Hümâyûn’a dair yeterli kaynağın olmadığını esefle 

bildirmekte; dolayısıyla Enderun ve sarayla alâkalı bir kitap kaleme almayı düşünmektedir. Yazarın söz 

konusu hassasiyetini ifade eden şu cümleler, onun araştırmacı ve meraka meyilli kişiliğini daha net ifade 

etmektedir:  

“… Enderûnî Hâfız İlyas Efendi merhûmun Letâif-i Enderûniyye’si ile Enderûnî Ahmed Atâ Bey 
merhûmun Târîh-i Atâ’sından başka eser bulamadım. Bu sebeple bunları nazardan dûr tutmayarak ve 
Tevârîh-i Osmâniyye ve Terâcim-i Ahvâl ve sâireden dahi bazı mâlûmât edinerek ve erbabından dahi 
tahkîkat-ı mukteziyye icrâ edilerek ol mahall-i âlînin inşâsı ve usûl-i idâre ve taallümiyyesi ile Enderûn-ı 
Hümâyûn’dan neş’et ile mesânid-i âliyeye vâsıl olan bazı zevâtın esâmîsini müş’ir vücûda getirmek 
sûretiyle …” sözlerini sarf eden yazar, akabinde Enderun’la ilgili olarak Âyîne-i Derûn adlı eserini 

yazmıştır.
4
 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Hâfız Abdüllatif Efendi, Enderûn-ı Hümâyûn’daki muallimlik 

vazifesini noksansız olarak yerine getirmektedir. Bu nedenle kendisine devrin Osmanlı sultanı tarafından 

devlet nişanı verilmiştir. Aslına bakılırsa, Sultan II. Abdülhamid Han devrinde devlet, devlet memurlarını 

sadece hak ettikleri takdirde mükâfatlandırma yoluna gitmiştir. Hâfız Abüllatif Efendi’nin Enderûn-ı 

Hümâyûn’dagösterdiği üstün başarı ve gayretlerinden dolayıII. Abdülhamid Han tarafından 25 Rebîülevvel 

1313/15 Eylül 1895 tarihinde rütbe-i ûlâ yani birinci dereceden Osmânî nişanı ile ödüllendirilmiştir. 

Yazarın Enderun’a dair Âyîne-i Derûn,
5
 coğrafya ile alâkalı Zübdetü’l-Coğrafya6 ve risâle tarzında 

kaleme aldığı Hâb-nâme-i Latîf olmak üzere tespit edilen üç eseri mevcuttur. Kaleme aldığı eserlerinde 

külfetsiz üslûbuyla dikkat çeken yazar, risâlesinde yer verdiği bir manzûmede ise Divan şiirinin 

husûsiyetlerine vâkıf olduğunu göstermiştir. Aruzu son derece başarılı bir şekilde kullanan müellif, söz 

konusu manzûmesinde Allah’a karşı tam bir teslimiyetve itaat içindedir. Müellifin seher vaktinin 

faziletlerine dair şu mısraları onun sanatkâr ve mütedeyyin vasfını da işaret etmektedir: 

Ola Ĥâfıž ķuluñ nāǿil murāda 

    İlāhį ķıl Ǿaŧā vaķt-i seĥerde 

 

    Bütün Ǿiśyānlarım Ǿavfeyle yā Rab 

    Be-ĥaķķ-ı Muśŧafā vaķt-i seĥerde 

                                                           
2 Bkz. (Zavotçu, 2007). 
3 Hâfız Abdüllatif Efendi’nin hayatı ve şahsiyetine dair bilgiler sınırlıdır. Müellife dair bilinenler, Hâfız Abdüllatif Efendi’nin bir diğer eseriÂyîne-i 
Derûn’u neşreden Ahmet Köç’ün çalışmasından hareketle özetlenmiştir. Risâleden hareketle yer yer tarafımızdan ilâve bilgiler de eklenmiştir. Bkz. 

(Köç, 2013: 12-14)   
4 Abdüllatif Efendi’nin sarfettiği cümleler, Taşköprî-zâde İsâmeddin Ahmed Efendi’nin (ö. 1561) meşhur eseri Şakâ’iku’n-Nu‛mâniyye’nin sebeb-i 

te’lifini andırmaktadır. Bkz. (Özcan, 2010: 485) 
5Âyîne-i Derûn, inceleme, metin(çevriyazı) ve tıpkıbasım olarak neşredilmiştir. Eser hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Köç, 2013) 
61289 (1872) yılında te’lif edilen eserin basım tarihi belli değildir. Eserin mukaddimesinden anlaşıldığına göre Abdüllatif Efendi eserini bastırmak 
için Maarif Nezareti matbaasına başvurmuş fakat komisyon eserin farklı bir matbaada basılmasına karar vermiştir. Söz konusu eserle ilgili daha fazla 

bilgi için bkz. İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar, İSTKA Belediye Osmanlıca Kitaplar Koleksiyonu, Bel_Osm_O.00326, 911 

END, http://katalog.ibb.gov.tr/kutuphane2/kitablar/520004800057000560005200095001140011500069.pdf (erişim tarihi: 20.03.2016). 

http://katalog.ibb.gov.tr/kutuphane2/kitablar/520004800057000560005200095001140011500069.pdf
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    Ümįdim kesmezem ben raĥmetiñden 

    Hebā olmaz duǾâ vaķt-i seĥerde 

 Abdüllatif Efendi, mektepte öğrencilerine yönelik kaleme aldığı söz konusu eserleri ile yeni 

araştırmalara meyilli, mesleğinin gereklerini yerine getirmeye çalışan bir muallim olma vasfını 

taşımaktadır. Bunun yanı sıra çalışkanlığı ve eğitimci kişiliği onun topluma olan bağlılığını da gösterir 

mahiyettedir. 

2. Hâb-nâme-i Latîf 
Uykuya dair çeşitli bilgilerin yer aldığı bu risâle İstanbul’da, 1295 (1878) yılında Ahter 

Matbaası’nda basılmıştır. 14 sayfadan müteşekkil risâlenin giriş sayfasında risâlenin ismi, müellifi, basıldığı 

yer ve tarih kayıtlıdır. Müellif, yine giriş sayfasında “Seher vaktinin faziletleriyle uykunun envâını ve 

müddetini mübeyyen risâledir” başlığı altında risâlesinin muhtevasını bize bildirmektedir. Sade nesir 

üslûbuyla kaleme alınanrisâle, manzum-mensur karışık hüviyete sahiptir. 

2.1. Hâb-nâme-i Latîf’in Şekil ve İfade Husûsiyetleri 

Risâle genel itibariyle üç bölüm hâlinde tertip edilmiştir. Birinci bölüm sayılabilecek giriş 

kısmında, geleneğe mensup diğer eserlerde görülen “besmele, hamdele ve salvele” bölümü yer almakta, 

hemen akabinde ise seher vaktinde uyanık olmanın faziletleri 40 madde altında toplanmaktadır. Yazar, bu 

bölümde seher vaktinin faziletlerini “İlâhî” başlığı altında gazel nazım şekli ile kaleme aldığı bir manzûme 

ile de beslemektedir. Aruzun mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün kalıbının kullanıldığı 20 beyitlik bu manzûmede 

yazar, giriş bölümünde mensur kaleme aldığı düşüncelerini nazmetmiştir. Risâlenin ikinci kısmında 

iseuykunun on iki çeşit olduğu vurgulanmış ayrıca yatarken okunacak duaların listesi de “Ed’iye-i nevm” 

başlığı altında yine bu bölümde ifade edilmeye çalışılmıştır. Son bölümü teşkil eden kısımda ise müellif, 

hekimlerin tavsiyesi doğrultusunda belli yaş gruplarının bir günde kaç saat uyumaları gerektiğini tablo 

hâlinde gösterme gayretine girmiş; “Temmetü’l-kitâb” başlığı altında iki beyitlik manzûmesiyle risâlesine 

son vermiştir. 

Yazarın risâlesini kaleme almasındaki maksat İslâmî esaslar etrafında uykuya dair faydalı bilgiler 

sunmaktır. Dolayısıyla Abdüllatif Efendi’nin risâlesinde sade ve yalın bir üslûp dikkat çeker. Eserde 

Arapça, Farsça kelime ve terkiplere fazla yer verilmediği de görülür. Şu mısralar bu husûsa işaret eder 

niteliktedir: 

“Bir kimse döşegine girmek murād ederse Tebāreke sūresini 

oķumayınca yatmaya zįrā Resûl sallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ĥażretleri Tebāreke 
sūresini oķumayınca yatıp uyumaz idi ve buyurdu ki: “Bir kimse yatacaġı vaķit 

Tebāreke sūresini bir kere oķusa ol kişi ķabre ķonulduķda on āyeti başında ve 

on āyeti gögsünde ve on āyeti yanlarında ŧurup bunuñla işiñiz yoķdur, bu 

dünyāda iken Tebāreke sūresini oķumaġa müdāvim idi. Bu ķuluñ cevābı 

bizdedir diye Münker ve Nekir ĥażretlerine cevāb vereler.”  

 Abdüllatif Efendi düşüncelerini ispatlamak, söylediklerine delil getirmek için sık sık telmih sanatına başvurur. 

Uyku ile alâkalı bir mevzudan bahseden müellif, o konuyla ilgili Hz. Peygamber’in yaptığı duaları örnek gösterir. Bu 

bağlamda müellifin risâlesi, telmih ve iktibas sanatlarının üzerine inşâ edilmiş denilebilir. Aşağıda Hz. Peygamber’in 

yaptığı bir duaya telmihte bulunan yazarın konuyu açıklama gayretine yönelik akıcı üslûbu da dikkat çekmektedir:  

“Faħr-i Ǿālem śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem buyurdu kim: “Hįçbir 

kimse olmaya ki yatacaġı vaķit Ĥaķ TeǾālā’nıñ kitābından bir sūre Ķurǿān 

oķuya illā Ĥaķ Sübhāne ve TeǾālā ĥażretleri aña ferişteler gönderip ol gece 

śabāĥa ķadar uyanıncaya degin anı ĥıfž ederler ve herkese lāzımdır ki yatdıġı 

vaķit bu duǾāyı oķuya:   م انّییا امیینفس نالییا اجهییو هه اییس ه اییا اجهییو ا منج یین ها م  یین م ییو هللا

اا اجهو آم س بكتنبو اجّذی انزجس ه نبهو اجّذی ارمنس
7

.” 

 Yazarın seher vakti uyanık kalmanın faziletlerine dair risâlesinin içinde kaleme aldığı manzûmesi, mensur 

kısmın monoton işleyişini bozarak, metni daha ritmik ve akıcı hâle getirmiştir. Buna binâen  anılan manzûme bir 

anlamda yazarın şairlik yönünü de ispat etmekte; dolayısıyla yazarın Divan şiirine vâkıf olduğu izlenimini 

uyandırmaktadır. Sade bir üslûpla kaleme alınan ve bir kaside veya mesnevinin hâtime kısmını andıran “vakt-i seherde” 

redifli manzûmesinin şu beyitleri Divan şiirinin anlam ve hayal dünyasını yansıtmaktadır: 

“Gel imdi ĥācetiñ Ǿarż et Ħudāya 

    Geçer Ĥaķķa ricā vaķt-i seĥerde 

     

Ki zįnet vermek için ĥūrilere 

    Eser bād-ı śabā vaķt-i seĥerde 

 

Bütün Ǿiśyānlarım Ǿavfeyle yā Rab 

    Be-ĥaķķ-ı Muśŧafā vaķt-i seĥerde” 

                                                           
7 “Allah’ım! Nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana hem korkarak, hem de ümid ederek dayadım. 

Zaten sende başka sığınak, senden başka dayanak da yoktur. Kurtarış ve himaye ancak sendendir, sana mahsustur. Allah’ım indirdiğin kitabına, 

gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Bu hâl ve iman ile uykuya yatıyorum.” 
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 Özellikle edebiyat tarihinin son dönem metinlerinde görülen ve okuyucuya konuyu daha iyi ifade etmeye 

yönelik tablo şeklinde verilen bilgiler,
8
 Abdüllatif Efendi’nin risâlesinde de kendisine yer bulmuştur. Yazarın, günlük 

uyuma sürelerini gösteren şu tablosu meseleyi daha açık hâle getirmektedir: 

      

Ĥükemānıñ Ķavli Üzere Uyķunuñ İǾtidāli 

SāǾat  

12 Yedi yaşından on dört yaşına ķadar 

10 On dört yaşından yigirmiye ķadar 

08 Yigirmiden otuz beş yaşına ķadar 

06 Otuz beş yaşından nihāyete ķadar 

 

2.2. Hâb-nâme-i Latîf’in Muhteva Husûsiyetleri 
Abdüllatif Efendi, risâlesinde öncelikle sabah vakti erken kalkmanın veya bu vakitde uyanık 

olmanın bazı müspet davranış ve hadiselere vesile olacağını dile getirir. Yazara göre bu vakitte uyanmayı 

alışkanlık hâline getirmiş biri âhirete imanlı gitmeyi, hatta bazı kâfirlerin de erken uyanarak imanla 

müşerref olduğunu dile getirir. Seher vaktinin faziletlerini anlatmaya devam eden yazar, eğer erken 

kalkmayı âdet edinen bir cemaat varsa, Allah bu topluluğa bir mürşid-i kâmil gönderir. Şayet ilimle iştigal 

eden biri bu vakitte erken kalkıp dersleri ile meşgul olsaAllah o kişiye az zamanda çok ilim, irfan tahsil 

etmesini nasip eder. Abdüllatif Efendi bu kısımda seher vaktinin faziletlerini tek tek izah edip, 40 madde 

hâlinde okuyucuya sunar. Bu bölüme örnek arzedecek birkaç maddeyisomut bir şekilde göstermek 

maksadıyla aşağıya alıyoruz: 

“MaǾlūm ola ki seĥer vaķtinde uyanıķ olmaġı muǾtād etmeniñ ķırķ 

fāǿidesi vardır: 1. Īmān ile gitmege sebebdir. Ĥattā baǾžı kāfirleriñ erken uyanması 

hidāyete sebeb olup įmān ile müşerref olduġu ĥikāye olunur. 2. Ehl-i sünnet ve’l-

cemāǾat iǾtiķādını añlamaġa sebebdir. Ĥattā bir vilāyetiñ ķavmi erken ķalķıp 

teheccüdü muǾtād etseler Ĥaķ TeǾālā ol ķavme bir Ǿālem-i rabbānį, mürşid-i kāmil 

gönderir, mücerrebdir. 3. Ne ķadar fāsıķ ise de erken uyanması anı tevbeye getirir. 

4. Ǿİlm-i ĥālini ögrenmege muvaffaķ olur. 5. Eger ŧālib-i Ǿilm ise ol vaķit müŧālaǾa 

ederse az zamanda çoķ Ǿilim taĥśįline sebeb olur …”  

 Müellif, seher vaktinde uyanık olmanın faziletlerini mensur olarak 40 madde hâlinde özetledikten sonra, 

meseleyi bir de manzum şekilde dile getirmek ister. Yazarın yine bu bölümde akıcı ve edebî üslûbunun tesiri 

hissedilmekte; vezin, kafiye, mânâ gibi klâsik şiire ait husûsiyetlerin yazar tarafından başarıyla kullandığı 

görülmektedir. Yazar bu kısımda erken uyanarak yapılan duaların Allah tarafından kabul edileceği, neticesinde ise 

kalbe rahat ve huzurun hâkim olacağını ifade eder. Yine yazar, seher vakti esen rüzgarın rûhu dinlendirdiğini, bu vakitte 

uyumanın bazı musibetlere yol açacağını; seher vakti yapılan her türlü ibadetin nefsi körelteceğini kısacası bu vakitte 

yapılan duaların Hak katında kabul olacağını dile getirir: 

     

İlāhį 

    Ķabūl olur duǾā vaķt-i seĥerde 

    Erer ķalbe śafā vaķt-i seĥerde 

  

    Erişir rūĥa rāĥat ķoķuları 

    Śabādan dāǿimā vaķt-i seĥerde 

 

    Getirir yol erine çoķ belālar 

    Uyumaķ Ǿādetā vaķt-i seĥerde 

 

    Zebūn et sen daħi nefsiñ çerįsin 

    Mübārekdir ġazā vaķt-i seĥerde 

 

    Gel imdi ĥācetiñ Ǿarż et Ħudāya 

    Geçer Ĥaķķa ricā vaķt-i seĥerde 

    …  

 

 Risâlenin ikinci kısmında ise yazar, uykunun on iki çeşit olduğunu ayrıca uyumadan önce 

okunacak duaların listesini de “Ed’iye-i nevm” başlığı altında yine bölümde ifade etmeye çalışır. Yazara 

göre uyku 12 çeşit olup, sünnet olan uyku, kuşluk vaktinin gaylulesidir. Öğleden sonraki uyku ise bid’atdir. 

İkindi namazından sonraki uyku ise kişinin aklını yitirmesine delâlettir. Hatta yazar, iddiasını ispatlamak 

için Hz. Peygamber’in “İkindi’den sonra uyuyan mecnûn olmaz ise acebdir”hadisini iktibas ederek telmihte 

bulunur. Bu bölümde müellif 12 uyku çeşidini de ifade ettikten sonra uyumadan önce okunacak bazı dua, 

                                                           
8 Buna benzer bazı örnekler için bkz. (Yıldırım, 2015: 18-19). 
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sûre ve âyetlere yer verir. Müellif, söz konusu dua, sûre ve âyetleri Hz. Peygamber, Hz. Âişe ve diğer 

sahabalerden rivayet ederek söylediklerine delil getirir, okuyuculara nasihat verir: 

 

“Daħi uyķu on iki nevǾ üzeredir: 1. Sünnetdir ki Ĥażret-i Resūl-i Ekrem 

śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ol vaķitde uyumuş ola ki Đuħā vaķtiniñ ġaylūlesidir. 

2. BidǾatdir ki Ögle namāzından śoñraki uyķudur. 3. Cünūn uyķusudur ki İkindi 

namāzından śoñra uyuyandır. Zįrā Peyġamberimiz Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām 

buyurmuşlardır ki: “İkindi’den śoñra uyuyan mecnūn olmaz ise Ǿacebdir. 4. 

Ġaflet ki Aħşām namāžı vaķtindeki uyķu insāna ġaflet getirir. 5. ǾUķūbet uyķusu 

oldur ki Yatsı namāzı ķılmadan evvelki uyķudur …” 

“Ĥażret-i Resūlullāh Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām namāzdan fāriġ olıcaķ 

buyurdu: “Yā ǾĀyişe üç kere: احییی هللا ل هییی قییی
9

 sūresini oķu, bir ħatim etmiş gibi 

olursun ve bir kere: 
10

اجعنیییا هللا اكبیییال ها ح جیییل ها قیییّ   اا بییینهللا ههللا ها اجیییل ااهللا هاج فییی هللا میییب ن 

 ”… de, Ĥaķ TeǾālā ĥażretleri ħoşnūd ve rāżı ola اجعظهم

“Abdullāh bin ǾAmr rađıyallāhu Ǿanhumā rivāyet eder ki Ĥażret-i Resūl 

śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem yatdıġı vaķit bu duǾāyı oķur idi: م بنمییفو ربّییا ه ییعس هللا

  بیییا فییینذاالجا  نییی با
11

. Bir kimse Āyete’l-Kürsį’yi oķuyup yatsa ol gece śabāĥa 

ķadar ķomşuları daħi muĥāfaža olunur. Cābir bin ǾAbdullāh rađıyallāhu Ǿanh 

rivāyet eyledi ki, Ĥażret-i Resūl Ǿaleyhi’s-selām buyurdu ki: “Ādem oġlanı 

döşegine girdigi vaķit aña bir melek ile bir şeyŧān gelip melek der ki: Sözüñü 

ħayr eyle, ħatm-ı kelām eyle. Eger melek sözünü ŧutup Allah’ı źikredip yatarsa ol 

gece şeyŧān şerrinden emįn olur. Eger şeyŧān sözünü ŧutarsa neǾūźubillāh anıñ 

Ǿaksi olur. İmdi ġafletle uyumayıp ġafletle uyanmaya, herkes ne ile yatarsa öyle 

uyanır. Ne vechile dirilerse ol vechile ölür. Ne śūretle ölürse ol śūretle ĥaşr olur.” 

 

2.3. Hâb-nâme-i Latîf’in Hâtimesi 

 Son bölümde Abdüllatif Efendi, hekimlerin tavsiyesi ile bazı yaş aralıklarına sahip kişilerin ne kadar uyumaları 

gerektiğiyle ilgili küçük bilgiler verir. Meselâ, yedi yaş ilâ on dört yaş aralığındaki çocukların 12 saat; on dört yaşından 

yirmi yaşına kadar olanların 10 saat; yirmi ile otuz beş yaş arası yetişkinlerin 8 saat; otuz beş yaş ve üzeri kişilerin ise 6 

saat uyumaları gerektiğini ifade eder. Fakat hâmile ve zayıf kadınlar ile yedi yaşından küçük çocukların fazla uyumaları 

gerektiği notunu da düşer. Bu bilgilerden sonra müellif, eserinin bittiğine dair iki beyitlik bir manzûme kaleme alır: 

Temmetü’l-kitāb 

Ĥamdilillāh ŧabǾ olundu bi’t-tamām 

Bu risālem ola maķbūl-i enām 

 

Uyķunuñ envāǾını taǾrįf eder 

Ķıl nažar her rūz [u] şeb bā-iĥtirām 

 Sonuç 

 XIX. asır müelliflerinden Enderunlu Hâfız Abdüllatif Efendi çalışkan ve eğitimci kişiliyle 

Enderun’da muallimlik vazifesinde bulunmuş; devrin önde gelen şahsiyeti olarak Enderun’da yerini 

almıştır. Kaleme aldığı eserleri ile hem Enderun’a hem de yetiştirdiği öğrencilere örnek teşkil ederek devrin 

sultanı II. Abdülhamid tarafından devlet nişanı ile ödüllendirilmiştir.  

Yazarın Hâb-nâme-i Latîf’isabah vakti erken kalkmanın faydalarını, uykunun çeşitleri ve dualarını 

muhtevi bir risâledir. Sade bir üslûpla kaleme alınan risâle, içerisinde barındırdığı manzûme ve dualarla 

zengin ve çeşitli bir görünüme sahiptir. Risâlenin, Enderun’da uykuyu bir düzene oturtmanın yanında, erken 

kalkılarak ilim tahsiline önem vermesi, okuyucularına müspet hâllerin kazandırılması, yaşına göre bir 

kişinin günde ortalama ne kadar uyuması gibi birçok yönden faydalı bilgiler vermesi hem öğrenciler hem de 

toplum nazarında ilgi görmesine vesile olmuştur denilebilir.Bu hâliyle Abdüllatif Efendi’nin Hâb-nâme-i 
Latîf’i geleneğe mensup diğer Hâb-nâme’lerden de farklı bir görünüm arzeder. Zira kaleme alınan diğer 

eserlerde böyle bir muhteva husûsiyeti görülmez. Tüm bu yönleriyle Abdüllatif Efendi’nin Hâb-nâme-i 
Latîfrisâlesi son dönem edebiyat tarihinin uykuya dair mühim metinleri arasında gösterilebilir mahiyettedir. 

 

       METİN
12

 
ĦˇĀB-NĀME-İ LAŦįF 

Bi’smillāhi’r-raĥmani’r-raĥįm 

 (s. 2)  ربّنجعیینجفهو هاجویین   هاجلیی م ّنییا مییهّ نن م فیی  ه آجییل ا فعییهوهللا اج فیی
13

. MaǾlūm ola ki seĥer vaķtinde uyanıķ 

olmaġı muǾtād etmeniñ ķırķ fāǿidesi vardır: 1. Īmān ile gitmege sebebdir. Ĥattā baǾžı kāfirleriñ erken 

                                                           
9 İhlâs Sûresi. 
10 “Allah şerik ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet 

sahibi olan Allah’a mahsustur.” 
11 “Allah’ım! Senin adınla yanımı yatağıma koydum, günahımı bağışla.” 
12 Risâlenin sayfa numaraları transkripsiyonlu metin içinde parantez işareti () ile;  risâlede yer alan bazı eksik veya kusurlu yazım hataları 

tarafımızdan düzeltilmek suretiyle köşeli parantez [] içinde gösterildi. 
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uyanması hidāyete sebeb olup įmān ile müşerref olduġu ĥikāye olunur. 2. Ehl-i sünnet ve’l-cemāǾat 

iǾtiķādını añlamaġa sebebdir. Ĥattā bir vilāyetiñ ķavmi erken ķalķıp teheccüdü muǾtād etseler Ĥaķ TeǾālā ol 

ķavme (s. 3) bir Ǿālem-i rabbānį, mürşid-i kāmil gönderir, mücerrebdir. 3. Ne ķadar fāsıķ ise de erken 

uyanması anı tevbeye getirir. 4. Ǿİlm-i ĥālini ögrenmege muvaffaķ olur. 5. Eger ŧālib-i Ǿilm ise ol vaķit 

müŧālaǾa ederse az zamanda çoķ Ǿilim taĥśįline sebeb olur. 6. Eger meşķ yazarsa az vaķitde ĥāśıl olur, her 

naśıl śanǾat olursa olsun yine böyledir. 7. Eger müǿellif ise taśnįfi ve eger vāǾiž ise vaǾžı maķbūl ve 

müǿeŝŝer olur. 8. Az Ǿömrile çoķ Ǿamel işlemesine muvaffaķ olur. 9. Faķįr ise ġanį olur. 10. Ġanį ise 

Cenāb-ı Ĥaķ mālına bereket, iĥsān eder. 11. Ĥacc-ı şerįf naśįb olur. 12. Yüzü münevver olur. 13. Ķalbi 

ġāyet mesrūr olur. 14. Dāǿimā bedeni śıĥĥat ve Ǿāfiyetde olur. 15. Dünyā kendisine ħor ve ĥaķįr ola yaǾni 

muķadder olan zaĥmetsizce eline gele. 16. Ol vaķitden ertesi vaķte degin cemįʿ-i (s. 4) āfāt u beliyyātdan 

maĥfūž olur. 17. ǾIrżına ve mālına ve dįnine żarar gelmeye. 18. Sekerāt-ı mevti āsān ola. 19. Sulŧān-ı 

kāǿināt Ǿaleyhi ekmeli’t-taĥiyyāt Efendimiz ĥażretlerini rüǿyāda görmek müyesser ola. 20. Şehādet naśįb 

ola. 21. Erken ķalķıp teheccüd namāzı ķılsa Leyle-i Ķadr’i iĥyā etmiş gibi ola. 22. Sünnet-i Resūlullāh’a 

ķalbinde muĥabbet ziyāde ola. 23. Rüǿyāyı śāliĥa görmek müyesser ola. 24. Ol vaķitde namāz ķılıp Ķurǿān-

ı Ǿažįmü’ş-şānı çoķ tilāvet ederse ķalbinde muĥabbetullāh ziyāde olup ķuvve-i ĥıfžası ziyāde olur. 25. Ħalķ 

içinde iyilik ile nāmı źikrolunur. 26. Ol vaķitde edilen duǾā ķabūl olur. 27. Taķdįre muħālif şey sevdāsına 

düşmeye. 28. Misvāk-i şerįf istiǾmāli kendiye sevgili olur. 29. ǾUlūm-ı şerǾiyye meclisinde bulunmaķlıġı (s. 

5) maĥabbet ile ārzū eder. 30. Beş vaķit namāzı cemāǾatle edā etmege maĥabbet eder. 31. TaǾdįl-i erkān ile 

namāz ķılmaķ kendiye sevgili ola. 32. Sünnet üzere selām vermege ŧālib olur. 33. Çoķ niǾmetlere nāǿil olur. 

34. Aħlāķ-ı ĥasene śāĥibi ola. 35. Ķorķduġu şeylerden emįn olur. 36. Deyni var ise az vaķitde ħalāśına 

sebeb olur. 37. Geçmiş namāzlarını ķażā etmege muvaffaķ olur. 38. Ĥaķ TeǾālā’nıñ rāżı olduġu ķulları ile 

ķonuşmaķ müyesser ola. 39. İfrāŧ [u] tefrįŧden maśūn olur. 40. Her ne dürlü niǾmetlere nāǿil ise ölünceye 

degin elinden gitmez. (s. 6) 

     İlāhį 

    Ķabūl olur duǾā vaķt-i seĥerde 

    Erer ķalbe śafā vaķt-i seĥerde 

  

    Erişir rūĥa rāĥat ķoķuları 

    Śabādan dāǿimā vaķt-i seĥerde 

 

    Getirir yol erine çoķ belālar 

    Uyumaķ Ǿādetā vaķt-i seĥerde 

 

    Zebūn et sen daħi nefsiñ çerįsin 

    Mübārekdir ġazā vaķt-i seĥerde 

 

    Gel imdi ĥācetiñ Ǿarż et Ħudāya 

    Geçer Ĥaķķa ricā vaķt-i seĥerde 

 

    Dile dermānıñı derdiñ edip āh 

    Erer derde devā vaķt-i seĥerde 

 

    Bulur raĥmet bu Ǿiśyān ehli dāǿim 

    Ulaşınca şifā vaķt-i seĥerde (s. 7) 

 

    O yatardı edip Ĥaķķa niyāzı 

    Muĥammed Muśŧafā vaķt-i seĥerde 

 

    Dilerdi ümmetini Rabbisinden 

    Alırdı çok Ǿaŧā vaķt-i seĥerde 

 

    O vaķt içinde yā Mevlā deyince 

    Baġışlanır ħaŧā vaķt-i seĥerde 

 

    Ki zįnet vermek için ĥūrilere 

    Eser bād-ı śabā vaķt-i seĥerde 

 

    Uyanıp uyķudan yalvar Ħudāya 

    Emek olmaz hebā vaķt-i seĥerde 

 

    Öter ķuşlar ħoroslar dillerince 

                                                                                                                                                                                                 
13 “Allah’a, onun elçisi Hz. Muhammed’e, ashabına ve yakın çevresine salât u selâm olsun.” 
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    Eder bülbül śadā vaķt-i seĥerde 

 

    Seĥer vaķti mübārekdir mübārek 

    Açar bābın semā vaķt-i seĥerde (s. 8) 

 

    Ħazāǿin ķapısı cümle açılır 

    Bulur baylıķ gedā vaķt-i seĥerde 

 

    Kerem ķıl śādıķį ednā ķuluñuñ 

    Murādın ver Ħudā vaķt-i seĥerde 

 

    Ki luŧfuñdan erişdir ol ġarįbe 

    Ħazįneñden ġınā vaķt-i seĥerde 

 

    Ola Ĥāfıž ķuluñ nāǿil murāda 

    İlāhį ķıl Ǿaŧā vaķt-i seĥerde 

 

    Bütün Ǿiśyānlarım Ǿavfeyle yā Rab 

    Be-ĥaķķ-ı Muśŧafā vaķt-i seĥerde 

 

    Ümįdim kesmezem ben raĥmetiñden 

    Hebā olmaz duǾā vaķt-i seĥerde (s. 9)    

 Daħi uyķu on iki nevǾ üzeredir: 1. Sünnetdir ki Ĥażret-i Resūl-i Ekrem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem 

ol vaķitde uyumuş ola ki Đuħā vaķtiniñ ġaylūlesidir. 2. BidǾatdir ki Ögle namāzından śoñraki uyķudur. 3. 

Cünūn uyķusudur ki İkindi namāzından śoñra uyuyandır. Zįrā Peyġamberimiz Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām 

buyurmuşlardır ki: “İkindi’den śoñra uyuyan mecnūn olmaz ise Ǿacebdir.” 4. Ġaflet ki Aħşām namāžı 

vaķtindeki uyķu insāna ġaflet getirir. 5. ǾUķūbet uyķusu oldur ki Yatsı namāzı ķılmadan evvelki uyķudur. 6. 

ǾĀdet uyķusudur ki Yatsı namāzından śoñra altı sāǾat uyumaķdır. (s. 10) 7. Fuķarā uyķusu ki vaķti gün 

doġarkendir. 8. Ġarāmetdir ki olur olmaz vaķitde uyuyanıñ uyķusudur. 9. Rāĥat uyķusudur ki bir ħastanıñ 

śıĥĥate yüz ŧutduġu vaķitdeki uyķusudur. 10. Ǿİbādet uyķusu ki oruç ŧutanlar uyurlar. 11. Nedāmet ki śabāĥ 

vaķtinde uyunur. 12. Kerāmet uyķusudur ki Allah TeǾālā’nıñ ķulluġunda ve Ǿibādetinde iken gelen 

uyķudur. Ĥaķ Sübĥāne ve TeǾālā ĥażretleri böyle ķullarınıñ uyķusuyla feriştelerine mübāhāt eder. 

 

EdǾiye-i Nevm 

 Bir kimse döşegine girmek murād ederse Tebāreke sūresini oķumayınca yatmaya zįrā Resûl 

sallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ĥażretleri Tebāreke sūresini oķumayınca yatıp (s. 11) uyumaz idi ve buyurdu ki: 

“Bir kimse yatacaġı vaķit Tebāreke sūresini bir kere oķusa ol kişi ķabre ķonulduķda on āyeti başında ve on 

āyeti gögsünde ve on āyeti yanlarında ŧurup bunuñla işiñiz yoķdur, bu dünyāda iken Tebāreke sūresini 

oķumaġa müdāvim idi. Bu ķuluñ cevābı bizdedir diye Münker ve Nekir ĥażretlerine cevāb vereler.” Bir 

kimse yatacaġı zamān Tebāreke sūresini oķusa Ķadir gecesini iĥyā etmiş gibi ŝevāba nāǿil olur. 

 Ĥażret-i ǾĀyişe rađıyallāhu teǾālā Ǿanhumā rivāyet eder ki bir gece Sulŧān-ı Kāǿināt Ǿaleyhi 
ekmeli’t-taĥiyyāt ĥażretleri: “Yā ǾĀyişe Ķurǿān-ı Kerįm’i ħatmet. Tañrı TeǾālā ĥażretleri senden rāżı olsun 

ve cemįʿ-i peyġamberleri kendine şefāǾatçi eyle ve cümle müǿminleri kendinden ħoşnūd ve rāżı eyle śoñra 

döşegine yat, uyu.” buyurup namāza ŧurdu. Ben eyitdim: “Yā Resūlullāh bu ķadar şeyleri bir sāǾat içinde 

naśıl edeyim?” Ĥażret-i Resūlullāh (s. 12) Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām namāzdan fāriġ olıcaķ buyurdu: “Yā 

ǾĀyişe üç kere:  احیی هللا قییل هیی
14

 sūresini oķu, bir ħatim etmiş gibi olursun ve bir kere: 
15

ها اجییل هللا هاج فیی هللا مییب ن 

اجعنییا اجعظییهمهللا اكبییال ها ح جییل ها قییّ   اا بیینهللا ههللا اا  de, Ĥaķ TeǾālā ĥażretleri ħoşnūd ve rāżı ola ve bir kere: م صییل هللا

ّنیییا م فییی  ه ّنیییا  فهیییل اانبهییین  هاجفالمییینهو
16

 de, cemįʿ-i peyġamberler saña şefāǾatçi olalar ve bir kere: مهللا 

هاجفؤم نت هاجفالمنهو هاجفلنفنتاذاالجنفؤم هو 
17

 de, cemįʿ-i müǿminler senden ħoşnūd olalar. 

 Ve yine Resūl Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām buyurdu: “Her kim döşegine girecegi zamān bu āyeti 

oķusa yüz biñ ferişte ol kimse için śabāha degin istiġfār ve Ǿibādet ederler. Ŝevābını ol kimseye 

baġışlayalar”:   ّقیییل انّفییین بكیییال میییینكم ّییی حا اجیییّا انّفییین اجاكیییم اجیییل هاحییی  ففیییو كییین  ّال ییی  جةییین  ربّیییل فنهعفیییل ّفییی  صییینج ن ها ّكیییال  بعبییین   ر

احیی 
18

 (s. 13) Faħr-i Ǿālem śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem buyurdu kim: “Hįçbir kimse olmaya ki yatacaġı 

vaķit Ĥaķ TeǾālā’nıñ kitābından bir sūre Ķurǿān oķuya illā Ĥaķ Sübhāne ve TeǾālā ĥażretleri aña ferişteler 

                                                           
14 İhlâs Sûresi. 
15 “Allah şerik ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet 
sahibi olan Allah’a mahsustur.” 
16 “Allahım! Perygamber efendimize ve bütün peygamberlere rahmet et.”  
17 “Yâ Rabbi! Beni afv-ı mağfiret eyle, ne kadar müslüman varsa, onların da hepsini affet.” 
18 Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi 18/110. “De ki: “Ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilâhınızın tek bir ilâh olduğu vahyolunuyor. O takdirde 

kim Rabbine mülâki olmayı (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı) dilerse, o zaman sâlih âmel (nefis tezkiyesi) yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini 

(bir şeyi) ortak koşmasın.” 
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gönderip ol gece śabāĥa ķadar uyanıncaya degin anı ĥıfž ederler ve herkese lāzımdır ki yatdıġı vaķit bu 

duǾāyı oķuya:   ا منج ییین ها م  ییین م یییو اا اجهیییو آم یییس بكتنبیییو اجیییّذی انزجیییس ه نبهیییو اجیییّذی  م انّیییا امییینفس نالیییا اجهیییو هه ایییس ه ایییا اجهیییوهللا

ارمنس
19

. 

 Abdullāh bin ǾAmr rađıyallāhu Ǿanhumā rivāyet eder ki Ĥażret-i Resūl śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem 
yatdıġı vaķit bu duǾāyı oķur idi: م بنمییفو ربّییا ه ییعس   بییا فیینذاالجا  نیی باهللا

20
. Bir kimse Āyete’l-Kürsį’yi oķuyup 

yatsa ol gece śabāĥa ķadar ķomşuları daħi muĥāfaža olunur. Cābir bin ǾAbdullāh rađıyallāhu Ǿanh rivāyet 

eyledi ki, Ĥażret-i (s. 14) Resūl Ǿaleyhi’s-selām buyurdu ki: “Ādem oġlanı döşegine girdigi vaķit aña bir 

melek ile bir şeyŧān gelip melek der ki: “Sözüñü ħayr eyle, ħatm-ı kelām eyle. Eger melek sözünü ŧutup 

Allah’ı źikredip yatarsa ol gece şeyŧān şerrinden emįn olur. Eger şeyŧān sözünü ŧutarsa neǾūźubillāh anıñ 

Ǿaksi olur. İmdi ġafletle uyumayıp ġafletle uyanmaya, herkes ne ile yatarsa öyle uyanır. Ne vechile dirilerse 

ol vechile ölür. Ne śūretle ölürse ol śūretle ĥaşr olur.” 

 

Ĥükemānıñ Ķavli Üzere Uyķunuñ İǾtidāli 

SāǾat  

12 Yedi yaşından on dört yaşına ķadar 

10 On dört yaşından yigirmiye ķadar 

08 Yigirmiden otuz beş yaşına ķadar 

06 Otuz beş yaşından nihāyete ķadar 

   

Faķat ĥāmile ve żaǾįfe ķadınlar ile yedi yaşına ķadar olan śabįler ziyādece uyumaları lāzımdır. 

 

Temmetü’l-kitāb 

Ĥamdilillāh ŧabǾ olundu bi’t-tamām 

Bu risālem ola maķbūl-i enām 

 

Uyķunuñ envāǾını taǾrįf eder 

Ķıl nažar her rūz [u] şeb bā-iĥtirām 
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19 “Allah’ım! Nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana hem korkarak, hem de ümid ederek dayadım. 
Zaten sende başka sığınak, senden başka dayanak da yoktur. Kurtarış ve himaye ancak sendendir, sana mahsustur. Allah’ım indirdiğin kitabına, 

gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Bu hâl ve iman ile uykuya yatıyorum.” 
20 “Allah’ım! Senin adınla yanımı yatağıma koydum, günahımı bağışla.” 
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