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   Bu kitabın hakları çevirmene ait olup iktibas edilemez. 
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MÜELLİ'İN ÖNSÖZÜ 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi kâhirül 
cebâbireti vel mütemerridîne ve kâtıu dâbiraz 
zâlimîne vel mu'tedîne bi seyfi ceberûtihi ve 
satvetihi ve sihâmi iktidârihi ve kuvvetihi ves 
selâmü alâ seyfillâhil meslûlü seyyidinâ Muhammed 
in ekramü nebiyyin ve rasûli ve alâ âlihi şumûsul 
adâleti ve ashâbihi nucûmil hidâyeti veddelâleh. 
 

    (Cebbarları, kibirli ve inatçıları kahreden, zalimleri ve 
Haddi aşanları, ceberut kılıcı ile ezici kuvveti, gücü ve 
kudretli oklarıyla kesen Allah celle celalüh a hamdolsun. 
    Allah c.c. ın kınından çıkmış  kılıcı olan en 
mükemmel nebi ve rasul, Hazreti Muhammed Mustafa 
Sallallahü aleyhi ve sellem ve ali olan adelet güneşi, 
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hidayet ve delalet yıldızı olan ashabına da selam 
olsun). 
 

    Bu kitabın hacmi küçük, faydası ise çok büyük olup, 
şeytanlı, gururlu ve kibirli nefisler için yeterince 
ruhaniyet babları vardır. Bunların suçsuz ve masum 
kişilere kullanılmasını istemedim. Çünkü Allah c.c. 
katında çok şiddetli bir azap vardır.  
    Allah c.c bir Ayeti kerimesinde şöyle der; 
 

   �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��    @�� D6��9 	
E�F��@ ���$��   G$�	F��
H�� .�#� ���9,@�� 8B(�/�! �I�/J��   

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yevme lâ yenfeu mâlün 
ve lâ benûn. İllâ etallâhü bi kalbin selîm. 
 

(O günde ne mal fayda verir, ne de oğullar. Ancak Allah 
c.c. a selim bir kalp ile varan başka). 
    Müslimanların faydalanması ve ahirette sevap 
kazanması için bunu ğayb aleminden şehadet alemine 
çıkarttım. Bu kitabın isminide ''Ellü'lü' vel mercân fîteshî 
ri mülükil cân'' koydum.  
 Ben, hareketim ve durgunluğum ile fakir, hakir ve zelil 
olan Ahmed el Buni ismiyle tanındım. Allah c.c. beni ve 
bütün müslimanları rizasına muvaffak etsin. Çünkü güç 
ve kudret ancak Allah' a aittir. 
 
                                                                MÜELLİF 
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BU İLMİN ŞARTLARI 

    Ruhani ilmini kullanmak isteyen kişilerin şu şartları 
çok iyi bilmesi gerekir. 
    1. Buhurun zamanı. Talebe göre gezegenlere ait olan 
buhurları yakmak. 
    2. Tali' olan münasip vakitleri bilmek ve o vakitlerde 
amelini yapmak. 
    3. Gizlilikte ve açıkta Allah c.c. takvası. 
    4. Yaptığın ameli başaracağına inanmak. 
    5. Yaptığın amelden şüphe etmemek. Çünkü şüphe 
ameli batıl eder. 
    6. Yedi büyük günahtan sakınmak. 
    7. Mekanın temiz olması. 
    8. Beş vakit namazı vaktinde kılmak. 
    9. Tilavet ettiği mekanı değiştirmemek. 
    10. Tilavet müddetince riyazatlı olmak. Yani hayvan 
eti ve hayvanattan çıkan gıdaları yememek. 
    11. Amelini bitirene kadar başka bir şeyle meşgul 
olmamak. 
    12. Amele başlamadan önce Hazreti Muhammed 
s.a.v. e salavatı şerife getirmek.  
    13. Haram olan kadınlara bakmamak. Çünkü amelin 
gerçekleşip gerçekleşmemesi buna bağlıdır. Bu gibi 
hallerde kalbin Allah c.c. ın ibadetine yönelmeyip, başka 
şeylerle meşgul olur. Bu ilme yönelik kişinin nefsi 
kötülüklere ve şeytani arzulara meyilli olmamalıdır. 
    Allah Teala Kuranı keriminde şöyle der; 
 

       ���9 �K	&���� L�� K�*�&��9 �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��  ���(���/�
�& .�M�"�M�$  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Mâ cealallâhü li racüli 
min kalbeyni fî cevfih. 
 

(Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmamamıştır). 
    Allah Teala hazretleri söylediklerimize vekil olsun. Bu 
şartlardan sonra Allah Teala'nın izniyle maksadımıza 
yöneliyorum. 
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HER TÜRLÜ İSTEKLER İÇİN 
    Bir kimsenin mühim bir dileği olsa ve bu dileğinin 
yerine gelmesini isterse, 41 defa şu Ayeti kerimeyi; 
 

�)��          ,G�� ��� .���� N���9� 	O�$M3��� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B
������*����� PQ�R�� H�� 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve üfevvidu emrî ilallâhi 
innallâhe basîrun bil ıbâd. 
 

okur ve ardından 41 defa: 
 

     /�0�� 8�2���	9 �:���(�! ./�0 SK�A 2B	 ,/��    8�2���	9 ��:���(�! �6= .
        .�T�J�#�� �U�MV���� �6��$��@�� �
(���& ���9 �� �� ��F(���F	# W�$/�A
         �
�(���& ���9��� �� ���:	�� %	#�� �U��&������ �
(���&�� �� ��F�
      �� ����F	XS/��	#�� �U��&�52��� ./�0� �Y���F�0 �� ����F	*M���#�� �UZ�(2)��

 ��� .�R���       ���*���� �U��(����� .�M �U���(�[��� �
(���& ���9 �U�����X
P����� 8\�.�< SK37 ./�0 �]2:�� �U��������  

 

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ 
âli seyyidinâ Muhammed salâten tüncînâ bihâ min 
cemîıl ehvâli vel âfâti ve takdî lenâ bihâ cemîıl 
hâcâti ve tütahhirunâ bihâ min cemîıs seyyiâti ve 
terfeunâ bihâ a'led derecâti ve tübelliğunâ bihâ 
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aksal ğâyâti min cemîıl hayrâti fil hayâti ve ba'del 
memât. İnneke alâ külli şeyin kadîr. 
 

Salavati Tüncinayı okur ve 41 defa şu Ayeti kerimeyi: 
 

  2��� ��� �B�)��       .�:�� �]�:�����	! �̂ �:� ,@�� �"���@ �B(�C2��� �����C
 �+�����,-�� ���9 	̂ �F37  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ ilâhe illâ ente 
sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. 
 

Okuduktan sonra bir (1) defada bu duayı: 
 

   �� .�F�_�̀ � �+�_(�X���)	���� 3a�2(̀ ���     ���(�����V�� ���(�#��� �b���� �cd
       8�2���	9 �]�(���: �b������ �?E(�F	���� 3?E�(2R�� �4�c���� ���(��E���2e��
          �"����(�� �6=�� 	"�	�2��53f�� 	"	&����g��� �B,/�!�� �"�(/�0 L�� .,/�A

       �! ./�0 L�� .,/�A�� ������� ���$�� .��� �+�*���2�����  8�2���	9 ��:���(
 �BS/�!�� �"�����A�� �"��= ./�0��  

 

Yâ ğayyâsül müsteğîsîne eğinsî bi kezâ bi hakki 
hâteynil âyeteyniş şerîfeteyni ve hâzihis sayfetül 
münîfeti ve bi hakki nebiyyike muhammedin 
sallallâhü aleyhi ve selemle ve ezvâ- cühü ve 
zürriyyetühü ve âli beytihi vet tâbiîne ilâ yevmid 
dîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ 
âlihi ve sahbihi ve sellim. 
okursan, Allah en kısa zamanda dileğini yerine getirir. 
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ÖNEMLİ BİR DİLEK İÇİN 
    Yüksek mertebedeki bir kişinin yanında işin olupta bu 
işini çok çabuk bir şekilde halletmek istersen 41 defa şu 
isimleri oku: 
 

        	h$�3E�0 	h$3E� 	h$3E� 	h�$J��� 	h�$J��� 	h�$� 	h�$�
       .���&��C �$	T����� �\����!@�� 4�c�� ���2�	i��� �$	�(�&� 	h$3E�0

.�����C .�T�J�� .2��C HG13M �I�/� �$	F�(��� 
 

Kavfü kavfü elkavfü elkavfü lefüfü lefüfü afüfü afüfü 
ecîbû yâ huddâme hâzihil esmâi vakdû hâceti ve 
leyyinû kalbe fülâne hattâ yakdî hâcetî. 
Okuduktan sonra o kişinin makamına git. Allah'ın izniyle 
senin istediğini yerine getirir. 
 

KADA-İ HACET 
    Bir kimse mühim bir dileğinin yerine gelmesini 
isterse: 1524 defa Mücîb ismi şerifini Yâ nidası ile 
okuyup, her 100 defanın sonundada 1 defa şu duayı 
okursa, Allah Teala hazretlerinin izniyle dileği yerine 
getirilir ve giderilir. 
    Her yüz (100) defanın sonunda bir (1) defa okunacak 
dua budur: 
 

 �:�� 2B	 ,/���     ��j����� �U��$�02��� 	I(��	9��� �]3�k�!� .��. 
           ������ �G1�3M ����9 .���&���C .�T�J�# �G� �U��&������

��� �lC��$���?�:13M���:���(�! ./�0 L�� .�,/�A�� ?�0�2)�� K���*  
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�!�� �"�����A�� �"��= ./�0���BS/  
 

Allâhümme innî eselüke yâ mücîbet da'vâti yâ 
kâdıyel hâcâti en takdî hâcetî min fülân ibni fülânete 
elvâhan elacele essâate ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

KADA-İ HACET 
    Dünyevi veya uhrevi bir hacet için önce elbiseni ve 
bedenini temizlersin. Halvete girdikten sonra kıbleye 
yönelip, gecenin son üçte birinde iki rekat hacet namazı 
kıldıktan sonra selam verip, şu ismi şerifleri zikredersin. 
    Okunacak isimler budur: 
 

    (�/�0 36�2*M 3m�0��� 	B(�-�0 L��      	n���n�0 	
����� 	
�M��: 36���0 	B
         on�*	9 	�$	��*�9 	�(�*	9 36��*��	9 	
����! 	
(�M�5 	
(���! 	
�9��& o$3E�0

	h	p�5 o.�/�0  
 

Allâhü azîmü bâısü fa'âlü alîmü adlü nâfiu bedîu 
azîzü afüvvü câmiu semîu rafîu serîu müteâlü muîdü 
ma'bûdü muızzü aliyyü raûfu. 
 

    Bunu yapan kişinin bütün işleri kolaylaşır. Eğer ilim 
talibi ise AllahTeala ''Alim'' ismi şerifinin bereketiyle o 
kişiye ilim kapılarını açar. 
 

    Bir kimse bu isimleri hergün sabah namazından 
sonra 66 defa okuyup kendine vird edinirse, o kişinin 
dininde ve dünyasında hayır alametleri görülür. 
 

    Bu isimler aynı zamanda teshir, muhabbet ve kabülü 
kolaylaştırır. Allah c.c. ın izniyle. 
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DİL BAĞLAMAK İÇİN 
    Matlubunun sana karşı dilini bağlamak istersen: Bu 
hatemi bir kağıt üzerine, vefkin etrafınada aşağıda 
gelecek olan duayı yaz. 
    Yazılacak olan hatem budur: 
 

������������ ����������� ������� 

����� ����  !������"�� 

����� �#������� $%!�&�� 
 

    Vefkin etrafınada şu Azimeti: 
 

G=��3J����� q� �B(�d����� �G=��3J����� q� BC BC >B�! >B�! 
�d����� �B	 M P.��	0 P.��	0 PB�d	� PB�d	� rB	A rB	A �B(

 86��(�:�� ���0 ��$	!3@�� �4��$�M� �̂ �%���5 ���7 2B	 ,/�� �G	���R��	�V
sb���� ?�:13M ����� �G13M ���0 �b�/�[��� ?�F�)�� t�����# �G� 

�B-�0@�� �B(�-�*��� �]���!��  
 

Semmin Semmin Hâ mîm Hâ mîm Yâsîn Vel kurânil 
hakîm. Yâsîn Vel kurânil hakîm. Summun Summun 
Bükmün Bükmün Umyun Umyun fehüm lâ yübsirûn. 
Allâhümme kemâ rabatte efvâhel üsûdi an danyâlin 
en terbitas sinetel hakli an fülân ibni füâneh bi hakki 
ismikel azîmil a'zam. 
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Yazdıktan sonra talip olan kişi bu vefki üzerinde taşırsa, 
matlub olan kişinin dili talibe karşı Allah c.c. ın izniyle 
bağlanır ve talip hakkında kötü söz söyleyemez. 
 

DİL BAĞLAMAK İÇİN 
    Matlubun dilini bağlamak istersen: Bu duayı bir kağıt 
üzerine yazdıktan sonra kağıdı İskenderani mumu ile 
sar. Sonra bunu dilinin altına koyarsan, matlubunun dili 
sana karşı bağlanır. 
      Yazılacak olan budur: 
 

 
 

Ha mim tı mim dokuz bir bir iki dokuz ve lehü 
Elyevme nahtimü alâ efvâhihim Allâhümme ahtim 
alâ lisâni fülân ibni fülâneh. 
 

DİL BAĞLAMAK İÇİN 
    Matlubun dilini bağlamak istersen: Aşağıdaki 
esmaları bir kağıt üzerine yaz. Yazdığın kağıdı mum ile 
sarıp başında taşırsan, matlubun sana karşı dili 
bağlanır. 
    Yazılacak esmalar budur: 
 

   ��u�����< 8v��u�����< 8v$	(�J�< 8v$	(�J�<   8v$3%�(� 8v$3%�(� 8v
       8v$�3/�(7 8v$3/�(7 8v$	(�:��< 8v$	(�:��< 8v$3��� 8v$3���
        8v$	:�5���< 8v$	�����(�� 8v$	�����(�� 8v$	F����9 8v$	F����9



ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN-------------- 13 

       8v$	��5���: 8v$	��5���: 8v�	��(M���C 8v�	��(M���C 8v$	:�5��<
�lC��$��� �c7�� �c7 �G��)�� �]�)�9�wK���*��� w ?�0�2)��w  

 

Şakyûşin şakyûşin şerdeserşin şerdeserşin leytûşin 
leytûşin kâtûşin kâtûşin şanyûşin şanyûşin 
keylûşin keylûşin mâyenûşin mâyenûşin 
heydebûşin heydebûşin şarnûşin şarnûşin feydûşin 
feydûşin harfeydûşin harfeydûşin naryûşin emsik 
lisâni kezâ ve kezâ elvâhan 2 elacele 2 essâate 2 
 

BAĞLIYI ÇÖZMEK İÇİN 
    Aşağıdaki vefki temiz bir tabağa yazdıktan sonra 
yazıyı su ile sil ve bu suyu bağlı olan kişiye içir. Sonra 
bir kağıt üzerine vefki tekrar yazıp, bağlı olan kişi bu 
vefki sulbüne (Omurga kemiği) takarsa, Allah Teala'nın 
izniyle bağı çözülür ve eşiyle cima' eder. 
    Yazılacak vefk budur: 
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BAĞLIYI ÇÖZMEK 
    Aşağıdaki vefki bir tabağa ve vefkin etrafınada Nasr 
suresini yazdıktan sonra yazıyı su ile sil. Bu suyu 
bağlıya içirirsen, Allah'ın izniyle bağı çözülür. 
    Yazılacak vefk budur: 
 

 
 

BAĞLIYI ÇÖZMEK 
    Damadın sırtına aşağıdaki harfleri yazarsan, Allah 
Teala'nın izniyle bağı çözülür. 
    Yazılacak harfler bunlardır: 
 

      � � � � � ��x y "M � h � � � � � � �9
�� � � � � � � ^%# � y � � 

 
SİHİR  İPTALİ  İÇİN 

    Sihir iptal etmek için: Yasin suresini bir kağıt üzerine 
yaz. Yazdıktan sonra üzerine şu duayı bir defa oku: 
 

?�:13M ����� �G13M ���0 �����)�� K�%��� 2B	 ,/��  
 

Allahümme ebtıles sihri an fülan ibni fülanete. 
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    Bu yazılanı Kuyu suyu ile sil. Sihirli olan kişi taharet 
üzere bu su ile gusül ederse, Allah c.c. ın izniyle sihri 
bozulur ve şifa bulur. 
 

İPTALİ SİHİR İÇİN 
    Sihir iptali için şu vefki şerifi: 
 

 
 

bir kağıt üzerine yazdıktan sonra sarı denfur ile buhurla. 
Sihirli olan kişi bu vefki başında taşır. Vefki ikinci bir 
kağıda yazıp su ile sildikten sonra, bu su evin içerisine 
serpilir. Tekrar üçüncü kez yazılıp evin içine konulursa 
sihir iptal olur. 
 

İPTALİ SİHİR İÇİN 
    Aşağıdaki Ayetleri bir kağıt üzerine yazıp sihirli olan 
kişi bu hirzi üzerinde taşırsa, o kişideki sihir Allah'ın 
izniyle iptal olur. 
    Yazılacak Ayetler budur: 
 

          �"��� �B	��z�&���9 .�!$	9 6�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
 K�����0 	{�/�R��	�@ H�� ,G�� 	"3/�%��	(���! H�� ,G�� 	����)����
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������)�E	����         3K��������� ,G�� 3K�������� �b���g�� ob����� H\��& �K3��� 
          	4���F�/�*��M 8K���0 ���9 �$3/���0 ��9 .��� ��F�9����� �W�$	��g G�7
        8v$	�� 8v$	��� 8�u$	(�< 8v$	(� 8v$	(�9 8|E�-�C �l5$3_�F�9 }\�����

      �\����!@���� �U���V�� �4�c�� ���2�	i��� �$	�(�&�  �����)�� �$3/�%�����
          L�� �Y�5���� ?�0�2)�� K���*��� �lC��$��� G13M ��� l$�:13M ���0

�B3d�(/�0�� �B3d(�M  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci'tüm 
bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ 
yüslihu amelel müfsidîn. Ve kul câel hakku ve 
zehekal bâtılü innel bâtıle kâne zehûkâ. Ve kadimnâ 
ilâ mâ amilû min amelin fecealnâhü hebâen 
mensûrâ. Hazfezın meyûşin leyûşin şeyûserin 
veyûşin eyûşin ecîbû yâ huddâme hâzihil âyâti vel 
esmâi ve ebtılüs sihri an fülâneten ev fülâne 
elvâhan elacele essâate bârakallâhü fîküm ve 
aleyküm. 
 

MUHABBET VE TEHYİC 
    Matlubun olan kişiyi muhabbetle heyecanlandırmak 
istersen, şu vefki şerifi bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan 
sonra aşağıda gelecek olan azimeti vefkin üzerine 7 
defa okuduktan sonra vefkteki He harfini çıkarıp 
matlubuna yedirirsen, matlubun seni çok şiddetli bir 
muhabbetle sever. 
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    Yazılacak vefk budur: 
 

 
 

bir kağıt üzerine yaz. Aşağıda gelecek olan azimeti 
vefkin üzerine 7 defa okuduktan sonra vefkteki He 
harfini çıkarıp matlubuna yedirirsen, matlubun seni çok 
şiddetli bir şekilde sever. 
    Vefkin üzerine 7 defa okunacak azimet budur: 
 

����     �M �]�������� �]�/����� ��2n�*�� �B3d�(/�0 	̂ ���)  �"��d�/	9 .� 
        �"�#�	����& .�M 	5�2������ �"�#2n�0 �n�0 .�M �n��n�*���    �b�/�i �������

 � �*M�5�� �\���2)��       �\������ ./�0 �O�5@�� t�)���� 8����0 ���(�X�� �
   .�!�5��� ������M     �q��2e�� 	
�/�%	9�� �5�������� ��2(�!�� 6��������

        	~��$�	9�� �5�� �:@�� N����	9�� �m�(�X��� 36�n�F	9�� ����J��� �Q�F	9��
     �K�(,/�� .�M �5�� 2F�� 	~��$	9�� �5�� 2F���M �K�(,/��    2.������ �����[	9�� 
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        ���2�	i��� �$	�(�&� �.����� ���9 �̂ �(����� �����[	9�� �̂ �(����� ���9
         �c�7 �I�/� .�M �?�����2��� ?2�������� �$3��n�:��� �h�	�	���� �4�c��

�c7 �?2����9 .���  
 

Aksemtü aleyküm bi ızzetil melikil mâliki fî mülkihil 
azîzi fî ızzi ızzetihil cebbâru fî ceberûtihibi men 
halakas semâe ve rafeahâ bi ğayri amedin ve 
basetel arda alel mâi fe cemede ve ersel cibâle ve 
seyyeral bihâri ve mutlıuş şemsş ve munîrul kamera 
ve münezzilül ğaysi ve mucril enhâri ve mûlicül leyli 
fin nehâri ve mülicün nehâra fil leyli ve muhricil 
hayye minel meyyiti ve muhricil meyyiti minel hayyı 
ecîbû yâ huddâme hâzihil Hurûfi ve enzilul 
mehabbeted dâimeti fî kalbe kezâ ilâ mehabbete 
kezâ. 
 

MUHABBET VE TEHYİC 
    Muhabbet için aşağıdaki Azimeti 21 defa okursun. 
Okurkende lübani zeker ve ham amber buhurlarını 
yakarsın. Matlubun seni gördüğü zaman heyecanlanır 
ve sana çok şiddetli bir muhabbet duyar. 
    Yirmibir (21) defa okunacak Azimet budur: 
 

        �$�� ��� .��M G�5�2(,%�� �Y$3/	���� �� o�� �B3d�(/�0 	̂ ���)��� N
  G$	A�2$�X�����       �+��*���&� �q(��/���� 	�$	F	&�� N��,_�� �̂ ���#

 �?2(���$� ����� �?2(�/�Eo)���� �?2��$�/	*��� 	Y$_/	������ �+����(2e���� ���������
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       �$�3����C� ��	�	T�C��� �$	�(�&� �?2(���������� �?2��5�2F���� �?2(�����o�����
  ���� �c7 �I�/�       �K��(,/����@ P5���� �� �o��J��@ .2��C �c7 �?2���

    �lC��$��� �l���� �y��#����#@�� �KE�X�#@�� �5�� 2F����@��   K����*���
?�0�2)��  

 

Aksemtü aleyküm eyyühel mülûket tayyârûne fil 
hevâ vel ğavvâsûne tahtes serâ ve cünûdü iblîse 
ecmeîne vel cinni veş şeyâtîni vel mülûkül ulviyyeti 
ves süfliyyeti vel hevâiyyeti vet türâbiyyeti ven 
nâriyyeti vel mâiyyeti ecîbû vahdurû ahrikû kalbe 
kezâ bi mehabbeti kezâ hattâ lâ yekırrü lehâ karârun 
lâ bil leyli ve lâ bin nehâri ve lâ tağfel ve lâ tertâhı 
ebeden elvâhan elacele essâate. 
 

MUHABBET VE TEHYİC 
    Aşağıdaki tılsımı ve Buruc suresini yedi ayrı kağıt 
üzerine yazıp, her kağıdın üzerinede Buruc suresini 7 
defa oku. Her kağıdın içine de yedi tane bersim ve yedi 
tanede lübani zeker tanesi koy. Bu kağıtları tek tek 
ateşte yakarsan acaiplikleri görürsün. 
    Yazılacak olanlar budur: 
 

          �4�c��� ��2��	i��� �$�	�(�&� �K�%��� "���9 �K%�
�\����!@��       �b����� �c7 �I�/� �$	��(���� �$	��0�g��� �$3����C���

	���� �U�f �\���2)������$	0�$����� ���$�(����� ���	�...���..���i=  
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Tatal tılsım tamtal ecîbû yâ huddâme hâzihil esmâi 
ve ahrikû ve ezacû ve heyyicû kalbe kezâ bi hakki 
Ves semâi zâtil burûc. Vel yevmel mevûd. Ve şâhide 
ve meşhûd. Surenin sonuna kadar yaz. 
 

MUHABBET VE TEHYİC 
    Muhabbet ve tehyic için: Kamer nurlu ve ondördüncü 
gecede iken aşağıdaki azimeti 88 defa oku. Okuduktan 
sonra olacak olan acaiplikleri görürsün. 
    Okunacak azimet budur: 
 

           o��5 o��5 L�� �$�	� 8K���� 8K��� 8K(��� 8K(��� 8K/� �� 8K/� �� 
   2�@�� 	�1d����� ./�0@�� 	5$oF��    o��5�� .�F�)	���� L\����!@���� 36

      ��c�� �b���� �]3�k�!� 	B(�-�*��� �v���*���    �]��(/�0 �\�����!@��
       �̂ ��E%�0�� �c7�� �c7 	̂ ��2(����9,@�� �]����� �� ���9���7��
          �b������� �]��(���: �b�C�� �]SJ���� �c7�� �c7 ./�0 �� ���/�

 	���� ����J���        �
��2)��� �U��$��2)��� �b������� 	�$	�oF���� 	Q�F
          ���(�� ���(�� 2�� �(/�0 ���9�� 2�� (�M ���9�� 3?�*��2)�� �+�j�5@����

 ?�0�2)�� ?�0�2)�� K���*��� K���*��� �lC��$��� �lC��$���  
 

Hehlelin hehlelin ehîlin ehîlin îlin îlin hüvallâhü 
rabbün nûrul a'lâ vel kelâmül evvelü vel esmâül 
Hüsnâ ve rabbül arşil azîmü eselüke bi hakki hâzihil 
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esmâül hüsnâ ve rabbül arşil azâmü eselüke bi 
hakki hâzihil esmâi aleyke ve kerâmetihâ ledeyke 
illâ mâ heyyectü kezâ ve kezâ ve ataftü kalbehâ alâ 
kezâ ve kezâ bi hakkike ve hakki nebiyyike ve bi 
hakkil kameril münîru ven nücûmü ve bi hakkis 
semâvâtis seba vel ardînes sebatü ve men fîhinne 
ve men aleyhine heyyen heyyen elvâhan elvâhan 
elacele elacele essâate essâate. 
 

MUHABBET VE TEHYİC 
    Arabi ayın ilk Cuma günü Zühre saatinde şu şekli ve 
şeklin etrafınada aşağıda gelecek olan Azimeti yaz. Bu 
yazdığın kağıdı mastaki, cavi, ud ve lübani zeker ile 
buhurlayıp matlubunun saçı ile havaya as. Matlubun 
sana karşı heyecanlanır ve muhabbet duyar. 
    Kağıt üzerine yazılacak şekil budur: 
 

  
    Şeklin etrafına yazılcak Azimet budur: 
 

         ��� �B�)�� �� (�M �$	�7�5� 6���� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
   �� (�!��	9�� �� ������9      N�����# �.���� PB(�C�5 P5$3E�X� ���5 ,G��

       N������ �]���c7 �6��������7 ���$�9 .�M �B� ��   .��� �c7 �K�J�0
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        �B�	 � H\��j� ���,/37 �B	��5��R��� 	'%�[�� 	��������	��d�� �c7
          �c�7 	�$3J�� �]�� �c7 �$	9�� �B� �(/�0 �B/��� �f���� �"(�M��$�e�9
         8c��z�9�$�� �]���5 .��� ���2)���� 	��2)�� �̂ ,E2����� �c7 H\��5��

  �]�� �c7 	���)�����        	̂ ���)���� �c�7 .��� �c7 	���)	� 
       ��$	�2)�� �5��: ���9 �U��$3/�[����� �y����5@�� ���e�*�9��� �B3d�(/�0

   �B3d�(/�0 	��n�0�      .�)	9 �B,/7�� W1(�/�i �B(��������� c�[2#�� N�c,����
       	��/�&�� �c7 .��� �c7 �$	��/���#�� �$	��(� 	# �G� �l�(�/�d�# �
�9���$

?�0�2)�� K���*��� �lC��$��� �{����� ��$	���  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kâler kebû fîhâ 
bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî le ğafûrur 
rahîm. Ve hiye tercî bihim fî mevci kel cibâl. 
Kezâlike yercî akli kezâ ilâ kezâ yekâdül berku 
yahtefü ebsârahüm küllemâ edâe lehüm meşev fîhi 
ve izâ elzeme aleyhim kâmû . kezâlike yekûmü kezâ 
ve râe kezâ. Vetteffetis sâku bis sâk. İlâ rabbike 
yevme izinil mesâk. Kezâlike yüsâku kezâ ilâ kezâ. 
Aksemtü aleyküm yâ ma'şeral ervâhııl mahlûkât 
imin nâris semûmi a'zimü aleyküm billezî ittehaze 
ibrâhîme halîlen ve kelleme mûsâ teklîmen en 
tüheyyicû ve teclibû kezâ ilâ kezâ iclibûhâ mea 
hebûbir rîhı elvâhan elacele essâah. 
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MUHABBET VE TEHYİC 

    Bir kağıt üzerine 71 defa Bedûh  ' �()�� ismi şerifini 

yazdıktan sonra bir defada şu duayı yaz. 
    Yazılacak dua budur: 
 

        ���)����� �y�	�������� �K�TE��� 	I�C��A �y�	��� �b���� 2B	 ,/��
         �b������� 2B	 ,/�� �����J��� .�M 	B/J��� �"�� St�C����� �y$	j�$�����

     �R2F�� 	I�C��A �y�	�������� �.��2F���� 	y$	:�� ����=  �y$	�3E����� ��
        �c7 �I�/���#�� �'���*�# �G� �h$3%�*��� �]���!�� �b���� �]3���!�

?�0�2)�� ?�0�2)�� K���*��� K���*��� �lC��$��� �lC��$���  
 

Allâhümme bi hakki bedûh sâhibül fadlil Memdûh 
ves sirril mevdûh bimâ hattı bihil kaleü fil kıdemi 
allâhümme bi hakki âdeme ve nûh ven nebiyyil 
Memdûh sâhibün nasri vel fütûh eselüke bi hakki 
ismikel atûf en ta'tife ve teclibe kezâ elvâhan 
elvâhan elacele elacele essâate essâah. 
    Bu yazdığın hirzi üzerinde taşırsan, Allah Teala'nın 
izniyle olacak olan acaiplikleri görürsün. 
 

İRSALİ HATİF 
    Bir kimseye irsali hatif göndermek istersen; İki rekat 
nafile namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ile Hümeze, 
ikinci rekatta Fatiha ile Fil suresini oku. Selam verdikten 
sonra 100 defa ''Yâ Azîz'' ismi şerifini 200 defada Fil 
suresini ''Ve ersele'' ye kadar okuyup bir defa da şöyle 
dersin: 
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�c7�� �c7 G13M��� �]�(/�0 �̂ �/�!�5�  
Erselte aleyke yâ fülâne kezâ ve kezâ. 

 

Matlubun olan kişiye huddam gider ve Allah Teala'nın 
izniyle onu zor durumlara sokar. 
 

İRSALİ HATİF 
    Bir kişiye irsali hatif göndermek istersen: matlubun 
uyuduktan sonra 1000 defa Hümeze suresini oku. Ama 
her 100 defanın sonunda 1 defa 
 

        ���9 �� (�M��9 �b���� �?E���2e�� ���5$o)�� �4�c�� ���2�	i��� �$3/,7�$�#
  �5$oF���� �5����!@���� ���)��       ?��:13M ������ �G13M .��� �$	����f��� 

       ���9 8�����&�� >B�! ����9 8I� 	e�� .��z�(����� .��E�R��M
         �K���J����� �"�(��� �$3��n�:��� 8�����C ���9 �
�9�J���� 	4�$	����j��� 85��:
          W1(���f �l*��j��i .��� .�#�k�� �{���A�� �f�� .2��C ���c�*�����

�J����       �+��Sc��*	9 �2F37��9�� W1�&��0 .��$3/�%�9�� .���&��C .�T
        K����*��� �lC��$��� �lC��$��� �lC��$��� W@$	!�5 m�*����: .2��C

 ?�0�2)�� ?�0�2)�� K���*��� K���*���?�0�2)�� 
 

Bismillâhirrahmânirrahiym. Tevekkelû yâ huddâme 
hâzihis sûretiş şerîfeti bi hakki mâ fîhâ mines sirri 
vel esrâr iven nûri vel envâri vezhebû ilâ fülan ibni 
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fülanete fî sıfatî ve heyetî bi şuhibin min semin ve 
cerâbin min nârin vadribûhü bi makâmia min 
hadîdin ve enzilû ileyhi bil katli vel azâbi hattâ izâ 
isbaha ye'tî ilâ hâdıan zelîlen ve yakdî hâcetî ve 
matlûbî âcilen ve mâ künnâ muazzibîne hattâ 
nebase rasûlen elvâhan elvâhan elvâhan elacele 
elacele elacele essâate essâate essâate. 
 

dersin. Huddam senin sıfatında ve şeklinde matlubuna 
gider ve onun işini bitirir. 
 

ÇOCUĞUN AĞLAMAMASI İÇİN 
    Çok ağlayan çocuk için: Şu vefki şerifi bir kağıt 
üzerine ve aşağıda gelecek olan Ayeti kerimeleri vefkin 
etrafına yaz. Yazdıktan sonra bu hirz çok ağlayan 
çocuğun üzerine asılırsa, çocuğun ağlaması kesilir, 
sakinleşir ve Allah'ın izniyle rahat uyku uyur. 
    Yazılacak vefk budur 
 

 
 

    Vefkin etrafına yazılacak Ayetler budur: 
 

        P�$3�	5 �B	��� �W��J��� �B	 	��)���#�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
       G$3d���# @�� G$3d���T�#�� G$	����*�# �m�������� �c�� ����M�



--------------------------------------------------  AHMED BİN ALİ EL BUNİ 26 

 �0 ��F�����TM       �̂ �*�e�i�� l����0 �+�F�! �'� d��� .�M �B� �:�f= ./
         .��M �$3_������ �l)���� ,@�� 	
���)�# 1M �����C2�/�� 	U��$�A@��
          ��� o�� ���3��53� �l*�)�# ��	�����g��� �+�F�! 8?���9 m/u �B� �E� 7

    ��$	��*����� �]�/����� ���5��3J�� 	�$3��$����� 3K�ES%��   ./�0 L�� .,/�A��  
�BS/�!�� �"�����A�� �"��= ./�0�� 8�2���	9 ��:���(�! 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve tahsebühüm eykâzan 
ve hüm rukûd. Efemen hâzel hadîsi ta'cebûn. Ve 
tadhakûne ve lâ tebkûn. Fedarabnâ alâ âzânihim fil 
kehfi sinîne adedâ. Ve haşeatil esvâtü lir rahmâni 
felâ tesmeu illâ hemsâ. Ve libisû fî kehfihim selâse 
mietin sinîne vezdâdû tisâ. Urkud eyyühet tıflül 
mevlûdü bi kudretil melikil ma'bûd. Ve sallallâhü alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve 
sellim. 
 

ÇOCUĞUN AĞLAMAMASI İÇİN 
    Bir kağıt üzerine aşağıdaki Ayetleri, tılsımı ve duayı 
yazdıktan sonra, bu yazmış olduğunu çocuğun üzerine 
takarsan çocuğun ağlaması Allah Teala'nın izniyle 
kesilir. 
    Yazılacak olanlar budur: 
 

��)��        ��� 	����������� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B  3�12R�����
          �"������A�� �"���= .�/�0�� 8�2���	9 ��:���(�! ./�0 	�12)����
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  �+�*���&�   �� �(/�0 	h�%M 
        	U��$��A@�� �̂ �*�e�i�� G$	�����: �B	��� �]���5 ���9 P'����
          �U���(��@�� �4�c��� 2B	 ,/�� �l)���� ,@�� 	
���)�# 1M �����C2�/��

@����          �\��d	���� ����9 �������7 �K�9��C |E���# �G� �\����!
 �y�2�E��� �]�/����� ���5��3J�� �y��(�R����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Velhamdülillâhi ves salâ- 
tü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ 
âlihi ve sahbihi ecmeîn. Tılsımlar fetâfü aleyhâ tâifün 
min rabbike ve hüm nâimûn. Ve haşeatil esvâtü lir 
rahmâni felâ tesmeu illâ hemsâ. Allâhümme bi hakki 
hâzihil ebyâti vel esmâi en tahfezâ hâmile hâzel kitâ- 
bi minel bükâi ves sıyâhı bi kudretil melikil fettâh 
 

ÇOCUĞUN AĞLAMAMASI İÇİN 
    Mâni' ismi şerifinin şu vefkini  
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bir kağıt üzerine yazıp ağlayan çocuğun üzerine 
asılırsa, Allah'ın izniyle çocuğun ağlaması kesilir ve 
sakinleşir. 
 

DÜŞMANDAN VE ZALİMDEN İNTİKAM ALMAK 
Dişmandan veya zalimden intikam almak için: İkindi 
namazını cemaatla kılıp namaz, namaz kıldığın caminin 
bir köşesine bir köşesine hiç kimseyle konuşmadan 
halvete gir. Yâ Müntakımü Yâ Kahhâr ismi şeriflerini 
936 defa oku. Her 100 defanın sonundada aşağıdaki 
duayı gözü yumuk ve o kişinin hayalini göz önüne 
getirerek 3 defa oku. Duanın içinde geçen ''Tentekimeli'' 
kelimesine geldiğin zaman o kişiyi gözünün önüne getir. 
    Her 100 sonunda 3 defa okunacak dua budur: 
 

         G13M N��	��0 .�� 	B�J���F�# �G� �]3�k�!� 	5�2 ���� 	B�J���F	9��� 2B	 ,/��
   /��	�������l�����0��� G13M .������ ���     �K(�T��E2��� ���0 ��(�F̀ �� �?

 	5�2 ���� 	B�J���F	9��� 	5�2 ���� 	B�J���F	9��� �6�J����� ���0 �]	��/�0 .E7
	5�2 ���� 	B�J���F	9���  

 

Allâhümme yâ müntekimü yâ kahhâru eselüke en 
tentekımü lî adüvvî fülâne ev zâlimî fülâne yâ âlimen 
bil cümleti ve ğaniyyen anit tefdîli kefâ ilmüke anil 
mekâli yâ müntekimü yâ kahhâru yâ müntekimü yâ 
kahhâru. 
 

İSRAFI UMMAR 
    Amel yapmak istediğin bir yerden Cin'leri kovmak 
istersen: Kizbere ve lübani zeker buhurlarını yakarak 
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aşağıdaki azimeti 7 defa oku. Cin'ler senin bulunduğun 
mekandan giderler ve karşı koyamazlar. 
    Yedi defa okunacak Azimet budur: 
 

         6�n��: 8B��!���� 8B�!���� 8B�!�$�C 8B�!�$�C 8B�!�$�! 8B�!�$�!
         ����*�� �',/�[�#�� .�R�0 ���9 ./�0 �B(��� 8��c�*�� �K(��������&

   ����� 	�2�E���# �\����!@�� �4�c��     �$3M���R�:�� ��(�� ��(����̀ �� ��(�����< ��
  �$3�2�E�#��       �6����������� �?2�����@�� .��� �G�d����� �c�� �5�2�	0���

        �B3d�:�d�9 .��� ��	�$	0 2B3u .���&��C .�T��� .2��C �5����������
	 �F�9 ���n�� ���9�� �B3d�(/�0�� �B3d(�M L�� �Y�5��� �c�� ��:���9� ���0 �B

 �Q�*2)�� ���c�0 ���9 	"���c	:  
 

Sevsemin sevsemin havsemin havsemin bersemin 
bevsemin nezele cebrâîl bi azâbin elîmi alâ men asâ 
ve tehallefe ba'de hâzihil esmâi teteferrakul cin 
şerkıyyen ve karbiyyen heyyen insarifû ve teferrekû 
yâ umâra hâzel mekâni ilel evdiyeti vel cibaâli vel 
bihâri hattâ akdî hâcetî sümme ûdû ilâ mekâniküm 
hâzâ bârekallâhü fîküm ve aleyküm. Ve men yeziğ 
minhüm an emrinâ nüzikhü min azâbis seîr. 
 

BURUN KANINI DURDURMAK 
    Aşağıdaki Ayetleri üç ayrı kağıda yazıp burnu 
devamlı kanayan kimse hergün bir tanesi ile buhurlanır- 
sa, Allah teala'nın izniyle burnunun kanı kesilir. 
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    Birinci kağıda yazılacak Ayetler: 
 

   ��� �B�)��  �l9$	!��   �u�$d��� �Y ��F�(%�0� �2:��    �'8e��7� ��F2��5 
	F�9��	9�2:�� ���c�*��� �2F�0G$  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Tâsûman. İnnâ a'taynâ 
kel Kevser. Rabbenâ ekşif annel azâbe innâ 
mü'minûn. 
 

    İkinci kağıda yazılacak Ayeti kerimeler: 
 

�)���   ��� �B      �'�,E�i GV� ����:��� �]������ ,K�RM �l9$	!����� 
(�M ,G� �B�/�0�� �B3d�F�0 L���WE�*�A �B3d  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ebrasûmâ. Fe salli li 
rabbike venhar.elâne haffefallâhü anküm ve alime 
enne fîküm sa'fâ. 
    Üçüncü kağıda yazılacak Ayetler: 
 

   ��� �B�)��������  �  �l9$	�    �$	� �]z�:��< ,G��     �G� L�� �����	� 	�����@��
 �'SE�[	��WE(�*�j 3G��)�:�@�� �b�/	i�� �B3d�F�0  

 

Bismillâhi ebrâûma. İnne şânieke hüvel ebtar. Yürî- 
dullâhü en yuhaffife anküm ve hulikal insânü daîfa. 
 

NAZAR İÇİN 
    Şu hatemi yazıp, aşağıda gelecek olan Ayetleride 
vefkin altına yazdıktan sonra bu hirzi üzerinde taşıyan 
kişi Allah Teala hazretlerinin izniyle nazardan emin olur 
ve korunur. 
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    Yazılacak hatem budur: 
 

 
 

    Hatemin altına yazılacak Ayetler budur: 
 

          .�/�0 �b�������� 	h�c�J�: �K�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
   	� �f��M 	"	X�9���(M �K��������   Pb����g �$    N���# �K�� ���R����� �
�&�5�M

           �����7� L�� L��	5$	: �B-�0� ��9 �����7� L�� �����7� L�� 85$3%3M ���9
        ,@�� �2$3�@�� 6�$�C@�� ����E��� �������/�� �l5��: ��	����� ���,/37

	B(�-�*��� �.�/�*��� �����  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bel nakzifü bil hakki allel 
bâtıli feyed meğuhü feizâ hüve zâhik. Ferciıl Basra 
hel ter âmin fütûr. Allâhü ekber. Allâhü ekber mâ 
a'zama nûrullâhü . Allâhü ekber Küllemâ ev kadû 
nâran lil harbi etfâhâ. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ 
billâhil aliyyil azîm. 
 

NAZAR İÇİN 
    Nazar için aşağıdaki dua bir kağıt üzerine yazıldıktan 
sonra nazar olan kişi bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah c.c. 
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ın izniyle nazardan emin olur. 
    Yazılacak Ayet ve dua budur: 
 

      3K(�/�& ��� �B�)�� �G�k2e�� �B(�-�0 ��� �B�)��   H\��<��9 �G�����	���� 
        Pq���� P��� �<�� Pq����� P����C�� Pq����C �q���C G�7 L��
          �"��(��� �;�2F�� oI�CHW� ./�0�� �"�(/�0 ������*��� ���(�0 ��	��53� 2"	 ,��
    �b(�/�� ���(�M �WJ(���� �l������ �WJ(���5 �l��-�0 �"���(�/�7�� �4����7 .�M��

�
�&�5�M          ���R������ �
��&�5� 2B3u 85$3%3M ���9 N�����/�� ���R����� 
PQ�)�C �$	��� Wk�!��i 	��R����� �]�(��� �I�/J�F�� ���(�#2�7  

 

Bismillâhi azîmüş şe'ni bismillâhicelîlül burhâni 
mâşâallâhü kâne habese hâbisün ve hacerun 
yâbisun ve şihâbün kâbisun allâhümme ürdüd aynel 
âini aleyhi ve alâ ehabbün nâsi ileyhi ve fî kebidihi 
ve kilyetihi azman rakîkan ve lahmen dekîkan fîmâ 
yelîk Ferciıl basara hel terâ fütûr. Sümmerciıl basara 
kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsian ve hüve 
hasîr. 
 

NAZAR İÇİN 
    Nazar için: Fatiha, Muavvezeteyn, İhlas ve Kevser 
surelerini yazıp nazar olan kişi bu hirzi üzerinde taşırsa, 
Allah'ın izniyle nazardan emin olur. 
 

BAŞ AĞRISI İÇİN 
    Baş ağrısı için: Doksan adet sad  harfini ve Aşağıda 
gelecek Ayeti kerimeleri yazıp, bu hirzi başı ağrıyan  kişi 



ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN-------------- 33 

başında taşırsa, Allah'ın izniyle baş ağrısından kurtulur. 
    Doksan (90) defa sad harfinden sonra yazılacak 
Ayeti kerimeler budur: 
 

�B�)��   ��� �����C2���        .�/�0 G=��3J��� �c�� ��F���n�:� �$� �B(�C2��� 
   �� 8K���&	"�����  ���R��	9 �l*�<��i        �]��/�#�� ��� �?�(�e�i ���9 �l0 
  36�_�9@���� 	����T�:       N�c,�� L�� $	� G�	�,dE���� �BLP ,/�*� �;�2F/�� 

@  �"���,@��       	����C2���� �$�	� ������ 2e����� �I�(�X��� 	B����0 �$	� 
 �$	� 	B(�C2���L�� N�c,��  @      o��3J��� 	]��/����� �$	�,@�� �"��� 	;�

  	�12)��	��9��	����       	Q���d��	���� 	5��2������	n��n�*��� 	����(�� 	���� 
   L�� G�����	!�2��0      	��5������� 	b����[���� L���$	� G$37���e	� 
   	"� 	5�$�R	����L\����!@��         .�M���9 	"�� 	{���)�	� .�F�)�	���� 

 �O�5@���� �U��$��2)���$	���� 	n��n�*���	B(�d����  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel kurane 
ala cebelin leraeytehü haşian mütesaddian min 
haşyetillahi ve tilkel emsaliü nadribüha linnasi 
leallehüm yetefekkerun. Hüvallahüllezi la ilahe illa 
hüve alimül ğaybi veş şehadeti hüver 
rahmanürrahim. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve el 
melikül kuddüsüs selamül mü’minül müheyminül 
azizül cebbarül mütekebbir. Sübhanallahi amma 



--------------------------------------------------  AHMED BİN ALİ EL BUNİ 34 

yüşrikün. Hüvallahül halikul bariul musavvirü lehül 
esma-ül hüsna. Yüsebbihu lehü ma fis semavati vel 
ard. Ve hüvel azizül hakim 
 

BAŞ AĞRISI İÇİN 
    Baş ağrısı için: Aşağıda gelecek olan Fatiha suresi, 
Ayetler, Beyitler ve harfler bir kağıt üzerine yazıldıktan 
sonra başı ağrıyan kimse bu hirzi başında taşırsa, 
Allah'ın izniyle baş ağrısından kurtulur. 
    Yazılacak olanlar bunlardır: 
 

�B�)��   ��� �����C2��� �B(�C2���   ��� 	��������    �+������*��� ���5
 �Y��2����� 	�	��*�: �Y �2��� �������� ��$�� �]����9 �B(�C2��� �����C2��� 

         ����� c�,�� �����A �B(�J���)	���� �����R�� ��:������ �+�*���)�:
�(̀  �B� �(/�0 �̂ ���*�:���� ����B� �(/�0 ��$	T�X��  �+S��2T���@�� 

�+���C�2��� �B�C�5� �$	��� �W-�M��C P��(�i L��M  
  .�:2��j .�!���5 ���5��� . ���9 ��d�! �"(�M 8
�&��  

 �\��e�#����� 	'(�%,/�� �̂ �:�   .��d�! �̂ �z< �$� �̂ �:���  
 8\��9 ���$M �l<���0 �̂ �J/�i   .�!�����d�! ��� 8'(�%� �B  

 .�:������� .�F�M��*M   .��d�! �{����� 	"� ���9���  
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 h 	B(�/�*��� 	
(��2)�� �$	��� �5�� 2F���� �K�(,/�� .�M ��d�!��9 	"���
� � � � U � � � � � � � � � � 

 � � ��� *!+ *(�       � � � � � � � � � � �
 � � � � �,--*(� .�*  

,/�A�� .�:���(�! ./�0 L���        
�BS/�!�� �"�����A�� �"��= ./�0�� 8�2���	9  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil 
âlemin. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâ 
kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. İhdinas sırâtel 
müstekîm. Sırâtallezîne enamte aleyhim. Ğayril 
mağdûbi aleyhim veladdâllîn.  
  Yâ rabbi ra'sî darranî          Men veceın fîhi seken 
  Entel latîfün limâ teşâ'        Ve entel ev şi'te seken 
  Halakta arşan fevka mâin  Bismi latîfin kad seken 
  Fâfinî ve dâvini                    Yâ men lehür rîhı seken 
Ve lehü mâ sekene fil leyli ven nehâra ve hüves 
semîul alîm. (100 adet sad harfi, 100 adet dal harfi ve 
hatemi süleyman) Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

BAŞ AĞRISI İÇİN 
    Baş ağrısı için şu duayı bir kağıt üzerine yazıp, bu 
hirzi üzerinde taşıyan kimse, Allah Teala'nın izniyle baş 
ağrısından kurtulur.  
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Yazılacak dua budur: 
 

       �� �F�0 G$	02��R	�@ b)*� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B��)��
 6�$�C@�� �G��Q�F�� 	U�����i �����C2��� ��17 ���9 G$3M�n�F	�@��
          ��:���(��! ./�0 L�� .,/�A�� �B(�-�*��� �.�/�*��� ����� ,@�� �2$3�@��

���A�� �"��= ./�0�� 8�2���	9�BS/�!�� �"��  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ha Mim Ayın Sin Kaf lâ 
yusaddeûne anhâ ve lâ yünzifûne min kelâmi 
hamedetün nîrâni velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil 
liyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin 
ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

DOĞUMU KOLAYLAŞTIRMAK 
    Doğumun kolay olması için şu üçlü vefki: 
 

 
 

ve aşağıda gelecek olan Ayeti kerimeleri vefkin etrafına 
yaz. Bu hirzi hamile kadının başına konursa, çok kolay 
doğum yapar. 
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    Vefkin etrafına yazılacak Ayetler budur: 
 

  2��� ��� �B�)��      G�	��0$	���9 G������ ���$�� �B	 2:�7 �B(�C2��� �����C
  ?�0��!,@�� �$3_���/�� �B�. }85�� �: ���9     �̂ �:�f��� �̂ ,J�e�:� L\���2)�� �f�� 

          ��� (�M��9 �̂ �J����� �U2��	9 	O�5@�� f���� �̂ ,J	C�� �� ������
     D������0 �B� �R�R� .�M G�7 ��J� �̂ ,/�[�#��  	������@�� .���3@�  

   �9 �q�E2F�� 	b����i��� 2B	 �/���    �9 �q�E2F�� 	����i3� �q�E2F�� ����� 
�+���C�2��� �B�C�5���� �]�E�%3/�� �� �RS/�i �q�E�F���  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Keennehüm yevme 
yeravne mâ yûadûne lem yelbesû illâ sâaten min 
nehâr. İzes semâ-i ünşakkat. Ve ezinet li rabbihâ ve 
hukkat. Ve izel ardu müddet. Ve elkat mâ fîhâ ve 
tehallet. Lekad kâne fî kasasihim ıbratün li ûlil 
elbâb. Allâhümme yâ hâlikun nefsi minen nefsi 
uhricün nefsi minen nefsi hallishâ bi lutfike yâ 
erhamer râhimîn. 
 

KARİNE İÇİN 
    Çocuğunu düşüren kadın için: Şu hatemi bir kağıda 
misk, zaferan ve gülsuyu ile yazdıktan sonra , kaküle ve 
senderus ile yazdığını buhurla. Daha sonra çocuğunu 
düşüren beş aylık hamile kadının üzerine takılırsa, Allah 
Teala hazretlerinin izniyle çocuğunu düşürmez. Her 
türlü musibetlerden ve karineden Allah Teala'nın izniyle 
emin ve mahfuz olur. 
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      Yazılacak vefk budur: 
 

 
 

ÇOCUĞU DÜŞEN KADIN İÇİN 
    Devamlı çocuğu düşen kadınlar için: Aşağıdaki Sure, 
Ayet ve İsimleri bir kağıt üzerine yazıp, kadın bu hirzi 
üzerinde taşırsa, bir daha çocuğu düşmez: 
    Yazılacak olanlar bunlardır: 
 

Yasin suresi, Hıfz Ayetleri, Ayetel kürsi ve şu münciyat 
Ayeti kerimeleri. 
 

�M�        �M �+��	9 861�j �+��	���� 3�1����� ,@�� �+��	9 8���9�� .�. 
   �+��	9 861�j       �$	� �f��M �+��	9 8G=��3��� �+��	9 r�	��0 �B3d� 	"2:�� 

PB(�R�i �+��	9  
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Fî imâmim mübîn. İllâ belâğul mübîn. Dalâlin mübîn. 
Fî dalâlin mübîn. İnnehü leküm adüvvüm mübîn. Ve 
kurânin mübîn. Feizâ hüve hasîmün mübîn. 
 

7 defa İhlas suresi, 1 defa Allâhü ekber, 21 defa Yâ 
Selâm ismi şerifi ve: 
 

   �|�E�C�� �|(�E�C���  ./�0 L�� .,/�A��    ./�0�� 8�2���	9 ��:���(�!
�"�����A�� �"��= �BS/�!���+�9=   

 

Yâ hafîz ihfiz Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammed 
in ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Âmîn. 
Bu salavati şerife yazılır. 
 

MUSİBETLERDEN KURTULMAK 
    Kim! Aşağıdaki beyitleri 840 defa okursa, Allah c.c. ın 
izniyle çeşitli belalarsan kurtulur. 
    Okunacak beyitler budur: 
 

 .�#�Q�if �̂ �:��� 8B�(�j .�F�7�5��o��         
��� ��(�:o��� .�M �B/�����           N�Q�R�: �̂ �:  

P5���� �$	��� �.��	���� ����5 ./�0 85��0��         
N�Q�*�� 36�J�0 ����(����� .�M ����j�f��             

 

           Eyyüdriknî daymin ve ente zehîratî 
                 Ve azlem fid dünyâ ve ente nasîrî 
           Ve ârin alâ râıl humyâ ve hüve kâdirun 
                 İzâ dâa fil beydâ ıkâlü beîrî. 
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KADA-İ HACET 
    Allah Teala'dan haceti olan bir kimse şu beyitleri 
devamlı okursa, haceti en kısa zamanda yerine getirilir. 
    Okunacak beyitler budur: 
 

�9� ���9 ��F� .�z�(�� ���5���       �l��< �5��:��  
�l����9��F� .���-�*��� �]���:$	*�9 �K�*�&���             

��F	)3E�:� �Q�����# .��� ��F�/�d�#@��         
�l��)M��9 �y1�A�� ���0 	n���*�# �q�E2F��M             

.�/�9���� 	̂ � 2&�� ����� 	B(�/�*��� �̂ �:�         
����&�5 .���           �l���� W1����! �l��&�� �]  

W?������i ���5��� �� 2:2�	��#1M         
�l��5�� ���9 ,K37 N������ �Y��$	& 	�����M             

	"	�/�*�# �̂ �:� P���$u H\��&2�/����         
�l���� .�� �����)�� ������� .����$u �K�*�&�M             

 

        Yâ Rab'bi heyyi' lenâ emrinâ reşedâ 
           Vecal meûnetekel azmâ lenâ mededâ 
       Ve lâ tekilnâ ilâ tedbîri enfüsünâ 
           Fen nefsü ta'cezü an ıslâhı mâ fesedâ 
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       Entel alîmü ve kad veccehtü yâ emelî 
           İlâ recâike vechen sâilen ebedâ 
       Felâ terüddennehâ yâ rab'bi câibeten 
           Fe bahrü cûdike yervî külle men veradâ 
       Ve lir recâe sevâbün ente ta'lemühü 
           Fecal sevâbî devâmis sitrilî ebedâ 
 

KURANİ KERİMİN VİRD ŞEKLİ 
    Bu vird hacet için sahih ve mücerrebdir. Eğer bu 
tertip üzere okunursa, icabet daha seri olur. Bu virdi 
şerife Cuma günü başlanır. Cuma günü Fatiha 
suresinden Maide suresinin sonuna kadar okunur. 
Cumartesi günü Enam suresinden Tevbe suresinin 
sonuna kadar okunur. Pazar günü Yunus suresinden 
Meryem suresinin sonuna kadar okunur. Pazartesi günü 
Taha suresinden Kasas suresinin sonuna kadar okunur. 
Salı günü Ankebut suresinden Rahman suresinin 
sonuna kadar okunur. Çarşamba günü Vakıa 
suresinden Kıyamet suresinin sonuna kadar okunur. 
Perşembe günü İnsan suresinden Kurani Kerimin 
sonuna kadar okur ve hatmi şerifini bitirirsin. 
    Eğer, bir hacet gidermek istersen hatmin sonunda 
şöyle dersin: 
 

           �.�T��J�# �G� ���$�J��� �]��917 �b���� �]3�k�!� .�:�� 2B	 ,/��
��C    ���� �c7�� �c7 �.���� .���&  �� �]�(���: �b�]��(���C  �]��$	!�5��

�B,/�!�� �"�(/�0 L�� .,/�A 8�2���	9 ��:���(�! .�93@��   
 

Allâhümme innî  eselüke bi  hakki  kelâmikel  kavîmi 
en  takdıye  hâcetî   ve hiye  kezâ  ve   kezâ  bi  hakki 
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nebiyyike ve habîbike ve rasûlikel ümmî seyyidinâ 
muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem. 
 

ANASIRI ERBAA HARFLERİ 
    Yirmisekiz (28) harf anasırı Erbaa (Dört unsur) ya 
ayrılmıştır. Her unsurda yedi harf vardır. 

    Ateş harfleri:  / 0 1 # 2 )� � 
    Toprak harfleri:  3 4 5 6 7   8 
    Hava harfleri: 9 : ; < = > ?  
    Su harfleri.   @ A B @ . ' * 
   Ateş harfleri meftuh (Açık) olup sıcak ve kurudur. 
Toprak harfleri meczum (Kesik) olup, soğuk ve kurudur. 
Hava harfleri mağmum (Kapalı) olup, sıcak ve nemlidir. 
Su harfleri (Meksur) olup, soğuk ve rutubetlidir. Harflerin 
dört unsura taksimi şöyledir. 
 

ANASIRI ERBAA VEFKLERİ 
    Anasırı Erbaa vefkleri de şunlardır. İyi fehim et! 
      Ateş harfleri vefki                     Toprak harfleri vefki 
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      Hava harfleri vefki                      Su harfleri vefki 
 

 
 

    Herhangi bir amel yapmak istediğin zaman matlubun 
ve annesinin ismini hesap et. Anasırı her ne ise anasır 
vefkini yaparsın. Gördüğün gibi anasırı Erbaa vefkleri 
yukarıdadır. 
    Buğuz, muhabbet, irsali hatif ve şifa gibi amelleri 
yapmak istediğin zaman matlubunun ve annesinin 
ismini hesap edip, toplamdan 12-12 tarh (Çıkarmak) 
edersin. Matlubun unsuru ateş ise vefkini çömlek 
parçasına yazıp, ateş yakınına gömersin. Unsuru toprak 
ise vefkini yazıp, eşiğine gömersin. Unsuru hava ise 
vefkini yazıp, rüzgara karşı asarsın. Unsuru su ise 
vefkini yazıp, vefki su ile silip, suyunu matlubuna 
içirirsin.Eğer, içirme imkanı olmazsa, vefki akar su 
altına gömersin. 
    Hayır amelleri için ud ve cavi buhurunu yakarsın. Şer 
ameller için sabır, mürre ve hantit buhurlarını yakarsın.  
    Muhabbet için; Ateş harflerini ve cezb etmek istediğin 
kişinin isminin harflerini toplayıp üçlü vefk yap. Bu vefki 
ateş yakınına gömersen o kişinin kalbi şiddetle senin 
muhabbetinle yanar. 
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    Eğer, bir sultanı, bir emiri veya buna benzer kişileri 
cezb etmek istersen, tam bir taharet üzere güneş 
saatinde altın bir levha üzerine üçlü vefki yaz. Yazarken 
sağ tarafında yaş ud ve zaferan, sol tarafında ise neddü 
ve misk buhurlarını tüttür. İstediğine nail olursun. 
    Eğer, bir kişiye üstün gelmek istiyorsan, havai harfler 
ile dilediğin kişinin isminin harflerini alıp dörtlü bir vefk 
yap. Bu vefki üzerinde taşırsan, o kişiye galip gelirsin. 
    Eğer, bir gaibin veya bir hacetin varsa, bir yere 
oturduğunda bir sail (Soran) gelip senin sağ tarafına 
oturursa sende kendini o yönden bulursan, gaibin sağ 
salim gelir ve hacetinde olur. Eğer sail senin sol tarafına 
oturursa, gaibin gelmez ve hacetinede nail olamazsın. 
    Eğer hacet için bir yere gidiyorsan, kendine şöyle bir 
bak. Eğer, güneşten ise git. Hacetin çok çabuk 
olacaktır. Eğer, hacetin kamerden ise olmayacaktır. 
    Eğer, nefsin güneşten iken eşinle cima' edersen 
çocuğun erkek olur. Eğer nefsin kamerden ise çocuğun 
kız olur. Anla! İrşad olursun. 
 

KIBTİ AYLAR VE BURC MENZİLLERİ CETVELİ 
    Aşağıdaki cetvel Kamerin menzillerini, menzile ait 
burçları ve menzile ait olan kıbti ayları göstermektedir. 
 

MENAZİLE AİT 
OLAN KİBTİ 

AYLAR 

MENZİLE AİT 
OLAN 

BURÇLAR 

KAMERİN 
MENZİLLERİ 

 

TEVET 
 

MİZAN 
 

Semak,Ğafir, Zebane 
 

BABÜHÜ 
 

AKREB 
 

Eklil, Kalbe 
 

HATUR 
 

KAVS 
 

Şüle, Nuayim 
 

KEYHEK 
 

CEDİ 
 

Belde, Zabih, Beliğ 
 

TUNEH 
 

DELİV 
 

Suud, Ahbiyye 
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EMŞİR 
 

HUT 
 

Mukaddem, Muahhir, Rişa 
 

BERHEMAT 
 

HAMEL 
 

Şartayn, Butayn 
 

BERMUDEH 
 

SEVR 
 

Süreyya, Deberan 

 

BERNİŞ 
 

CEVZA 
 

Haka, Hena, Zira' 

 

BEUNEH 
 

SERETAN 
 

Nesre, Tarfe 
 

EBİB 
 

ESED 
 

Cebhe, Harasan 
 

MESRA 
 

SÜNBÜLE 
 

Sarfe, Avva 

 
ANASIRIN BİRBİRİNE DOSTLUĞU VE DÜŞMANLIĞI 

    Ateş hava ile dost, su ile düşmandır. Toprak su ile 
dost, hava ile düşmandır. Su toprak ile dost, ateş ile 
düşmandır. Hava ateş ile dost toprak ile düşmandır. 
 

GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ 
    Bilki; gezegenlerden bazıları erkek, bazıları dişi ve 
bazıları da mümtezic (Bitişik) tir. 
    Zühal, Merih, müşteri, şems ve Zühre gezegenleri 
erkektir. Kamer gezegeni dişidir. Utarid gezegeni ise 
mümtezictir. Erkek ile erkek, dişi ile dişi olur. Kamer 
gezegeni geceleri dişi olup, gündüzleri ise erkektir. 
    Zühal gezegeninin tabiatı son derece kuru soğuk 
olup, anasırı toprak, cinsiyeti dişi ve gündüz diye itibar 
olunur. Bu gezegen göğün celladı olup, yedinci kat 
gökte doğar. Nahıs ( Kötü ) olup, en büyük uğursuzdur. 

     Müşteri gezegeninin tabiatı nemli sıcak olup, anasırı 
ateş, cinsiyeti erkek ve gündüz diye itibar olunur. Bu 
gezegen göğün kadısı olup, altıncı kat gökte doğar. 
Said ( iyi )olup, en büyük uğurlu gezegendir. 
     Merih gezegeninin tabiatı aşırı derecede kuru sıcak 
olup, anasırı ateş, cinsiyeti erkek ve gece diye itibar 
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olunur. Bu gezegen göğün beyi olup, beşinci kat gökte 
doğar. Nahıs olup en küçük uğursuz gezegendir. 
    Şems gezegeninin tabiatı kuru sıcak olup, anasırı 
ateş, cinsiyeti erkek ve gündüz diye itibar olunur. Şems 
gezegeni göğün sultanı olup, dördüncü kat gökte doğar. 
Said olup, en büyük nurlu gezegendir. 
    Zühre gezegeninin tabiatı kuru soğuk olup, anasırı 
toprak, cinsiyeti dişi ve gece diye itibar olunur. Zühre 
gezegeni göğün dansözü olup, üçüncü kat gökte doğar. 
Said olup en küçük uğurlu gezegendir. 
    Utarid gezegeninin tabiatı kuru soğuktur. Cinsiyeti 
dişi ve gündüz diye itibar olunur. Bu gezegen göğün 
katibi olup, ikinci kat gökte doğar. Mümtezic (birleşik)) 
olup, dört unsurda mevcuttur. Utarid gezegeni iyi ile iyi, 
kötü ilede kötü olur. 
    Kamer gezegeninin tabiatı nemli soğuk olup, anasırı 
su, cinsiyeti dişi ve gece diye itibar olunur. Bu gezegen 
göğün tabibi olup, birinci kat gökte doğar. Said olup, en 
küçük nurlu gezegendir.  
    Yedi gezegenin buhurları şunlardır; 
    Zühal  gezegeninin  buhuru Meyatü saile ve laden. 
    Müşteri gezegeninin buhuru  Kafur udu (Çöpü, dalı) 
    Merih gezegeninin buhuru Kust ve mahleb kabuğu 
    Şems gezegeninin buhuru Senderus  
    Zühre gezegeninin buhuru Mastaki dir. 
    Utarid gezegeninin  buhuru  Muklil ezrak ve amber 
    Kamer gezegeninin buhuru Lübani zeker dir. 
    Ey Talip! Bilki; Felekler oniki (12) ye bölünmüştür. 
Bunlardan her biri bir burca mensuptur. Her burc yedi 
gezegenden birine tesadüf eder. Şunuda iyi bilki; 
Dedenin ve Babanın oturduğu yer haricindeki her yere 
oturabilirsin. Sen! Allah Teala'nın zikrinden gafil olma. 
Çünkü o hayrın esasıdır. 
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    Bilki! Allah Teala yedi tane gök yarattı. Bununla 
birlikte yedi yer, yedi deniz, yedi gezegen ve yedi gün 
yarattı. Bunlara mutasarrıf olan meleklerin adedi de 
yedidir. Bunlar her bir gezegenin kıyamet gününe kadar 
huddamlarıdır. Eğer, ruhani meleklerden herhangi birini 
getirtmek istersen, getireceğin meleğin gezegenini, 
gününü, saatini ve buhurunu bilmen gerekir. Ulvi ve süfli 
meleklerin gününü, isimlerini, bunlara ait olan harflerini, 
hangi burçtan doğduğunu ve benzeri gibi şeyleri 
öğrenmek için Pazar gününden başlarsın. Çünkü 
haftanın ilk günü Pazar günüdür. 
    Pazar günü: Bu günün süfli meleği Müzhib'tir. 
Künyesi Ebu Abdullah Saidül Müzhib'tir. Ulvi meleği ise 
Rukyail'dir. Bu güne ait olan harf Fe harfidir.Esması ise 
Ferdün ismi şerifidir. Gezegeni Şems, burcu Aslan, 
madeni ise Altın olup, buhuruda Senderus'tur. 
    Pazartesi günü: Bu günün süfli meleği Mürre'dir. 
Künyesi Ebun nuril ibnil Haris'tir. Ulvi meleği Cebrail'dir. 
Bu güne ait olan harf Cim harfidir. Esması Cebbar ismi 
şerifidir. Gezegeni Kamer, burcu Seretan, madeni 
Gümüş olup, buhuruda Lübani zeker'dir. 
    Salı günü: Bu günün süfli meleği Ahmar'dır. Künyesi 
Ebu Muhriz el Ahmar'dır. Ulvi meleği ise Semsemail'dir. 
Bu güne ait olan harf şın harfidir. Esması ise Şekür ismi 
şerifidir. Gezegeni Merih, burcu Akrep,madeni Demir 
olup, buhuru ise Kust (Topalak) ve Mahleb kabuğudur. 
    Çarşamba günü: Bu günün süfli meleği Bürkan olup, 
künyesi Ebul Acaib'tir. Ulvi meleği ise Mikail'dir. Bu 
güne ait olan harf Se harfidir. Esması Sabit ismi 
şerifidir. Gezegeni Utarid, burcu İkizler, madeni Civa 
olup, buhuruda Muklil ezrak ve Amber'dir. 
    Perşembe günü: Bu günün süfli meleği Şemhureş 
olup, künyesi Kadıl Cin ibni Velid'dir. Ulvi meleği 
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Sarfeyail'dir. Bu güne ait olan harf Zı harfidir. Esması 
Zahir ismi şerifidir. Gezegeni Müşteri, burcu Yay, 
madeni Kalay olup, buhuruda Kafur udu (çöpü, dalı)  
    Cuma günü: Bu günün süfli meleği Ebyad olup, 
künyesi Ebul Hasn Zevbaa'dır. Ulvi meleği ise 
Anyail'dir. Bu güne ait olan harf Hı harfidir. Esması ise 
Habir ismi şerifidir. Gezegeni Zühre, burcu Boğa, 
madeni Bakır olup, buhuruda Mastaki'dir. 
    Cumartesi günü: Bu günün süfli meleği Meymun 
olup, künyesi Eba Nuh'tur. Ulvi meleği ise Kesfeyail'dir. 
Bu güne ait olan harf Ze harfidir. Esmasıda Zekiyyü ismi 
şerifidir. Gezegeni Zühal, burcu Kova, madeni Kurşun 
olup, buhuruda Meyatü saile ve Laden'dir. 
    Aşağıdaki cetvel yedi günün, yedi gezegenin, ulvi ve 
süfli meleklerin, madenlerin, esmaların ve harflerin 
günlere göre tarifidir. Talibe kolaylık olması için hepsini 
bu cetvelde topladım. 
    Bahsi konu olan Cetvel budur: 
 

 
 

CÂMİ' KASEMİ 
      Câmi' Kasemi diye isimlendirilen bu yüce kasem 
hayır amelleri için kullanılır. Hayırlı bir amele başlarken 
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amelinin başarılı olması için bu kasemi okursan, amelin 
daha etkili olur. 
      Câmi' Kasemi budur: 
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        8
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�+9= �\��� 2B�C  

Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhır rûhaniyyetir 
rahmâniyetin nûrâniyyeti zevî ezzevâti ellatîfetil 
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mülkiyyeti ven nüfûsiz zekiyyetil kâimeti bitesârîfil 
ve hakâiki meânîhel meknûnetil hâkimeti alet tâifil 
a'dâdi ve dekâiki avârifihel mahzûnetil müsteaddetil 
hudûsi ve cûbi tertibîhâ bi izni masrafil küllil 
mahsûsati bi havâssi tabâiıhâ alâ efrâdihâ ve 
terkîbihâ. Yâ fülân eınnîl esmâ-e cemîahâ elletî hiye 
merâkizel büyûtil münkadimeti illâ mâ ecebtüm 
da'vetî ve kadaytüm hâcetî bis sürati vel aceleti bil 
kudretil ilâhiyyetil ahadiyyetis samediyeh. Âlin şelin 
ya'yûbeyhin behin yûmûhin beyhin beyheyhin 
bitekhin bitekfâlin bisa'yin ka'yin mimyâlin mutîın 
yâ âlin celle zeryâlin ıhtaraka men asâ ismike yâ 
Allâh aksmtü ve azemtü aleyküm meâlimel ğaybi 
veş şehâdetil kebîril müteâli ihdurû vefalû kezâ ve 
kezâ ve illâ sellattü aleyküm esmâ-el kahri elletî mâ 
semaahâ rûhul âhara saıkan min heybeti celâlillâhi 
teâlâ ecîbû bârakallâhü fîküm ve aleyküm. Eselüke 
allâhümme yâ rabbel erbâbü yâ mâlikel mülki yâ 
âlimed damâiril muttaliı alâ mâ tekkenehüs serâiri 
yâ mürsilis sehâbi yâ kef he ye ayın sat yâ ha mim 
ayın sin kaf entellâ hüllezî lâ ilâhe illâ ente sehhirlî 
ubeydekel mü'minînet tâiîne li emrikes sâmiîne li 
kitâbike li yakdû hâcetî serîan âcilen yâ zel batşiş 
şedidi vel kuvvetil kâhiril kâdiri inneke alâ külli 
şeyin kadîr. Allâhümme yâ men hüve ehûnün kâfün 
edümme hamme hâün âmîn. 
 

HE HARFİ İLE DAVET 
    Şu vefki şerifi bir kağıt üzerine ve vefkin etrafına da 
aşağıda gelecek olan Azimeti yaz. Yazdıktan sonra. 
Vefkteki He ( ه�ـ) harfini çıkarıp matlubuna yedirdikten 
sonra vefki sağ pazunda taşırsan, matlubun seni çok 
şiddetli bir aşk ile sever. 
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    Yazılacak vefk budur: 
 

 
 

    Vefkin etrafınada yazılacak Azimet budur: 
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Âyehin Ayehin bikitriyâlin bikitriyâlin celişin celişin 
dimyâlin dimyâlin vehîmin vehîmin zenkatâ zenkatâ 
hadâyehin hadâyehin tıfyâlin tıfyâlin ecîbû 
eyyetühel hurûfis semâniyyeti i'tûnî bimâ ekele ve 
ehîkümüt tâsiuz zâhibü ankün ve hüve harfühül hâ-i 
anküm ve hüve harful hâ-i bi hakkis sirrillezî ev 
deuhu fikümül bârit tâhirud dâimüz zekiyyül 
cevvâdül vedûdül ahadül hayyü illâ mâ heyyectüm 
fülan alâ mehabbeti fülanete bi hakki hâzihil esmâ-i 
aleyküm. İnnehü min süleymâne ve innehü 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî 
müslimîn. Müsriîne tâiîne lillâhi rabbil âlemîn. 
 

KORUNMAK İÇİN 
    Her türlü kötülüklerden korunmak için; Şu vefki şerifi 
bir kağıt üzerine: 
 

 



--------------------------------------------------  AHMED BİN ALİ EL BUNİ 54 

ve vefkin etrafınada aşağıda gelecek olan Ayeti 
kerimeleri yaz. Yazdıktan sonra yazmış olduğun 
Ayetleride vefkin üzerine bir defa okursun. Bunu 
üzerinde taşıyan kimse her türlü kötülüklerden Allah c.c. 
ın izniyle korunur. 
    Vefkin etrafına yazılacak ve okunacak Ayetler budur: 
 

        ������������ ������� �b����i��� 2B	 ,/�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
         ������� SK�37 k����/�9����� �����2e�� 2�oT��� �'�<�7���

     ����� ���9 .�F�-E�C�� ��(�C�� SK37 �q�:��	9�����   ������������� ��
        L\��e�#����� D6�2*M �]2:�� ��(���*����� �5����C@���� ���F	���� ������ ���9��
         q� �b������ ������< 8\1�� SK37 .�F�0 �h���A� 2B	 ,/�� �����	#��
       ���F��������C b)*� ��F�����E�7 �*( 7 �B(�d����� �G=��3J�����

  � ����5�� ���9 L���� Dt(��	9 �B.   P�(���9 DG=��3� �$	� �K�� .  8y�$� .�M
        ��9 �"�(/�0 Pn��n�0 �B3d�)3E�:� ���9 D6$	!�5 �B3d���&�J� 8�$3E���9

     PB(�C�5 Ph	p�5 �+�F�9��	������ �B3d�(/�0 P�����C �Bo��F�0 .  �G���M
�$	�,@�� �"���@ L�� �.���)�C �K3JM ��$,��$�# �# �"�(/�0 �$	��� 	̂ �/,7�$

          o.������ �$�	� ,@�� �"���@ L�� �B(�C2�����(�-�*��� �v���*��� o��5
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           �U��$��2)��� .��M ��9 	"� P��$�: @�� D?�F�! 	43c	i�k#@ 	�$o(J���
         	B/�*�� �"�:�f����,@�� 	4���F�0 	
E�e�� N�c,�� �f ���9 �O�5@�� .�M��9��

  � ���(�� ��9        ����9 8\�.�e�� G$3%(��	� @�� �B	 E�/�i ��9�� �B� �����
         �O�5@���� �U��$��2)��� 	"o(�!��37 �
�!�� H\��< ����� ,@�� �"���/�0
          D|(��E�C L�� 	B(��-�*��� o.�/�*��� �$	��� ���	 3-�E�C 	4	�	��� @��

 8K(�7�$�� �B� �(/�0 �̂ �:� ��9�� �B� �(/�0*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ hâlikal 
haddi vel hadîdi yâ kâşifed durraş şedîdi ve yâ 
melcee külli tarîdi ve yâ mü'nise külli vahîdi ihfaznî 
minel haddi vel hadîdi ve min eyâdil cündi vel ahrâri 
vel ����  âfîs���� i inneke fealün limâ teşâü ve türîdi 
allâhümmasrif annî külli belâin şedîdi ve bi hakki 
yâsîn vel kurânil hakîm. Kâf hâ yâ ayîn sâd 
kifâyetinâ hâ mîm ayîn sîn kâf hımâyetinâ vallâhü 
min verâihim muhît. Bel hüve kurânin mecîd. Fî 
levhın mahfûz. Lekad câeküm rasûlün min 
enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsun 
aleyküm bil mü'minîne raûfür rahîm. Fein tevellev 
fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi 
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Allâhü lâ ilâhe 
illâ hüvel hayyul kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ 
nevm. Lehü ����  âfîs semâvâti ve mâ fîl ard. Men 
zellezî yeşfeu ındehü  illâ bi iznihi ya'lem.  Mâ beyne  
eydîhim. Ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi şeyin 
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min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti 
vel arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül 
azîm. Allâhü hafîzun aleyhim ve mâ ente aleyhim bi 
vekîl. 
 

ZECR KASEMİ 
    Bu büyük bir Kasem olup, Zecr Kasemi diye 
isimlendirilmiştir. Büyük olan bu kasem Cin'leri zecr 
(Men etme, kovma) etmede kullanılır. Bir, üç, beş veya 
yedi defa bu kasemi okursan, Cinler sana karşı 
koyamaz ve geç kalan olursada yanar. 
    Zecr Kasemi budur: 
 

      8v$	9 8v$	9 8v$	9�̀ ���9 8v$	9�̀ ��� 8v$	��X/��� 8v$	��E�����
        	Q���d��� �B�!�@�� 	I�C��A 3K(�/����� ,K�& 8v$	����9 8v$	����9

     
�# �B3d�� �y��������� 	'�&���# �B3d�� 	O�5@�� �   �?������@���� 	'�A
  ����� 	'�%�[�# �B3d��       ����9 L\���2)����� 36�n���n	# �B3d�� �6�����

         �B3d�� D?�����	9 P5��: ��� L\����!��� �l�����$u �l�	 	< 	�	����# �B3d���$M
         ����9 D���$	< ���3d�(/�0 3K�!��	� ,@���� �G�d����� �c�� �5�2�	0���

�G����R���F�# 1M P;���	:�� 85��:  
 

Yâ yefmûşin eylağmûşin evğâmûşin merğâmûşin 
mûşin mûşin meryûşin meryûşin cellel celîlü sâhi- 
bül ismil kebîrül ardu biküm tercifü ver riyâhı biküm 
ta'sıfü vel evdiyeti biküm tahtıfü vel cibâli biküm 
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tüzelzilü ves semâ-i min fevkıküm temturu şühüben 
sevâkıben ve esmâ-ullâhi nârun muhrika- tün biküm 
yâ ummâra hâzal mekân ve illâ. Yurselü aleykümâ 
şüvâzun min nârin ve nühâsün felâ tentesirân. 
 

KORUNMAK İÇİN 

    Bir amele başlamadan önce kendini korumak için 
aşağıdaki hirzi okursan, kendini perdelemiş olur ve 
Allah c.c. ın izniyle korunursun. 

    Okunacak hirz budur: 
 

         �]��/	���� N�c��� 	̂ �F2R���# �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
       @�� 	����F��@ N�c,�� �.����� ./�0 	̂ �/,7�$�#�� 	U$3d/������� 
   �������/�� �l5��: ��	����� ���,/37 L�� �B-�0���9 ��� �B�)�� �U$	���

���E��� L�� �      	̂ (��	��� 	̂ (��	C b)*� 	̂ �(E7 �*( 7 
          ��� 6�$���� ��F�(��� D������: ��� 	��(�0�� ��F�(/�0 36$	��)�9 ��� 	����!

  ��F�(/�0 P��C� 	5	��J��@        �$�	� �K�� Dt(��	9 �B� ����5�� ���9 L����
      D�$3E���9 8y�$� .�M P�(���9 8G=��3�   �0 D|(��E�C L��  �B� �(�/

         8\$�	! SK37 ���9 ��F�-�E�C� 2B	 ,/�� 8K(�7�$�� �B� �(/�0 �̂ �:���9��
        ���< ���9 .�F�����C��� 	���F�#@ .��,�� �]�F�(�*�� ��F�!	��C��� ��F��f��	�
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         P������ 8\�.�< SK37 ./�0 �]2:�� ��������� �q�:�@���� �+����(2e��
   (���� ���0 ��� �B�)��        ����0 ��� �B�)��������< ���0 ��� �B�)�� .�F

        ����7 	5�	��# ��F�(/�0 �.�!��3d��� 3��5$	! ��� �B�)�� .�E�/�i �5���
 /�0 �5$o)���      �4����������� ��� G�����	! �6$	!2��� �?�F����9 . 

	B(�-�*��� ��� G�����	!  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Tahassantü bizil mülki 
vel melekûtü ve tevekkeltü alel hayyillezî lâ yenâmü 
ve lâ yemûti bismillâhi mâ a'zamallâhü Küllemâ ev 
kadû nâran lil harbi etfâ hallâhü Kef He Ye Ayın Sad 
kefeytü Ha Mim Ayın Sin Kaf humîtü ve vukîtü 
sitrullâhi mesbûlü aleynâ ve aynullâhi nâzaratün 
ileynâ bi havlillâhi lâ yakdürü ehadün aleynâ 
Vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve kurânün 
mecîd. Fî levhın mahfûz. Allâhü hafîzun aleyhim ve 
mâ ente aleyhim bi vekîl. Allâhümmahfeznâ min 
külli sûin yü'zînâ vahrüsnâ bi aynikelletî lâ tenîmüve 
ahcibnî min şerriş şeyâtîne vel insi vel cini inneke 
alâ külli şetin kadîr. Bismillâhi an yemini bismillîhi 
an şimâli bismillâhi an halfî bismillâhi sûretül 
kürsiyyi aleynâ tedûrü kemâ dâres sûri alâ 
medînetir rasûli sübhânallâhi ve bi hamdihi 
sübhânallâhil azîm. 
 

CİNLERİN ÇARPMAMASI İÇİN 
    Kim! Herhangi bir azimet okurken Cin'lerin kendisini 
çarpmamasından emin olmak isterse, aşağıdaki isimleri 
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avucuna yazıp yalasın. Yaladıktan sonra ameline 
başlarsa, korkularından emin olur. 
    Avuca yazılacak isimler bunlardır; 
 

�C         �G$3%	� �4�n�0 �n�0 .�M �n���*	���� �n��n�*��� ��2n�*�� .�)�E�: 	̂ ����
8�����e�� 8�(�e�� 8v��e�� 8K���  

 

Hacebtü nefs bi ızzetil azîzil mu'tez fî ızzi ızzihi 
butûni îlin heşâşin heşîşin heşâheşin. 
 

YILANI YAKALAMAK İÇİN 
    Eğer Yılanı yakalamak istersen, şu Beyitleri Yılan'ın 
üzerine doğru okursun . 
    Okunacak beyitler budur: 
 

�"�E�7��� �](�E�d�� �B7 	]2��5 �Y�E7  
�]/7 ���9 G�7 �+��d7 �� M�d�E7 

����7 .�M o�d��� ��d7���7o�3d�# 

.�d/d��� �]� �̂ /7 �?dd�e�9 �.d���# 

����9 �Y�E7. .�M�d��� �Y�E7 	"������37  
.�d/E��� �I7�$7 .�d���� ���7 �l�7�$7��� 

 

            Kefake Rabbekü kem yekfike ve ekfihi 
                Kefka feha kekemin kane min kelek 
            Tekürrü kerakeker elkerru fi kebid  
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                Tahka meşkeketi keletlek elkeleki 
            Kefake ma bi kefak elkafi kürbetehü  
                Ya kevkeben kadi yahki kevkebil feleki 
    Bundan sonra bir defa şöyle dersin: 
 

       �U�,M�d��� �4�c� ��� �?2(�������� �G����*�_�� �� o�� �]�(/�0 	̂ ���)���
��9�� (�M        .�F��f���	# 1M �?29�2��� ����5����!��� �U����E�d��� ���9 �� 

        �l*��<��i �l*�j��i .�9��9� �'�J�# �G��� �?29�2)�� �]�!�E�:k��
,@���� ���9 �̂ �F37 �+�����*��� ���5 ��� ���9@� �+�A��*���  

 

Aksemtü aleyke eyyühes su’bani evil hıyyeti bihazi 
hil kaffati ve ma fiha minel kifayati ve esrarihat 
tammati fela tü’zini bi enfasikes sammeti ve en 
tekıfe emami hadian haşian ve illa künte minel asine 
li emrillahi rabbil alemin . 
 

    Sonra Yılan'ın başını eğerek huşu’lu, huzu’lu sakin, 
uslu bir halde ve ölü gibi gördüğün zaman onu 
yakalamak için yaklaş. Şayet bunların hiçbiri zuhur 
etmezse yaklaşma! Yaklaşırsan kendini tehlikeye atmış 
olursun. 
 

AYETEL KÜRSİNİN DAVETİ 
    Bazı havas alimleri dediki; kim bu daveti hergün 
Ayetel kürsi'den sonra bir defa veya Ayetel kürsi'nin 
harflerinin adedi olan 170 defa veyahutta mürseller 
sayısı olan 313 defa okursa, Allah Teala o kişiye 
insanları ve cinleri musahhar eder. Gizli ve kapalı olan 



ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN-------------- 61 

herşeyi açıp kolaylık gösterir. İnsanoğlu eşyaların 
sebebinde tedbir eder. 
    Bu davet zorlu ve musibetli anlardan kurtulmak 
içindir. Yatsı namazından sonra insanların olmadığı bir 
yerde 313 defa Ayetel kürsiyi ve 7 defa da Daveti 
okursun. 
    Şeyh Ahmed el Buni dediki: bu daveti hergün beş 
vakit namazdan sonra ve halvette iken 20 defa okursan, 
Allah Teala Ayetel kürsinin huddamını okuyan kimseye 
musahhar eder. 
    Okunacak davet duası budur: 
 

�)���       �+�����*��� ���5 �� 	�������� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B .
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��        .�)(�:���� .�#2��< ���F�0 .�u��(�̀ ��� �$	���� �$	���� �$	���� 	4����(�!�
         L����� L����� L����� .�#�$�0�� ���F�0 .��(��	9��� �����C�� ���F�0 L��
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 ���� �U��$��2)��    �̂ ���# �U��$3/�[����� 	
�9��&��� �4���9k�� 	O�5@ 
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P����� 8\�.�< SK37 ./�0 H�� ,G�� 	������  
Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil 
âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ 
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muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve ���� ekûn. 
Allâhümme innî eselüke ve etevesselü ileyke Yâ 
Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Rahmânü Yâ 
Rahmânü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahîmü Yâ 
Rahîmü Yâ hin Yâ hin Yâ hin Yâ Rabbâhü Yâ 
Rabbâhü Yâ Rabbâhü Yâ Seyyidâhü Yâ Seyyidâhü 
Yâ Seyyidâhü Yâ Hüve Yâ Hüve Yâ Hüve Yâ Ğıyâsî 
ınde şiddetî Yâ enîsî ınde vahdetî Yâ Mucîbî ınde 
da'vetî Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü. Allâhülâ ilâhe 
illâ hüvel hayyul kayyûm. Yâ Hayyü Yâ Kayyûmü yâ 
men tekûmüs semâvâti vel ardu bi emrihi yâ câmiul 
mahlûkâti tahte lutfihi ve kahrihi eselüke allâhümme 
en tüsahharalî rûhaniyeti hâzi hil âyetiş şerîfeti 
tüînenî alâ kadâi havâicî yâ men lâ te'huzühü 
sinetün ve lâ nevm. İhdinâ ilel hakki ve ilâ tarîkın 
müstekîmin hattâ esterîha minel levmi lâ ilâhe illâ 
ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Yâ men 
lehü ���� ekûn  semâ vâti ve mâ fîl ard. Men zellezî 
yeşfeu ındehü illâ bi iznih. Allâhümmeşfa'li ve 
erşidnî fîhî ürîde min kadâi havâicî ve isbâti kavlî ve 
fi'lî ve ameli ve bârikli fî ehlî yî men ya'lemü mâ 
beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhîtûne bi 
şeyin min ılmih. Yâmen ya'lemü damîra ıbâdihi 
sirran ve cehran eselüke allâhümme en tü sahhiralî 
huddâme hâzihil âyetil azîmeti ved da'vetil münîfeti 
���� ekûn ilî avnen alâ kadâi havâicî heylen heylen 
cevlen cevlen meliken meliken yâ men lâ 
yetesarrafü fî mülkih. İllâ bimâ şâe ve sia 
kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Sehhirlî abdike 
kendiyâse hattâ yükellimünî fî hâli yakazatî ve 
yüînenî fî cemîa havâicî yâ men ve lâ yeûdühü 
hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Yâ Hamîdü Yâ 
Mecîdü Ya Bâisü Yâ Şehâdü Yâ Hakku Yâ Vekîlü Yâ 
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Kaviyyü Yâ Metînü kün lî avnen alâ kadâi havâicî bi 
elfi elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 
Aksemtü aleyke eyyühes seyyidül Kendiyâse ecibnî 
ente ve huddâmike ve eînûni fî cemîı ümîrû bi hakki 
mâ ta'tekıdînehü minel azamet. Vel kibriyâi ve bi 
hakki hâzihil âyetil azîmeti ve bi seyyidinâ 
muhammedin aleyhis salâtü vesselâm. Ecib 
eyyühes seyyidil kendiyâs esreu minel berk. Ve mâ 
emrinâ illâ vâhideten kelemhın bil basar. Ev hüve 
akrabü innallâhe alâ külli şeyin kadîr. 
 

    Şeyh Ahmed el Buni derki: Kim Ayetel kürsiyi harfleri 
sayısınca müteferrik bir şekilde herhangi bir hacetinin 
yerine gelmesi için yazarsa, Allah Teala o hacetin 
süratle yerine gelmesini sağlar. Bu birçok defalar 
tecrübe edilmiş ve sonuç alınmıştır. 
 

RIZIK İÇİN 
    Kim! Rızık için aşağıdaki isimleri okursa, Allah Teala 
okuyan kişinin rızkını genişletir. 
    Okunacak isimler budur: 
 

        �3f���� ���2������ ����7��� ���2g�5��� �y�2�M��� .�F̀ ��� .�M�7���
�I(��	9��� �6�$,%�� 

 

Yâ kafî yâ ğanî yâ fettâh yâ rezzâk yâ kerîm yâ 
vehhâb yâ züttavli yâ mücîb. 
 

ÖNEMLİ BİR FAYDA 
    Kim! Bu duayı hergün yirmibir (21) defa okursa, Allah 
Teala peygamber efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. 
le onun kabrini açar. 
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    Okunacak dua-i şerif budur: 
 

  /�0 .S/�A 2B	 ,/���    8�2���	9 ��:���(�! .  �]� 3G$3d�# W�1�A 
}\��j�5 }\���� �"SJ������  

 

Allâhümme salli alâ muhammedin salâten tekûnü 
leke ridâen ve li hakkihi edâen. 
 

KORUNMAK İÇİN 
    Bazı eserlerden şöyle nakledilmiştir. Bir kimse 
evinden çıkarken aşağıdaki duayı okursa, istemediği 
kötü şeyleri görmez ve Allah c.c. ın izniyle korunur. 
İstediği şeylerde yerine gelir. 
 

         2B�	 ,/�� N�������� �.����9�� .�F����� .�)�E�: ./�0 ��� �B�)�� 
          @ .�2��C �U�52�� ���(�M .�� �Y�5����� 	̂ �(�T� ����� .�F�j�5

(���*�#@�� 	̂ �/2��0 ��9�Q�i�k�# 2I�C3� �U���i� ��9 K*  
 

Bismillâhi alâ nefsî ve dînî ve mâlî ve veledî 
allâhümme raddınî bimâ kadaytü ve bâriklî fîmâ 
kaddarte hattâ lâ ühıbbe te'hîra mâ acceltü ve lâ 
ta'cîle mâ aharte. 
 

MUSİBETLERDEN KURTULMAK 
    Aşağıdaki beyitleri 100 defa salavati şerife ile okuyan 
kimse musibetlerden kurtulur. 
 

 .�F�_�̀ � �����2n�� ������� .�F�_�̀ �                
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                 .�F�_�̀ � .��$3/�%���� .�F�7�5�����  
               �Y�5��� �K	!o��� ����9����� .�F�_�̀ �  

                 �_�̀ � ��(�:o��� .�������j��JM.�F  
                     Eğinsî yâ ebaz Zehrâ eğinsî 
                Ve edriknî bi matlûbi eğinsî 
                     Eğinsî yâ imâmer rusuli edrik 
                Fekad dâkat biddünyâ eğisnî 
 

YEDİ AYETİ KERİMENİN HAVASSI 
 

BİRİNCİ AYETİ KERİME 
 

��� �B�)�� W?2����9 �]�(/�0 	̂ �(J����� �B(�C2��� �����C2��� .�F�9 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke mehab- 
beten minî. 
 

    Bu Ayeti kerimenin şu vefkini ceylan derisi üzerine: 
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yazıp, vefkin etrafınada gelecek olan daveti ve Ayeti 
yazdıktan sonra nar sopasına vefki as. Vefkin altına 
buhur yakıp buhur yanarken daveti 21 defa oku. Daha 
sonra bu vefki üzerinde taşırsan, matlubun sana 
muhabbet eder. 
    Vefkin etrafına yazılacak ve okunacak davet budur: 
 

    ,/�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B��)��    �G� �]3�k��!� .�:�� 2B	  
        	����J��� �]	917 �b���� �]�#����E�: ���9 8?���E�F�� .�:2�	��#
        q���(�/�0 ��$3%�(��� ��� �I�&� �K���������� �Q�X2��� ���0 	42n�F	����

      �c7 .��� �c7 ?2����9 .�J�����    �]��(/�0 	̂ ��(J����� �b����
.�F�9 W?2����9 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke 
en tümeddenî bi nefhatin min nefhâtike bi hakki 
kelâmükel kadîmül münezzehü anit teğîril tebdîli 
ecib yâ tahaytûme alyâlin ve elkî mehabbeten kezâ 
ilâ kezâ bi hakki Ve elkaytü aleyke mehabeten 
minnî. 
 

İKİNCİ AYETİ KERİME 
 

�B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)���� (�&�� ��� ���F�0 G�7��   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kâne ındallâhi vecîhâ. 
    Kabul olınmak için: Bu Ayeti kerimenin hatemini 
yazdıktan sonra, hatemin üzerine aynı Ayeti kerimeyi 
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1193 defa veya Ayetin adedi olan 293 defa oku. Daha 
sonra bu hatemi üzerinde taşırsan, insanların yanında 
makbül olup Allah Teala hazretlerinin izniyle sözlerinde 
geçerli olur. 
    Yazılacak hatem budur: 
 

 
 

ÜÇÜNCÜ AYETİ KERİME 
 

   �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)�� ����@     	"� G�f� ���9 ,@�� G$	�,/d
�l���$�A 6���� 	����C2���  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ yetekellemûne illâ 
men Ezine lehür rahmânü ve kâle savâbâ. 
 

    Dil bağlamak için: Bu Ayeti kerimenin vefkini bir kağıt 
üzerine yazdıktan sonra vefkin etrafınada aşağıda 
gelecek olan duayıda yazıp, vefki üzerinde taşırsan, 
matlubun dili sana karşı bağlanır. 
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    Yazılacak vefk budur: 
 

 
 

    Vefkin etrafına yazılacak dua da budur: 
 

         2B�	 ,/�� 8��(�[�� 	B,/d����@ .�F�0 G13M �G��)�� ���J�0� 2B	 ,/��
�*�&�	B-�0@�� 	B(�-�*��� �]���!�� �b���� �"�9��� �̂ ���# 	42��e�/  

 

Allâhümma'kıd lisâni fülâne annî lâ tekellemü illâ bi 
hayrin allâhümmecal şerrahü tahte kademihi bi 
hakki ismikel azîmül a'zam. 
 

DÖRDÜNCÜ AYETİ KERİME 
 

�B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)���� �lF(��	9 �l���M �]� ��F����M�2:  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetahnâ leke fethan 
mübînâ. 
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    Allah c.c. tarafından hayır kapılarının açılması için şu 
vefki şerifi: 
 

 
 

ve yukarıdaki Ayeti kerimeyi vefkin etrafına 7 defa yaz. 
Yazdıktan sonra vefki bir sopaya asıp, aynı Ayeti 
kerimeyi cümel adedi olan 1233 defa oku. Daha sonra 
vefki üzerinde taşırsan, Allah Teala'nın izniyle bütün 
zorluklar, bu Ayeti kerimenin bereketiyle kolaylaşır. 
 

BEŞİNCİ AYETİ KERİME 
 

�)���    �G�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B SK37 8q�E�:   ��� �(/�0�2��
D|�M��C  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İn külli nefsin lemmâ 
aleyhâ hâfiz. 
    Kötülüklerden korunmak için: Bu Ayeti kerimenin üçlü 
vefkini ve vefkin etrafına aynı Ayeti kerimeyi 7 defa yaz. 
Yazdıktan sonra vefkin üzerine aynı Ayeti kerimeyi 
Ayetin cümel adedi olan 1467 defa oku. Daha sonra bu 
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vefki üzerinde taşırsan, bütün kötülüklerden, 
(İnsanlardan ve Cinlerden gelen zararlar) cin ve insan 
sihrinden ve de bunların nazarlarından emin olursun. 
    Yazılacak vefk budur: 
 

 
 

ALTINCI AYETİ KERİME 
 

�B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)���5�	�oR�� .�M����� �\�E�<��   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve şifâün limâ fis sudûr. 
 

    Bu Ayeti kerimenin vefkini yeşil bir tabağa: 
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Vefkin etrafınada aynı Ayeti kerimeyi 7 defa yaz ve 
yazıyı su ile sil. Hasta olan kişi bu suyu her gün aç 
karınla içer. Tekrar bir kağıt üzerine aynı şekilde vefki 
yazdıktan sonra, vefkin üzerine Ayetin cümel adedi olan 
880 defa Ayeti okuduktan sonra hasta bu vefki üzerinde 
taşırsa Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

YEDİNCİ AYETİ KERİME 
 

�B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)���ln��n�0 �l��R�: L�� Y���R�F����   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yensura kallâhu 
nasran azîzâ. 
    Düşmanı yenmek için: Aşağıdaki vefki ve etrafınada 
yukarıdaki Ayeti kerimeyi yedi (7) defa yazıp bir sopaya 
as. Astıktan sonra vefkin üzerine 1192 defa yukarıdaki 
Ayeti oku. Daha sonra bu vefki üzerinde taşırsan, bütün 
düşmanlarına Allah Teala'nın izniyle üstün gelirsin. 
    Yazılcak vefk budur: 
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    Bu yedi Ayeti kerimenin şartları: Ayeti kerimeleri 
okurken taharet üzere olmalıdır. Okunan yerde hiç 
kimse olmamalı, yazma anında ve okuma esnasında 
buhur yakmalı,riyazatlı (Hayvan eti ve hayvandan çıkan 
gıda yememeli) olmalı, kıbleye yönelmeli ve her 
amelden önce peygamberimiz Hazreti Muhammed 
s.a.v. e salavati şerife getirmelidir. Allah Teala muvaffak 
etsin. 
 

RIZIK VE MÜŞTERİ CELBİ İÇİN 
    Şu vefki aşağıda gelecek Ayeti kerimelerle birlikte iki 
ayrı kağıda yaz. Vefkin birini dükkana asar, diğer vefki 
ise dükkan sahibi üzerinde taşırsa, Allah Teala'nın 
izniyle ticareti artar. 
    Yazılacak vefki şerif budur: 
 

 
 

    Vefkin altına yazılacak Ayeti kerimeler budur: 
 

   �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��       8��E�: ���9 	"���9 ��F3��g	�� �c�� ,G�� 
    ��(�/�0 �l:�d�9 	4��F�*M�5��    ���,/37 G$3J�E�F	� �B	���F���g�5�2��9�� K�i��
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         	B�����9��� 6�� �W��g�5 ������F�0 ���&�� ������������ �2� ��7�g �� �(/�0
            ���9 	��g���� H�� ,G�� ��� ���F�0 ���9 �$	� �̂ ��� �c�� �]� .�:��

8���)�C ���(�X�� L\��e��. 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnne hâzâ le rizkunâ mâ 
lehü min nifâd. Ve rafa'nâhü mekânen aliyyâ. Ve 
mimmâ razaknâhüm yünfikûn. küllemâ dehale 
aleyhâ zekeriyyal mihrâbe vecede ındehâ rizkan 
kâle yâ meryemü innî leke hâzâ kâlet hüve min 
ındillâhi innallâhe yerzüku men yeşâü bi ğayri 
hisâb. 

RIZIK VE MÜŞTERİ CELBİ İÇİN 
    Rızık ve müşteri celbi için: Bir kağıt üzerine şu Ayeti 
kerimeyi yaz ve yazdığını dükkana as. 
 

�B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)�� ��(�/�0 �l:�d�9 	4��F�*M�5��  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve rafa'nâhü mekânen aliyyâ. 
 

    Başka bir kağıt üzerine bu Ayetin şu vefkini: 
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Yaz. Bu vefki dükkan sahibi üzerinde taşırsa, Allah c.c. 
ın izniyle müşteriler o iş yerine celb olur. 
 

RIZIK CELBİ İÇİN 
    Rızık celbi için aşağıdaki duayı hergün okuyan kişinin 
Allah Teala hazretlerinin izniyle rızkı çoğalır ve her türlü 
kötülüklerdende emin olur. 
      Okunacak rızık duası budur: 
 

         L������ �]3�k�!� .�:�� 2B	 ,/�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B��)��
         	"����/3� N�c,�� �6�$J����� ������iV���� �+��2�@�� �"������ L����� L����

    L�� .,/�A�� 8�2���	9 ��F�(���: .�M    �B,/�!�� �"�(/�0    �]� �y���e�: �B��
�Y�5���A        �̂ �C���< N�c,�� �B�!�@������ N�5���A .�� �y���e�# �G� 

 ��1�!�@������ �B,/�!�� �"�(/�0 L�� .,/�A�� 8�2���	9 ��F�(���: �5���A �"��
      L������ L���� L����� 	����(� 	9��� 	��9��	9��� 	�1�!���   �]3�k��!� 

         �B,/�!�� �"�(/�0 L�� .,/�A�� �]�(���: �b�C .�M �]���$J�� ��F�*�j����
 �Y�5�g�� �]�F�0          L������ L����� L������ 	"��5�g��@ ���9 �5�g����� 

     �� �q�(� N�c,�� ����J��� �]�91d�� �]3�k�!��� �]���$J�� 8�$3/�[�� 
2���	9 �]�(���F��,/�A�� 8��,/�!�� �"�(/�0 L�� .� �B��J�:� N�c,��  
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�Y��� �        .��F�E�i� .����C �]�(/�0 .E�[��@ 	��������� 	�������� 
         �]����!��� �]3�k�!� L����� L���� L����� �+�����,-�� �5��R��� ���0

       �� �"��� �̂ �%�)���� �U��$��2)�� �"�� �̂ �*M�5 N�c,��  �+��j�5@
   �]��(������ �]���$J���� �Y���7�f �]���F�*M�5��    	��7�f���� 	
�M��5��� 

         ��l9��(�� H�� G�	�37�c��� ����c,�� ������7�,c,�� ���7�c�� .�:���7�f�
       �U��$��2)�� �b�/�i .�M G�	�,dE���� �B� ��$	F	& ./�0�� �l�$	*3���

  /�i��9 ��F2��5 �O�5@����       ���F�JM �]�:������	! W1����� �c�� �̂ �J
         L���� L����� �+�����,-�� ���$J��� ���9 .�������� �̂ �:� �5�2F�� ���c�0
        .��:�n�0� �n��n�0��� �n��n�*��� �]������7 �Bd��	��� �]3�k�!� L�����

     �(�:o��� �5$	93� .�����)���� �]�#�5��3� �4�n�0 �g��n�0���  ���(�i��� ��������� �
      L����� L���� L����� .�&��	� ���9      �
�9 ,G�� �l��)	� ���)	*��� �
�9 ,G��M

 �l��)	� ���)	*���         .�/�0 ��2)��*�#��9 �K37 .�����)�(	# �G� �]3�k�!� 
 L����� L���� L����� �]�F�9 �Q�)�(������ �� �I�R�:�M �̂ �̀ ��M �f��M .�
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 �Ì �5�M �]���5        �U����V������ �]��(��� �+���̀ �2������ �]3�k�!� 
         ����9 �5��R��� ���0 .�F(�E�[	# �G� �B(�d����� ���7Sc���� �U��F�(�����
          �G��� �+��*���&� �b���1�[��� �
�(���& ���9 �\$	)�� .�:	����	�

    ��2e�� ���5$o)�� �4�c�� ������i .�����[�)	#    .��M �\����!@���� �?E�
        ��$3/3� 	'�%�0�� 	+�*	9��� �̂ �F37 3m�(�C .��� ���g���� �I�/�&
         .��F�0 �5�T	���� �
(���& �
�M�� .�M�� �+�*���&� ./�0 �Y������0
          	��	������� L������ L����� L����� 	+��	9��� 3|(�E�C��� 	'(�%����

  �5��� 	��	������ 	��	������       o.�C���� 	�$o(����� o.�C��� 	��	������ o�
         ���� 	�����	9��� ��(������� �v���*��� �f��� 	�$o(���� o.�C��� 	�$o(����
          	�����	������ DK�/2*M �$	� ���9��� 	����2e�� ���%����� �f��� 	�(�*	9

       ���0 G��7�5� �"���#k/�9 N�c,�� �]� �&�� �5$	F�� �]3�k�!�  �]��<
        �]�J�/�i �
(���& ./�0 �� �� �U�52�� .��,�� �]�#�5��3J�� �]3�k�!���
         ,@�� �"����@ 8\�.�< ,K37 �̂ �*�!�� .��,�� �]�����C���� �]3�k�!���
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       a�2(̀ ��� 	Q�����!� �]���c�0 ���9�� 3m(�X���!� �]�����C���� �̂ �:�
  ���� .�F�_�̀ � �+�_(�X���)	����       �B��C�5� ��� �]�����C���� L����� L���� L�

       .�)�E�: .��� .���/�d�#1M $	&�5� �]	����C�5 2B	 ,/�� �+���C�2���
        �B�C�5� ��� �]�����C���� 	",/37 .�:�k�< .�� {�/�A��� ���(�0 ?M��� 

      �0�� 8�2���	9 ��:���(�! ./�0 L�� .,/�A�� �+���C�2���/� �"��= . 
�BS/�!�� �"�����A��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke 
yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ ilâhel evvelîne vel 
âhirîne bil kavlillezî kultehü fî nebiyyinâ 
muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Elem 
neşrahleke sadrek. En teşrahlî sadrî ve bil ismillezî 
şerahte bihi sadra nebiyyinâ muhammedin 
sallallâhü aleyhi ve selleme ve bil islâmi yâ selâmü 
yâ mü'minu yâ müheyminu yâ Allâhü yâ Allâhü yâ 
Allâhü eselüke bi kavlike fî hakki nebiyyike 
sallallâhü aleyhi ve selleme Ve veda'nâ anke vizrak. 
Yâ vizra men lâ vizra lehü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ 
Allâhü ve eselüke bi kelâmikel kadîmillezî leyse bi 
mahlûkın bi kavlike li nebiyyike muhammedin 
sallallâhü aleyhi ve sellem Ellezî enkada zahrek. Yâ 
zâhiru yâ bâtınu lâ yahfâ aleyke hâlî ahfinî an 
ebsâriz zâlimîne yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü 
eselüke bismikellezî rafeat bihis semâvâti ve 
besatte bihil ardîne ve bi kavlike li habîbike Ve 
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rafa'nâ leke zikrak. Yâ râfiu yâ zâkiru ezkirnî bi zikriz 
zâkirîne ellezî yezkürûnellâhe kıyâmen ve kuûden 
ve alâ cünûbihim yetefekkerûne fî halkıs semâvâti 
vel ardı Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılen 
sübhâneke fekınâ azâben nâri ente vikâyetî minel 
kavmiz zâlimîne yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü 
eselüke bi muhkemi kitâbikel azîzi yâ azîzi a'zinî bi 
i'zâzi ızzihi kudretike ve yessir lî umûrad dünyâ ved 
dîni yâ hayra men yürcâ yâ Allâhü yâ Allâhü yâ 
Allâhü Fe inne meal usri yusrâ. İnne meal usri 
yüsrâ. Eselüke en tüyessiralî küllü mâ teassera alâ 
bi teysîri minke yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü Fe izâ 
ferağte fensab. Ve ilâ rabbike ferğab. Eselüke bir 
râğıbîne ileyke ve bil âyâtil beyyinâti vez zikril 
hakîmi en tuhfînî an ebsâri men yürîdünî bi sûi min 
cemîıl halâikı ecmeîne ve en tüsahhiralî hâdime hâzi 
his sûretiş şerîfeti vel esmâi fî celbir rızkı ilâ haysü 
künte yâ muînü ve atfü kulûbi ıbâdike alâ ecmeîne 
ve fî defı cemîmıl mudârri annî yî latîfü yâ hafîzu yâ 
mübînü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ vedûdü yâ 
vedûdü yâ vedûdü yâ rabbü yâ vedûdü yâ hayyü yâ 
kayyûmü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ hayyü yâ kay-
yûmü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ muîdü yâ zel 
batşiş şedîdü yâ men hüve fe'alün limâ yürîdü ese- 
lüke bi nûri vechikellezî melet bihi erkâne arşike ve 
eselüke bi kudretikelletî kadderte bihâ alâ cemîı 
halkıke ve eselüke bi rahmetikelletî ve siat külle 
şeyin lâ ilâhe illâ ente bi rahmetike esteğîsü ve min 
azâbike estecîru yâ ğayyâsel müsteğîsîne ağsinî yâ 
Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü bi rahmetike yâ erhamer 
râhimîne Allâhümme rahmetüke ercû felâ tekiltî ilâ 
nefsî tarfete ayni ve eslıh lî şe'nî küllehü bi rahme- 
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tike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

YEDİ ESMANIN HAVASSI 
 

REZZAK  İSMİ ŞERİFİ 
    Kim bu ismi şerifi insanların olmadığı yerde hergün 
308 defa olmak üzere yedi (7) gün müddetle okursa, 
Allah Teala hazretlerinin izniyle okuyanın rızkı çoğalır. 
 

HABİR İSMİ ŞERİFİ 
    Kim bu ismi şerifi bir kağıt üzerine altı (6) defa yazıp: 
 

�c7�� �c7 ���0 �G�����i� 2B	 ,/��  
 

Allâhümme ehbirnî an kezâ ve kezâ 
Şöyle dedikten sonra kağıdın üzerine 812 defa Yâ 
Habîr ismini okuduktan sonra kağıdı başının altına 
koyup uyursa, niyet ettiği şeyi rüyasında görür. 
 

KAHHAR İSMİ ŞERİFİ 
    Kim düşmanını kahretmek isterse, bir kurşun levha 
üzerine Kahhâr ismini yazıp ismin etrafına da: 
 

G13M ��� ��� 2B	 ,/��  
 

Allâhümme akhir fülân. 
yazıp fecr zamanı levhanın üzerine 306 defa Kahhar 
ismini okusun. Okuma anında kibrit buhuru yakıp, 
kurşun levhayıda yanan mangalın üzerine asarsın. 
Okurkende her 100 defanın sonunda şöyle: 
 

2)�� K���*��� �lC��$��� 	"�j	��9��$�:13M ��� ��� 2B	 ,/��?�0�  
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Allâhümme akhir fülâne ve emrudhü elvâhan 
elacele essâah. 
dersin. Allah'ın izniyle düşmanın kahrolur. 
 

FETTAH İSMİ ŞERİFİ 
    Kim! Allah'tan bir fetih istiyorsa aşağıdaki vefki bir 
kağıt üzerine yazıp, yazdığını bir sopaya assın. Astıktan 
sonra vefkin üzerine 489 defa Fettah ismi şerifini 
okuyup daha sonra vefki üzerine alsın. Allah Teala 
hazretleri bu ismin bereketiyle ona bütün hayır 
kapılarını açar. 
    Yazılacak vefk budur: 
 

 
 

MANİ' İSMİ ŞERİFİ 
    Kim! Başına gelebilecek zararlardan, kötülüklerden, 
cebbarların ve zalimlerin şerlerinden emin olmak 
isterse; Mani' ismi şerifini yedi gün süre ile her farz 
namazın arkasından 161 defa  okuyup her defasında  
 

,/����G13M ���(7 .�F�0 �
�F���# �G� �
�:������ �]���!�� �?7������ 2B	   
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 �:13M ����� �9 2B	 ,/�� ?��9�� 	4���dM��:���7 �� ���F�(/�0 .�X�� ��� 
	I(��	9 P
(���! �]2:�� 	4�c	[M  

 

Allâhümme bi bereketi ismikel mâniı en temnea annî 
keyde fülân ibni fülânete allâhümme men kâdenâ 
fekidhü ve men beğâ aleynâ fehuzhü inneke semîun 
mücîb. 
dersen, Allah'ın izniyle istediğin şey hasıl olur. 
 

HAFIZ İSMİ ŞERİFİ 
    Hafız isminin şu vefkini yazdıktan sonra vefkin 
üzerine 998 defa Hafız ismini okur ve vefki üzerinde 
taşırsa, Allah Teala'nın izniyle her türlü kötülüklerden 
korunup emin olur. 
    Yazılacak Hafız isminin vefki budur: 
 

 
 

BÂSİT İSMİ ŞERİFİ 
    Kim! Allah Teala'dan rızkının geniş olmasını istiyorsa, 
bu ismi şerifi hergün farz namazlarından sonra 72 defa 
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okusun. Allah Teala o kişinin rızkını genişletir ve umit 
etmediği yerden rızıklandırır. 
 

ZÂT İSMİ ŞERİFİ 
    Kim! Bir kağıt üzerine Allah c.c. ismi zat şerifinin üçlü 
vefkini yazıp, vefkin üzerine 66.000 defa ismi zatı 
(Allah) okuduktan sonra vefki üzerinde taşırsa, her türlü 
isteğine nail olur. Özellikle devlet büyüklerinin yanında 
isteği yerine getirilir. 
    Kim! Bu vefki yazıp vefk üzerinde olduğu halde bir 
Kral'ın yanına girerse, Kral o kişiye bütün hayırlardan 
Allah c.c. ın izniyle istediğini verir. 
    Kim! Bu vefki bir çömlek parçası üzerine yazıp 
parçayı mahsül ambarına koyarsa, mahsülü böcekler 
yemez, Allah c.c. o ambara bereketini verir. 
    Kim! Bu vefki yazıp mal sandığına koyarsa, 
sandıktaki eşyalar Allah'ın izniyle korunur. 
   Kim! Bu vefki yazıp bir kamış içine koyar ve kamışıda 
kapattıktan sonra o kamışı bir otlağa asarsa, otlaktaki 
otlar Allah'ın izniyle büyür. 
   Kim! Bu vefki yazıp Cin yeli olan bir kişiye asarsa, o 
kişiden hastalık Allah'ın izniyle gider. 
   Kim! Bu vefki yazıp dükkanına asarsa, Allah Teala 
rızkı o kişiye celb eder. Allah Teala hazretleri o kişiyi 
bilmediği yerden rızıklandırır. 
   Kim! Bu vefki bir tabağa yazıp yazıyı su ile sildikten 
sonra o suyu içerse, o kişiyi yılan ve çıyan sokmaz. 
Hatta hiç kimsenin o kişiye zararı dokunamaz. 
   Kim! Bu vefki yazıp başında taşırsa, Allah Teala'nın 
izniyle baş ağrısından emin olur. 
   Kim! Bu vefki yazıp doğum yapacak olan kadına 
asılırsa, Allah c.c. ın izniyle doğumu çok kolay olur. 
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   Kim! Bu vefki yazıp bir kadın bu vefki üzerinde 
taşırsa, o kadının erkeklerin yanında izzeti ve metaneti 
olur. 
 
    Bahsi konu olan Allah isminin üçlü vefki budur: 
 

 
 

DUANIN KABÜLÜ İÇİN 
    Gecenin son üçte birinde kalkıp aşağıdaki beyitlerle 
Allah'a yalvarırsan, Allah duanı kabül eder. 
    Okunacak beyitler budur: 
 

            .�F���FM 3G��92n�� ���)M��� ���5���  
         � ���5���.�F,��$��M .��/(�C �̂ ,/  

            .�F�M��0 �I����R����� SK37 ���9 ���5���  
         ���5��� 	I(��,%�� �n���0 �'�%3� ��� .�:�����M   
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            .�M��<��� .�F�E�<��� 8'�%3� .SE�[��  
���d�#��	9 �Y	$�E�0 �$���: �"������ ��:�           

            �G�n�C 8h$	 �/�9 .���/� .��$	:3f ���9��:�  
�G�n�[�F	���� H\�%�*��� �]�F�9 	I������:�           

���9 ,G���� 	̂ �(�� ��� �]�E	(	j ���9��:�              
�h��(�j@���� ������� ������d��� �B�(�<           

 

           Yâ Rabbi kad fesedez zemânü fe necinî 
                 Yâ Rabbi kallet hîletî fetevellenî 
           Yâ Rabbi min küllil mesâibü âfinî 
                 Yâ Rabbi kad acezt tabîbü fedâvenî 
           Bi hiffî lutfin ve eşfinî yâ şâfî 
                 Ene yâ ilâhi nahve afvüke mürtekin 
           Ene min zünûbî kalbî melhûfin hazin 
                 Ene tâlibu minkel atâel münhazin 
           Ene min duyûfike kad eeytü ve inne min 
                 Şiyemil kirâmil berri fil edyâf. 
 

HIFZ AYETLERİ 
    Bu Hifz Ayetleri bir Arabi ayın ilk Cuma gecesi 
sabaha karşı yazılmalıdır. Önce temiz bir abdest alıp 
Allah c.c. rizası için iki rekat hacet namazı kıl. Sonra 
misk ve zaferan ile temiz bir kağıt üzerine bu hifz 
Ayetlerini yaz. Bu yazılı hirzi üzerinde taşıyan kimseye 
hiçbir şey zarar veremez. O kişi her türlü kötülüklerden, 
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gamdan, kederden, hüzün ve telaşelerden Allah 
Teala'nın izniyle emin olup korunur. 
      Hifz Ayetleri budur: 
 

        �U��$/2R��� ./�0 �$3-�M��C �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
        	����@�� �+���:��� ��� �$�	9$3��� .�%�!	$��� 3�$/2R���� 	4	�

   	B(�-�*��� o.�/�*��� �$	��� ���	 3-�E�C    PU�����:�� 	U������2R��M
        �B� �(/�0 �Y��F�/�!�5� ���M L�� |E�C ����� �I�(�X�/�� PU�-�M��C
        ����9 �$3-�E��	���!� ����� 	5����C@���� ��o(�:�2�2����� �W-(�E�C

       H\���� �	< �"��(/�0 �$	:��7�� ��� ������7   �$�3-E�C��� 
�B3d�:������.      �B� �#1�A ./�0 �B	��� W?-E�C �B3d�(/�0 3K�!��	���

  �B3d�(/�0��:� ��9�� G$3-�M���	�     �B� �(/�0 �Y ��F�/�*�&��9�� 8|(�E����
     �+�F�9��	���� ���e���� ��� ���	�	��� G$3-�M�������� �W-(�E�C. ,G��

    �C 8\�.�< SK37 ./�0 .���5    8|(��E���� �B3d�(/�0��:� ��9�� D|(�E 
�:�� G$3-�M���� 	"��2:���� G$3-�M���� 	"��2:���� PB(�/�0 D|(�E�C .  
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        ��F/��� 	Q���:�� �+���C�2��� 	B�C�5� $	��� �W-�M��C P��(�i L��M
       ���SJ�*	9 	"� �+�-�M��C �I�(�X�/�� �2F37��9�� ��:��i� 3|E���:�� PU�

            ��� ����9� ����9 	"�: $3-E���� �"�E�/�i ���9�� �"������ ���(�� ���9
       ���9 �����F�-�E�C�� G$3-�M���� 	"��2:���� ���7�c�� ��F��2n�: 	����:�2:��
      �W�$3E����9�WE�J�! }\���2)�� ��F�/�*�&�� 8B(�&�5 8G�%�(�< SK37

��2F37��  ����c,���� �+�-�M��C �B	  	�     G$3-�M���C �B� �&�	�3E�� �B
        �$�3-E������ G$3-�M���	� �B� �# �$/�A ./�0 �B	� ����c,����

�B	 �&�	�3M. 2�	 �&�	�3M ���-E������ .  �B	 �&�	�3M �+�-�M��������
       �W-�E�C�� D|(�E�C 8\�.�< SK37 ./�0 �]o��5�� �U�-�M��������

    �C�� 8��5��9 8G�%�(�< SK37 ���9     �n���n�*��� 	�����J�# �]��f �W-�E
         D|(��E�C L�� H\��(����� �"�:�	� ���9 ��3c�[2#� ����c,���� �B(�/�*���
       P�����7��:����F�0�� �W-(�E�C �B� �(/�0 �Y��F�/�!�5� ���M �B� �(/�0
        ����c�,���� 8|(�E�C P��2�� SK3d�� G�	��0$	#��9 �c�� D|(�E�C
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 �&�	�3E�� �B	�       �B� �#1��A ./�0 �B	� ����c,���� G$3-�M��C �B� 
        �+���#��7 ��l9����7 �+�-�M���� �B3d�(/�0 ,G���� G$3-�M���	�
       L���� �+�-�M��C �B� �(/�0 �$3/�!�53� ��9�� G$3/�*�E�#��9 G$	�/�*��
          8y�$�� .�M P�(���9 DG=��3� �$	� �K�� Dt(��	9 �B� ����5�� ���9

���9 D|�M��C �� �(/�0�2�� 8q�E�: SK37 �G�� 8�$3E  
Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâfizû alas salavâti ves 
salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn. Velâ yeûdühü 
hifzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. Fessâlihâtü 
kânitâtün hâfizâtün lil ğaybi bimâ hafezallâh. Femâ 
erselnâke aleyhim hafîzâ. Verrabbâ niyyûne vel 
ahbâru bimas tahfizû min kitâbillâhi ve kânû aleyhi 
şühedâ'. Vahfezû eymâneküm. Ve yürsilü aleyküm 
hafezah. Ve hüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve mâ ena 
aleyküm bi hafîz. Ve mâ cealnâke aleyhim hafizâ. 
Vel hâfizûne li hudûdillâhi ve beşşiril mü'minîn. İnne 
rabbî alâ külli şeyin hafîz. Ve mâ ene aleyküm bi 
hafîz. Ve innâ lehû le hâfizûn. İnnî hafîzun alîm. Ve 
innâ lehû le hâfizûn. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve 
erhamür râhimîn. Ve nemîru ehlenâ ve nahfezu 
ehânâ. Ve mâ künnâ lil ğaybi hâfizîn. Lehü 
muakkıbâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi 
yahfezû nehü min emrillâh. İnnâ nahnü nezzelnaz 
zikra ve innâ lehü le hâfizûn. Ve hafiznâhâ min külli 
şeytânin racîm. Ve cealnes semâe sakfan mahfûzâ. 
Ve künnâ lehüm hâfizîn. Vellezînehüm li fürûcihim 
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hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve 
yahfezû fürûcehüm. Ve yahfezne fürûcehünne. Vel 
hâfizîne fürûcehüm vel hâfizât. Ve rabbüke alâ külli 
şeyin  hafîz. Ve hifzan min külli şeytânin mârid. Ve 
hifzan zâlike takdîrul azîzil alîm. Vellezî nettehazû 
min dûnihi evliyâ allahü hafizun alîm.Femâ 
erselnâke aleyhim hafîzâ. Hâzâ mâ tûadûne li külli 
evvâbin hafîz. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. 
Vellezînehüm alâ salâtihim yü hâfizûn. Ve inne 
aleyküm le hâfizîn. Kirâman kâtibîn. Ya'lemûne mâ 
tefalûn. Ve mâ ürsilû aleyhim hâfizîn. Vallâhü min 
verâihim muhît. Bel hüve Kurânun mecid. Fî levhin 
mahfûz. İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz.  
 

ŞİFA AYETLERİ 
    Bu şifa Ayetlerini bir bardak suya ve hastaya yedi 
sabah 21 defa okunup nefes edildikten sonra bu su 
hastaya içirilirse, Allah Teala hazretlerinin izniyle hasta 
şifa bulur.  
    Bu şifa Ayetlerini bir tabağa yazdıktan sonra yazıyı 
su ile silip, bu suyu hasta olan kişi sabahları aç karınla 
yedi gün içerse, Allah Teala'nın izniyle şifa bulur. 
    Şifa Ayetleri budur: 
 

       �+�F�9��	9 8��$� �5�	�	A �'�e���� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)�� 
  �B� ��$3/3� |�(̀  �I���c����.     Nl��	� �5�	�oR�� .�M����� �\�E�<��

 �+�F�9��	��/�� D?���C�5��   �;�2F/�� �\�E�< �"(�M   �G=��3J��� ���9 36�n�F	:�� 
	���9�E�< �$�+�F�9��	��/�� D?���C�5�� �\� M 	̂ �j���9 �f������$	   
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�+�E�e�� �\�E�<�� Nl�	� �$	F�9= ����c,/�� �$	� �K3�  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin 
mü'minîn. Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün 
limâ fis sudûr ve hüden ve rahmetün lil mü'minîn. 
Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü minel kurâni mâ 
hüve şifâün ve rahmetün lil mü'minîn. Ve izâ 
meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû 
hüden ve şifâ 
 

DUALARIN KABÜLÜ İÇİN 
    Bir kimse dualarının çok çabuk kabül olmasını 
isterse, 787 defa Besmele-i şerifi okuduktan sonra 313 
defa salavati şerife getirsin. Allah Teala ona istediği şeyi 
verir. Kim buna uzun süre devam ederse, duaları Allah 
c.c. ın izniyle hep kabül olur. 
 

SIRT VE BAŞ AĞRISI İÇİN 
    Sırt ve baş ağrısı için; Bir kağıt üzerine aşağıda 
gelecek olan Ayetlerle duayı yazıp, sırtı ve başı ağrıyan 
kimse bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah'ın izniyle sırt ve 
baş ağrısından kurtulur. 
    Yazılacak Ayetlerle dua budur: 
 

�)���   �B(�C2��� �����C2��� ��� �B     ���9�� ���5�,%���� �\���2)���� 
�]��5���          ��2�� 8q��E�: SK37 �G�� 	I���,_�� 	B��2:� 	��5�,%����9 

          8\���9 ���9 �b�/	i �b�/	i 2B�9 G��)�:�@�� ��3-�F�(�/M 3|�M��C �� �(/�0
       �I�����2����� �I�/oR�� ���(�� ���9 	����[�� 8b�M���   �"�*�&�5 ./�0 	"2:��
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  P5���J�   2T�� 	
�&�$��� �� o�� ��3d�!3�     �;���5��� ���� � ���9 	��5�
          �$	��� �5�� 2F���� �K�(,/�� .�M ��d�! ��9 	"��� �c�� .������7 �K�9��C
         ��� ���5���3J�� 	
�&�$��� �� o�� ��3d�!3� P5���J� 	B(�/�*��� 	
(��2)��

�"�:�%�/	! 	B(�-�0�� �"�#2n�0�� .���*�#  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ves semâ-i vet târik. Ve 
mâ edrâkemet târik. Ennecmüs sâkib. İn külli nefsin 
lemmâ aleyhâ hâfiz. Felyenzuril insâne mime hulik. 
Hulika min mâin dâfik. Yahrucu min beynes sulbi 
vet terâib. İnnehü alâ racihi le kâdir. Üskün eyyühel 
veceud dâribü min zahri ev ra'si hâmili kitâbî hâzâ 
Ve lehü mâ sekene fil leyli ven nehâra ve hüves 
semîul alîm. Üskün eyyühel veceu bi kudretillâhi 
teâlâ ve ızzetihi ve azîmü sultânih. 
 

MUM İLE CELB 
    Bir kimseyi kendine muhabbetle celb etmek istersen: 
Bir mum hazırla ve mumun üzerine şu kasemi yaz. 
 

        ������� ���9 �̂ ����E�0 6�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B��)��
         �"�(/�0 .��:���� �]�9�J�9 ���9 ��$3J�# �G� K��� �"�� �](�#= ��:� 
        8�(�/�e�7 8v$	 �e� 8v$	 �e� 8���� 8���� P+�9� rN�$J�

   	:� 8v$	�d�(7 8v$	�d�(7 8�(�/�e7    8�$�	*�� 8�$	:� 8�$
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 $3/,7�$�# 8�$	*��       ?��:13M �I�/���� �\����!@�� �4�c�� ���2�	i��� 
  �b����� ?�:13M �̂ �F��       	"�2:���� ��$	�oF�� �
����$���� 	B�)��3� 1M

PB(�-�0 G$	�/�*�# �$� PB�)J�  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle ifrîtin minel cini ene 
atîke bihi kalbe en tekûme min makâmike ve innî 
aleyhi le kaviyyün emîn. Akşin akşin kaşhûşin 
kaşhûşin keşlîhin keşlîhin keykemûşin keykemûşin 
enûhın enûhın yeûcin yeûcin tevekkelû yâ huddâme 
hâzihil esmâi bi celbi fülânete binti fülânete felâ 
uksimü bi mevâkıın nücûm. Ve innehü le kasemün 
lev ta'lemûne azîm. 
    Mumun üzerine kasemi yazdıktan sonra bir mangal 
hazırlayıp, 100 adette beyaz biber al. Mumu yakıp 
biberin birini elinde tutarak muma yazdıklarını biberin 
üzerine bir defa oku ve biberi mangaldaki ateş üzerine 
at. Yüz adet biber bitene kadar aynı ameli tekrar et. 
Amelin bitene kadar da mum yanmalıdır. Amelini 
tamamladıktan sonra matlubun olan kimse Allah c.c. ın 
izniyle en kısa zamanda senin yanına celb olur. 
 

HALHALATUL HEVA VE FETKUL CEVA KASEMİ 
    Büyük alim ve ilminde deniz gibi fehim sahibi ve 
asrının tek İmamı Ahmed bin Ali el Buni r.a. Halhalatul 
Heva ve fetkul ceva ven nazari iler ruhaniyyetül ulya 
hakkında şöyle rivayet etmiştir. 
 

    Rum Kralı Kayser, Hazreti Ömer r.a. e bir mektup 
göndermiş ve mektubunda şöyle demiştir. Ey Eba Hafs! 
Biz Zeburda, Tevratta ve İncilde şunu bulduk. Kim bu 
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sureyi okursa, Allah Teala o kişinin kemiklerini ateşe 
haram kılar. Çünkü onun içinde yedi tane harf vardır. 
Sizler! Size nazil olan ve en faziletli kitap olduğunu iddia 
ettiğiniz Kuran-i Kerim isimli kitabında buldunuzmu? 
    Hazreti Ömer r.a. mektubu okuyup Hazreti Ali k.r.v. 
ye göstermiş ve demişki: Ey Ali! Rum Kralı Kayser bize 
bir mektup göndermiş. Mektubunda içinde yedi harf 
olan ve bunu okuyanın kemiklerini Allah c.c. ın ateşe 
haram kıldığını belirten bir sure olduğunu söylüyor. 
 

    Hazreti Ali k.r.v. yazıyı bana ver dedi. Yazıyı 
okuduktan sonra dediki. Ya Ömer! Bu sure Fatiha 
suresidir. Bunu Peygamber efendimiz Hazreti 
Muhammed s.a.v. söyledi. Bu yedi harf Fatiha 
suresinden çıkartılıp Yasin suresine yerleştirildi. Sonra 
Yasin suresinden alınıp Enam suresine yerleştirildi.  
    O Ayeti Kerime de şudur: 
 

         	4���F�(�(�CkM �l��(�9 G�7 ���9��� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
  .8e���� �l5$	: 	"���F�/�*�&��       .�M 	"3/_�9 �����7 �;�2F�� .��M �"�� 

����	g �]��c7 �� �F�9 8��5��[�� �q�(� �U���3/�-�� 
Bismillahirrahmanirrahim. Eve men kane meyten 
feahyeynahü ve cealna lehü nuran yemşi bihi 
finnasi kemen meselühü fiz zulumati leyse biharicin 
minha kezalike züyyine. 
    Ayetin içindeki yedi harfte budur: 
 

 h   �   �   a   v   �g   
 

                Ze      Hı     Zı      Se     Şın    Cim    Fe 
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    Hazreti Ömer r.a. dediki: Ey Ali! Rum Kralı Kaysere 
haber gönderelim. İkisi birlikte Allah c.c. azze ve celleye 
secde ettikten sonra, Kaysere mektupla cevabı 
gönderdiler. Mektubu alan Kayser'in kalbi mutmain oldu 
ve iman edip İslam dini üzerine öldü. 
     Bu yedi harfin birleşmesinden meydana gelen isim 
Allah Teala nın yüce olan ismine müstecabdır. Oda şu 

CD���E�F CG�H�� (Feceşin Sezhazin) isimdir. 

    Bu ismin hizmetçileri yedi (7) gezegene müvekkel 
olan ruhanilerdir. Aynı zamanda bu isim yeryüzünde 
hakim olan Krallara hükmeder. Bu harflerin her birisini 
bir meleği, gezegeni, burcu, günü, ayı ve ismi vardır. 

    Fe (1 ) harfi: Bu harfe ait olan isim  '!)���� I*��� (Ferdün 

Fettah) tır. Gezegeni Güneş, burcu Aslan, ulvi meleği  
 �J)��K!���L �B(Rukyail) Aleyhisselam, ardi meleği   M)�� �N)�O 
(Müzhib), günü Pazar, ayı ise Temmuz ayıdır. 

    Cim (> ) harfi: Bu harfe ait olan isim   *���)�P B!)�Q�P 

(Cebbar Cevvad) tır. Gezegeni Kamer, burcu Yengeç, 

Ulvi meleği  �J)��K���Q�P (Cebrail) Aleyhisselam, ardi meleği 

�R���O (Mürre), günü Pazartesi, ayı ise Haziran ayıdır. 

    Şın ( 0) Harfi: Bu harfe ait olan isim   I��S!)�T IB�UV)�T 

(Şekur Şakir) dir. Gezegeni Merih, burcu Akrep 

gezegeni, Ulvi meleği  �J��K!����)��W (Semsemail) aleyhis 

selam, ardi meleği  �)����� (Ahmer), günü Salı, ayı ise 

Ekim ayıdır. 
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    Se (9 ) Harfi: Bu Harfe ait olan isim  IX)��!�F (Sabit) tir. 

Gezegeni Utarid, burcu İkizler, Ulvi meleği �J))��K!�V��O 
(Mikail) Aleyhisselam, ardi meleği  �6!)�L��� (Bürkan), günü 

Çarşamba, ayı ise Mayıstır. 

    Zı ( ?) Harfi: Bu harfe ait olan isim   Y)���Z ���!)�Z dir. 

Gezegeni Müşteri, burcu Yay, Ulvi meleği �J��K!�����))�+ 

(Sarfeyail) A.S., ardi meleği   0�B����)�T  (Şemhureş),  

günü Perşembe, ayı ise Kasımdır. 

    Hı (A ) Harfi: Bu harfe ait olan isim [��!�\ Y�Q�\ (Habir ve 

Halık) tır. Gezegeni Zühre, burcu Boğa, Ulvi meleği 

 �J)��K!����� Aleyhisselam, ardi meleği  ]��)��� (Ebyad), günü 

Cuma, ayı ise Nisandir.  

    Ze( =) Harfi: Bu harfe ait olan isim   ̂�)�S�= (Zekiyyün) 

dür. Gezegeni Zühal, burcu Kova, Ulvi meleği  �J��K!���_�)�S 

(Kesfeyail) Aleyhisselam, ardi meleği  �6�)����O (Meymun), 

günü Cumartesi, ayı ise Ocak ayıdır. 
    Bu harflerden her birisi kendisine ait olan mürekkep 
ile muvafık olarak yazılır. 
    Zuhal gezegeninin mürekkebi Zac (Kara boya) 
    Müşteri gezegeninin mürekkebi Zencar (Yeşil boya)  
    Merih gezegeninin mürekkebi Züncüfür (Kırmızı 
boya) 
    Güneş gezegeninin mürekkebi Sarı zırnık 
    Zühre gezegeninin mürekkebi Kafur 
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    Utaridl gezegeninin mürekkebi Anzerut 
    Kamer gezegeninin mürekkebi Beyadıl Zicac (Beyaz 
karanfil). 
 

HALHALATÜL HEVA VE FETKUL CEVA NIN TASRİFİ 
    Halhalatül Heva nın tasrifine sahip olmak istiyorsan 
kağıttan bir suret yap. Yaptıktan sonra suretin başına 
bunları yaz: 
 

 v  �����J�0    ������9 K(������)���!       �����C�   
  Ahmar     Semsemail          Akreb          Merih      Şin  
      Suretin yüzüne bunları yaz: 
 

   �  ������	g    �5$u    ��(�F�0    �K(�� ���(���     
     Ebyad              Anyail         Sevr        Zühre         Hı 
    Suretin boynuna ve kollarına bunları yaz: 
 

  �   �����     �G�����!    �K(��������&   ��2�	9     
 

  Mürreh        Cebrail          Seratan         Kamer    Cim 
    Suretin göğsüne bunları yaz: 
 

   h  �q��<     ���!�      �K(����(���	5  �I���c	9    
 

Müzhib          Rukyail           Esed         Şems          Fe 
    Suretin sırtına bunları yaz: 
 

�v�5$	 ���<     �K(����(M���A     �;$�     N�����e	9     � 
 

Şemhureş    Sarfeyail         Kavs           Müşteri        Zı 
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    Suretin karnına bunları yaz: 
 

 a  ��g�$�&     ���5�%	0      �K(���d(�9    �G����	�    
  Bürkan        Mikail              Utarid          Cevza       Se 
    Suretin iki bacağına ve iki diz kapağına bunları yaz: 
 

  g   �K�C	g      �$����     �K(����(E�)7  �G$	��(�9   
 

   Meymun        Kesfeyail          Deliv       Zühal        Ze 
    Suretin üzerine bu tertip üzere yazarsın. Çünkü asıl 
budur. 
 

    Bu Halhalatül Heva Kasemini kullanıp cesetteki 
cinniyi yakmak veya cinniye eziyet etmek istersen: 
İsabet olan hastayı önüne oturtup, hatemi hastanın 
eline yaz. Hasta sara olana kadar üzerine Kasemi oku. 
Hasta sara olunca ''Hapsedin'' dersin o arız olan cini 
hapsederler. Sen ne emredersen onu yaparlar. Daha 
önce yapmış olduğun suretten bir parça koparırsan, arız 
olan cinin bir azası kopmuş olur. 
 

    Hastaya arız olan cini yakmak istersen: Yapmış 
olduğun sureti ateşe at. O arız cinin hiçbir kurtuluşu 
yokturki yanacaktır. Ama bu işi yapmadan önce o cini 
konuşturup ona niçin geldiğini, hastanın vücuduna ne 
zaman girdiğini, ismini, kavmini, gezegenini ve 
meskenini sorarsın. 
 

    Hastaya arız olan cini cam bir şişeye hapsetmek 
istersen: İpekbir bez üzerine hatemi yaz. Hatemin 
üzerinede yedi tane daire çiz. Amelin Pazar günü ise 
hatemi sarı ipek üzerine, Pazartesi günü ise beyaz 
ipeğe, Salı günü ise kırmızı ipeğe, Çarşamba günü ise 
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mavi ipeğe, Perşembe günü ise yeşil, Cuma günü ise 
gri, Cumartesi günü ise Hatemi siyah ipek üzerine yaz. 
Hatemi ipek üzerine yazdıktan sonra, cam şişeyi o 
hqatem yazılı ipeğin ortasına koyup, Cin şişeye girene 
kadar Kasemi oku. Cin ben bezin cinsindenim derse 
doğru söylemiştir. Eğer bezin cinsinden değilim derse 
yalan söylemiştir. Sonra o ipeğin üzerine o günün 
harfini yazıp bezi ateşleyerek, Cin şişeye girene kadar 
hastanın burnuna dumanını çektir. Cin şişeye girerse 

mum ile şişenin ağzını kapadıp mumun üzerinede:  > 1
= A ? 9 0 bu harfleri yaz. Sonra şişeyi boş bir yere 

göm. O şişe kırılana kadar, cin o şişenin içinden 
çıkamaz. 
 

    Cinniyi hapsetmeden önce dövmek istersen: Bir deri 
üzerine hatemi yaz. Yazdıktan sonra cinniye hatemin 
içine girmesini emret. Daha önce bir değnek üzerine şu 

harfleri: = A ? 9 0 > 1 yaz. Bu yazılı değnekle hatem 

yazılı deriye vur. Vurduğun an Cin ninin ağlamasını 
duyarsın. O cini affedip ona ismini, kabilesini, niçin 
aldığını, niçin olduğunu, niçin yaptığını, sebebini ve 
bunun gibi her istediğin şeyleri sorup cevabını alırsın. 
    O cini istediğin kişinin içine sokmak istersen: Şöyle 
dersin. 
 

�G13M �q�����?�:13M �����  
 

Elbis fülan ibni fülan 
    Erkeklerden ve kadınlardan dilediğin kişiye girer ve 
ona çıkma dedikçe çıkmaz. Aynı zamanda o cini 
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hummalı bir hastayada gönderirsin. Ama o yapmış 
olduğun suret elinde olması gerekir. Çünkü asıl odur. 
 

    Bakırdan bir suret yap ve suretin üzerine daha önce 
zikredildiği gibi şekilleri aynen nakşet. Nakşıda harflere 
ait olan saatte ve burçta yap. Bu suret ile kayıp olan 
kişiyi celb edersin. Eğer o kayıp kişi esir olsa bile yinede 
gelir. 
     Bu sureti su dolu bir kabın içine koyarsan ve o 
kaptan kim su içerse, seni çok şiddetli bir şekilde sever.  
    Bu sureti bir nehire koyarsan, o nehirden su içenlerde 
seni çok severler. 
    Bu sureti bir yemek kabına koyarsan, o kaptan 
yemek yiyenler seni şiddetli bir şekilde severler. 
    Bu sureti Kamer Aslan burcunda iken buhurlayıp, 
Kasemide üzerine okuduktan sonra, bir kuyuya, bir 
menbaya veya nehire Kamer Aslan burcunda iken 
koyarsan oranın suyu çoğalır. 
    Suretin karnına bir delik delip oraya bir elmas taşı 
koyup, suretin üzerinede Kasemi okuduktan sonra, 
herhangi bir kilit veya zincir üzerine sureti koyarsan 
Allah c.c. ın izniyle kilit açılır. 
    Herhangi bir Arabi ayın yirmibeşinci (25) gecesinde 
ve Kamer saatinde bir Horozu (Horoz mavi renkli olursa 
daha iyi olur) suretin başında kes. Horozdan halis bir 
kan akar. O kanı hatemin mencahına al. Hatemin 
dairesinede o kan ile şu Ayetleri: 
 

          ����! �B� ������ ���(�� ����9 ��F�/�*�&�� @ �B	 M P.��	0 PB�d	� rB	A
@ �B	 M �B	���F�(�e�̀ kM ����! �B� �E�/�i ���9��  
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Summün bükmün umyün fehüm la. Ve cealna min 
beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe 
ağşeynahüm fehüm la. 
 

Yaz. Yazdıktan sonra hatemi yaş ud ile buhurlayıp cavi 
suyu ile silersin. Su şişeside yanında gömülü olmalıdır. 
Sonra bu suyu yanında gömülü olan şişeye koyarsın. 
Seni kimsenin görmesini istemezsen, o su ile yüzünü 
yıkarsın. Yıkadıktan sonra aynaya bakarsın. Aynada 
kendini göremezsin. Ama bu amele başlamadan önce 
Kasemi bir (1) defa okursun. 
 

    Düşman veya zalimin helakını istersen: Bir kağıt 
üzerine hatemi yaz. Helakını istediğin kişininde suretini 
yap. Suretin üzerine kırkdokuz (49) defa Kasemi oku. 
Daha sonra o suretin herhangi bir azasını koparırsan, 
bu ameli yaptığın kişinin o uzvu çalışmaz olur. Eğer 
suretin kafasını koparırsan, o kişi Allah c.c. ın izniyle 
ölür. 
    Ama bu ameli Salı veya Cumartesi günü yaparsın. 
Sureti Haltit, Kibrit ve Sarımsak ile buhurlarsın. Suretten 
kopardığın parçaları ise bir tas içine Kasemi okuyarak 
koyarsın. 
 

HALHALATÜL HEVA VE FETKUL CEVA NIN BÜYÜK 
TASARRUFU 

 

    İçinde ismi a'zam duası olan bu halhalatül heva isimli 
Kasemin tasrifine ve ruhaniyetlerine sahip olamak 
istersen: Haramla meşgul olmayıp, içini ve dışını 
temizledikten sonra, Allah c.c. rizası için yedi (7) gün 
oruç tut. Sonra yedi (7) günde riyazatlı olarak oruç tut. 
Onbeşinci (15) gün yine oruçlu olarak Pazar günü yedi 
günlük halvete gir. Her gün için ayrı renk elbiseler giy ve 
buhur kullan.  
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    Pazar günü sarı renkli elbise, Pazartesi günü beyaz 
renkli elbise, Salı günü kırmızı renkli elbise, Çarşamba 
günü mavi renkli elbise, Perşembe günü yeşil renkli 
elbise, Cuma günü gri renkli elbise ve Cumartesi günü 
siyah renkli elbise giyersin. Mürekkebinde günler ve 
elbiseler gibi olmalıdır. Her harfi kendi mürekkebi ile 
Hatemi yaz. Her gün güneşin doğuşunda ayak baş 
parmaklarının üzerinde durarak Taha, Yasin ve 
Tebareke surelerini oku. Okuduktan sonra, Peygamber 
efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. e şu şekilde 70 
defa salavati şerife getir: 
 

        ������A� �
(���& ./�0�� 8�2���	9 ��:���(�! ./�0 SK�A 2B	 /,��
��	9��2�  

 

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala 
cemiı eshabi Muhammed. 
 

    Bundan sonra Kasemi başından sonuna kadar bir (1) 
defa oku ve o günün ruhani ismini söylersin. Üçüncü 
haftanın ilk gecesinde (Halvet haftası), nurlu, ağır 
başlı ve huşulu bir hadim senin yanına gelir. O 
hadim seninle konuşur. Sana hizmet etmesi için 
ondan şart al. 
 

    Pazartesi gecesi senin yanına iki kişi gelip, en güzel 
kelimeler ile seninle konuşurlar. Bunlarda vakur ve nur 
yüzlüdürler. Sana hizmet etmesi için bu ikisindende şart 
al. 
 

    Salı gecesi yanına üç kişi gelir. Bumları görünce 
sebat et ve korkma! Allah Teala hazretleri Kurani 
Kerimde şöyle buyurur: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Yüsebbitüllahül lezine 
amenu bil kavlis sabiti fil hayatid dünya. 
(Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette, sağlam 
bir söz üzerinde tutar). 
 

    Sen onlardanda şart al. Hiç birisini Allah Teala nın 
rizasının olmadığı şeylere gönderme. 
    Çarşamba gecesi yanına dört kişi gelir. Onların ay 
gibi nuru vardır. Saçları samur samurdur. Arkalarından 
saçları sarkıktır. Sen onlardanda şart al. 
 

    Perşembe gecesi yanına beş kişi gelir. Başlarında 
tac, üzerlerindede işlemeli ipek vardır. Yüzleri 
peygamberler gibi nurludur. Fitneden sakın ve sebat et. 
Yaptığın amelle meşgul olup, onlardanda şart al. 
Kafanda başka düşünceye yer vermeyip, sadece 
amelinle meşgul ol. 
 

    Cuma gecesi yanına altı kişi gelir. Bunlar sanki acemi 
gibidir. Her birisinin elinde değnek olup, belleri kemerle 
gergin, başlarında da tac vardır. Saçlarıda nur ile 
doludur. Sebat edersen ahval (haller), akval (kaviller), 
efal (ameller), ve ehval (Korkulacak haller) adamlarının 
nail olduklarına sende nail olursun. 
 

    Cumartesi gecesi yanına yedi kişi gelir. Bunlarda 
acemiler (İranlı, arap olmayan) gibidir. Bu kişiler 
Halhalatül Heva Kaseminin huddamlarıdır. Hizmet için 
bunlardanda şart al. 
     Bu davetlere ve dualara girdiğin zaman düşünceler 
den, (Aile, mal, sevinç, üzüntü, korku vb.) uzak 
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olmalısın. Hatta vesveseler dende uzak durmalısın. 
Amelinden başka hiçbir şeyle meşgul olma!. Tasarruf 
olan hatemdeki her harfin ona hizmet eden bir meleği 
vardır. Sen bunu çok iyi anla.  
 

    Günlerin Hatemleri bunlardır: 
  Pazar gününün hatemi:       Pazartesi gününün hatemi: 
 

 
 

  Salı gününün hatemi:        Çarşamba gününün hatemi: 
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Perşembe gününün hatemi:     Cuma gününün hatemi: 
 

 
 

Cumartesi gününün hatemi  Kullanma Hatemi de budur. 
 

 
 

      Halhalatül heva ve fetkul ceva kasemi budur: 
 

�)�����:���(�! ./�0 L�� .,/�A�� �B(�C2��� �B���C2��� ��� �B 



--------------------------------------------------  AHMED BİN ALİ EL BUNİ 106 

./�0�� 8�2���	9  .�:�����	���� ��� �B�)�� �BS/�!�� �"�����A�� �"��=
         �"��#�	������� o��������	���� �4�$�:�� .�M .����*��	���� �4�$�/	0 .�M

 ��2n�0��� ����E�F	����        	B���J��� 	���E��� �$	� ,@�� �"��� 1M �\��������d����� 
       �5��A�� �Y$3/	���� 	"� �̂ �*�T�i N�c,�� 	B��2����� 3G�%�/o)����
       �O�5@���� �U��$��2)�� �����M �Y$3/���9 �"����-�*�� �]�/�9 SK37

     �F�_�9 �?���F�&� .���3� W1	!�5 �?d��1����� �K�0��&   a1�u�� .
          SK�37 ./�0 H�� ,G�� L\��e����9 �b�/�[��� .�M 	���n�� �����	5��
       �?2(�:��C�o��� ��y����5@�� �� 	�2�� �B3d�(/�0 	̂ ���)��� P����� 8\�.�<
        ����9 �?2(�F�X��� �?2������$����� �5��$�:@�� ����9 �?2(�72n�� �������,%��

 ����� ����[�<@��     �?�*���2)�� �5��$�:@�� ����9 �?2(�F,_�� �?2������$
       �
���2)��� �B��!�@���� �B3d�(/�0 	̂ ���)��� �?2(� ����� �?M2��e	���� 

  ��� �
(�F	���� �
(�M2��� ��$3/�%����� ��$	������   �G�	n��[�����
         �B��!�� �B-�0@�� �B(�-�*��� ��� 	B�!�� �$	��� �G$	F�d����� �U�f



ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN-------------- 107 

        	"����F�/�*�&�� 	4��F�(�(�CkM �l��(�9 G�7 ���9��� �h���C� �?�*��2)��
           .��M 	"�3/_�9 ������7 �;�2F�� .��M �"�� .8e���� �l5$	:
         �"����@ L�� ����	g �]��c7 �� �F�9 8��5��[�� �q�(� �U���3/�-��

     ��@ L���$	� 	�$o(J��� o.����� �$	� ,@��     	�$o(J��� o.����� �$	� ,@�� �"�
        �52$�F	9 	B(�C2��� 	����C2��� �$	�,@�� �"���@ P��C��� P"��� �B3d	 �����
         P5$3d�< P5�2��& P���M L�� 8n���< 8�-�[M 8n�[�-u 8���M

       3d�<��� P5�2��&��� P���M��� 2B	 ,/�� r.�7�g PQ���i PQ� � P̂ ���u P5$
         SK�37 P"����� ��F	 ��� L����� r.�7�g��� PQ���i��� PQ� ���� 	̂ ���u���
         ������7�@���� �61����� �f��� �̂ �:� ,@�� �"���V P��C��� P"��� 8\�.�<
         �B(��-�*��� �]����!�� �b���� �]�(��� 	̂ �/2!�$�# .�:�� 2B	 ,/��

  �����[�)�# �G� �B-�0@��     .�:$	9���[�� �B�!�@�� �c�� �?2(�:��C�	5 .
          @�� �"����_(�9�� �4���� �0 ./�0 ��� .�:��M .SJ�C �$	0�������
         .����5 ��� �0 G�7�� �"��2(�R�*�9 .�M �B3d���9 ��C� 	h���A�



--------------------------------------------------  AHMED BİN ALİ EL BUNİ 108 

          �I��&� ������� L\��e�#��9 ./�0 L�� �̂ �:� �]2:��M W@	��)�9
����(���	5���      �K(������)����!��� �̂ �:��� �K(��������&��� �̂ �:��� �K(

      �K(����(�F�0��� �̂ �:��� �K(����(M���A��� �̂ �:��� �K(���d(�9��� �̂ �:���
        .�M �\�.�< �"�/�_��7 �q�(� ���9 �b������ �K(����(E�)7��� �̂ �:���

     ����� 	
(��2)�� �$	��� �\���2)�� .�M@�� �O�5@��  �b������ 	Q�R
         	5����	�@�� 	Q��	� �$	��� 8\�.�< SK37 	U$3d/�9 �4���(�� ���9
           ��37 	"� 6$3J�� �G� �GWk�(�< ����5� �f�� 	4	��9� ���9 �b������ �"�(/�0
         ��9 ,@�� PB(�C�5 �.���� ���-�*��� .�(��	� ���9 �b������ 3G$3d�(M

   �9 P��C��� SK37 �B	#���9�       �̂ �z��< �G�� ������� ���9 �l����i �B3d�F
        .SJ�C .�0������� .�F	9���[�� �B	 �#���5� �G� �?d��1����� ���9 ���
         ����9 .������$�C �
(���& .�M 	4$3M���A��� 	���53� ��9 3K�*�E����
       	h���A� @ �"���_(�9�� �4��� �0 ./�0 ����� ��(�:o����� ����������9� 
         W@	��)��9 .���5 ��� �0 G�7�� �"��2(�R�*�9 .�M �B3d�F�9 �l���C�



ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN-------------- 109 

         �"��� �̂ �(/�0 N�c,�� �B(�-�*��� �]���!��� �]3�k�!� .�:�� 2B	 /,��
          �5$�3� K����& ���$M �G������0 ���� .�!$	��� �"�� �̂ �(,/����M

    ���� �5$3%�)����� ������d����� �5$�%������ ��F(�!   ���9 �����R�:� ���
        ���5���<@�� �4�c�� �?�9���d�� 2B	 ,/�� �]3�k�!��� 3K������� �;���5
        �K��� �$	���� �]������!� �]��(�-�*�# �?���/d�� �̂ �92�J�# .��,��
          �"��� 3t(���	��� �6�	n��@�� �6$	���@ �4�n�0 �n�0 .�M 	4�$	�

  ���� ,@��@�� ���� �M@��      �"�� �]�(/�0 	̂ ���)��� �6$3J	*��� @�� 8��
      �K(������)����!��� �̂ �:��� �K(��������&��� �̂ �:��� �K(����(���	5���
      �K(����(�F�0��� �̂ �:��� �K(����(M���A��� �̂ �:��� �K(���d(�9��� �̂ �:���

       ��� ����9 �l����i �B	#���9� ��9,@�� �K(����(E�)7��� �̂ �:���  �����
        �"���_(�9�� �4��� �0 ./�0 ����� .SJ�C .�0������� N���9� 3K,_������
           .����*�# ��� �?2(�R��*�9 .�M �B3d�F�9 �l��C� 	h���A� @ �G�
        �\����!@���� �]3�k�!� .�:�� 2B	 /,�� W@	��)�9 .���5 ��� �0 G�7��



--------------------------------------------------  AHMED BİN ALİ EL BUNİ 110 

   ���0 	������	! .�M �?��$	��d�����   3?%(��	���� �\����!@������ �]�<
        ���(��= �.����� �
��2)�� �+�j�5@���� �
��2)�� �U��$��2)����
        .�� ��� �̂ �(���*�# �N�2��< �6= 8U	p����A� �N��:	�� ��(������<
        ���5 ���9 �̂ �!2�J�#�� �B(�-�0 ���9 	̂ �����*�#�� �lQ��7 ��$�/	0

  �K�� �B(�-�0 	��&��9       �6�	n��@�� �6$	���@ �4�n�0 .�M 	4�$	� �$	� 
        ����<��*�9��� �$	�(�&� 36$3J	*����� �������@�� ���9 �"�� 3t(��	���
      �y����5@�� �"���$	0���� N�c,�� �B�!�@���� �?2(�:��C�o��� �y����5@��

    2e���� �?2(�������� ����)�&1��� ���	�(�*�(M �?2(�:��X���   3�����_���F	���� 	5$	*
       K���*��� K���*��� �lC��$��� �lC��$��� �����[2F�� �B�&�������� .���
         	b����n�� 3K��������� 	I�/�̀ ��� 	I�/�̀ � L�� ?�0�2)�� ?�0�2)��
       �
�9@ ����*�e�� �B3d���(�9�� 	I�������� .�/�*�� ob������� 	I���c	���

 �
����! �5$	:��      	
�&����@�� 	I���f �B3d�F�9 �I��f��9 3m�(�C 
       �B3d�(/�0 	U��R���!�� �
����$� G�	��0$	# ���2:�� �
�&��5 �B3d�F�9



ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN-------------- 111 

        >��5�� �5$3%�)������ ����J������� �5$�%������ 	5$	X�X��� �����
        �;��5 ����9 �����R�:� ������� �5$	��*����� �̂ �(������� 85$	e�F�9

�����       K���*��� �lC��$��� �lC��$��� ���5��<�@�� �4�c�� �?�9���d���� �K��
        �����C2���� ��� �B��)�� �b���� ?�0�2)�� ?�0�2)�� K���*���
           �4�$��:�� .��M .�����*��	���� ��� �B�)�� ��� �B�)�� �B(�C2���

    	������� o�������	���� �4�$�/	0 .�M .����*��	����   ��2n�*����� ����E�F	���� �"�#�
         �G�%�/o)����� 	B����J��� 	���E��� �$	�,@�� �"��� 1M �\��������d�����
        �]�/����� ,K37 �5��A�� �Y$3/	���� 	"� �̂ �*�T�i N�c,�� �B���2���
       �K��0��& �O�5@���� �U��$��2)��� �����M �Y$3/���9 �?��-�*��

  �?d��1�����       ������	5�� a13u�� .�F�_�9 8?���F�&� .���3� W1	!�5
          P����� 8\�.�< SK37 ./�0 H�� ,G�� L\��e����9 �b�/�[��� .�M 	���n��
       ��������,%�� �?2(�:��C�o��� ��y����5@�� �� 	�2�� �B3d�(/�0 	̂ ���)���

    ,_�� �?2������$����� �5��$�:@�� ���9 �?2(�72n��    ����[��<@�� ���9 �?2(�F



--------------------------------------------------  AHMED BİN ALİ EL BUNİ 112 

       �B��!�@���� �B3d�(/�0 	̂ ���)��� �?2(� ����� �?�*���2)�� �?M2��e	����
        �l��(�9 G�7 ���9��� �h���C� �?�*��2)�� �U�f .�:���o��� �
(�M2���
         �;��2F�� .���M �"�� .8e���� �l5$	: 	"���F�/�*�&�� 	4��F�(�(�CkM

 	"3/_�9 �����7        ��� �F�9 8��5���[�� �q�(� �U���3/�-�� .�M 
        ��y����5@�� ����<��*�9��� �B3d�(�/�0 	̂ ���)��� ���	g �]��c7
       �?�2������$����� �5��$�:@�� ���9 �?2(�72n�� �������,%�� �?2(�:��C�o���
       �?�2(� ����� �?�*���2)��� �?M2��e	���� ����[�<@�� ���9 �?2(�F_��� 
       .�:���o��� �
(�M2��� �
���2)�� �B�!�@�� �b���� �B3d�(/�0 	̂ ���)���
         P���M L�� 8n�[�-u 8���M �B�-�0@�� �B(�-�*��� ��� �B�!�� �$	���
        ����� �I�&� r.��7�g PQ���i PQ� � P̂ ���u P5$3d�< P5�2��&

   �2�	i�� �̂ �:� �K(����(���	5��� �]�(/H�0     �?�2(�:��C�o��� ����9 �]�9
        	B(�-�*��� ��� �\����!� ���9 �]�(/�0 	"�#�$/�#��9 �b���� �?2(�j�5@����
         	b����M 	�����	������ 	y�2�E��� 	���E��� L�� �b������ 	B-�0@��



ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN-------------- 113 

        	����J����� �q��2e����� �lFd�! �K�(,/�� K�*�&�� �y����A@��
 f �l:����)	C       �]�(/H�0 ����� �I�&� �B(�/�*��� �n��n�*��� 	�����J�# �]��

      �?2(�j�5@���� �?2(�:��C�o��� ���9 �]�9�2�	i�� �̂ �:� �K(��������&���
         	B�-�0@�� 	B(�-�*��� ��� 	B�!� ���9 �]�(/�0 	"�#�$/�#��9 �b����

    ����3f 	��2$����� 	5�2������ L�� �b������   �I�&� ������7�@���� �61��
         ����9 �]�9�2��	i�� �̂ ��:� �K(������)���!��� �]�(/H�0 �����
        	B��!� ���9 �]�(/�0 	"�#�$/�#��9 �b���� �?2(�j�5@���� �?2(�:��C�o���
         ���7�2e��� �5$3d2e��� L�� �b������ 	B-�0@�� 	B(�-�*��� ���

 ��(� 2e�� �����2e��       �4�c� �� �B3d���9 .�R�0 ���9 ./�0 �6�2*E��� 
       �]�9�2�	i�� �̂ �:� �K(���d(�9��� �]�(/H�0 ����� �I�&� �\����!@��
         ����9 �]�(/�0 	"�#�$/�# ��9 �b���� �?2(�j�5@���� �?2(�:��C�o��� ���9

      ,_�� L�� �b������ 	B-�0@�� 	B(�-�*��� ��� 	B�!�  	��C��$���� 3?���
        �]�(/H�0 ����� �I�&� �+�J����[��� 	��)�C� L�� �Y�5����# 	5�2 J���



--------------------------------------------------  AHMED BİN ALİ EL BUNİ 114 

      �?2(�j�5@���� �?2(�:��C�o��� ���9 �]�9�2�	i�� �̂ �:� �K(����(M���A���
         	B�-�0@�� 	B(�-�*��� ��� �B�!� ���9 �]�(/�0 	"�#�$/�#��9 �b����

 L�� �b������       �B(��/�0 8\�.��< SK3d�� �$	��� 	��������� 	����,-�� 
         ����9 �]�9�2��	i�� �̂ �:� �K(����(�F�0��� �]�(/H�0 ����� �I�&�
        	B��!� ���9 �]�(/�0 	"�#�$/�#��9 �b���� �?2(�j�5@���� �?2(�:��C�o���

       	Q���[��� L�� �b������ 	B-�0@�� 	B(�-�*��� ���  	B(�/�*��� 	b����[���
          8\�.��< SK�37 ./�0 �$	��� 	4�	�	��0�M 8\�.�< SK37 	b����i
       �]�9�2�	i�� �̂ �:� �K(����(E�)7��� �]�(/H�0 ����� �I�&� 8K(�7��
        ����9 �]�(/�0 	"�#�$/�#��9 �b���� �?2(�j�5@���� �?2(�:��C�o��� ���9

   @�� 	B(�-�*��� ��� �B�!�      ��� 	B3d��f o.�72n�� L�� �b������ 	B-�0
          	"�� 	"� �&�� ,@�� P]����� 8\�.�< SK37 �$	�,@�� �"���V �B3d2��5
        ����� �I���c	���� ����� �K(����(���	5 ����� G$	*�&��	# �"�(����� 	B�d	C

      ���! ����� �a�5������ ������ ��2�	9 ����� �K(��������&  ����� �K(������)



ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN-------------- 115 

          ������ �G�����	� ������ �K(���d(�9 ����� �g����	9��� �����C@��
        ����� �K(����(�F�0 ����� ��(���$��� ������ �v�5$	 ���< ����� �K(����(M���A
         ������ �K(����(E�)�7 ����� 3?�*�����g ���)����� $	�� ���(��@��

  � .�����2)�� G$	��(�9      ����9 �B3d�(/�0 .�/�#��9 �b���� �$	�(�&
         8n��[�-u 8���M ���! �b������ 	B-�0@�� 	B(�-�*��� ��� �B�!��
         �lC��$��� r.�7�g PQ���i PQ� � P̂ ���u P5$3d�< P5�2��& P���M L��

?�0�2)�� K���*���  
 

Bismillâhirrahmânirrahim. Ve sallallahü ala 
seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve 
sellim. Bismillahil mutedani fi ulivvihil muteali fi 
denevvihil muteceberru bi ceberutihil munferidi bil 
izzeti vel kibriya-i fela ilahe illallahül ferdül kaimü 
ves sultanid daimüllezi hadaat lehül muluki ve sara 
kullil meliki li azameti memluki fatiris semavati vel 
ardı cailil mela-iketi rasulen üli ecnihatin mensa ve 
selase ve ruba-a yezidü fil halki ma yeşa-ü innallahe 
ala külli şeyin kadir. Aksemtu aleyküm eyyetühel 
ervahir ruhaniyyetit tahiretiz zekiyyeti minel envaril 
cevheriyyetil ğaniyyeti minel eşhasil cevheriyyetis 
seniyyeti minel envaris satiatil müşerrefatil 
bekiyyeti aksemtu aleyküm bil ismis seri-ır refi-ıl 
muni-ıl mahcubil matlubil mahzunil meknun ve hüve 
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ismullahil azimul a'zamu ismi zatis sebati ahrifü 
evemen kane meyten feahyeynahü ve cealna lehü 
nuran yemşi bihi finnasi kemen meselühü fiz 
zulumati leyse bi haricin minha kezalike zuyyine 
Allahu la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü ve 
ilahüküm ilahün vahidün la ilahe illahüver rahmanir 
rahimü munevveri feceşin sezhazin şecezin Allahü 
Ferdun Cebbarun Şekurun Sabitun Zahirun Habirun 
Zekiyyun Allahumme Ya Ferdun Ya Cebbarun Ya 
Şekurun Ya Sabitun Ya Zahirun Ya Habirun Ya 
Zekiyyun Ya Allahu ilahüna ve ilahün külli şeyin 
ilahün vahidun la ilahe illa ente Ya Zelcelali vel 
ikram. Allahümme inni tevesseltü ileyke bi hakki 
ismikel azimül a'zamü en tesharali ruhaniyeti hazel 
ismi yahdumini ve yerau hakki feinni lillahi ala 
ahdihi ve misakihi ve la asrufi ehaden minküm fi 
ma'siyyetihi ve kane ahdi rabbi mesulen feinneke 
entellahü ala ma teşa-ü kadir. Ecib Ya Rukyail ve 
ente Ya Cebrail ve ente Ya Semsemail ve ente Ya 
Mikail ve ente Ya Sarfeyail ve ente Ya Anyail ve ente 
Ya Kesfeyail ve bi hakki men leyse kemislihi şeyün 
fil ardı ve la fis sema-i ve hüves semi-ul basir. Ve 
bihakki men bi yedihi melekuti külli şeyin ve hüve 
yüciru ve la yücaru aleyhi. Ve bi hakki men emruhü 
beynel kafi ven nun. İnnema emruhu iza erade 
şeyen en yekulehü kün feyekün. Ve bi hakki men 
yuhyil izame ve hiye ramim. İlla ma emertüm külli 
vahidun minküm hadimen minel cinni in şi'te ev 
minel mela-iketi en eradtihüm yahdimuni ve yera-i 
hakki ve yefalü ma üridü ve asrifühü fi cemi-ı havaic 
min emrid dini ved dünya ve lillahi ala ahdihi ve 
misakihi la asrifü ahaden minküm fi ma'siyyetihi ve 
kane ahdi rabbi mesulen. Allahümme inni eselüke 
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bismikel azimüllezi aleyte bihi fetecelleyte bihi li 
musa bin İmran fevka cebele turi sina ve bit turi vel 
kitabil mesturi ve b ima ensade-a min re'sil cibali ve 
eselüke allahümme bi kerameti hazihil işaretilleti 
tekaddemet bi kelimetihi ta'zimike esmaike ya hüve 
bel hüvehü fi izzi izzihi la yehuli va la yezüli ve la 
yuhitu bihil efhami ve la illa ve hamin ve lel ukuli 
aksemtü aleyküm bihi Ya Rukyail ve ente Ya Cebrail 
ve ente Ya Semsemail ve ente Ya Mikail ve ente Ya 
Sarfeyail ve ente Ya Anyail ve ente Ya Kesfeyail illa 
ma emertüm hadimen minel cinni yetemesselü emri 
ve yera-ı hakki ve lillahi ala ahdihi ve misakihi en la 
asrifü ahaden minküm fi ma'siyyetillahi teala ve 
kane ahdi rabbi mesula. Allahümme inni eselüke bil 
esma-il mektubeti fi suadiku arşike ve bil esma-il 
muhitatü bis semavatis sebı vel ardınes seba ve 
hiye Ahiyyen şerahiyyen edunayi esbautin ali 
şeddayi tealeytü ilahi ulivven kebiren ve teazemtü 
min azimi ve tekaddes min rabbi macidü azimü bel 
hüve hüvehü fi izzihi la yehuli ve la yezüli ve la 
yuhitu bihi minel evhami vel ukulü ecibu ya 
meaşirel ervahir ruhaniyyetibil ismillezi yedu bihil 
ervahil faniyyeti feyeıdüha lilecsadil baliyyeti veş 
şeurul muntesiratü ilel cemacimin nehireti elvahan 
elvahan elacele elacele essaate essaate Allahu 
ağlibu ve ağlibul batilu yezhaku ve yüzhebu vel 
hakku ya'li ve yerhebu demeytiküm bi şaı lamiı ve 
nura satıa haysü ma zehebe minküm zahiben ve la 
yerciu minkum racia innema tüadüne levakia 
istesartü aleyküm billahil ğafuru ve bitturi vel 
makamil mesturi ve rakkin menşurin vel beytil 
ma'muri ve bima ensadea min ra'sil cibali ve bi 
kerameti hazihil işareti elvahan elvahan elacele 
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elacele essaate essaate bi hakki 
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil muteali fi 
denevvihil mutedani fi ulivvihil muteceberru bi 
ceberutihil munferidi bil izzeti vel kibriya-i fela ilahe 
illallahül ferdül kaimü ves sultanid daimillezi hadaat 
lehül muluki ve sara kullil meliki li azameti memluki 
fatiris semavati vel ardı cailil mela-iketi rasulen üli 
ecnihati mensa ve selase ve ruba-ı yezidü fil halki 
ma yeşa-ü innallahe ala külli şeyin kadir. Aksemtu 
aleyküm eyyetühel ervahir ruhaniyyetit tahiretiz 
zekiyyeti minel envaril cevheriyyetis seniyyeti minel 
eşhasil muşerrefetis satiati behiyyeti aksemtu 
aleyküm bil ismis refi-ır rubani ve zatis sebati ahrifü 
evemen kane meyten feahyeynahü ve cealna lehü 
nuran yemşi bihi finnasi kemen meselühü fiz 
zulumati leyse bi haricin minha kezalike zuyyine 
aksemtu aleykum ya meaşirel ervahir ruhaniyetit 
tahiratiz zekiyyeti minel envaril cevheriyyetis 
seniyyeti minel eşhasil muşerrefetis satiatil heybeti 
aksemtu aleykum bi hakkil ismis seri-ır rafi-ır rubani 
ve hüve ismillahil azimül a'zamu feceşin sezhazin 
Allahu Ferdun Cebbarun Şekurun Sabitun Zahirun 
Habirun Zekiyyun ecib billahi aleyke Ya Rukyail 
ente ve huddamike miner ruhaniyeti vel ardiyyeti bi 
hakki ma televtehü aleyke min esma-illahil azimul 
a'zamul azimu ve bihakki Allahul Ferdül Fettahu 
lima yuridü falikul esbahi ve cealel leyli sekenen 
veş şemse vel kameru hüsbanen zalike takdirul 
azizil alim. ecib billahi aleyke Ya Cebrail ente ve 
huddamike miner ruhaniyeti vel ardiyyeti bi hakki 
ma televtehü aleyke min ismullahil azimul a'zamu ve 
bi hakki Allahul Cebbarul Cevvadu zul celali vel 
ikrami ecib billahi aleyke Ya Semsemail ente ve 
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huddamike miner ruhaniyeti vel ardiyyeti bi hakki 
ma televtehü aleyke min ismullahil azimul a'zamu ve 
bi hakki Allahuş Şekuriş Şakiriş Şedidiş Şehidil feali 
ala men asa minküm li hazihil esma-i ecib billahi 
aleyke Ya Mikail ente ve huddamike miner 
ruhaniyeti vel ardiyyeti bi hakki ma televtehü aleyke 
min ismillahil azimul a'zamu ve bi hakkillahis 
Sabitul Vahidul Kahharu tebarakal lahü ahsenul 
halikun. ecib billahi aleyke Ya Sarfeyail ente ve 
huddamike miner ruhaniyeti vel ardiyyeti bi hakki 
ma televtehü aleyke min ismillahil azimul a'zamu ve 
bi hakki Allah uz Zahirul Batinu ve hüve bi külli 
şeyin alim. ecib Ya Anyail aleyhis selam ente ve 
huddamike miner ruhaniyeti vel ardiyyeti bi hakki 
ma televtehü aleyke min ismillahil azimul a'zamu ve 
bi hakki Allahul Habirul Halikul Alimu Haliku kulli 
şeyin fa'budühü ve hüve ala külli şeyin vekil. ecib 
Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyeti 
vel ardiyyeti bi hakki ma televtehü aleyke min 
ismillahil azimul a'zamu ve bi hakki Allahuz zekiyyü 
zalikümullahi rabbeküm la ilahe illa hüve küllü şeyin 
halikün illa vechehü lehül hukmü ve ileyhi turceun. 
Eyne Rukyail eynel Müzhib .Eyne Cebrail eynel eyne 
Mürreh eynel Haris eyne Semsemail eynel Ahmar 
Ya Muhriz eyne Mikail eyne Burkan eyne Sarfeyail 
eyne Şemhureş eynel Velideyne Anyail eynel Ebyad 
Ebul Hasan Zevbeah eyne Kesfeyail eyne 
Meymunes sehabi ecibu bi hakki ma teli aleyküm 
min ismillahil azimul a'zamu ve bi hakki sirri 
Feceşin Sezhazin Allahu Ferdun Cebbarun Şekurun 
Sabitun Zahirun Habirun Zekiyyun elvahan elacele 
essaate. 
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ÜÇLÜ VEFKİN HAVASSI 

    Bu üçlü vefki icat etmediği halde Ğazali hazretlerine 
nisbet edilmiştir. Denildiki: Bu üçlü vefk Süleyman a.s. 
ın veziri Âsaf bin Berhiya nındır. Bu vefkin Hazreti 
Süleyman Aleyhisselamının yüzüğünde olduğu söylenir. 
Aynı zamanda Adem Aleyhisselamın yüzüğünde olduğu 
söylendi. Çünkü bu vefk Adem Aleykisselamın isminin 
adedidir. (Üçlü dılının toplamı 45 tir)  
 

    İmam Ğazali hazretleri bu üçlü vefki şerh etmiştir. Bu 
vefki şerifi şu: 
 

b)0 BC �*( 7  
 

Kâf Hâ Yâ Ayîn Sât. Hâ Mîm Ayîn Sîn Kâf. 
Ayeti Kerimelerin adediyle yapmıştır. Bunun için meşhur 
olan Ayati hamseyi (Beş Ayet) çıkartmıştır. Bu yüzden 
bu vefk Ğazali hazretlerine nisbet olunmuştur. 
    İmam Ğazali r.a. dediki: Hatemde sır olan beş Ayeti 
Kerime vardır. Tasrifatı ve amelleri bu çerçevenin 

içindedir. Bu beş Ayeti Kerime, bu Ayetin  ̀ a�)�S (Kef 

He Ye Ayın Sat) ilk harfleriyle başlar ve (Ha mim Ayın 

sin kaf)  �� [��  bu Ayetin ilk harfleriyle biter. 

    Âyâti Hamse (Beş Ayet) budur: 
 

�B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��  
)Y (         	U�����: �"��� t/���i��M �\���2)�� ���9 	4��F���n�:� 8\���7 
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Bismillahirrahmanirrahim 
(Kef). Kemâin enzelnâhü mines semâ-i fahteleta bihi 
nebâtül ardı feesbaha heşîmen tezrûhur riyâh. (Ha). 
(He). Hüvallâ hüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybü 
veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. (Mim). (Ye). 
Yevmel âzifeti izel kulûbü ledel hanâciri kâzimîne 
mâ liz zâlimîne min hamîmin ve lâ şefîın yutâ'. 
(Ayın). (Ayın). Alimet nefsün mâ ahdarat. Felâ 
uksimü bil hunnes. Elcevâril künnes. Velleyli izâ 
asas. Ves subhi izâ teneffes. (Sin) (Sât). Sât. Vel 
kurâni zizzikr. Belillezîne keferû fî ızzetin ve şikâk. 
(Kaf). 
(Ayeti Kerimeler: Sure-i Kehf Ayet 45, Sure-i Haşr Ayet 
21, Sure-i Mü'min Ayet 18, Sure-i Tekvir Ayetler 14, 15, 
16, 17 ve 18. Sure-i Sat 1. ve 2. Ayeti Kerimeleri). 
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    Bu beş Ayeti Kerime (Âyâti hamse) hatemin davet 
azimeti, amel çerçevesi ve sırrıdır. Çünkü ilerde gelecek 
olanlar bütün özelliklerini kapsar. Kemali (Tamamı) 
veya Müfredat (Tek) veyahutta müzdevicat (Çift) vefkin 
üzerine bu beş Ayeti Kerimeyi 45, 25 veya 20 defa 
okumadıktan sonra yapılan amel tamam olmaz. Kemali 
vefk ise beş Ayeti kırkbeş (45) defa, müfredat vefki ise 
beş Ayeti yirmibeş (25) defa, müzdevicat vefki ise beş 
Ayeti vefkin üzerine yirmi (20) defa okursun. 
    Kemali vefk hem hayır, hemde şer amellerde 
kullanılır. Müfredat vefki tek başına şer ve zarar olan 
amellerde kullanılır. Müzdevicat vefki ise tek başına 
bütün saadet ve hayırlı olan amellerde kullanılır. 
 

KEMALİ VEFK VE ÖZELLİKLERİ 
    Kemali vefk (Vefkin tamamı) üçlü vefkin tamamı olup, 

hane sırasına göre şu harfleri 2 ' =   )� * > 8 �  (Elif 

be cim dal he vav ze ha tı) kapsar. 
    Kemali vefki budur: 
 

 
 

KEMALİ VEFKİN HAVASSI CELİLESİ 
    1. Hapisliyi kurtarmak için: Kemali vefki bir kağıt 
üzerine Pazartesi günü ikindiden sonra yaz. Üzerine 45 
defa beş Ayeti oku. Bu yazdığını hapisten çıkması 
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imkansız olan kişiye verir, o kişide vefke hergün 
bakarsa, inşaallah en kısa zamanda hapisten kurtulur. 
 

    2. Hapisliyi kurtarmak: Utarid gezegeni şerefinde iken 
hapisteki kişinin eline Kemali vefk yazılırsa, o kişiye 
Allah c.c. kolaylık gösterir ve en kısa zamanda Allah'ın 
izniyle hapisten çıkar. 
 

    3. Yay burcunun tali'ında ve Kamerinde nuru fazla 
iken Kemali vefk yazılıp hapis edilen kişinin eşiği altına 
gömülürse, hapisteki kişi Allah c.c. ın izniyle en kısa 
zamanda kurtulur ve çıkar. 
 

    4. Hapiste yatan kişiyi kurtarmak için: Kemali vefki şu 
şekil üzere yaz: 
 

 
 

Sonra hapislinin ismini ve hurufu mukatta' olarak Ayetel 
kürsiyi vefkin etrafına yaz. Daha sonra içinde biraz Arı 
balı olan su ile sil. Bu suyu hapisli olan kişiye içirirsen, 
Allah Teala'nın izniyle en kısa zamanda hapisten çıkar 
ve hürriyetine kavuşur. 
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    5. Kamerin tali'ında bir kağıt üzerine Kemali vefki ve 
vefkin etrafına şu isimleri yaz: 
 

I(�)�C��� 	B(����C��� 3G�2F�C ���L 	B(�d�C��� 3|(�E�C��� 	�(���C���  
 

Yâ hannân yâ halîm yâ hasîb yâ hamîd yâ hafîz yâ 
hakîm. 
Daha sonra sekiz adet ha  harfini yaz. Bu yazdığın vefki 
hapisliye ver. Mahkum olan kişi hergün sabah vefke 
bakarsa, Allah'ın izniyle en kısa zamanda kurtulur. 
 

    6. Eşyayı korumak için: kamerin şerefinde veya 
Güneşin şerefinde iken Kemali vefki bir kağıt üzerine 
yazıp, yazdığını önüne koy ve üzerine beş Ayeti 
kerimeyi 45 defa oku. Sonra bu yazdığın vefki sandığa, 
ambara veya eşyanın bulunduğu yere koyarsan, o eşya 
Allah c.c. ın izniyle çalınmaz. Çalınsa bile hırsız o anda 
belli olup yaptığı bilinir ve hırsız olduğu herkes 
tarafından öğrenilir. 
 

    7. Doğumu kolaylaştırmak için: Kemali vefki üç parça 
pişmemiş çömlek parçası üzerine kamer seretan 
burcunda iken ve taliınde Yay burcu esnasında 
Cumartesi günü birinci saatte yaz. Bu yazılanlardan ikisi 
doğum yapacak olan kadının bacakları üzerine 
üçüncüsünüde iki gözünün arasına konulursa, Allah'ın 
izniyle doğum çok kolay olur. Yalnız bunların doğumdan 
önce yazıp hazırlanması lazımdır. 
 

    8. Doğumu kolaylaştırmak için: Pişmemiş bir çömlek 
parçası üzerine müfredatı, başka bir çömlek parçası 
üzerine müzdevicatı,diğer bir çömlek parçası üzerine 
kemali vefki yaz. Kadının sağ ayağı altına müfredatı, sol 
ayağının üzerine müzdevicatı koyarsın. Kadın aynaya 
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bakar gibide kemali vefke bakarsa doğumu kolay olur. 
Alimler bunun sahih ve mücerreb olduğunu 
söylemişlerdir.Ama bunda açık ve sarih olarak şeriata 
muhalefetlik vardır. 
 

    9. Müfredat vefki bir kağıda yazılıp suyu matluba, 
müzdevicat vefki de bir kağıda yazılıp suyu talibe 
içirilirse, matlup talibini şiddetli bir şekilde sever. 
 

    10. Muhabbet için: İki ayrı kağıda kemali vefki yaz. 
Ama ikinci vefkin beşinci hanesindeki He harfini yazma. 
Noksan olan vefki matlubuna verip, tam olan vefkide 
sen üzerinde taşırsan, matlubun seni çok şiddetli bir 
şekilde Allah'ın izniyle sever. 
 

    11. Muhabbet ve atf için: Kemali vefki dokuz adet 
Hurma üzerine ince bir kalemle yaz. Yazdıktan sonra 
hurmaların üzerine şu Ayeti Kerimeleri ve duayı bir (1) 
defa oku. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Feradednâhü ilâ ümmihi 
key tekarru aynühâ velâ tahzen. Akbil fülân ibni 
fülânete ilâ fülânete binti fülâneh. Billezî kâle lâ 
ilâhe illâ ene fa'büdnî. Ve elkaytü aleyke 
mehabbeten minî ve li tüsnea alâ aynî. lev enfakte 
mâ fil ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâ 
kinnallâhe ellefe beynehüm innehü azîzün hakîm. 
Akbil velâ tehaf inneke minel âminîn. 
Fecema'nâhüm cemâ. Hel etâ alel insâni hînün 
mined dehri lem yekün şeyen mezkûrâ. İnnâ 
halaknel insâne min nutfetin emşâcin nebtelîh. 
Kezâlike yebteyallâhü fülân ibni fülânete bi 
mehabbeti fülânete binti fülâneh. 
 

Hurmaları lübani zeker ve meyatüs saile ile 
buhurladıktan sonra hurmaları matlubuna yedirirsen, 
seni çok şiddetli bir şekilde sever. Bazı havas alimleri 
her Hurma tanesine vefkin harflerinden bir tanesini 
yazmak ta kafidir demişlerdir. 
 

    12. Ülfet için: Talip ve annesinin ismini Kemali vefk ile 
beraber bir tabağa yaz. Yazdıktan sonra yazıyı su ile 
boz. Bu suyu matlubuna içirirsen, sana karşı çok 
şiddetli bir şekilde ülfet (Dostluk) duyar. 
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    13. Tehyic için: Kalaydan bir insan şekli yap ve şeklin 
göğsüne bir mum parçası yapıştır. Mumun üzerine 
matlubunun ve annesinin ismiyle birlikte müzdevicatı 
nakşet. Bu şekli çalışmayan ve kullanılmayan bir 
kuyuya göm. Sonra bir dere kenarından bir parça çamur 
alıp, ondan bir şekil daha yap. Bir demir parçasının 
üzerinede kemali vefki yaz. Daha sonra çamurdan 
yapmış olduğun bu şekli ateşin altına gömersen, 
bundan daha şiddetli bir tehyic (Heyecanlandırmak) 
Allah Teala hazretlerinin izniyle olamaz. 
 

    14. Tehyic etmek: İnce kum, tabaklanmış ufak deri 
parçaları, çamur ve harab olmuş bir yerin örümcek 
yuvasından bir miktar toprak al. Bunların hepsi aynı 
miktarda olsun. Bunlarla o kişinin adına bir şekil yap ve 
şeklin üzerine kemali vefkin harflerini şu şekilde yaz. 
 

    Şeklin başına Tı harfini, sağ omzuna Be harfini, sol 
omzuna Dal harfini, sağ koluna Ze harfini, sol koluna 
Cim harfini, kalbinin üzerine He harfini, sağ bacağına 
Vav harfini, sol bacağına Ha harfini, erkek ise zekerine, 
kadın ise fercine Elif harfini yaz. Bu tertip üzere 
yazdıktan sonra, şu Ayetleri ve duayı şeklin üzerine 
oku. 
    Okunacak olanlar bunlardır: 
 

   �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��    �A ,@�� �̂ �:�7 �G��  W����C��� W?���( 
         N�c�,���� G13M��� �K����� G�	��T��	9 ��F����� P
(���& �B	� �f��M
�l0�$� ��(����� �O�51���� �� � 6�� �O�5@���� �U��$��2)�� �b/�i  
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�+�*���� ��F�(�#� ������ �l���7��� 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İn kânet illâ sayhaten 
vâhideten feizâ hüm cemîun ledaynâ muhdarûn. 
Akbil yâ fülâne billezî Halakas semâvâti vel ard. 
Kâle lehâ ve lil ardı'tiyâ tavan ev kerhan kâletâ 
eteynâ tâiîn. 
Okuduktan sonra bu şekli ateşin altına gömersen, 
matlubun seni gördüğü zaman heyecanlanır. 
 

    15. Tehyic etmek için: Demmül ahaveyn veya Yarasa 
kanı veyahutta serçe kanı ile Kemali vefki sağ elinin 
ortasına yaz. Daha sonra istediğin kişinin göğsüne sağ 
avucunu vurursan, o kişi seni gördüğü an heyecanlanır.  
 

    16. İki adet Badem alıp bademleri soy. Bademlerin 
birisine Beduh diğerinede Echezatın yaz. Beduh yazılı 
bademi matlubuna yedirdikten sonra sende Echezetın 
yazılı bademi yersen, matlubun seni gördüğü zaman 
heyecanlanır ve seni çok sever. 
    17. Hacet için: İki tane bitişik üçlü vefk birisi yukarıda 
birisi aşağıda olur. Müfredatları yukarıdaki üçlü vefkin 
hanelerine, müzdevicatları ise üçlü vefkin hanelerine şu 
tertip üzere yaz: 
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yazdıktan sonra başka bir kağıt üzerine matlubun ve 
annesinin ismini yaz. İsimleri iki vefkin arasına koyup, 
vefki üzerine al. Daha sonra matlubun olan kişinin 
yanına gidip hacetini istersen, kesin olarak senin 
istediğin şeyi yapar. 
 

    18. Muhabbet ve te'lif: Birbirini sevmeyen iki kişiye 
Kemali vefki Kamer şerefinde iken ve iyi bir vakte bitişik 
vaziyette iken bir kağıt üzerine yaz. Talip olan kişi bu 
vefki üzerinde taşırsa, muhabbet ve te'lif ruhaniyeti o 
kişiye iner. Ama tabii bir kalemle yazılmayıp, normal bir 
kalemle yazılmalıdır. 
 

    19. Muhabbet için: İki kişinin adına Kamer alçalırken 
ve nahıs bir vakte bitişik iken o iki kişinin ismini yaz. 
Daha sonra Kamer şerefinde iken Kemali vefki kendi 
elinle o kişiye asarsın. O kişi seninle buluşmak, seninle 
oturmak için, her fırsatı kollar ve sensiz duramaz. 
 

    20. Muhabbet ve te'lif için: Üç dirhem ağırlığında 
Gümüşten bir levhanın yüzünü Altın suyu ile boyarsın. 
Altın boyalı olan yüzüne Müfredat harflerini, gümüş 
boyalı olan yüzünede Müzdevicat harflerini nakş 
edersin. Altınla boyanmış olan tarafın nakşı belli ve net 
olsun. Çünkü bu çok büyük bir muhabbet yapar. 
Nakıştan sonra bu levhayı üzerinde taşırsan, seni her 
gören sever ve hürmet eder. 
    Eğer kalbin sıkıntılı ise o levhayı çevir. Yani Altınla 
boyanmış tarafı alta gelsin. Kalbindeki sıkıntı gider ve 
yerine mutluluk gelir. Nakış günü Kamer nurlu ve hilali 
çok iken olmalıdır. 
 

    21. Muhabbet için: İki adet cam veya benzeri bir şey 
alıp birinin üzerine kemali vefki beşinci hanesi boş 
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kalacak şekşlde yaz. İkincisinin üzerine diğer haneleri 
boş, sadece beşinci hanesi yazılı olarak yaz. Sonra iki 
ayrı tabak içerisinde su ile sil. Beşinci hanesi boş olan 
vefkin suyunu sen içersin. Beşinci hanesi yazılı olan 
vefkin suyunuda matlubuna içirirsin. Yalnız ikinizde aynı 
anda içmelisiniz. Matlubun seni çok sever ve meyl eder. 
    Yazılacak iki vefkin şekli budur: 
 

 
 

    22. Karı kocayı barıştırmak için: Kemali vefki Elif 
harfini düşürerek yaz. Yazdığın vefki su ile silip bu suyu 
dargın olan karı kocaya içirirsen, o anda barışırlar. 
    23. Muhabbet için: Kamer Ferah menzilinde iken ve 
Pazar günü birinci saatte müzdevicatı 48 adet Kündür 
parçası üzerine şu şekilde yaz. Oniki (12) sinin üzerine 
Be (8), (12) sinin üzerine Dal (*), (12) sinin üzerine Vav 

( ), (12) sinin üzerine Ha (') harfini yazdıktan sonra, 
üzerlerine yirmi (20) defa Beş Ayeti oku. Kündürleri her 
harften birer tane olarak oniki (12) guruba ayır. Böylece 
12 adet Bedûh (' �(��) ismi çıkar. Sonra büyük bir Kündür 
parçası üzerine Kemali vefki matlubunun ve annesinin 
ismiyle yaz. Daha sonra içinde kömür yanan mangala 
Be, Dal, Vav ve Ha yazılı olan kündürlerden birer tane 
alıp ateşe at. Kündürler ateşte yanarken şu Ayeti 
Kerimeyi 20 defa Besmele-i şerif ile: 
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�)��         �
������!�M �]�	#�����i� ��:��� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B
.�C$	������ 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve enahtertüke festemi' 
limâ yuhâ. 
oku. Bu adet müzdevicat adedidir. Sonra aşağıda 
gelecek olan Azimetide bir (1) defa oku. 
    Pazartesi günü ikinci dördü ateşe at ve şu Ayeti 
Kerimeyi Besmele-i şerif ile yirmi (20) defa oku: 
 

         .��F�9 W?2����9 �]�(/�0 	̂ �(J����� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
	����� .�F�(�0 ./�0 �
�F�R  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke 
mehabbeten minnî ve li tüsnea alâ aynî. 
Azimetide bir (1) defa okursun. 
    Salı günü dört adet daha alıp bunlarıda ateşe atar ve 
şu Ayeti Kerimeyi Besmele-i şerif ile yirmi (20) defa oku: 
 

.�)�E�F�� �]	��*�F���A��� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)�� 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Vestana'tüke li nefsî. 
Azimetide bir (1) defa okursun. 
    Çarşamba günü dört tane daha ateşe atar ve şu 
Ayeti Kerimeyi Besmele-i şerif ile yirmi (20) defa oku: 
 

�B�)��        �l:�d�9 	4��F�*M�5�� ��(���: 	4��F��2���� �B(�C2��� �����C2��� ��� 
��(�/�0  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve karrabnâhü neciyyâ. 
Ve rafa'nâhü mekânen aliyyâ 
Azimetide bir (1) defa okursun. 
    Perşembe günü dört tane daha ateşe atar ve şu Ayeti 
kerimeyi Besmele-i şerif ile 20 defa: 
 

       ����� ���*,%��� 	"�:�����7�	 �F����5 �2�/M �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)�� 
P]�/�9,@�� �c�� �G�� �l��e�� �c����9 ��� �v��C ���/3��� 2�	 �� P���7  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Felammâ raeynehü 
ekbernehü ve katta'na eydiyehünne ve kulne hâşe 
lillâhi mâ hâzâ beşeran in hâzâ illâ melikün kerim. 
Azimetide bir (1) defa okursun. 
    Cuma günü dört tane daha ateşe atar ve şu Ayeti 
kerimeyi Besmele-i şerif ile 20 defa: 
 

    6���� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B��)��    .���:$	���� 	]�/����� 
         36�����9 	"�/z�)M �]���5 .��� �
�&�5� 6�� 36$	!2��� 	4 H\��&�2�/M
         6�� PB(�/�0 2������(d�� .���5 ,G�� 2�	 ������� ���*,%� .��,�� ���$�)�F��
        ��� �v��C ���/3� �"�)�E�: ���0 �'	!$	� 2�	# ������5�f�� 2�3d	��%�C��9 
           ��z���� �n���n�*��� 	U����9� �̂ ��� 8\$	! ���9 �"�(/�0 ��F���/�0 ��9
          ������ 	"�2:���� �"�)��E�: ���0 	"	#������5��:� ob����� �����R�C
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         @ H�� ,G��� �I�(�X����� 	"�F	i� �B� .�:� �B/�*�(�� �]��f �+�����2R�� 
 6���� �+�F����[��� ���(7 N��� �� 	"�R�/�[���!� �"�� .�:$	���� 	]�/����� 

 P+�9� P+�d�9 ��F����� ���$�(��� �]2:�� 6�� 	"��,/7�2�/M .�)�E�F��*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kâlel melikü'tûnî bihi 
felemmâ câehür rasûlü kâlercı' ilâ rabbike feselhü 
mâ bâ lün nisvetil letî katta'ne eydîyehünne inne 
rabbî bi keydihinne alîm. Kâle mâ hatbikünne 
izrâved tünne yûsufe an nefsihi kulne hâşe lillâhi 
mâ alimnâ aleyhi min sû-in kâletimraetül azîzil âne 
hashasal hakku ene râvedtühü an nefsihi ve innehü 
le mines sâdikîn. Zâlike liya'leme ennî lem ehunhi 
bil ğaybi ve innallâhe lâ yehdî keydel hâinîn. Ve 
kâlel melikü'tûnî bihi estahlıshü li nefsî felemmâ 
kelleme- hü kâle innekel yevme ledeynâ mekînün 
emin. 
Azimetide bir (1) defa oku. 
    Cumartesi günü birinci saatte dört tane daha ateşe 
atar ve şu Ayeti kerimeyi Besmele-i şerif ile 20 defa: 
 

�)��        ���9 �B���5�	�	A .�M��9 ��F�0�n�:�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B
�l:��$�i�� ¡K�̀ 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve neza'nâ mâ fi 
sudûrihim min ğıllin ihvânâ. 
Azimetide bir (1) defa oku. 
    İkinci saatte dört tanesini daha ateşe atar ve 
Besmele-i şerif ile şu Ayeti 20 defa: 
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        ����c,���� ��� �I	�7 �B	 �:$o���	� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
  ��� ���	C o��<� �$	F�9=*  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhibbûnehüm ke 
hubbil- lâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh. 
Azimetide bir (1) defa oku. 
    Üçüncü saatte dört tanesini daha ateşe atar ve 
Besmele-i şerif ile şu Ayeti 20 defa: 
 

         ���9 �B3d� �b/�i �G� �"�#���= ���9�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)�� 
   �(��� �$	F3d�)���� �l&����g� �B3d�)3E�:�     W�2��$��9 �B3d�F�(�� K�*�&�� �� 

W?���C�5�� 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve min âyâtihi en halaka 
leküm min enfüsiküm ezvâcen li teskûnû ileyhâ ve 
ceale beyneküm meveddeten ve rahmeten. 
Azimetide bir (1) defa oku. 
    Dördüncü saatte dört tanesini daha ateşe atar ve 
Besmele-i şerif ile şu Ayeti 20 defa oku: 
 

         B3d�F�(�� K�*���� �G� L�� .�)�0 �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
W�2��$�9 �B	 �F�9 �B	�������0 ����c,�� ���(����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Asallâhu en yecale 
beyneküm ve beynellezîne âdeytüm minhüm 
meveddeh. 
Azimetide bir (1) defa oku. 
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    Beşinci saatte dört tanesini daha ateşe atar ve 
Besmele-i şerif ile şu Ayeti 20 defa: 
 

        �B	������AkM �B3d��$3/3� ���(�� �',�kM �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
�l:��$�i�� �"�����*�F�� 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Fe ellefe beyne kulûbi-
küm feesbahtüm bi ni'metihi ihvânâ. 
Azimetide bir (1) defa oku. 
    Altıncı saate girdiğin zaman dört adet daha ateşe 
atar ve şu Ayeti Besmele 20 defa: 
 

         �$� �B� ��$3/3� ���(�� �',���� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)�� �̂ �JE�:�
         H�� 2���d��� �B� ��$3/3� ���(�� �̂ �E,����9 �l*(���& �O�5@�� .�M��9

PB(�d�C Pn��n�0 	"2:�� �B	 �F�(�� �',�� 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve ellefe beyne 
kulûbihim lev enfakte mâ fil ardı cemîan mâ ellefte 
beyne kulûbihim ve lâ kinnallâhe ellefe beynehüm 
innehü azîzün hakîm. 
okur ve bir (1) defada Azimeti şerifi okursun. 
    Böylece 48 adet kündür bitmiş olur. Yedinci saate 
girdiğin zaman büyük kündürü ateşe atar ve şu Ayeti 
kerimeleri 45 defa Besmele ile: 
 

   (�C2��� �����C2��� ��� �B�)���B �G��  	�    L�� �bSM�$	� �lC1�A�� ������ 
        8�7f ���9 �B37 ��F�J/�i�2:�� �B3d�F�(�� K�TE��� �$	)�F�#@�� ���	 �F�(��
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İn yürîdâ ıslâhan yüveffi- 
kıllâhe beynehümâ. Ve la tensul fadle beyneküm. 
İnnâ halaknâküm min zekerin ve ünsâ ve cealnâküm 
şuğûben ve kabâile li teârifû. Yevme yecmeaküm li 
yevmel cem'.Ve hüve alâ cemıhim izâ yeşâü kadîr. 
Lâ ilâhe illâ hüve li yecmeannküm ilâ yevmil 
kıyâmeti lâ raybe fîh. Va'tesımû bi hablillâhi cemîan 
ve lâ teferrekû. 
okur ve Azimetide bir defa okursun. 
    Okunacak Azimeti şerif te budur: 
 

2B	 ,/��          �G� �]3�k�!� �cd�� ,@�� G$3d�� @�� �c7 �$	� ���9��� 
           ����9 .�/�0 ���(�*	# �G��� 8�2���	9 ��:���(�! ./�0 .S/�R	#

   .�)�E�: 	B(�-�*��� �G=��3J��� �U�7����    .����9�� .�/����� .�/�J�0�� 
N������� �G��        ���,%	[��� �'����R�# ��� �]� �6$	��*����� G�7

          �6$	9�k������ �]�/�T�M ����9 ���F	XS/��	#�� �"�(��� �������2T����
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          ?�:13M �̂ �F�� ?�:13M ��� ?�:13M ����� �G13M �?2����9 ��� .��2����9
 ������& �?����&�@������ P����� 8\�.�< SK37 ./�0 �]2:��* 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ men hüve 
kezâ velâ yekûnü illâ hâkezâ eselüke en tüsallî alâ 
seyyidinâ muhammedin ve en tüîde alâ min 
berekâtil kurânil azîmü nefsî ve aklî ve ehlî ve mâlî 
ve veledî in kânel ma'mûli leke ev tasrifel huddabe 
veddamâire ileyhi ve tübelliğunâ min fadlikel 
me'mûli vel matlûbi Allâhümme innel kulûbe bi 
yedike tükallibühâ keyfe şi'te fekallibuha ilâ ev ilâ 
fülân ibni fülâne ev ilâ fülânete binti fülânete vel 
lutfi vel atfe vel mehabbete ver rûhu ver reyhâni vel 
melekiyyeti vel ervâhı ves surûra vel efrâhıvet 
tena'mi vel enâmi elhubbe vel vidde ven nûra vel 
lutfe vet telattafe ver rifki vet terraffükı ves sulhu vel 
islâhı vet tevfîka vel ittifâki vel ülfi vet te'lîfi ve en 
tüellife beyne kalbî ve beyne kulûbil mü'minîne ev 
beyne fülân ibni fülâne ev fülânete binti fülânete ve 
en tülkıye alâ mehabbetike minke yâ muhibbu yâ 
mucîbu yâ habîbu yâ vedûdü yâ zel arşil azîmüül 
mecîdü yâ fe'âlün limâ ürîdü eselüke bi mehabbeti 
kelletî elkaytehâ fî kulûbil enbiyâi ves sâlihîne bil 
mehhabeti bil mehhabeti bil mehhabeti bil ülfeti bil 
ülfeti bil ülfeti bis sirril müellifi bis sirril müellifi bis 
sirril müellifi  bis sirril muslihı bis sirril müveddide 
terfeal beyne min beynel muhibbîne bi cemıl cemı 
en tecmeal kulûbe alâ mehabbetî ev mehabbeti 
fülân ibni fülâne ev fülânete binti fülânete lâ ilâhe 
illâ ente lâ ilâhe illâ ente lâ ilâhe illâ ente yâ muğîsü 
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yâ muğîsü yâ muğîsü eğinsî yâ ilâhel evvelîne vel 
âhırîne ve câmiu kulûbel mü'minîne vel müellifi 
beyne kulûbihim. Lev enfakte mâ fil ardı cemîan mâ 
ellefte beyne kulûbihim ve lâ kinnallâhe ellefe 
beynehüm innehü azîzün hakîm. Bismillâhil 
kuddûsür raûfül latîfül atfü bi ebî bekri ve ömera ve 
osmâne ve alî vel hasana vel hüsweyni vez zübeyri 
ve talhati ve ebî ubeydeti ve ibni avfü en tecmeal 
kulûbe ev kalbe fülân ibni fülâne alâ mehabbetî ev 
mehabbete fülânete binti fülânete inneke alâ külli 
şeyin kadîr ve bil icap et il cedîr. 
    Büyük kündüre okuduğumuz Ayetlerin adedi olan 45 
sayısı kemali vefkin adedidir. Bu ameli bitirir bitirmez 
icabetin seni geçtiğini görürsün. Sana verilen sırrın 
kıymetini bil ve Allah Teala'dan hakkıyla kork! 
    Kudsün sahibi dedi ki; Gizli olarak bu amelin 
yapılışını tarif ettikten sonra geçmişteki anlattıklarımız 
ve tarif ettiklerimiz sana hasıl olmuştur. Bu keyfiyet 
daha önce hatem üzerinden çıkarttıklarımızdandır. 
Diğerlerinide açıklamaya uzatmaktan korktuğum için ve 
kötü niyetli kişilerin eline geçip, Allah Teala'nın 
haramlarını işlememeleri için gerek duymadım. Bu 
hatemi bu şekilde kullanmalarına izin verdim. 
    Ey Talip! Bu ameli hiçbir zaman denemek maksadı 
ile yapma! Çünkü bu amel icabette seridir. Kesin 
inanarak ve güvenerek yap. Başka hiçbir şeyle meşgul 
olma. Kim! Himmetini bütün amellerinde halis olarak 
toplarsa, amaçlarına nail olur. Bunları söyleyenin 
sözleride tamamen gerçektir. 
    Tenbih; birçok havas alimleri bütün muhabbet 
amellerinde şunu şart koşmuşlardır. Vefkin etrafına 
eğer mümkünse şu Ayeti kerimeleri yazılıp, vefkin 
üzerinede okunmalıdır. 
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    Yazılacak ve okunacak Ayeti kerimeler budur: 
 

�B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)�� .�:�5� ���5 	B(��������� 6���f���� 
��� 6�� .�#�$����� �.��	# �'�(7 ���d��� ./�� 6�� ���9��	# �B�

 �]�(��� 2�	� ��	RM ���(,%�� ���9 W?�*���5� �c�[M 6�� .���/� 2��z���%�(��
 2�	 	0��� 2B3u W��n	& 2�	 �F�9 8K���& SK37 .�/�0 �K�*�&� 2B3u

 �l(�*�! �]�F(�#�k��)bR�O  ( �.%7 H\���2)�� N�$�%�: ���$��
���)�� ��F�(/�0 �l��0�� 	4	�(�*	: 8b�/�i 62�� ��:������ ���7 �I��3d�/�� �K

 	4���F�0 N�c,� 6�� �+�/�0�M �2F37�2:�� ��:� ������d��� ���9 PB�/�0
 ����J���)	9 	4=�5 �2�/M �]3M��� �]�(��� 2��#���� �G� K��� �"�� �](�#=

M ���9 �c�� 6�� 	4���F�0 �4�c�� ���2�	i��� �$3/,7�$�# .���5 �K�T
 ?�:13M �?2����9 ./�0 ?�:13M ����� �G13M �I�/� �~((�(� ���� �\����!@��
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 ��F�0�n�:�� �l:��$�i�� �"�����*�F�� �B	������AkM �B3d��$3/3� ���(�� �',�kM
 ¡K�̀  ���9 �B���5�	�	A .�M��9* 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve iz kâle ibrâhîme rabbi 
erinî keyfe tuhyil mevtâ kâle evelem tü'min kâle belâ 
ve lâkin liyetmeinne kalbî kâle fehaz erbaate minet 
tayri fesur hünne ileyke sümmecal alâ külli cebelin 
minhünne cüzen sümmed uhünne ye'tîke sa'yâ. 
Yevme natvis semâe ketayyis siccilil kütübikemâ 
bede'nâ evvele halkın nüîdühü va'den aleynâ innâ 
künnâ fâılîne kâlellezî ındehü ılmün minel kitâbi ene 
atîke bihi kalbe en yertedde ileyke tarfüke felemmâ 
raâhü müstekırran ındehü kâlehâzâ min fadli rabbî 
tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâi bi tehyîci kalbe 
fülân ibni fülânete alâ mehabbeti fülânete binti 
fülânete bi hakki tesbîhıl melâiketi ve ve salîtiş 
şühedâ'. Fesevfe ye'tillâhü bi kavmin yühıbbühüm 
ve yühibbûnehü Ve elkaytü aleyke mehabbeten minî 
vezkürû ni'metellâhi aleyküm iz küntüm a'dâen fe 
ellefe beyne kulûbiküm feesbahtüm bi ni'metihi 
ihvânâ. Ve neza'nâ mâ fî sudûrihim min ğıllin. 
 

    24. Her türlü hacet için: Saf gümüşten bir levha 
üzerine sevr burcunun tali'ınde, Kamer seretan 
burcunda, nahsı görürken ve Kamerde şerefinde iken, 
her hale göre tabii bir kalemle Kemali vefki nakşet. 
Levhayı kündür ile buhurla ve vefki üzerinde taşı. Bu 
levha bütün hareketlerine, kada-i hacetlerinde, hapisten 
kurtulmada ve doğum sancılarında faydalıdır. 
 

    Eğer tali'ın Aslan burcunda iken Altın bir levha 
üzerine Kemali vefk yazılıp  üzerinde  taşınırsa,  Allah'ın 
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izniyle bütün isteklerine nail olursun. 
 

    25. Bir kimse sağ elinin işaret parmağıyla sağ gözüne 
müzdevicatı, sol gözünede müfredatı yazdıktan sonra 
hacetine giderse, Allah Teala'nın izniyle bütün zorluklar 
kolaylaşır ve haceti yerine gelir. 
 

    26. Sara illetinden kurtulmak için değişik uygulamalar 
vardır. Bunlardan biriside şudur: Parmağı ile hastanın 
sağ gözüne müzdevicat, sol gözüne müfredat ve 
alnınada kemali vefk yazılırsa, sara olan kişi ayıkır. 
 

    27. Tefrik etmek için: İnsanlara zarar vermek 
maksadıyla birleşmiş ve Allah'ın rizası olmayan kişileri 
birbirinden ayırmak istersen; Bozulmuş bir yumurta alıp, 
zühal veya utaridin şerefinde iken, cılk yumurtanın 
üzerine Kemali vefki ve vefkin etrafınada şu Ayeti 
Kerimeyi yaz: 
 

           ���9 ���(����� �B	 �F��(�� K(�C�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
�G$	 ���e��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve hîle beynehüm ve 
beyne mâ yeştehûn. 
Yazdıktan sonra 45 defa Beş Ayeti, 131 defada şu Ayeti 
Kerimeyi: 
 

�)��  ���C2��� ��� �B       ��������*��� 	B	 �F��(�� ��F�(J����� �B(�C2��� ��
�?���(�J��� ���$�� .��� H\��T�X�������  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve  elkaynâ  beynehümül 
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adâvete ve bağdâ-e ilâ yevmil kıyâmeh. 
 

Okuduktan sonra bu yumurtayı o kişilerin toplandığı 
yerde kırarsan, o kişiler kıyamet gününe kadar 
birleşemezler ve düşman olarak birbirlerinden ayrılırlar. 
    Aynı şekilde Zühal gezegeni şerefinde iken bir kurşun 
levha üzerine kemali vefki yazıp, yazdığın levhayıda 
düşmanının evine gömersen, o ev harab olur. 
    Aynı şekilde bu kurşun levhayı bir Kral'ın bulunduğu 
mekana gömersen, o Kral azledilip mekanı harab olur. 
 

    28. Zalim düşmanın evini harab etmek: Sana devamlı 
zulüm eden ve bundan hiç geri dönmeyen düşmanının 
evini harap etmek istersen; Kemali vefki arabi ayın son 
Cumartesi günü zühal saatinde ve kamerin 
alçalmasında veya kamer kötü bir vakte bitişik iken, bir 
kağıt üzerine her harfi vefkin hanelerine üç (3) er defa, 
vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi: 
 

       �� 	B� ��$3/3� .�M �hc��� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)���I�0o� 
�B� ��������� �B	 ��	(	� G$	����[��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kazefe fî kulûbihümür 
ru'be yahribûne büyûtehüm bi eydîhim. 
Yazdıktan sonra kötü kokulu bir buhur tüttürerek 45 
defa Beş Ayeti Kerimeyi ve 135 defada vefkin etrafına 
yazmış olduğun Ayeti Kerimeyi oku. Daha sonra bu 
vefki düşmanın olan kişinin eşiğine gömersen, o ev 
harap olur ve hiçbir zamanda Allah Teala hazretlerinin 
izniyle tamir olmaz. 
 

    29. Düşman evini harab etmek: Arabi ayın son 
Cumartesi gecesi Keçi derisi üzerine katran ile Kemali 
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vefki yazıp, hantit ve kibrit ile buhurla. Daha sonra bu 
deriyi zalim düşmanın olan kişinin evine gömersen, o ev 
Allah'ın izniyle harab olur. 
 

    30. Pişmemiş bir çömlek parçası üzerine kemali vefki 
yazdıktan sonra yazıyı hamam suyu ile sil. Bu suyu 
düşmanın olan kişinin evine serpersen, o ev harab olur. 
 

    31. Kulunç için: Kemali vefki bir demir parçası 
üzerine nakşet. Sonra eritilmiş bir kurşun demirin yazılı 
tarafını basarsan, o yazı kurşuna geçer. Kurşunun 
üzerine 45 defa Fatiha suresini oku. Bu levhayı kulunçlu 
olan kişi sağ tarafında taşırsa, Allah'ın izniyle kulunçtan 
kurtulur ve şifa bulur. 
 

    32. Balık avı için: Kalaydan balık biçiminde bir şekil 
yap. Şeklin üzerine Kemali vefki ve vefkin etrafınada şu 
Ayeti Kerimeleri: 
 

 ��� �B��)��        .�F�(�#�k��� �G� L�� .�)�0 �B(�C2��� �����C2��� 
          ��l*(���& L�� 	B�3d�� �U�k�� �$	:$3d�#��9 ����� �l*(���& �B� ��

�l02�	< �B� �����! ���$�� �B	 �:���(�C �B� (�#�k�#�f��  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Asallâhü en ye'tiyeni 
bihim cemîâ. Eyne mâ tekûnû ye'ti bi kümüllâhü 
cemîâ. İz te'tîhim hîtânühüm yevme sebtihim şürraâ. 
 

Nakşettikten sonra üzerine 45 defa Beş Ayeti, 9 defada 
vefkin etrafına yazmış olduğun Ayetleri oku. Daha sonra 
bu şekli balık ağına bağlarsan, Allah c.c. ın izniyle çok 
Balık avlarsın. 
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    33. Yola giden bir kimsenin yolculuğunun kolay 
geçip, zorluklarla karşılaşmaması için: Geyik derisi veya 
Keçi derisi veyahutta ipek kumaş üzerine kemali vefki 
kamer iyi bir vakte bitişik iken yaz. Vefkin etrafınada şu 
Ayeti kerimeleri yaz. 
 

   ��� �B�)��        �U��$��2)��� ���F�J/�i ���J��� �B(�C2��� �����C2���
           8�$�	X3� ���9 ��F2)�9 ��9�� 8��2�� �?2��! .�M ���	 �F�(�� ��9�� �O�5@����
         .��� ���������� �����)����� ���9 W1�(� �4�����*�� N���!� N�c,�� G�����	!

    �C ��F�7�5��� N�c,�� ��R��@�� �����)�����     ���#�� ��F�#���= ���9 	"����	F�� 	"��$
         ��� �
�F	A �����2)�� 2��9 o�	��# �.���� W����9��& �� 	��)���# 6��������
          �"(�*�j�5� �G� .�!$	9 ��3� .��� ��F�(�C����� 8\�.�< SK37 ��J�#� N�c,��

       �# @�� �B�(��� .�M �"(�J��kM �"�(/�0 �̂ �E�i �f��M    N�n����# @�� .�M��[
���9 	4$3/�0��&�� �]�(��� 	4�o���5�2:�� �+�/�!��	����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Velekad halaknas 
semâvâti vel arda vemâ beynehümâ fî sitteti 
eyyâmin vemâ messenâ min lüğûb. Sübhânellezî 
esrâ bi abdihi leylen minel mescidil harâmi ilel 
mescidil aksallezî bâraknâ havlehü linuriyehü min 
âyâtinâ. Ve teral cibâle tahsebühâ câmideten ve 
hiye temürrü merras sehâbi sunallâhillezî etkane 
külli şey'. Ve evhaynâ ilâ ümmi mûsâ en erdıîhi feizâ 
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hıfte aleyhi feelkîhi fil yemi velâ tehâfî velâ tahzî 
innâ râddûhü ileyke ve câilûhü minel mürselîn. 
 

Yolculuğa çıkacak olan kimse bu vefki sağ bacağına 
veya kaval kemiğine bağlarsa, yorulmaz, hastalanmaz, 
hırsız yaklaşamaz ve çok güzel bir yolculuk yapar. 
 

    34. Dilleri bağlamak için: Herhangi bir gece yarısı 
misk, zaferan ve gülsuyu ile bir geyik derisi üzerine 
Kemali vefki, vefkin etrafınada şu Ayeti kerimeleri: 
 

     �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��      �B� ��$�3/3� .�/�0 L�� �B���i
       	4��:�����5 2B3u D�����e�̀  �B���5��R��� ./�0�� \B� �*���! ./�0��

�!�        G$3/�J�*��@ �B	 M P.��	0 PB�d	� rB	A q� �+�/�M��! KE
��F���j��M        �l����0 �+�F�! �'� d��� .�M �B� �:�f= ./�0   ���$��(���

�B� ����$�M� ./�0 	B���[�:  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hatemallâhü alâ kulûbi-
him ve alâ semıhim ve alâ ebsârihim ğışâveh. 
Sümme radednâ esfele sâfilîn. Tâ sîn Summün 
bükmün umyün fehüm lâ ya'kılûn. Fedarabnâ alâ 
âznihim fil kehfi sinîne adedâ. El yevme nahtimü alâ 
efvâhihim. 
 

Yazdıktan sonra 45 defa Beş Ayeti okuyup, bu vefki 
üzerinde taşırsan kötü dillerden korunursun. O kişiye 
hiç kimseden zarar gelmez. O kişinin hakkında hiçbir 
kimse Allah Teala hazretlerinin izniyle kötü söz 
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söyleyemez ve konuşamaz. Hatta o kişinin hakkında iyi 
konuşurlar 
 

    35. Çalınan malı geri getirtmek için: Kemali vefki bir 
kağıt üzerine yazıp, çalınan eşyanın ismini zikrettikten 
sonra şu duayı okursun. 
 

     ��� 	4�o�	5��3d��� �?/(�/����� �h�	�	���� �4�c�� ���2�	i���	4�o�	5��3d 
��    �4���R�J�9 ���0�� 	4$3��$�0 �b���,%�� ���0 	4$	&�$�0 ��  �
�j�$����

	4$	*���&� �c7  
 

Yâ huddâme hâzihil hurûfil celîletil küdrüddûhül 
küdrüddûhü ve anit tarîkı avvikûhü ve an maksadihi 
avvicûhü ve b mevdaa kezâ ecmeûh. 
Okuduktan sonra bu kağıdı Meya ve Tuz ile buhurlayıp 
rüzgara karşı asarsan, hırsız duramayıp çaldiğı malı 
geri getirir. 
 

    36. Geminin batmaması için: Pazartesi günü birinci 
saatte ve kamerde iyi bir vakitte iken kemali vefki ve 
vefkin etrafınada şu Ayeti kerimeleri yaz.  
 

       PB(�C�5 P5$3E�X� .���5 ,G�� �� (�!��	9�� �� ������9 ��� �B�)��. ��9��
     �l*(���& 	O�5@���� �4�5��� 2b��C H�� ��	5���   	"	��T���   ���$���

���� ���� �?���(�J�  �"�F(���(�� PU�2��$�%	9 	U��$��2)    ���$��� 	"	��T��� 
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       .����*�#�� 	"�:�����	! �"�F(���(�� PU�2��$�%	9 	U��$��2)���� �?���(�J���
G$37���e	� �2��0  

 

Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî le 
ğafûrun rahîm. Ve mâ kaderûllâhe hakka kadrihi vel 
ardu cemîan kabdatühü yevmel kıyâmeti ves 
semâvâtü mutviyyâtün bi yemînihi sübhânehü ve 
teâlâ ammâ yüşrikûn. 
 

Yazdıktan sonra bu vefk geminin ön tarafına asılırsa, 
gemi batmaktan emin olur ve gideceği yolda yakınlaşır. 
Eğer bu vefki yolcu üzerinde taşırsa, o yolcu boğulmaz  
 

    37. Bağlıyı çözmek için: Kemali vefki sırçalanmış bir 
tabağa misk, zaferan, gülsuyu ve şu Ayet ile yaz: 
 

	]�/	���� 	"��� ob����� 	"3��$�  
 

Kavlühül hakku ve lehül mülk. 
Vefkin dört tarafınada Esma-i selatini (Cebrail, Mikail, 
İsrafil ve Azrail) yaz. Yani şu tertip üzere yazarsın. 
Meşhur olan üçlü vefk şu şekildedir. 
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    Vefkin etrafına da şu Ayeti Kerimeleri yaz: 
 

         �G���(�J���/�� ������������� �����9 �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
    �� �I�/oR�� ���(�� ���9 	�	��[��    .���5 	��0�� H\��&�f��M �I�����2���

     �£J�C .���5 	��0�� G�7�� H\�,7�� 	"/�*�& .    .���� ��F�9������
     �F�9 }\����� 	4��F�/�*��M 8K���0 ���9 �$3/���0��9�l5$3_ .M  ob����� �
��$

G$3/���*�� �$	:�7��9 K%����  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Maracel bahreyni yelteki- 
yân. Yahru cü min beynis sulbi vetterâib. Feizâ câe 
va'dü rabbî cealehü dekkâe ve kâne va'dü rabbî 
hakkâ. Ve kadimnâ ilâ mâ amilû min amelin 
fecealnâhü hebâen mensûrâ. Fevekaal hakku ve 
batale mâ kânû ya'melûn. 
 

Yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu bağlı olan 
kişiye içirirsen, Allah Teala nın izniyle o kişideki bağlılık 
çözülür ve bütün zararlarda kendisinden gider. Bu amel 
bütün iptali sihirler içinde geçerlidir. 
 

    38. Halli ma'kut için: bir kağıt üzerine Kemali vefki 
harfli olarak, başka bir kağıt üzerinede Kemali vefki 
rakamlı olarak yaz. Yazdıktan sonra Bağlı olan kişi bu 
vefkleri göbeği üzerine koyup bağı çözülene kadar, 
Ayetel kürsiyi okusun. Okurken bu bağlı kişide 
şehvetlenme olur. Daha sonra erkek bu vefkleri cima 
anında üzerine alıp eşiyle cima yaparsa, Allah Teala'nın 
izniyle bağı çözülür. 



ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN-------------- 151 

    Kemali vefklerin şekli budur: 
 

 
 

    39. Çok ağlayan çocuk için: Kemali vefki bir kağıt 
üzerine ve vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri salavati 
şerif ile birlikte yaz: 
 

   ��� �B�)��      P�$3�	5 �B	��� �W��J��� �B	 	��)���#�� �B(�C2��� �����C2���
       G$3d���# @�� G$3d���T�#�� G$	����*�# �m�������� �c�� ����M�
        �̂ �*�e�i�� l����0 �+�F�! �'� d��� .�M �B� �:�f= ./�0 ��F�����TM

     �l)���� ,@�� 	
���)�# 1M �����C2�/�� 	U��$�A@��    .��M �$3_������ 
          ��� o�� ���3��53� �l*�)�# ��	�����g��� �+�F�! 8?���9 m/u �B� �E� 7
        ./�0 L�� .,/�A�� ��$	��*����� �]�/����� ���5��3J�� 	�$3��$����� 3K�ES%��

�BS/�!�� �"�����A�� �"��= ./�0�� 8�2���	9 ��:���(�!  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve tahsebühümül eykâ- 
zan ve hüm rukûd. Efemen hâzel hadîsi ta'cebûn. Ve 
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tadhakûne ve lâ tebkûn. Fedarabnâ alâ âzânihim fil 
kehfi sinîne adedâ. Ve haşeatil esvâtü lir rahmâni 
felâ tesmeu illâ hemsâ. Ve libisû fî kehfihim selâse 
mietin sinîne vezdâdû tisâ. Urkud eyyühet tıflül 
mevlûdü bi kudretil melikil ma'bûd. Ve sallallâhü alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve 
sellim. 
      Yazdıktan sonra vefkin üzerine 45 defa Beş Ayeti 
oku. Bu yazıyı çok ağlayan çocuğun üzerine takılırsa, 
çocuğun ağlaması kesilir, sakinleşir, korkuları gider, 
neşelenir ve rahat uyur. 
 

    40. Sihir iptal etmek için: Kemali vefki sırçalanmış bir 
tabağa misk ve zaferan ile, vefkin etrafınada hurufu 
mukatta' olarak Ayetel Kürsiyi ve şu Ayetle duayı yaz: 
 

	(���! H�� ,G�� 	����)����H�����0 	{�/�R��	�@ H�� ,G�� 	"3/�%�� K
  �0 	̂ �/%��� ������)�E	����  � �G13M ��    ��F�� ?�:13M�� ?�:13M ���� �̂

       �� ���J	*����� �B����n�*����� 	5����!@���� �K���0@�� �
(���& ?�:13M �G
   �0��� 8?��5�� .�M �̂ �:�7    85$�	(3� ��� 8�$	(	i��� 8���  85���:���  

  �� ��� 8����	#���       3K������ 3K����� 8����C��� 8����<��� 8\��9��� 8\��$
G$3/���*�� �$	:�7��9�� �$3/���0��9 L3K�����   

 

Essihru  innallâhe  seyübtilühü  innallâhe lâ  yüslihu 
amelel müfsidîn. Ebtaltü an fülan ibni fülanete ve 
fülanete binti fülanete cemî-ıl a'mâl vel eshâru vel 
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azâim vel ukad in kânet fî varakatin ev ırkin ev 
huyûtin ev tuyûrin ev nârin ev türâbin ev hevâin ev 
mâin ev şecerin ev hacerin bâtilü bâtilü bâtilü ma 
amilû ve mâ kânû ya'melûn. 
 

Yazdıktan sonra üzerine 45 defa Beş Ayeti okuyup, 
yazıyı su ile sil. Bu suyun bir miktarını sihirli olan 
kimseye içir. Kalan su ilede sihirli gusül ederse, Allah 
c.c. ın izniyle sihrin tesirinden kurtulur. 
 

      Bu mesele bağlıyı çözmek içinde yazılır ve bağlı 
olan kişilere suyu içirilir. 
 

    41. Cümeyz ağacından yapılmış bir levha üzerine 
Kemali vefki harfli olarak yaz. Dişi ağrıyan kimse sağ 
işaret parmağını dişi üzerine bassın. Sende eline 
demirden bir çivi alıp Elif harfinin üzerine çiviyi hafifçe 
çakıp; 
 

     �i N�c,�� ./�0@�� �]���5 �B�!�� �{���!   N�c,���� N2$�)M �b/
N��� M N��� M N��� M �52��  

 

Sebbih isme rabbikel a'lâ. Ellezi halaka fesevvâ. 
Vellezî kaddera feheda fehedâ fehedâ. 
 

(Feheda üç defa denir). Ayeti kerimeleri bir (1) defa oku. 
Eğer ağrı geçti ise çivi Elif harfinin üzerinde sabit kalsın. 
Eğer ağrı geçmedi ise bu sefer çiviyi Be harfinin üzerine 
hafifçe çakıp, aynı Ayetleri iki (2) defa oku. Eğer ağrı 
yine geçmezse, çiviyi Cim harfinin üzerine hafifçe çakıp, 
aynı Ayetleri üç (3) defa okursun. Böylece her harfe 
nakilde Ayetleri birer artırırsın. Hangi harfde ağrı 
geçerse, çivi o harfte kalsın. Sonra o levhayı hastaya 
verirsin. Hastada o levhayı güvenilir bir yere bıraksın.  
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    Ağrı geçen harfin üzerindeki çivi orada sabit kaldığı 
müddetçe o ağrı bir daha olmaz. 
 

    42. humma için: Kemali vefki bir yumurta üzerine 
yazıp yumurtayı mavi veya beyaz bir beze sardıktan 
sonra fırında pişir. Hummalı olan kişi bu yumurtayı yiyip, 
kabuğunuda bir beze sardıktan sonra üzerinde taşırsa, 
Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

    43. Baş ağrısı için Bir kağıt üzerine Kemali vefki ve 
vefkin etrafına şu Ayeti kerimeyi: 
 

��3d�!3�        �v����0 �"�� ��d�! N�c,���� ������A������ �
�&����� 
        	
(��2)�� �$	��� �5�� 2F���� �K�(,�� .�M ��d�!��9 	"��� �����C2���

	B(�/�*���    �$��2)�� �]�)��	� N�c,���� ��3d�!3�   �G� �O�5@���� �U�
          	"�2:�� �4���*�� ���9 8��C� ���9 ���	 d�)�9� �G�� ������g ���z�@�	n�#

�l5$3È  �l�(�/�C G�7  
 

Üskün yâ vecea ev sıdâı billezî sekenebihi arşir 
rahmân. Ve ehü mâ sekene fil leyli ven nehâri ve 
hüves semîul alîm. Üskün billezî. Yümsikes 
semâvâti vel arda en tezûlâ lein zâletâ in 
emsekehümâ min ahadin min ba'dihi innehü kâne 
halîmen ğafûrâ. 
yaz. Yazdıktan sonra bu vefki başı ağrıyan kimse 
üzerinde taşırsa, Allah Teala'nın izniyle baş ağrısından 
kurtulur. 
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    44. Kayıp olan kişiden rüyada haber almak istersen: 
Kemali vefki ve vefkin etrafınada şu Ayeti yaz. 
 

         �+������/�� 	",/�#�� ���/�!� �2�/M �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
����\o��� �̂ ��2��A ��� 	B(������������ �G� 	4��F������:��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Felemmâ eslemâ ve 
tellehü lilcebîn. Ve nâdeynâhü en yâ İbrâhîm. Kad 
saddakter rü'yâ. 
Yatacağın zaman vefki sağ yanağının altına koyup: 
 

          .�/�0@�� �]����5 �B�!� �{���! �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
      ��� ?�:13M ����� �G13M �?2(�:��C�	5 K�!�5� 2B	 ,/��  �
�j�$���� �I����X

 �c7�� �c7 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. sebbıh isme rabbekel a'lâ 
allâhümme ersile rûhâniyeti fülân ibni fülânete 
elğâibi bi mevdıı kezâ ve kezâ. 
 

Bu duayı oku. Sonra kayıp olan kişinin mekanına doğru 
yönelip, elinle işaret ederek şöyle dersin. 
 

����F����� .�M .���*�# ?�:13M ����� �G13M���  
 

Yâ fülân ibni fülânete teâlâ fil menâm. 
 

O gece rüyanda o kişiyi görüp, Allah Teala'nın izniyle 
haberini alırsın. 
 

    45. Önemli bir istihare: Çok mühim bir konuya bellilik 
ve açıklık getirmek için, bir kağıt üzerine Kemali vefki ve 
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vefkin etrafına şu Ayeti Kerimeleri yaz. 
 

     �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��     6�� 	4���F�0 ����J���)	9 	4=�5 �2�/M
           ����9�� ���3E�7� ��� 	�3d�<�H\ .�:�$3/���(�� .���5 �K�TM ���9 �c��

  3d�e�� ���2:��M ��d�< "�)�E�F�� 	� �       o.��F̀  .���5 ,G��M ��E7 ���9��
  P���7        ���5 6�� 	"o��5 	"��,/7�� ��F�#�J(���� .�!$	9 H\��& �2����

          �K������� .��� ��3-�:� ���d��� .�F����# ��� 6�� �]�(��� ��3-�:� .�:�5�
     /M .�F����# �h�$�)M 	"�:�d�9 2�J���!� �G��M     	"�o��5 .�,/���# �2�
  �WJ�*�A .�!$	9 2��i�� �£7�� 	"/�*�& �K�����/��  6��� ���M� �2�/M 

�+�F�9��	���� 62�� ��:��� �]�(��� 	̂ ��	# �]�:�����	! 
   

Bismillâhirrahmânirrahîm. Felemmâ raâhü müstekır- 
ran ındehü kâlehâzâ min fadli rabbî liyeblüvenî 
eeşküru em ekfür ve men şekera feinnemâ yeşküru 
li nefsihi ve men kefera feinne rabbî ğaniyyü kerîm. 
Ve lemmâ câe mûsâ limîkâtinâ ve kellemehü rabbü- 
hü kâle rabbi erinî enzur ileyke kâle len terâni ve 
lâkininzur ilel cebeli feinis tekarra mekânehü fesev- 
fe terâni felemmâ tecellâ rabbuhü lil cebeli cealehü 
dekkan ve harra mûsâ saikâ. Felemmâ efâka kâle 
sübhâneke tübtü ileyke ve ene evvelel mü'minîn. 
Bu Ayetleri yazdıktan sonra Tekasür suresinin tamamını 
yazıp, vefkin üzerinede bu yazdıklarını bir defa oku. 
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Sonra bu hirzi başının altına koyup uyursan, Allah c.c. 
ın izniyle rüyanda bütün hakikat olan şeyleri görürsün. 
 

    46. Kayıp olan kişiyi geri getirtmek için: Bir bez 
parçası üzerine Kemali vefki böğürtlen yaprağı 
üzerinede kayıp kişinin ismini yaz. Yaprağı bezin içine 
koyduktan sonra fitil gibi dürüp bir kandile tak. Kandile 
zeytin yağı koyup, Pazar gecesi fitili yak. (Diğer 
gecelerde olur) Fitil yanarken sandal ve lüban 
buhurlarını tüttürerek aşağıdaki Ayetleri oku. Kayıp olan 
kişi Allah Teala'nın izniyle en kısa zamanda geri gelir. 
    Fitil yanarken okunacak Ayetler budur: 
 

          �B�)��� 	"2:���� G����(/	! ���9 	"2:�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
        �+���/�)�	9 .�:$	#���� 2./�0 �$3/�*�#,@� �B(�C2��� �����C2��� ���

   J(���� .�!$	9 H\��& �2����      .�:�5� ���5 6�� 	"o��5 	"��,/7�� ��F�#�
          �G��M �K������� .��� ��3-�:� ���d��� .�F����# ��� 6�� �]�(��� ��3-�:�
         �K������/�� 	"o��5 .,/���# �2�/M .�F����# �h�$�)M 	"�:�d�9 2�J���!�

         ��� 	���9� .��#� �WJ�*�A .�!$	9 2��i�� �£7�� 	"/�*�&   1�M 
	4�5��T�C�� .�M �y$	:���� �G$	��(�9��� �K,7�$�#�� G$3/���*���)�# 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnehü min süleymâne 
ve innehü Bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta'lû 
aleyye ve'tûnî müslimîn. Ve lemmâ câe mûsâ 
limîkâtinâ ve kellemehü rabbühü kâle rabbi erinî 
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enzur ileyke kâle len terâni ve lâkininzur ilel cebeli 
feinis tekarra mekânehü fesevfe terâni felemmâ 
tecellâ rabbuhü lil cebeli cealehü dekkan ve harra 
mûsâ saikâ. Etâ emrullâhi felâ testa'cilûh. Yevme 
nebtışül kübrâ innâ müntekımûn. Ve tevekkel 
meymûn ebâ nûh fî ihdârüh. 
 

    47. Kayıp olan kişiyi geri getirtmek için: Kemali vefki 
mudâaf bir şekilde (Yani birin yerine iki, ikinin yerine 
dört gibi misli misli artırarak) Zühal saatinde kamerde 
hud veya seretan burcunda iken yaz. Ayrıca vefkin dört 
köşesinede kayıp kişinin ismini ve vefkin etrafına da şu 
Ayeti kerimeyi yaz. 
 

��   �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�) �����      L�� 	B3d�� �U�k�� �$	:$3d�#��9
 P����� 8\�.�< SK37 ./�0 H�� ,G�� �l*(���&*  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Eyne mâ tekûnû ye'ti bi 
kümullâhi cemîan innallâhe alâ külli şeyin kadîr. 
 

Bu vefki kayıp kişinin son çıktığı yerdeki mekana 
asarsan, kayıp kişi çok seri bir şekilde geri gelir. 
 

    48. Kayıp olan kişiyi geri getirtmek için: kemali vefki 
değişik bir şekilde iki nüsha olarak şu şekilde yaz. Üst 

satıra Be harfini, sonunada Dal harfini şöyle  ())� yaz. 

Bunun altına Vav harfini sonunada Ha harfini şu şekilde 

 c))  yaz. Be ve Vav harflerinin Dal ve Ha harflerinin 

arasına yukarıdan aşağıya doğru bir çizgi çiz. Dört 
çizginin ortasına He harfini yaz. He harfinin sağına Ze 
harfini, soluna Cim harfini, üstüne Tı harfini, altınada Elif 
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harfini yaz. Vefkin ortasınada kayıp olan kişiyle annesi 
ismini yaz. Vefki bu şekilde yazdıktan sonra vefkin 
etrafına  da şu Ayeti kerimeyi yaz. 
 

��2��� ��� �B�)�B(�C2��� �����C �"�93� .��� 	4��:������M  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Feradednâhü ilâ ümmih. 
Yazılacak vefkin şeklide şu tertip üzerinedir. 
 

 
 

Vefki bu şekilde yazdıktan sonra vefki baklatül hamka 
(Ricle ) ile buhurla. Sonra Bayram günü namaz kılınan 
mihraba veya şehrin en büyük camisine gömersin. 
Bayramdan yedi gün sonra vefki oradan çıkarıp 
kaybolan kişinin mekanına asarsan, Allah Teala'nın 
izniyle çok seri bir şekilde geri gelir. 
 

    49. Horozu ötmeden men etmek: Kemali vefki bir bez 
üzerine yazdıktan sonra bezi zeytin yağının içine batır. 
Bu bezi herhangi bir Horoz'un başına vurursan, Horoz 
bir daha ötmez. 
 

    50. İhtilam olmamak için: Kemali vefki yazdıktan 
sonra vefkin etrafına şu Ayeti kerimeleri yaz: 
 

�)���2)���� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B��9�� ���5�,%���� �\���  
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         ��2�� 8q�E�: SK37 �G�� 	I���,_�� 	B��2:� 	��5�,%����9 �]��5���
         ����c�,�� ,G�� �b�/	i 2B�9 G��)�:�@�� ��3-�F�(�/M 3|�M��C �� �(/�0
         �f���M ��	�,7c�# �G�%�(2e�� ���9 P'���� �B	 2)�9 �f�� ��$J2#�

�	��R��	9 �B	�G  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ves semâ-i vet târik. Ve 
mâ edrâkemet târik. Ennecmüs sâkib. İn külli nefsin 
lemmâ aleyhâ hâfiz. Felyenzuril insâne mimme 
hulik. İnnellezînet tekav izâ messehüm tâifün mineş 
şeytâni tezekkerû feizâhüm mübsırûn. 
İhtilam olan kişi bunu üzerinde taşırsa, Allah'ın izniyle 
fazla ihtilam olmaz. 
 

    51. Hamile kalamayan kadın için: Kemali vefki bir 
tabağa ve vefkin altınada harflerini şu tertip üzere yaz: 
 

                         �  
                         8 �  
                          > 8 �  

                          * > 8 �  
                         )� * > 8 �  
                            )� * > 8 �  
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                          =   )� * > 8 �  
                          ' =   )� * > 8 �  
                         2 ' =   )� * > 8 �  

 

Yazdıktan sonra 45 defa Beş Ayeti, bir (1) defada Âl-i 
İmran suresini tabağın üzerine oku. Daha sonra yazıyı 
su ile silip, hamile kalamayan kadına bu suyu içirirsen, 
Allah Teala nın izniyle kadın çocuğa hamile kalır. 
 

    52. Kaçan köle veya cariyeyi geri getirmek için; Bir 
kağıt üzerine Kemali vefki ve kağıdın arkasınada He 
harfinin hizasına gelecek şekilde kaçanın ismini yaz. 
Vefkin üzerinede 405 defa şu Ayeti kerimeyi oku. 
 

P5���J� �"�*�&�5 ./�0 	"2:�� 
 

İnnehü alâ le kâdir. 
Okuduktan sonra yazdığın vefki kaçanın çıktığı yere ve 
vefkin üzerinede ağır bir taş koyarsın. Allah Teala'nın 
izniyle kaçmış olan köle veya cariye geri döner gelir. 
 

    53. Kaçan köleyi geri döndürmek için: Bir kağıt 
üzerine Zühal saatinde Kemali vefki yaz. Vefkin 
arkasınada kaçan kölenin ismini yaz. Kaçan kölenin 
yattığı yere vefki koyup He harfinin tam ortasından bir 
çiviyi tamamen çakarsan, kaçan köle geri gelir. 
 

    54. çiçek hastalığı için: Kemali vefki bir kağıt üzerine 
yazdıktan sonra yazıyı su ile sil ve bu suyu çiçek 
hastalığı başlayan kişiye içirirsen, Allah Teala'nın izniyle 
hastalık daha fazla ilerlemez. 
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    55. Yılan ve Akreplerin zehrini def' etmek için: Kemali 
vefki gümüşten bir yüzük üzerine Besmele-i şerif ve 
''Kavlühül hakku ve lehül mülk'' Ayeti kerimesiyle şu 
şekilde nakşet: 
 

 
 

Nakşettikten sonra bu yüzüğü yedi gece yıldızlara 
yıldızlat. Her gece yüzüğün üzerine 45 defa Yasin 
suresini oku. Yedi geceden sonra tabağı alırsın. Daha 
sonra Yılan veya Akrep tarafından sokulmuş bir kişi 
yanına gelirse, yüzüğübir tabak suya koy. Bu suyu Yılan 
veya Akrep sokmuş kişiye içirirsen, Allah c.c. ın izniyle 
şifa bulur.  
 

    56. Zalimlerin şerrinden ve korkulardan emin olmak 
için: Otuz gram ağırlığında bir kurşun levha üzerine 
Zühal gezegeninin şerefinde kemali vefki nakşet ve 
üzerine 135 defa şu Ayeti kerimeyi oku. 
 

	B(�/�*��� 	
(��2)�� �$	��� ��� 	B	 d(�E�d�(�)M 
 

Feseyekfîkehümullâhi ve hüves semîul alim.î 
Levhayı meyatü saile ile buhurlayıp, üzerinde taşıyan 
kimse Allah Teala nın izniyle korkulardan ve zalimlerin 
şerrinden emin olur. 
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    57. Orduyu terhil etmek: Askerler bir şehri musahara 
(Kuşatma) ettiklerinde, harf ve havas ilimleri mensubu 

olan bir kişi şu (d,) şekli dört ayrı kağıda yazdı. Daha 

sonra birinci şeklin arkasına 7 defa Kemali vefki, ikinci 
şeklin arkasına 7 defa Kemali vefki, üçüncü şeklin 
arkasına 11 defa Kemali vefki ve dördüncü şeklin 
arkasına 14 defa Kemali vefki yazdı. Daha sonra bu 
dört kağıdı askerlerin ortasına dağınık olarak 
gömmelerini emretti. Gömüldükten üç gün sonra 
askerler rahatsız oldular ve orayı terk ettiler. Bu 
ordudan kalan malları ve kumaşları oranın halkı 
ganimet olarak alıp paylaştılar. 
 

    58. Bir kağıt üzerine Kemali vefki yazıp, yazıyıda su 
ile sil. Bu suyu çocuğa içirirsen, Allah c.c. ın izniyle 
çocuğun ahlakı güzel olur ve annesini iyi emer. 
 

    59. Düşmanı yenmek için: Temiz bir tabağa Kemali 
vefki yazdıktan sonra bu tabağı düşmana atarsan, 
düşman sana karşı yenilir. 
    60. Heybetli olak için: Zühal, kamer veya müşteri 
gezegeni şerefinde ve Zühre gezegeninin onbirinci 
derecesinde, iki gezgenin birleşiminde ve iyi bir vakitte 
geyik derisi üzerine zaferan ile kemali vefki yaz. 
Yazarken güzel kokulu bir buhur yak. Üzerine 1000 
defa Yâ Azîz ismi şerifini okuduktan sonra bu vefki 
üzerinde taşırsan, Allah'ın izniyle büyüklerin, ileri 
gelenlerin ve herkesin gözüne heybetli görünürsün. 
 

    61. Heybetli olak için: Kırmızı bakır bir levha üzerine 
Zührenin tali'ının onbirinci derecesinde, veya Zühre 
gezegeni şerefinde iken ve kamerde iyi bir burçta iken 
Kemali vefki nakşet.  Sonra  bu  vefki  üzerinde  taşıyan 
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kişi, herkese karşı Allah'ın izniyle heybetli olur. 
 

    62. Verem için: Perşembe günü iyi bir saatte veremli 
uzvun üzerine Kemali vefkin harflerini yazarsan, Allah'ın 
izniyle şifa bulur. 
 

    63. Düşmandan intikam almak ve herhangi bir 
azasını iptal etmek istersen: Düşmanın şekline çok 

benzeyen bir suret (Heykel) yap. Şeklin başına Elif (e) 
harfini, sağ omuz başına Vav ( ) harfini, sol omuz 

başına Ha (') harfini, sağ tarafına Ze (=) harfini, sol 

tarafına Cim (>) harfini, kalbinin üzerine He ()�) harfini, 

sağ bacağına Be (8) harfini, sol bacağına Dal (*) 
harfini, fercine veya zekerine Tı (2) harfini yazıp, şeklin 

üzerine 45 defa Beş Ayeti oku. Daha sonra eline bir 
bıçak al ve o bıçakla şeklin herhangi bir uzvunu 
kesersen, düşmanının o uzvu iptal olur. Eğer şeklin 
başını kesersen düşmanın ölür. Kestiğin parçalarıda 
ateşte yakarsın. Bu mesele denenmiş olup sahihtir. Sen 
yinede Allah Teala dan kork!  
 

    64. Siyatik hastalığı için: Gümüşten bir levha üzerine 
Altın kalemle Kemali vefki yaz. Siyatik hastası olan kişi 
bu levhayı üzerinde taşırsa, Allah Teala’nın izniyle şifa 
bulur ve siyatiği geçer 
 

    65. Müşteri celbi için Elakkad şöyle dedi: Ebu Yusuf 
el Halebi isimli bir kişi bana gelip halini arzetti. İşlerinin 
çok bozuk gittiğini ve zararda olduğunu söyledi. Ben bu 
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kişiye aşağıda gelecek olan iki şekli üç nüsha üzerine 
yazdım ve eşyalarının arasına dağınık olarak koymasını 
emrettim. Daha sonra Allah Teala ona çok müşteri 
gönderdi, iyi satış yaptı ve çok kazandı.  
    İki şeklin sureti budur: (Matba hatasından dolayı 
kitabın orjilalinde şekiller yazılmamıştır Mütercim). 
 

    66. Üzüntü ve musibetleri gidermek için: Seretanın 
tali'ında kamerde Hamel burcuna düşmüşken Zühal 
veya merihe bakarken, harflerden saim olup bütün 
nahıslardan adedi olup kamer seretan burcunda iken 
kalemini traş et. Daha sonra Kemali vefki seretanın 
tali'ında bir kağıt üzerine yaz. Üzüntülü, kederli ve 
musibetli olan kişi bu vefki üzerinde taşırsa, Allah Teala 
nın izniyle bunlar üzerinden gider. 
    Hapiste olan bir kimse bu vefki üzerinde taşırsa, en 
kısa zamanda dişarı çıkar ve sıkıntıları biter. 
    Bağlı olan bir kişinin avucuna bu vefki yazarsan, 
Allah'ın izniyle bağı çözülür. 
 

MÜFREDAT VEFKİ VE ÖZELLİKLERİ 

    Bu harflerin, Elif cim he ze tı (2 = )� > �) üçlü vefkte 

yerlerine konulmasından oluşan şekle müfredat (Tek) 
denir. Çünkü 1. 3. 5. 7. ve 9. hanelere konulduğundan 
dolayı müfredat denmiştir. 
    Müfredat vefkinin şekli budur: 
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MÜFREDAT VEFKİN HAVASSI CELİLESİ 
    1. Hasmının kötü konuşmaması için: Müfredat 
harflerini sol elinin baş parmağının tırnağına yazıp, 
üzerine 25 defa Beş Ayeti oku. Sonra düşmanının yan 
tarafına otur ve düşmanın konuştuğu zaman baş 
parmağını avucunun içine al. O anda düşmanının nefsi 
küçülür ve sana karşı kesinlikle konuşamaz. 
 

    2. Müfredati bir kılıç üzerine yazup bu kılıçla kavgaya 
girersen karşındaki kim olursa olsun Allah Teala'nın 
izniyle hasmını yener. 
    Bu kılıçla bir orduda savaşırsan, karşındaki düşman 
ordusundan kim olursa olsun, senin karşında yenilir. 
 

    3. Sağ eline bir avuç üzerine 25 defa müfredatı 

(C2�D))��P��) oku. Toprağı düşmanların yüzüne doğru 

atarken beş (5) defa şu Ayeti kerimeleri: 
 

    �����C2��� ��� �B�)���B(�C2���     2��d��� �̂ �(�9�5�f�� 	̂ �(�9�5 ��9�� 
        �K�� ��	�o��� G$���$	� 	
������� 	�H�n� 	(�! .�9�5 H��  3?�0�2)���

 o��9��� .����� 3?�0�2)���� �B	�	�	0�$�9  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve mâ rameytü iz 
rameyte ve lâ kinnallâhe ramâ seyühzemül cemu ve 
yüvellûned dübür. Belis sâatü mevudühüm ves 
sâatü edhâ ve emer. 
 

Oku. Düşman ordusu bozguna uğrar. Eğer rüzgar 
düşman ordusuna doğru eserken atarsan, yenilgi daha 
da büyük olur. 
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    4. Bevl bağlamak için: O kişinin bevl ettiği toprağı al 
ve yere serip, üzerine müfredatı yaz. Sonra bu toprağı 
köpeklerin bevl ettiği yere koy. Daha sonra bu toprağı 
bir bezin içine koyup, bezide ağaç kökünün dalı ile 
bağla. Sıkıca bağladıktan sonra bu bezi güneşe 
koyarsan o kişinin bevli bağlanmış olur. 
 

    Eğer, bezin ağzını açıp toprağıda çıkartmazsan, o 
kişi helak olur. Sen! Allah'tan kork. 
 

    5. matlubun eserinden bir parça alıp, üzerine 

matlubun ismiyle birlikte Müfredatı ( C2�D)��P��) yaz. Bezin 

içerisine dişi keklik kalbini koyup bezide düğümle. Daha 
sonra bu bezi çorak bir yere göm. Sonra yanan bir köz 
alıp, bu közü dişi katır bevli ile söndür.  
 

    Közü söndürürkende şöyle: 
 

        ���0 ��� �\��)�F�� ���0 ?�:13M ����� �G13M��� �]��2��� 	U�kE���  
 ���7 ?�:13M  ��������� �4�c�� 	U�kE���    �B	 �F�(�� K(�C�� �6�$������� �

        ���9�� ����! �B� ������ ���(�� ���9 ��F�/�*�&�� G$	 ���e����9 ���(����
����! B� �E�/�i  

 

Etfe'tü himmeteke yâ fülân ibni fülânete anin nisâi 
ev an fülânete kemâ etfa'tü hâzihil cemrate bil bevli 
Ve hîle beynehüm ve beyne mâ tehûn. Ve cealnâ 
min beyni eydîhim sedden ve min halfihim seddâ. 
 

dersin. Eğer bu bevli o kişiyi gçrdüğün yerde dökersen, 
o kişinin bevli bağlanmış olur. Bu bab bu amellerin en 
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şiddetlilerindendir. Allah'tan kork ve zalimlerden 
başkasına kullanma! 
 

    6. Düşmana baş ağrısı verdirmek için: Müfredat 
vefkini beş dirhem ağırlığındaki bakır bir levha üzerine 
nakşet veya bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, 25 defa 
Beş Ayeti, 25 defada şu Ayeti Kerimeleri: 
 

�)���       	B	�����nM PO���9 B� ��$3/3� .�M �B(�C2��� �����C2��� ��� �B 
       �M W����-�: ��-�FM PB(��� P��c�0 �B	 ��� �lj���9 L��� ��$	�oF�� . 

PB(�J�! .�:�� 6�JM  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Fî kulûbihim maradun 
fezâdehü mullâhi meradan ve lehüm azâbün elîm. 
Fenazara nazraten fin nücûm. Fekâle innî sekîm. 
 

Kibrit ile buhurlayarak oku. Sonra bu vefki değirmen 
taşının altına koyarsan, vefk orada gömülü olduğu 
müddetçe zalimin başı ağrımaya devam eder. 
 

    7. Müfredat vefkini aşağıdaki şekle göre arabi ayın 
son Cumartesi günü birinci saat olan zühal saatinde 
pişmemiş çömlek parçası üzerine, siyah mürekkep ve 
sarımsak suyu ile yaz. Hantit ve hanzal ile buhurlayarak 
25 defa Beş Ayeti, 25 defada şu azimeti: 
 

        �$�3/,7�$�# 8v$�3%� 8v$3��g 8v$3%�� 8v$3%�& 8v$3��
          ?��:13M ������ �G1�3M �K(�C������ �\����!@�� �4�c�� ���2�	i���
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  �l�$	&	� �q���%�: �G� �K��� ���9 �G�d����� �c�� ���9 	4$	&���i���
    	 �F�*�/�: ��� ����5������ .�/�0 ���2�	��FM    ������A� �2F�*� ���7 �B

W@$	*�E�9 ��� 	��9� G�7�� �̂ ��2)�� 
 

Etûşin cetûşin hetûşin zetûşin tatûşin tevekkelû yâ 
huddâme hâzihil esmâ-i bi terhîli fülan ibni fülanete 
ve ahricûhü min hâzel mekân. Min kabli en natmise 
vücûhen alâ edbârihâ ev nelanehüm kemâ leannâ 
eshâbes sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. 
oku. Okuduktan sonra bu vefki kötü komşunun yoluna 
veya eşiğine gömersen, Allah Teala hazretlerinin izniyle 
en kısa zamanda mekanından çıkar ve orayı terkeder. 
    Yazılacak Müfredat'ın değişik şekli budur: 
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    8.. Azgın olan düşmanı hastalandırmak için: Müfredat 
vefkini yukarıdaki şekli gibi kırmızı çömlek parçası 
üzerine, Salı günü birinci saat olan merih saatinde 
düşmanın olan kişinin ismiyle yazdıktan sonra, kibrit ve 
hanzal ile buhurlayarak 25 defa Beş Ayeti, 1000 defada 
saf bir topraktan çamur yap ve bu çamurla Hümeze 
suresini oku. Sonra yazıyı su ile silip, bu su ile 
düşmanının şeklini yap. Şeklin üzerine düşmanının ve 
annesinin ismini yaz. Şeklin yüzünü kömür ile boyayıp, 
yüzünede böğürtlen dikenini batır. Biri büyük altı tanesi 
küçük yedi tane iğne al. Küçük iğnelerin ikisini gözüne, 
ikisini kulağına, birini ağzına, birinide burnuna batır. 
Büyük olan iğneyide beyninden batırıp, kıçından çıkar. 
Bundan sonra bu şekli karanlık bir yere veya mecusi 
kabrine gömersen, düşmanın olan o kişi hiç 
kurtulamayacağı bir hastalığa yakalanır.  
 

    9. Düşmanı hastalandırmak için: Arabi ayın 28. veya 
29. gününe rastlayan Salı günü birinci veya sekizinci 
saatte üç parmak genişliğindeki saf bir çelik levha 
üzerine düşmanının ismi ile bile birlikte müfredatı 
yukarıdaki şekli gibi nakşet. Eğer, düşmanını 
hastalandırmak istersen, yumuşak bir ateş üzerine 
levhayı koy. Eğer, düşmanını helak etmek istersen, 
levhayı kuvvetli bir ateş üzerine koyduktan sonra Levha 
ateşin üzerinde iken sende hantit ve sabır buhurlarını 
yakarsın. 
 

    10. Kötü kadından devamlı kan akıtmak için: 
Müfredat vefkini yukarıdaki şekli gibi kurşun bir levha 
üzerine Salı günü merih saatinde, kötü kadının ismi ve 
annesinin ismiyle, vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri 
nakşet.  
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�)���        ��l:$	(	0 �O�5@�� ��:��2�M�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B
          �U�f .�/�0 	4���F�/���C�� �5��3���� 8��9� ./�0 L\������ .J�����M

     ���� }\��n�& ��F�F	(�0��� N�����# 8�	!	��� 8y��$���   �)�� ���E37 G�7 �� �B
 �����9 ��� �� �(!��	9�� �� � .     �̂ ��:�f��� �̂ ,J�e�:� L\���2)�� �f��

   �̂ ,J	C�� �� ������   ����� �U2�	9 	O�5@�� f����   ?�:13M �I�/	A �̂ J
          ���� �G���������� �K,7�$�#�� �����C� ��� �I�&� �� �9�� ?�:13M �̂ �F��

  ?�:13M �̂ �F�� ?�:13M*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve feccernel arda uyûnen 
feltekâl mâü alâ emrin kadkudir. Ve hamelnâhü alâ 
zâti elvâhın ve düsür. Tecrî bi a'yüninâ cezâen limen 
kâne küfir. Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ. İzes 
semâ-i ünşakkat. Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. Ve 
izel ardu müddet. Ve elkat. Sulbe fülanete binti 
fülanete demehâ ecib yâ ahmer ve tevekkel bi 
ceryâni demi fülanete binti fülanete. 
Nakş ettikten sonra kibrit ve sandalı ahmer buhurlarını 
tüttürerek 25 defa Beş Ayeti, 25 defada Zilzal suresini 
oku. Daha sonra kurşun levhanın bir tarafını delip, 
delikten kırmızı ipek bir fitil geçir. Levhanın üzerine 
siyah bir tavuk veya siyah bir kuş veya siyah bir karga 
kes. Ama kuşu keserken sol elin arkanda olmalı ve kan 
levhanın üzerine akmalıdır. Bundan sonra bu levhayı bir 
kanalın veya bir akar suyun veya nehrin altına göm ve 
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ipek iple yukarıdan bağla. Allah Tealanın izniyle o kötü 
kadından kan akar. Bozmak istediğin zaman levhayı 
sudan çıkar, o kadın eski haline döner 
 

   11. Düşman evini harab etmek için: Müfredat vefkini 
yukarıdaki şekli gibi pişmemiş çömlek parçası üzerine 
arabi ayın son Cumartesi günü zühal saatinde katran ile 
yaz. Hantit ve kibrit ile buhurlayarak 25 defa Beş Ayeti, 
9 defada şu Ayeti Kerimeyi oku: 
 

        ����c�,�� �����i� N�c,���$	� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
7       ���e������ �62�@� �B���5����� ���9 ������d��� �K��� ���9 ��	�E

 �G� �B	��F�F���9      �B	 	:$	R	C �B	 	��*�:��9 �B	 2:� �$oF��� �$	&	��[��
          �hc���� �$	��)������ �B� 3m�(�C ���9 L�� 	B	 (�#ZM ��� ���9

	 �#$	(�� G$	����[�� �I�0o��� 	B� ��$3/3� .�M�B� �����k�� �B  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hüvellezî ahracellezîne 
keferû min ehlil kitabi min diyârihim li evvelil haşri 
mâ zanentüm en yahrucû ve zannû ennehüm mâ 
niatühüm husûnühüm minallâhi feâtâ hümullâhü 
min haysü lem yahtesibû ve kazefe fî kulûbihimür 
ru'be yahribûne büyûtehüm bi eydîhim. 
    Okuduktan sonra yazıyı hamam suyu ile sil. Bu suyu 
düşmanın olan zalimin evine serpersen, o zalimin evi 
harab olur. Hiçbir zamanda Allah Teala nın izniyle tamir 
olmaz. 
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    12. Müfredat vefkini yukarıdaki şekli gibi herhangi bir 
Arabi ayın son Salı günü Merih saatinde yufka ekmek 
üzerine yaz. Haltit ve kibrit ile buhurlayarak 25 defa Beş 
Ayeti, 25 defada Ra'd suresini oku. Sonra bu yufkayı 
beş tane köpeğe yedir. Yedirirkende şöyle: 
 

2n�9�� �G13M �B��� �$3/37	4���/�& �$3� 
 

Külû lahme fülan ve mezzekû cildeh. 
dersen, o kişi en kısa zamanda helak olur. Sen yinede 
Allah c.c. tan kork! 
 

    13. Cebbar zalimi mekanından çıkartmak için: 
Müfredat vefkini yukarıdaki şekli gibi bir kağıt üzerine 
Çivit boyası ile yaz. Kibrit ve hantit buhuru tüttürerek 25 
defa Beş Ayeti, 25 defada Ra'd suresini oku. Bundan 
sonra bu kağıdı cebbar zalimin eşiğine gömersen, o 
zalim cebbar kişi en kısa zamanda mekanından ayrılır. 
 

    14. Helak etmek: Ölü için yanmış bir mum al ve tali'ın 
Aslan burcunda iken helak etmek istediğin kişinin o 
mumdan suretini yap. Suretin üzerinede bakır bir kalem 

ile toprak harflerini (3 4 5 6 7   8) nakşet. Sureti 

kibrit ve haltiti ile buhurlayıp, üzerindede müfredat 

( C2�D)��P��) yazılı bir bıçak ile o suretin kafasını kes. Allah 

Teala'nın izniyle o kişi o anda helak olur. 
 

    15. Tefrik etmek için: Siyah bir Kedi kulağı al. Sonra: 
 

?�:13M �̂ �F�� ?�:13M �$3JS/� 
 

Tallikû fülânete binti fülâneh. 
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    16. İki kişiyi birbirinden ayırmak için: Beşli vefki şu 
tertip üzere yaz. 
 

 
Boş olan haneye Ateş harflerini, (/ 0 1 # 2 )))� �) 
ayıracağın kişilerin isimlerinide ateş harflerinin altına ve 

isimlerin altınada su harflerini (f A B @ . ' *) yaz. 

Sonra bu yazdığın vefki ayıracağın o iki kişiden birinin 
tabiatına göre kullanırsın. (Yani tabiatı ateş ise ateş 
altına gömersin. Tabiatı toprak ise eşiğine veya mezara 
gömersin. Tabiatı hav aise rüzgara karşı asarsın. 
Tabiatı su ise suyunu içirir veya akar suya dökersin). 
    O iki kişinin arasına o anda ayrılık girer ve 
birbirlerindan nefret ederek ayrılırlar. 
 

    17. Bir kadını evlilikten men etmek için: Bir kağıt 
üzerine Müfredat vefkini yaz. Vefkin ruhlar hanesine 
evlilikten men etmek istediğin kadının annesi ile ismini, 
arasınada erkeğin ismini yaz. Vefkin etrafınada şu Ayeti 
kerimeleri yaz: 
 

�)������(���� �B	 �F�(�� K(�C�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B ��9  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve hîle beynehüm ve 
beyne mâ yeştehûn. İnnâ erselnâ aleyhüm rîhan 
sarsaran fî yevmin nahsin müstemir. Tenziun nâse 
keennhüm a'câzü nahlin münkair. Kâle yâ leyte benî 
ve beyneke bu'del müşrikîne febi'sel karîn. Lâ 
yectemiâni hattâ yelicel cemelü fî semmil hıyât. 
Yazdıktan sonra bu vefki Keçi boynuzuna koyup, 
Çarşamba günü bir Yahudi kabrine veya herhangi bir 
yere gömersin. O iki kişi asla birbiriyle evlenemez. 
 

    Eğer, kötü bir komşuyu defetmek istersen; Vefki 
hamam suyu ile silip, suyunu o kişinin evine serpersen 
kötü komşu o yeri terk eder. 
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    Vefkin vasat hanesindeki He herfinin üzerine Kadının 
ismini, He harfinin altına erkeğin ismini, onun altınada 
kadının annesinin ismini yazarsın. 
 

    18. Zalim bir cebbarı görevden azletmek istersen: 

Fare kanıyla köpeğin omuz kemiğine müfredatı (C2�D��P��) 
yaz. Kemiğin üzerinede Ra'd suresini 25 defa oku. Bu 
kemiği azletmek istediğin kişinin evine gömersen, o kişi 
Allah'ın izniyle azlolur. 
 

   19. Hastanın hastalığını bilmek için: Müfredat vefkin 
hava unsurunu hastanın avucuna, hastanın 
parmaklarınada müfredat harflerini şu tertip üzere; Sağ 

baş parmağına Elif (أ) harfini, işaret parmağına Cim (ج) 

harfini, orta parmağına He (هـ) harfini, yüzük parmağına 

Ze (=) harfini, serçe parmağınada Tı (2) harfini 

yazdıktan sonra parmakların üzerine 25 defa Beş Ayeti, 
25 defada şu Ayeti Kerimeleri oku: 
 

   2��� �����C2��� ��� �B�)��   �b�*�R�M �5$oR�� .�M ���E	:�� �B(�C
          L�� H\��< ���9 ,@�� �O�5@�� .�M ���9�� �U��$��2)�� .�M ���9
          H\���& �2���� G�	�3-�F�� P���(�� �B	��f��M N���i3� �"(�M ���E	: 2B3u
         ���3-�:� .�:�5� ���5 6�� 	"o��5 	"��,/7�� ��F�#�J(���� .�!$	9

�(���          �G���M �6�������� .��� ��3-�:� ���d��� .�F����# ��� 6�� �]
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        �K�����/�� 	"o��5 .,/���# �2�/M .�F����# �h�$�)M 	"�:�d�9 2�J���!�
          6��� ����M� �2�/M �WJ�*�A .�!$	9 2��i�� �£7�� 	"/�*�&

�F�9��	���� 362�� ��:��� �]�(��� 	̂ ��	# �]�:�����	!�+  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve nüfiha fis sûri fesaıka 
men fis semâvâti ve men fil ardı illâ men şâ-allâhü 
sümme nüfiha fîhi uhrâ fe izâhüm kıyamün 
yenzurûn. Ve lemmâ câe mûsâ li mîkâtinâ ve 
kellemehü rabbühü kâle rabbi erinî enzur ileyke kâle 
len terâni ve lâkininzur ilel cebeli feinis tekarra 
mekânehü fesevfe terâni felemmâ tecellâ rabbuhü lil 
cebeli cealehü dekkan ve harra mûsâ saikân 
felemmâ efâka kâle sübhâneke tübtü ileyke ve ene 
evvelül mü'minîn. 
Okuduktan sonra hastanın haline bak. Eğer hasta 
bayılırsa Cin hastasıdır. Hasta gülerse sihirdir. Hasta 
ağlarsa tabiattandır. 
 

    20. Köpeğin ısırdığı yara için: Beş adet yufka ekmek 

üzerine Müfredatı (C2�D))��P��) yazıp üzerinede Vakıa 

suresinin başından 14. Ayetin sonu olan ''Ve kalilün 
minel ahirin'' e kadar 25 defa oku. Bu yufkaları köpek 
tarafından ısırılmış kişiye yedir. O kişi Allah Teala'nın 
izniyle şifa bulur. 
 

    21. Suçsuz yere hapiste yatan birini kurtarmak 
istersen: Bir kağıt üzerine müfredat vefkini yaz. Güzel 
bir buhur yakarak 25 defa beş Ayeti kerimeyi 25 defada 
şu Ayeti kerimeyi vefkin üzerine oku: 
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        �(��� �]2:�� 6�� 	"��,/7 �2�/M �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)�� ���$
P+�9� P+�d�9 ��F�����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Felemmâ kellemehü kâle 
innekel yevme ledeynâ mekînün emîn. 
Sonra bu yazılıyı hapisliye ver. Mahkum olan kişi bunu 
kolunun başından sokup boynundan çıkarırsa, Allah 
Teala hazretlerinin izniyle en kısa zamanda hapisten 
kurtulur ve hürriyetine kavşur. 
 

    22. Hapisliyi kurtarmak: Hapisli kişinin ayağının 
altından bir miktar toprak alıp, o Toprağı yumurtanın 
beyazı ile yoğur. Kuruduktan sonra üzerine müfredat 
vefkini nakşet. Hapisli olan kişi bunu üzerinde taşırsa, 
Allahc.c. ın izniyle en kısa zamanda hapisten kurtulur. 
 

    23. Hapisliyi kurtarmak: Bu amel defalarca tecrübe 
edilmiştir. Gümüşten bir yüzük yapıp kamer bedrinde 
iken, üzerine müfredat vefkini nakşet. Ama her harfi 
yazarken Ayetel kürsiyi 7 defa okursun. Her harfte 7 
defa Ayetel kürsiyi okuduktan sonra şu duayı okursun. 
 

   ���i� �\����!@�� �4�c�� ���2�	i���     ����9 W?��:13M ����� �G13M �$	&
          �"���������� 8̂ ���� �����!� .�M �?��n�F����� �4�c�� ���9 ��� �����)��

�U����/d��� �4�c�� �b����  
 

Yâ huddâme hâzihil esmâi ahricû fülân ibni fülânete 
mines siccini ev min hâzihil menzileti fî esrau vaktin 
ve akrabehe bi hakki hâzihil kelimât. 



ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN-------------- 179 

Ama Tı harfine geldiğinde 7 defa Taşin ( C0!)�g) dersin. 

Sonra bu hatemi iki adet mum üzerine tab edersin. Bu 
mum parçasının birisi hapisliye verilir, diğeri ise 
hapishanenin bulunduğu yere gömersin.  
    Eğer amelinin çok hızlı bir şekilde olmasını istersen, 
nakş ederken ve gömerken ud senderus ve lübani 
zeker buhurlarını yakarak Ayetel kürsi ile beraber 
azimeti 7 defa okursan, hapisli kişi Allah c.c. ın izniyle 
en kısa zamanda çıkar. 
 

    24. Muhabbet ve tehyic için: Müfredat vefkini 
Perşembe günü zühre saatinde bir yumurta üzerine, 
vefkin vasat hanesine matlubun annesi ismiyle ve vefkin 
etrafınada şu Ayeti Kerimeyi_ 
 

         �B�	 2:�� 3?2F����� �̂ ���/�0 ��J��� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
G�	��T��	��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lekad alimetil cinnetü 
innehüm le muhdarûn. 
 

Yazdıktan sonra cavi, lüban ve kizbere ile buhurlayarak, 
Beş Ayeti 25 defa oku. Sonra hafif yanan bir ateşin 
altına gömüp 25 defa şu Azimeti oku: 
 

     8v$	�d�(� 8v$	�d���g 8v$	�d�(�� 8v$	�d�(�& 8v$	�d���
       �I�/� ������C���� �~(�(� ���� �\����!@�� �4�c��� ���2�	i��� �$3/,7�$�#

 �lC��$��� ?�:13M �̂ �F�� ?�:13M �?2������� ?�:13M ����� �G13M�lC��$���  
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 K���*���K���*��� ?�0�2)�� ?�0�2)��  
 

Eykemûşin Ceykemûşin Heykemûşin Zeykemûşin 
Taykemû- şin tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâ-i 
bi bi tehyîci ve ihrâki kalbe fülan ibni fülanete bi 
mehabbeti fülanete binti fülanete elvâhan elvâhan 
elacele elacele essâate essâate  
 Üç veya yedi gün sonra matlubun seni gördüğü an 
heyecanlanır ve sana büyük bir muhabbet duyar. Bir an 
olsun yanından hiç ayrılmak istemez. 
 

    25. Muhabbet için: Müfredat vefkini hayvan boynuzu 
üzerine Bukalemun kanı ile matlubun ve annesinin ismi 
ile yazdıktan sonra vefkin üzerine 25 defa Beş Ayeti 
oku. Bu boynuzu yumuşak bir ateşin altındaki küle 
gömersen, Allah c.c. ın izniyle matlubun sana çok 
büyük bir muhabbet duyar. 
 

    26. Muhabbet için: Bu muhabbet öyle bir muhabbettir 
ki, muhabbeti birisinden diğerine aktarmaktır. 
    Oda şöyledir; Matlubun yalın ayak yürürken ayağının 
altından bir miktar toprak al. Toprağı alırkende şöyle: 
 

?�:13M �̂ �F�� ?�:13M��� �]	#�c�i� �+S%�� �c�� 	U�c�i� ���7  
 

Kemâ ehaztü hâzet tâni ehaztüke yâ fülânete binti 
fülâneten. 
dersin. Sonra bu toprağı yoğurup matlubunun şeklini 
yap. Suretin üzerinede müfredat vefkini yaz. Şekil 
kuruyup, koyun cima yaptıktan sonra ondan akan 
rimkeden alıp, şeklin yüzüne sür. Sonra bu şekli kendi 
evinin eşiğine göm. Daha sonra yedi erkeğin 
matlubunun ismine yapılmış olan yemek artığını alıp, 



ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN-------------- 181 

sinsi bir köpeğe yedir. Köpeğe artığı yedirirken üç (3) 
defa şöyle: 
 

       ?�:13M �̂ �F�� ?�:13M ���0 ?�:13M ����� �G13M KÈ   �?�/�E�X7 
         ���9 ./�0 ��� ./�0 	"�#���5�� �"�#1�A ���0 G1	)d��� �G13M

 ?�:13M �����        G1�3M .�/�0 ��� .�)�E�: ./�0�� �]l#�c�i���  
�"�93� .��� .�!$	9 ���5 ���7 �]	#�����5 

 

Ğafele fülân ibni fülânete an fülânete binti fülânete 
ke ğafletil kesülâne an salâtihi ve radethü alâ ev alâ 
min fülân ibni fülânete ve ehaztüke ve alâ nefsî ev 
alâ fülân radedtüke kemâ rade mûsâ ilâ ümmih. 
dersin. Matlubun olan kişi bir an sensiz duramaz. 
 

    27. Her türlü dilekler için: Müfredat vefkini avucuna 
yazdıktan sonra hacetini giderecek olan kişinin yanına 
girdiğinde muradın hasıl olur. 
 

    28. Bir kişiyi yolculuktan men etmek için: Müfredat 

harflerini şu şekilde   � > ))� = 2 ters olarak, seferden 

men etmek istediğin kişinin elbisesinin parçasına 
ismiyle beraber yaz. Bu yazdığın parçayı siyah bir 
eşeğin kazığına asıp, asarkende 25 defa: 
 

        ���7 ���d��� 3�2�	0 	"� ��o��0@H ���	�	[��� ��	���5� �$���  L�� �4
        ������0�J��� �
�9 ��	�	*��� K(���� �B	 %2�_M �B	 u ��*���:�  	4���:������M
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Ve lev erâdül hurûce lehü uddeten ve lâkin 
kerihallâhünbiasehüm fesebattahüm ve kîlekudû 
meal kâidîn. Feradednâhü ilâ ümmihi key tekarru 
aynühâ velâ tahzene ve lita'leme enne va'dallâhi 
hakkun ve lâkinne ekserahüm lâ ya'lemûn. Feduribe 
beynehüm bisûrin lehü bâbün bâtınühü fîhir 
rahmetü ve zâhiruhü min kablihil azâb. 
    Bu Ayetleri oku. Sonra kazığı olduğu yere çakarsın. 
Kazığı çakarkende: 
 

       � ��F	� ��� ���9�� �]	#�c�i� .�:�� ���#�$��� �� o��   G1�3E���� �]	��*/
�5�	����� ��	*�J�� �]��$�C ,@�� 36�	n��@�� 36$	���@ �]	#�����!  

 

Eyyühel veted innî ehaztüke ve min hâhünâ 
kala'tüke ve li fülâne semertüke lâ yehûlü ve lâ 
yezûlü illâ havlek yakud ve yedûr. 
deyip, yedi defa kazığın etrafında dönersin. Kazığıda 
çıkarttığın yere çakarsın. O istediğin kişi gitmek istediği 
yere asla gidemez. 
 

    29. Kara sevda için: Müfredat harflerini ters olarak Tı 

Ze He cim Elif (  � > ))� = 2) Kulkas yaprağına yazıp, 

yaprağın üzerine 25 defa Beş Ayeti, bir (1) defa Kehf 
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suresinin başından 63. Ayetin sonuna kadar ve 25 
defada şu Ayeti Kerimeyi oku: 
 

         ���9 ����= .��� ��:��� �0 ��J��� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
�)�FM 3K����l9�n�0 	"� �����: �B��� �. 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lekad ahidnâ ilâ 
âdeme min kablü fenesiye ve lem necid lehü azmâ. 
Okuduktan sonra kara sevdalıya aç karınla yalatırsan, 
yaladığı an aşık olduğu kişiyi unutur ve ona dönmez. 
 

      30. Deniz avı için: Yakalamak istediğin balığın 

şeklini mumdan yapıp, şeklin başına Tı (2) harfini, sağ 

tarafına Ze (=) harfini, sol tarafına Cim (>) harfini, 

karnına He ( ))�) harfini, kuyruğunada Elif (e) harfini ve 

etrafınada şu Ayeti Kerimeleri yaz:  
 

         �G���(�J���/�� ������������� �����9 �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
   ��� �]��2)�� 	
(���& 	�	T����     ��F�*����M �G�d����� �c�� . �B	�

�l*���&  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Maracel bahreyni 
yeltekiyân. Yah-duru cemî-ıs semki ilâ hâzel mekân. 
Fecema'nâhüm cemâ. 
Yazdıktan sonra 25 defa Beş Ayeti oku. Bu mumu 
ağına bağlayıp denize atarsan, balıklar sana Allah 
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Teala nın izniyle cem olur. Ama bu amel Cuma günü 
Cuma namazı vaktinde olsun. 
 

MÜZDEVİCAT VEFKİ VE ÖZELLİKLERİ 

    Yazılışı Beduh ( ' �()��) tersi ise Havdeb ( 8�*�)��) tir. 

Müzdevicatın lügat manası çift demektir. Üçlü vefkte çift 
olan hanelere rastgelen harfler içinde bu kelime 

kullanılmış olup, bu harflerden Be Dal Vav Ha ('   * 8) 

oluşmuştur. Üçlü vefkte, 2. 4. 6. ve 8. hanelere 
konulmuştur. Muhabbet ve kabul için kullanılır. 
    Müzdevicat vefki budur: 
 

 
 

MÜZDEVİCAT VEFKİN HAVASSI CELİLESİ 
    1. Herkesin seni sevmesi için: Kendi alnına veya sağ 
gözünün kapağına baş parmağına hurufu mukatta' 
olarak müzdevicat harflerini ('   * 8) yaz. Eğer baş 

parmağına yazmak istersen mürekkeple yaz. Yazdıktan 
sonra 20 defa Beş Ayeti ve 20 defada şu Ayeti 
Kerimeyi: 
 

��       �$	:$3d�#@ �$	F�9= ����c,��� o����� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)
�!$	9 ����f= ����c,��7�G�7�� �$3��� �2��9 L�� 	4�2���M . 
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���F�0�� (�&�� ���  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ eyyühellezîne âmenû 
lâ tekûnû kellezîne âzev mûsâ feberrâ hüllâhü 
mimmâ kâlû ve kâne ındallâhi vecîhâ. 
oku. Böylece kiminle karşılaşırsan, seni sever ve 
konuşmanı kabül eder. Kimin yanına girersen sana 
karşı gözleri sevgiyle dolar. Bu ameli Perşembe günü 
birinci veya sekizinci saatte yaparsın. 
  

    2. Heybetli olmak için: bir Geyik derisi veya hurma 
yaprağı üzerine müzdevicat vefkini yazıp, vefkin üzerine 

400 defa Vedûd (* �*� ) ismini, 400 defada Bedûh (' �(��) 
ismini, okuyup, derinin veye hurma yaprağının içine 
Yılan dili koy. Bunu üzerinde taşırsan, herkese karşı 
heybetli ve sözü geçerli olursun. Hatta her görende 
sever ve sana hürmet eder. 
 

    3. Müzdevicat harflerini sarı ve kırmızı renkli bir elma 
üzerine, Pazar günü birinci veya sekizinci saatte 
veyahutta Cuma günü birinci veya sekizinci saatte 
tükürüğün ile yaz. Yazdıktan sonra elmayı sandal ve 
kust ile buhurlayıp, sarı renkli bir beze sar. İstediğin 
kişiye bu elmayı ver. Bunu koklayan kişi, sana büyük bir 
muhabbet duyar. 
 

    4. Muhabbet için müzdevicat harflerinden meydana 

gelen Bedûh ( ' �()��) ismini bir bıçak üzerine yaz ve 

bıçağın üzerine Beş Ayeti 20 defa okuduktan sonra, 20 
defada Bedûh ismini buhur tüttürerek oku. Daha sonra 
bu bıçakla tatlı bir şey kesip bunu matlubuna yedirirsen, 
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matlubun olan kişi seni çok sever. 
 

    5. Muhabbet için müzdevicat harflerini Be dal vav ha 

('   * 8) bir tabağa 20 defa yazdıktan sonra, buhur 

tüttürerek 20 defa Beş Ayeti 400 defada Bedûh ismini 
okuyup, tabaktaki yazıyı su ile sil. Bu suyu matlubunun 
yemeğine dökersen, seni çok şiddetle bir muhabbetle 
sever. 
 

    6. Beduh ismini güzel bir şeyin üzerine talibin ismi ile 
birlikte yazıp, matlubuna bunu kokladırsan, matlup talibi 
çok şiddetli bir şekilde sever. 
 

    7. Muhabbet için: Ağıza bir miktar su alıp, su ağızda 
iken 20 defa Beduh ismini okuduktan sonra o suyu bir 
tabağa boşalt. O sudan kim içerse, seni çok şiddetli bir 
muhabbetle sever. 
 

    8. Muhabbet için: Kardeş kanı ile müzdevicat vefkini 
yaz. Ama Tı harfinin hanesine matlubunun ismini, Elif 
harfinin hanesinede talibin ismini yaz. Talip olan kişi bu 
vefki üzerinde taşırsa, matlubuna vasıl olur. 
 

    9. Karı koca arasında muhabbet için: Bir fındık veya 
badem alıp matlubun ve annesinin ismiyle kır. Bir adet 
daha alıp kendinin ve annenin ismiyle kır Bunların her 

birinin üzerine Nuh ('���) ismini yazıp, lüban ile buhurla. 

Bunların her birinin üzerinede şu dua ve Ayeti: 
 

         .��F�9 W?�2����9 �]�(/�0 	̂ �(J����� N���(�� G13M��� �]	#�c�i�
.�F�(�0 ./�0 �
�F�R	�����  
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Ehaztüke yâ fülâne bi yedî Ve elkaytü aleyke 
mehabbeten minî ve litüsnea alâ aynî. 
20 defa oku. Sonra bunların hepsini caminin mihrabına 
koyup bir hafta orada beklet. Bir hafta sonra onları 
oradan alıp, en büyüğünü sen yer ve küçüğünüde 
matlubuna yedirirsin. Matlubun olan kişi seni çok 
şiddetli bir şekilde sever. 
 

    10. Bir ayna al ve aynayı tahtasından ayır. 
Müzdevicat vefkini aynanın arkasına ve tahtanın 
üzerine, vefkin etrafına şu Ayeti: 
 

.�F�9 W?2����9 �]�(/�0 	̂ �(J����� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke 
mehabbeten minî. 
Matlubun ismini tahtaya yazdığın vefkin vasat hanesine, 
talibin isminide aynanın arkasına yazmış olduğun vefkin 
vasat hanesine yazdıktan sonra, lüban ve karınca 
yumurtası ile buhurlayarak vefklerin üzerine 20 defa 
Beş Ayeti, 20 defada şu Ayetleri oku: 
 

     �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��      	'�%�[�� 	��������� 	���d��
          �K�T�M ���9 �c�� 6�� 	4���F�0 ����J���)	9 	4=�5 �2�/M �B	��5��R���

       ���2:��M ��d�< ���9�� 	�3E�7� ��� 	�3d�<� H\.�:�$3/���(�� .���5  	�3d�e��
 �9�� �"�)�FE���   ���5 ,G��M ��E7 ���    �F����5 �2�/M P���7 r.�F̀  .	" 

�G�� �l��e�� �c����9 ��� �v��C ���/3��� 2�	 ������� ��F�*,%��� 	"�:�����7�  
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,@�� �c�� .�F�9 W?2����9 �]�(/�0 	̂ �(J����� P���7 P]�/�9  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yekâdül berku yahtafü 
ebsârahüm. Felemmâ raâhü müstekırran ındehü 
kâle hâzâ min fadli rabbî liyeblüvenî eeşkuru em 
ekfürü ve men şekera feinnemâ yeşküru lifensihi ve 
men kefera feinne rabbî ğaniyyün kerîm. Felammâ 
raeynehü ekbernehü ve katta'na eydiyehünne ve 
kulne hâşe lillâhi mâ hâzâ beşeran in hâzâ illâ 
melikün kerim. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minî. 
Okuduktan sonra aynayla tahtasını birleştir. 
Birleştirdiğinde İki vefkin harfleri birbirine denk gelsin. 
Aynayla tahtayı birleştirip monta ettikten sonra, aynayı 
matlubuna verir ve bakmasını söylersin. Matlubun olan 
kişi aynada kendini gördüğünde sana karşı çok büyük 
muhabbet duyar ve seni sever. Bu mesele gizli bir sır 
olup, çok güzel bir yöntemdir. 
 

    11. Kada-i hacet ve bütün kötülüklerden korunmak 
için: Kamer seretan burcunda ve said bir vakte bitişik 
iken, bir yüzük kaşına müzdevicat vefkini nakşet. Bu 
yüzüğü parmağında taşırsan, bütün kötülüklerden emin 
olur ve her türlü hacetinede nail olursun. 
 

    12. Hamile kalıpta daha sonra devamlı çocuğunu 
düşüren kadın için veya meyvesini ve yapraklarını 
döken ağaç için: Müzdevicat vefkini geyik derisine veya 
bir kağıt üzerine, vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi 
yaz: 
 

L\��e�:��9 ����C�5@�� .�M o��J	:�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��  
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.���)	9 8K�&� .���  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve nukirrü fil erhâmi mâ 
neşâü ilâ ecelin müsemmâ. 
 

Yazdıktan sonra vefkin üzerine 20 defa Beş Ayeti, 20 
defada Yasin suresini güzel kokulu bir buhur tüttürerek 
oku. Bu vefki kadın üzerinde taşırsa, Allah Teala'nın 
izniyle çocuğu düşmez. Eğer bu vefki ağaca asarsan, 
vakti gelene kadar meyvesini ve yapraklarını Allah'ın 
izniyle dökmez. 
 

    13. Hırsızlardan emin olmak: Kırda, ovada, çölde 
veya korkunç bir yerde isen, içiçe iki tane daire çiz. 
Küçük dairenin dört tarafına müzdevicat harflerini, 
dairenin ortasınada aynı şekilde müzdevicat harflerini 
yaz. Her harfi yazarken şu Ayeti kerimeyi: 
 

	]�/	���� 	"��� ob����� 	"3��$�  
 

Kavlühül hakku ve lehül mülk. 
oku. Sonra dairenin ortasına otur. Hırsızlar seni 
görmeden geçip giderler. Alah Teala'nın izniyle sana 
hiçbir zararları dokunamaz. 
 

    14. Muhabbet için Müzdevicat vefkini iki ayrı kağıt 
üzerine Müzdevicatları aşağıda gelecek şekil üzere yaz. 
Vefkin vasat hanesine matlubun ismini, diğer vefkin 
vasat hanesine talibin ismini, Müzdevicat harflerini 
vefkin hanelerine, boş olan Müfredat hanelerinede şu 
Ayeti Kerimeyi: 
 

�)���.�F�9 W?2����9 �]�(/�0 	̂ �(J����� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke 
mehabbeten minî. 
ve şu dört ismi yaz: 
 

 ���	���  �h$3%�0   �G�2F�C  �B(�C�5  
 

               Rahîm      Hannân      Atûf       Vedûd 
 

    Yazdıktan sonra talibin ismi yazılı vefki matlubun ismi 
yazılı vefkin üzerine harfleri birbirine denk gelecek 
şekilde koyarak, kardeş kanı ve misk ile buhurlayarak, 
vefklerin üzerine 20 defa Beş Ayeti oku. Daha sonra 
vefkleri matlubunun eşiğine gömersen, seni çok şiddetli 
bir aşkla sever ve sana râm olur. 
    Yazılacak vefkler budur: 
 

 
 

    15. Dargın olan ve ayrı yaşayan eşleri barıştırmak 
için: Topal bir eşek su içtiği yerden dönerken ayağının 
altındaki topraktan bir miktar al. Daha sonra kurt ve keçi 
beynini alıp, bunlarla o toprağı yoğur. Bundan dargın 
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olan eşin suretini yap ve üzerine müzdevicat vefkini 
yaz. Sureti sezab ve tenkar ile buhurladıktan sonra talip 
olan kişi bu sureti üç gün üzerinde taşırsa, dargın olan 
eş barışır. Eğer barışmazsa sureti ateşe atıp yakarsan, 
Allah Teala'nın izniyle en kısa zamanda barışır. Bu bab 
bir defa tecrübe edilmiştir. 
 

    16. Muhabbet için: Güvercin kuyruğuna yedi defa 

müzdevicat ( ' �()��) ismini yaz. Veya bir kağıda yazıp, 

kağıdıda güvercinin kuyruğuna bağla. Güvercin ile 
beraber matlubunun evine yaklaş. Matlubunun evine 
yaklaştıkça, matlubun sana çok şiddetli bir şekilde 
muhabbet duyar. 
 

    17. Muhabbet için: Bir sofraya oturduğun zaman yedi 
defa Beduh deyip dilediğin kişiye bir lokma yedirirsen, o 
kişi Allah Teala'nın izniyle seni çok sever. 
 

    18. Deniz avında müfredatların kullanılması 
zikredilmiştir. Deniz avı için: Müzdevicatı iki ayrı kağıt 
üzerine her harfi vefkteki yeri olan yerlere yaz. He 
harfinin yerine yakalamak istediğin hayvanın adını yaz. 
Daha sonra vefkin birini diğerinin üzerine kapadıp, şu 
Ayeti kerimeleri 20 defa oku. 
 

        W����C��� W?���(�A,@�� �̂ �:�7 �G�� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
     ���e�	C�� G�	��T��	9��F����� P
(���& �B	� �f��M   G����(/	)��� 

������� ���9 	4	�$	F	&G$	0�g$	� �B	 M ���(,%���� �q�:�@���� *  
 

  Bismillâhirrahmânirrahîm.  İn kânet   illâ   sayhaten 
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vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn. Ve 
huşira li süleymâne cünûdühü minel cinni vel insi 
vet tayri fehüm yûzeûn. 
 

Okuduktan sonra bu kağıdı kullanmak istediğin silaha 
bağlarsan, istediğin avı yakalarsın. 
 

    19. Üstün gelmek için: Salı günü Merih satinde 
müzdevicat vefkini herhangi bir silah üzerine yazarsan, 
hiçbir kimse sana silah çekemez ve herkes senden 
Allah c.c. ın izniyle çekinir. 
 

    20. Şifa için: Müzdevicat vefki Perşembe günü 
ağrıyan yere yazılırsa o kişi ağrıdan kurtulup, Allah c.c. 
ın izniyle şifa bulur. 
 

    21. Bakire kızın evlenmesi için: Kilitli bir kilit alıp kilidi 
ateş üzerinde kızart. Vakti geçmiş ve evlenenemiş kıza 
sıcak iken kilidin üzerine bevl etmesini emret. Sonra 
kilidin üzerine Perşembe günü müzdevicat vefkini yaz. 
Daha sonra o kilit kızın başı üzerinde ve bir caminin 
veya büyük bir evin kapısı önünde açılırsa, o kız Allah 
c.c. ın izniyle en kısa zamanda evlenir. 
 

    22. Düşmanı yenmek için: Harpte veya kavgada 
düşmanı yenmek için, bir miktar toprak alıp, toprağın 
üzerine şu Ayeti kerimeyi: 
 

�B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��	���o��� G$���$	��� 	
������� 	��n� 	(�!   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Seyühzemül cemu ve 
yüvellûned dübür. 
Ve Beduh ismini yedi defa okuyup, rüzgar eserken 
düşmanının yüzüne doğru serpersen, Allah Teala'nın 
izniyle düşman korkar ve arkasını dönüp kaçar. 
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ORTASI BOŞ ÜÇLÜ VEFK 
    Bu üçlü vefk diğer üçlü vefklerden çok daha değişik 
bir yapıya sahiptir. Bu üçlü vefkin sıralaması farklıdır. 
Ortası boş olup boş olan haneye ise rakam yerine 
başka istekler ve hacetler yazılır. 
    Ortası boş üçlü vefkin şekli budur: 
 

 

3 
 

8  
 

1 
 

7  
 

5 
 

2 
 

4 
 

6 
 

ORTASI BOŞ ÜÇLÜ VEFKİN HAVASSI CELİLESİ 
 

KADA-İ HACET 
    Menfeatı celb veya zararı def' etme hacetin varsa, 
matlubuna münasip Esma-ül hüsnadan bir isim veya bir 
Ayeti Kerime al. Bunu cümeli kebir üzerine hesap edip, 
çıkan adedi vefke uygun bir şekilde yerleştir. Bakide 
kalan adet olursa, altıncı haneye ilave edersin. 
    Örnek: Lafza-i celale-i (Allah) ortası boş üçlü vefke 
koymak istedik. Allah c.c. isminin ebced karşılığı 66 dır. 
Altmışaltıdan (66) dan 12-12 çıkardığımızda beş (5) 
kalır. Bakide ise altı (6) kaldı. Beş (5) rakamını birinci 
haneye, ikinci haneye on (10) rakamını, üçüncü haneye 
onbeş (15) rakamını, dördüncü haneye yirmi (20) 
rakamını, beşinci haneye yirmibeş (25) rakamını 
koyduk. Altıncı haneye bakide kalan altı (6) rakamını 
ekleyerek otuzaltı (36) rakamını koyduk. Yedinci 
haneye kırkbir (41) rakamını ve sekizinci haneyede 
kırkaltı (46) rakamını koyduk. Her hanede beşer beşer 
artırarak  ortası boş üçlü vefki tamamlarız. 
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    Vefkin şekli budur: 
 

 

15 
 

46  
 

5 
 

41  
 

25 
 

10 
 

20 
 

36 
 

    Adetleri yerine koyduktan sonra 
Vefki ateşte yanan güzel kokulu bir buhurun üzerine 
asıp, Lafza-i celali (Allah) adedi kadar zikredersin. Daha 
sonra vefki üzerine alır ve devamlı üzerinde taşırsan, 
Allah c.c. ın izniyle matlubun hasıl olur. 
 

KADA-İ HACET 
    Ortası boş bu üçlü vefkin bütün tasarruflarında netice 
veren en güzeli budur. Ülemalar avam halkın buna 
ulaşmamaları için bunu gizlemeye ve kitaplarına 
koymamaya ittifak etmişlerdir. Bunu akıllarında 
tutmuşlar, kuma veya temiz ve yumuşak çamura 
yazıp, istekleri tamamlandığında ise silmişlerdir. 
Çünkü cahillerin bu ameli öğrenip sırrını herkese 
yaymasından korkmuşlardır. 
    Bunun şartları şöyledir. Allah tealaya hamd ile 
başlayıp, günahlara istiğfar edersin. Elbiseni ve 
bedenini temizleyip, Allah c.c. rizası için 9 gün riyazatlı 
olarak oruç tutarsın. Oruçlu olduğun günlerde 
kadınından uzak durursun. Oruca Pazar gününden 
başlayıp, akşam namazını kıldıktan sonra Âyehin ( Ch)�ij) 
ismini 16 defa zikredersin. Böylece her farz namazın 
arkasından bu ismi ertesi gün ikindi vaktine kadar 
okursun. Akşam ezanı okunduğu zaman az bir kuru 
üzümle iftarını açıp, tuzsuz ve zeytinyağı ile yağlanmış 
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ekmekten yersin. Ama midene fazla yemek koymaki, 
vücudun hafif olsun. Miden tıka basa dolu olmasın. 
    İkinci gün (Pazartesi) akşam namazından sonra, 
bikitriyalin ( ���"�k��.!))�iٍِ ) ismini ertesi gün ikindiye kadar, 

adedince 352 defa okursun. 
    Üçüncü gün (Salı) akşam namazından sonra, Celişin 
( CG�)���P) ismini ertesi gün ikindiye kadar adedi olan 343 

defa okursun: 
    Dördüncü gün (Çarşamba) akşam namazından sonra 
Dimyalin (.!��O�*8 ) ismini ertesi gün ikindiye kadar adedince 

85 defa okursun. 
    Beşinci günü (Perşembe) akşam namazından sonra, 
Hatatuşin (C0��))U"�"��) ismini ertesi gün ikindiye kadar 

adedince 329 defa okursun. 
    Altıncı günü (Cuma) akşam namazından sonra, 
Vehimin (C����� ) ismini ertesi gün ikindiye kadar adedince 

61 defa okursun. 
    Yedinci günü (Cumartesi) akşam namazından sonra, 
Zenkata (!�"�k��=) ismini ertesi gün ikindiye kadar adedince 

167 defa okursun. 
    Sekizinci günü (Pazar) akşam namazından sonra, 
Hadayehin(Ch))�i��(��) ismini ertesi gün ikindiye kadar 
adedince 28 defa okursun. 
    Dokuzuncu günü (Pazartesi) akşam namazından 
sonra, Tifyalin ( C.!)lm��_�g) ismini ertesi gün ikindiye kadar 

adedince 130 defa okursun. 
    Pazartesi gecesi riyazat ve halvet tamamlanmış 
demektir. Daha sonra cavi, lübani zeker ve 
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meyatüssaile yi güzelce dövüp, gülsuyu ve misk ile 
yoğur. Bundan sonra kıbleye yönelerek bu buhurları 
tüttür. Yanındada kum veya yumuşak toprak olsun. 
Kum veya toprağı eşit bir şekilde düzeltip, kum veya 
toprağın üzerine vefki ekşi nar veya zeytin dalı ile yaz. 
Kavlühü kelimesini vefkin kenarını kapatması için 
uzatarak yaz ve üzerinede Cebrail ismini yaz. Elhak 
kelimesini vefkin solundan aşağı doğru uzatarak yaz ve 
üzerinede Mikail ismini yaz. Velehü kelimesini vefkin 
aşağısından sağa doğru uzatarak yaz. Bunun üzerine 
İsrafil yaz. Elmülk kelimesini vefkin sağından, aşağıdan 
yukarıya doğru uzatarak yaz ve üzerinede Azrail yaz. 
Sonra vefkin hanelerine istediğin Ayet veya Esmaların 
adetleriyle yazarsın. 

    Birinci haneye indiğin zaman bir defa Ayehin ismini 
okur ve adedi birinci haneye yazarsın. İkinci haneye 
indiğin zaman iki defa Bikitriyalin ismini okur ve adedi 
ikinci haneye yazarsın. Çüncü haneye indiğin zaman 
üç defa Celişin  der ve adedi üçüncü haneye 
yazarsın. Dördüncü haneye indiğin zaman dört defa 
Demyalin ismini okur ve adedi dördüncü haneye 
yazarsın. Beşinci haneye indiğin zaman beş defa 
Hatatuşin ismini okur ve adedi beşinci haneye 
yazmazsın. Altıncı haneye indiğin zaman altı defa 
Vehimin ismini okur ve adedi altıncı haneye 
yazarsın. Yedinci haneye indiğin zaman yedi defa 
Zenkata ismini okur ve adedi yedinci haneye 
yazarsın. Sekizinci haneye indiğin zaman sekiz 
defa Hadayehin ismini okur ve adedi sekizinci 
haneye yazarsın. Dokuzuncu haneye indiğin 
zaman dokuz defa Tifyalin ismini okur ve adedi 
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dokuzuncu haneye yazarsın. Bu isimleri okuyarak 
rakamları vefkin hanelerine yazarsın. Ama beşinci 
haneye rakam yazmayacaksın. Bu tamamlanınca 
Semkeyail isimli kralın ismini vefkin üzerine yan 
taraftan Azrail isminin üzerine doğru yazarsın. 
    Eğer paralardan veya madenlerden herhangi birini 
nafaka olarak almak veya buna benzer taşlar ve 
cevherlerden getirtmek istersen; Sağ elinin parmakları 
ile bir nar dalına yedi defa Fatiha suresini okuduktan 
sonra tutarsın. Dalı sadece baş, işaret ve orta 
parmağınla tutarsın. Daha sonra o dal üzerine şu duayı: 
 

�� �c7 ���9 �"�� �B3d�#���9� ����� �$	�(�&��c7  

 

Ecîbû limâ emertiküm bihi men kezâ ve kezâ 
 

Yazıp dalı al ve vefkin boş hanesine koy. Allah tealanın 
gizli olan sırrını keşfetmek, aklına ve cismine zarar 
gelmemesi için, yüzünü arkaya doğru çevir. Daha sonra 
dilediğin dirhemleri ve dinarları içinden geçir.Sonra dalı 
boş haneden çekip vefkin önüne yönel. Daha sonra 
ikinci ve üçüncü defa aynı haraketi kırkbeş defaya 
kadar tekrar et. Her defasında dalı boş olan beşinci 
haneye koy. Bu işlemi tamamladıktan sonra o vefki 
elinle sil. Bu amelide bir defadan fazla yapma! Bir 
defada iki madeni (Altın ve gümüş) bir anda isteme! 
    Eğer meyvelerden elma, nar ve buna benzer şeyleri 
istediğin zamanda şöyle dersin: 
 

      �?2(�:13E��� �"�7��$E��� ��:$	����� �?7����	���� �\����!@�� �4�c�� ��2�	i��� 
�̂ ���$��� �c�� .�M  
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Yâ huddâme hâzihil esmâil mübâreketi i'tûnî 
elfevâkihi elfülâniyyeti fî Hâzal vakti. 
 

Vefkin boş hanesinede şunu yazarsın: 
 

(�&��c7 �� �c7 ��	�	T�C��� �$	� 

 

Ecîbû vahdırû kezâ ve kezâ 
 

    Bundan sonra arkana yönelip dalı çekersin. İstediğin 
şey Allah c.c. ın izniyle neticelenir. Dediğim adettende 
fazla yapmazsın. 
    Eğer bal veya yağ gibi akıcı şeylerden istediğin 
zaman: Değneği ortası boşiki tarafı açık demirden bir 
boru yapıp, bir ucunu boş haneye koyarsın.Bu boru 
biraz uzun olmalıdır. Borunun diğer ucunada bir tas 
koy.ve boruyu iyice sabitleştir. Daha sonra arkana 
dönüp,tasın dolduğunu hissedene kadar devam et. 
Tamamlandıktan sonrada şöyle dersin: 
 

W@�J�u�� �WM�E�i �$3M���R�:�� �B3d(�M L�� Y�5��� �$3M���R�:��  
 

İnsarifû bârakallâhü fîküm. İnsarifû hıfâfan ve 
sikâlan. 
 

Bundan sonra Asr suresini okuyup, sonunda şöyle 
dersin: 
 

�B3d�(�*�!L �� ��d�<�� P�1�)�� �$3M���R�:��  
 

İnsarifû bi selâmün ve şekerallâhü sa'yeküm. 
Vefki yapmadan önce Berhetiyyeyi Kübra yı okuyup, 
onunla umarı üç defa sarf edersin. Yani Berhetiyyeyi 
Kübrayı üç defa okuyup, sarf edersin. Bunların hepsini 
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Allah c.c. tan başka kimsenin görmediği bir yerde ve tek 
başına yaparsın. 
    Eğer yiyeceklerden ekmek ve tatlı gibi vb şeyler 
istersen: Vefki daha önce zikrettiğimiz gibi yapıp, boş 
olan haneye indikten sonra, şunu yazarsın; 
 

�c7 �� �c7 ��	�	T�C��� �$3M���R�:�� 

 

İnsarifû vahdırû kezâ ve kezâ 
 

Yazdıktan sonra nar dalını boş haneye koyup, arkana 
yönel. Daha sonra dalı çekip yine önüne dönersen, 
Allah c.c. ın izniyle istediğin olur. 
    Eğer hayır işlerinde muhabbet, kada-i hacet vb gibi 
amellerde kullanmak istersen: Vefki yere yazıp, (çizip) 
boş haneyede hacetini yazarsın. Ekşi nar dalınıda boş 
haneye koyup, hacetinide bir kağıda yazıp vefke 
asarsın. Daha sonra Berhetiyyeyi kübrayı yedi (7) 
okursun. Eğer amelinde kağıt titrerse icabetin olmuştur. 
Eğer amelin yavaşlarsa buhuru çoğaltıp, Berhetiyyeyi 
Kübrayı yedi (7) defa daha okursun. Allah teala nın 
izniyle icabetin hasıl olur. 
    Eğer bu ameli şer işlerde sakatlanmalarda ve buna 
benzer müstehaklarda yapmak istersen; Amele 
başladığın zaman , daha önce zikrettiğimiz gibi okuyup, 
boş olan haneye şu şekilde: 
 

�c7 �� �c7 �$3/�*M��� �$	�(�&�  
 

Ecîbû vefalû kezâ ve kezâ 
Zikrettiğimiz gibi Berhetiyyeyi Kübrayı yedi (7)  defa 
okuyup huddamı dilediğine gönderirsen kağıt titrer. Bu 
kağıt daha önce zikredilen ekşi nar dalına asılı 
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olmalıdır. Bu ameli tamamladığın zaman vefki elinle 
silip, zikredilen o kağıdı kaldır ve koruki, Allah'ta seni 
korusun. Zikredilen vefkin şekli budur: 
 

 
 

    Ey Talib! Bu sırrı ehlinden başka kimselere ifşa etme! 
Çünkü bundan sorumlu olan sensin. Sermayesini 
korumak isteyene (dinini) bu kadarda kifayert eder.i 
    Berhetiyyeyi Kübra budur: 
 

        �5$�	F�� �
���& N�c,�� o.���g@�� 	���J��� �t(��	���� ��� �B�)�� 
        SK37 ./�0 �?���(�� 8�2$3J�� �"�#�5��3J�� ���2��9��� �G��$�7@�� �"� �&��

�/�9   ��G�%�(�<�� .�F�&�� 8]/M�� 8]  �G�%�/	! ��   M ��[�9   �"���
  ��� �"�#��$3/�[�9 �
(���&     G$�o(���	�d��� �̂ �*�j��$�#�� �̂ �F�0 �f

       �"���!�� ���$�0�� �̂ ����&���� �U�����!�� �� �#���J�9 ./�0� ���9



ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN-------------- 201 

        	+������������� �̂ �0���!��� �"�� �B,/d�# ������ 	B-�0@�� 	B(�-�*���
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 �� �y����5@����       ���9 �\����!@�� ������ .�M �
���& ����� �?2(�:��C�o�
   .�9���# �5��$�:@��     ��9 SK37 ./�0 �5�2F�� �I	 	e��   .�R��0 ��

 �/����� �.�0���      8G$�	 �(/̀  1��̀ � 8G$3J�<��e� � �5�2������ �] 
  2:�� �G$3d�(M �G$3d��  ���        	"�� 6$3J�� �G� Wk�(�< ����5� �f�� 	4	��9�

        �"�(�0 �������� �+�*���� �"������!@��$	:$3d�# �G$3d�(M ��37
 �� �+�*�&��5  �0@�� 	B(�-�*��� �"���!�@��  ��J	9�� �+�9����i 	B- �+��

       ./�0 .����*��� 8�����< 8����<� 8G$	:1�e� � 8�� �%�� ��2n�*��
        N�c,�� �$	��� 8��	5��� 8��	5��� 8����5$	� 8����5$	� 8������ SK37
          ���37 	"� 6$3J�� ���2:��M �l��9� .�T� �f��M 	̂ (��	��� .�(��	�

     ��3J��� .�M �G$	���*�� ,G��M �G� �G$3d�(M   ����9�� �l���� �"2(�! 
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        �U��$��2)�� .�M ���9 2��i �N��g�g�� �l9�7	5 �?���C2��� 8\�.�<
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 3m�*������ �G��5��2���  �M ���9       �I��&� �5$	eoF�� ���$�� �5$	�3J��� .

         W�����C��� W?���(�A ,@�� �̂ �:�7 �G�� 8�$	 �/�< ��� .�0�2���
G�	��T��	9 ��F����� P
(���& �B	� �f��M 

 

Bismillahil muhitil kadimül ezeliyyüllezi cema bi 
nuri vechihil ekvani. Ve emeddeha bi kudretihi bi 
kuvvetin heybeti ala külli meliki ve felekin ve cini ve 
şeytanin ve sultani mehafetihi cemi-ı mahlukatihi ve 
ezanet ve tevadaatil keribiyyüne min a'la 
makamatiha ve secedet ve icabet da'veti ismihil 
azimül a'zamü limen tekelleme bihi ve esraet bil 
berahinül mahkümeti fi elvahi kulubil mütesarrifine 
batadin zehecin vahin. Aksemtü aleyküm eyyetühel 
melaiketil ulviyeti vel ervahir ruhaniyeti bima cemea 
fi bahril esma-i minel envari termi bi sühübin nariala 
külli men asa daiyel melikil cebbari tahşa şekunin 
ağla ğaleyhunin yekün feyekün. İnnema emruhu iza 
erade şeyen en yekulelehü kün feyekün. Tekünül 
esma-ihi tai-ıne ve lidaihi raciıne vel ismihil azimül 



ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN-------------- 205 

a'zamü hadimine ve mukarrabine bi ızzeti batheşin 
tahşelanunin eşmehin şemahin elali ala külli 
berahin hureynin hureynin baruhin baruhin ve 
hüvellezi yuhyi ve yumitü fe iz akada emran fe 
innema yekulelehü kün feyeküne en feinne ya'tün fil 
kudsiyyihi kadimen ve min şeyin errahmeti rukaman 
ma izzayi hara men fis semavati vel ardı tavan ev 
kerhan li azametil melikil cebbarillezi celle fi allahin 
liyeküni kevni kürsiyyihi cehran ceharan yahrücü 
duhanin suudün nun muhteber bi meyraze alin 
fakşelin şalihin alin ibilin veyhin inneke ala ma teşa-
ü kadir halakal arda ala bahrin acacin yetelatamü 
zahiran. Venferade bil vahdaniyeti fevka kürsiyyihi 
lem yettehız sahibeten ve la veleden ihduru ila 
mekami haza vermu bi şivazin min narin ala külli 
men asa daiyel melikil cebbari bi ızzeti berhetihin 
berhetihin yehin yehin hüve la ilahe illa keririn 
keririn kain cebbari tetlihin tetlihin turanin mezcelin 
bezcelin tebarakallahü rabbil alemin. Terkabin 
tebarakellezi biyedihil mülki ve hüve ala külli şeyin 
kadir. Berheşin bi ismihi tücibül melaiketi li 
daiyyehü ğalmeşin ğalmeşin ğalmeşişin ğaniyyün 
fettahu karibü mücibü hutirin halikul arş imin 
kadarati nuri kudretihi kalnehudin fatiris semavati 
vel ardı cailil melaiketi rusulen üli ecnehitin mesna 
ve selase ve ruba yezidü fil hakli ma yeşa-ü 
innallahe ala külli şeyin kadir. Berşanin kazhirin 
nemuşelhin berheyula beşkeylehin bi ismihi yücibü 
da'vetil mudattarine kayyümün kazmezin ehata 
ilmihi bil kainati ecmeın. Enğalelitin kabaratin 
ğayahan keydehüla. Maliki yevmiddine lehü mülküs 
semavati vel ardı şemhahirin şemhahirin 
şemhahirin Bikehtahünihin beşarişin tuneşin 
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şemhabaruhin bikehkehicin keckelemin aksemtü 
aleykün hazel ismil a'zamü ve bi münezzilü elvahyi 
aler rusili min süradikatil azameti minel levhil 
mahfüzi illa ma ecebtüm da'veti bil kafi ven nuni ve 
bi ismihi echezetin beduh ellezi yeduru bihil feleküd 
deverani ve yebasü men fil kuburi yevmin nuşuri 
ecibid da-i ya şelhubin. İn kanet illa sayhaten 
vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun. 
 

SAMEDİYYE VEFKİ 
    Buüçlü vefklerden biride değişik faydaları ve kada-i 
havaicte icabette çok seri olan üçlü Samediyye vefkidir. 
    Bu üçlü samediyye vefkinin yapılışı: Maksadımıza 
münasip Ayeti kerimeyi alır ve Ayetin ebced hesabını 
çıkarırız. Hacetimiz her ne ise onunda ebced karşılığını 
alırız. Mesela hacetimiz; 
 

�����C� .�%�*	� ��2���	9 
 

Muhammed yu'tî Ahmed 
(Ahmed Muhammed'e verdi) 

    Maksadımıza münasip Ayeti kerimenin ebced 
karşılığı 1002 dir. 1002 olan asıl adedin üçte biri olan 
334 rakamını vefkin orta hanesi olan he hanesine 
yazarız. Bir eksilterek dal hanesine 333 yazarız. Bir 
ekleyerek vav hanesine 335 rakamını yazarız. 
Hacetimiz olan Ahmed Muhammed'e verdi nin ebced 
karşılığı olan 244 rakamını elif hanesine yazarız. Bir 
ekleyerek be hanesine 245 yazarız. Yine bir ekleyerek 
cim hanesine 246 yazarız. Daha sonra be ve vav 
hanelerini toplayıp, toplamı esas adet olan 1002 den 
çıkarırız. 1002-580= 422. Bu rakamı ze hanesine 
yazarız. Yine bir ekleyerek ha hanesine 423 rakamını 
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yazarız. Tekrar bir ekleyerek tı hanesine 424 rakamını 
yazarız. Böylece vefki tamamlarız. Vefkin kuturları ve 
ıdla-ı doğru olarak ve asıl adet 1002 olan üçlü 
samadiyye vefki tamamlanır. 
    ''Ahmed yu'ti Muhammed'' hacetli üçlü samediyye 
vefkinin şekli budur: 
 

 
 

    Daha sonra adedi 1002 olan matlub Ayeti kerimeyi 
1002 defa Tayyib bir buhurun üzerine oku ve buhuru 
ateşin üzerine at. Yapmış olduğun Samediyye vefkinide 
üzerinde taşırsan, hacetine kısa zamanda kavuşursun. 
 

İRSALİ HATİF 
    Dilediğin bir kimseye irsali hatif göndermek istersen; 
Şu Ayeti kerimenin adedini: 
 

��g� �B	�og	��# ������M�d��� ./�0 �+����(2e�� ��F�/�!�5� �2:�����# �B��  
 

Elem tera innâ erselneş şeyâtîne alel kâfirîne 
teüzzühüm ezzâ. 
 

al. Bu Ayeti kerimenin ebced karşılığı 2445 tir. Bu asıl 
adet olan 2445 in üçte birini samediyye vefkinin orta 
hanesi olan he harfinin hanesine 815 olarak yazarız. Bir 
eksilterek dal hanesine 814 olarak yazarız. Bir 
ekleyerek vav hanesine 816 olarak yazarız. 
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Hacetimizde: 
 

.�/�0 .��� �6��!�5�� 
 

İrsâli ilâ Ali 
Ali ye yollamak 

Bunun adedi ise 443 tür. Bu adedi elif hanesine yazarız. 
Bir ekleyerek be hanesine 444 olarak yazarız. Yine bir 
ekleyerek cim hanesine 445 yazarız. Daha sonra be ve 
vav hanelerini toplayıp, toplamı esas adet olan 2445 ten 
düşeriz 1185 kalır. Bu çıkan rakamı ze hanesine 
yazarız. Yine bir ekleyerekı ha hanesine 1186 olarak 
yazarız. Tekrar bir ekleyerek tı hanesine 1187 olarak 
yazarız. Böylece vefkin kuturları ve idla-ı doğru olarak 
ve asıl adet 2445 olan üçlü samediyye vefkini 
tamamlarız. Vefk budur: 
 

 
 

Daha sonra Ayeti kerimeyi adedi olan 2445 defa tayyıb 
bir buhurun üzerine okuyup, buhuruda ateşe atar ve şu 
dua ile huddamı matlubuna tevekkül ettir. 
    Huddamı tevekkül ettireceğin dua budur: 
 

 �$	������ .���&��C �$	T����� �b�M�$��� ��c�� ���2�	i��� �$3/,7�$�#
�c7�� �c7 �$3/�*�M��� .�/�0 .���  
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Tevekkelû yâ huddâme hâzel vefki vakdû hâcetî 
ve'tû ilâ ali vefalû kezâ ve kezâ. 
 

Yazmış olduğun bu vefkide üzerinde taşır veya havaya 
asarsan, istediğin gerçekleşir. 
 

İRSALİ HATİF 
İstediğin kişiye irsali hatif göndermek istersen, şu Ayeti 
kerimenin adedini; 
 

 W1���0 G$3/���*���� 	"� G$	A$	X�� ���9 �+����(2e�� ���9��
�B	 � �2F37�� �]��f G�	��+�-�M��C   

 

Ve mineş şeyâtîni men yeğûsûne lehü ve ya'melûne 
amelen dûne zalike ve künnâ lehüm hâfizîn. 
 

al. Ayeti kerimenin adedi 4099 dur. Bu adedin üçte biri 
olan 1366 rakamını vefkin orta hanesine koy ve önceki 
zikrettiğimiz gibi Samediyye vefkini tamamla. Sonra 
Ayeti kerimeyi adedi olan 4099 defa Tayyib bir buhurun 
üzerine oku ve buhuruda ateşe atıp, şu dua ile huddamı 
matlubuna tevekkül ettir. 
    Okunacak dua budur: 
 

�C �$	T��� �c� �� G$3/S7�$��	���� �+����(�e�� �� o��� .���& .���
�� �G13M�c7�� �c7 �$3/�*�M�  

 

Eyyüheş şeyâtînel mütevekkilûne bi hâzâ akdû 
hâcetî ilâ fülân vefalû kezâ ve kezâ 
 

Yazdığın Samediyye vefkinide üzerinde taşır veya 
havaya asarsan, istediğin gerçekleşir. 
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İRSALİ HATİF 
    İstediğin bir kimseye irsali hatif göndermek istersen 
şu Ayeti kerimeyi: 
 

 Bo��F�0��9 �"�(/�0 	n��n�0 �B3d�)3E�:� ���9 36$	!�5 �B3d���&��J�
PB(�C�5 Ph	p�5 �+�F�9��	������ �B3d�(/�0 P�����C  

 

Lekad câ eküm rasûlün min enfüsiküm azîzün 
aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bil mü'minine 
raûfün rahîm. 
 

Üç gün her farz namazın arkasından 21 defa oku. 
Üçüncü günün gecesi bu Ayeti 362 defa oku vge 
sonunda şöyle 
 

�?E���2e�� �?��@�� �4�c�� ���2�	i��� �$3/,7�$�#  
 

Tevekkelû yâ huddâme hâzihil ayetiş şerîfeti 
 

dersin. Okuma anında lüban, ud veya cavi ile 
buhurlarsın. Bundan öncekilerde geçerli olup, gelecek 
olanlar içinde ve daha önceki şartlar üzerine uygulanır. 
Bu şartlarda işlemin sahih ve tam olması içindir. Bunlar 
mücerreb olanlardandır. 
 

ORTASI BOŞ ÜÇLÜ VEFK 
    Yine bunlardan ortası boş olan üçlü vefktir. Bu vefk 
yüzük kaşına nakş edilip, yüzük ile mühürlenir ve 
mühredilende kada-i hacet için kullanılır. Eğer 
mühürleneni kişi üzerinde taşırsa daha eftal olur. 
    Bu üçlüyü yapmanın şekli; kişinin ismini ebced ile 
hesap edip 7-7 düş. Bakide ne kaldıysa Pazar 
gününden başlayarak o adet bitene kadar say. Kalan 
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adet hangi günde biterse o gün nakşın günüdür. Sonra 
kişinin isminin adedini 12-12 düşüp baki kalan adedi 
Arabi saatin birinci saatinden başlayıp,m o adet bitene 
kadar sayarsın. Hangi saatte biterse oda nakşın 
saatidir. Bu vefki o saatte ve o saatteki gezegenin 
madeni her ne ise onun üzerine nakş edersin. Daha 
sonra kişinin isminin adedini 15-15 düşersin. Çıkan 
adedi ikiye katlayıp dal hanesine yazarsın.O rakama bir 
ekleyip be hanesine inersin. Yine bir ekleyip vav 
hanesine inersin. Yine bir ekleyip elif hanesine inersin. 
Sonra iki ekleyip cim hanesine inersin. Sonra üç ekleyip 
ha hanesine inersin.Yine iki ekleyip ze hanesine inersin. 
Yine iki daha artırıp tı hanesine iner ve vefki 
tamamlarsın. Böylece kuturları ve ıdla-ı eşit olarak ismin 
yanında tamamlanmıştır. Daha sonra kişinin ismini 
vefkin ortasına koyup, üzerine ismin adedine muvafık 
olan esmayı kişinin ismini terbi ettikten sonra vefk 
hareket edinceye kadar münasip esmayı okursun. 
Sonra bu yüzüğü daha önce zikrettiğimiz gibi ya 
üzerinde taşır veya mühürlersin. 
    Bunun misalide Eyub ismidir. Bu Eyub ismine 
muvafık olan olan esmada Vahid ismi şerifidir. 
Eyub ismi yazılı vefkin ve tabii olan vefkin şekli budur: 
Ortasında Eyub yazılı vefk        Tabii olan asıl vefk 
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BAŞ AĞRISI TASLİT ETMEK 
    İnsanlara zulüm eden bir zalime baş ağrısı taslit 
etmek istersen, şu Ayeti kerimeyi; 
 

         �"(�M �\���2)�� ���9 8I�(�R7 ��� �B(�C2��� �����C2��� ��� �B�)��
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Bismillahirrahmânirrahîm. Ev kasayyibin mines 
semâi fîhi zulümâtün ve ra'dün ve berkun yecalûne 
esâbiahum fî âzânihim mines savâiki hazâral mevti 
vallâhü luhîtun bil kâfirîn. 
 

Matlubunun ismini ve annesi ismiyle birlikte ölü 
kefeninden bir parçaya yaz. Yazdıktan sonra parçanın 
içine biraz kabir toprağı, eğer bulunursa yapılan kişinin 
ayağının altından biraz toprak koy. Daha sonra bu 
parçayı demircinin örsü altına vaya değirmenin dönen 
taşına koyarsan, yapılmış olan kişinin başını şiddetli bir 
ağrı tutup, ağrının şiddetinden hiçbirşey göremez hale 
gelir. Sen! Yinede Allah Teala dan kork. 
 

KUVVETLİ CİMA İÇİN 
    Kuvvetli cima için zekerini İbibik yağı ile yağlarsan 
çok faydasını görürsün. 
 

KUVVETLİ CİMA İÇİN 
    Calinus, Eflatun, Boktat ve Eristetalis 72 kişi ile bu 
konuda ittifak etmişlerdir. 
    Bir kimse buna devam ederse, 100 yaşınan bile 
gelse, cesedinde zayıflık ve hastalık olmaz. Bunu yapan 
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kimsenin dört karısı dahi olsa onlarla ara vermeden 
temas etse kendisinde bir halsizlik olmaz, hatta o kişinin 
sakalı bile ağarmaz. 
    Bunu yapmanın şekli; İki kilogram köpüğü alınmış Arı 
balının içine Cevzi tayyıb, Karabiber, Beyaz biber, 
Zencefil, Lisani asfur, ihlilic, Udulkarh, Udu salib, 
Sünbülü bağdadi, Kırmızı behmen, Lübani zeker, 
Reyhan tohumu, Kereviz tohumu, Reşad tohumu, Turp 
tohumu, Soğan tohumu ve Cüccam tohumu, bunların 
her birinden kırkar (40) gram alıp Bal ile karıştır. Bu 
macun hergün sabah ve akşam bir ceviz miktarı kadar 
yenilirse, zikredileni görürsün. 
 

BAŞ AĞRISI İÇİN 
    Baş ağrısı için 20 gram Nişadır, 20 gram Karanfil, 20 
gram Cüccam, 20 gram Irkı halave, 20 gram mür 
betarıh alıp, hepsini yumuşakça dövdükten sonra baş 
ağrısı için alınırsa baş ağrısı geçer. 
 

BAŞ AĞRISI VE ÜŞÜTME 
    Baş ağrısı, soğuk algınlığı ve üşütme için; Diğer bir 
nevi olup yapılışı şöyledir. 20 gram Nekanuh kalbi, 13 
gram Kefe, 13 gram Kündüs, 13 gram Karanfil, 10 gram 
Cüccam tohumu, 10 gram Hicaz mürü, 3,25 gram 
Nişadır ve 3,25 gram Afyon alıp hepsini yumuşakça 
dövüp baş ağrısı için alınırsa, Allah c.c. ın izniyle baş 
ağrısından kurtulunur. 
 

BAŞ AĞRISI İÇİN 
    Baş ağrısı için Irkı cenah, Ravend, Beyaz biber, 
Zencefil, Nane yaprağı, Kündüs ve Anason alıp hepsini 
yumuşakça dövüp baş ağrısı için alınırsa, Allah c.c. ın 
izniyle baş ağrısından emin olunur. 
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MİDE AĞRISI İÇİN 
Çok şiddetli mide ağrısı için Keten tohumunu iyice 
dövüp kaynattıktan sonra üzerine Tarçın ve Zencebil 
ekip, salep gibi sabah akşam sıcak olarak içilirse mide 
ağrısına çok faydalıdır. Bu ilaç beş senelik mide 
ağrısına dahi iyi gelmiştir. 
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