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Bismillâhirrahmânirrahîm 
      Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ 
seyyidinâ Muhammed'in hâtemil enbiyâ-i vel mürselîn. Ve alâ 
âlihi ve sahbihi ecmeînet tayyibînet tâhirîn. 

( Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
      Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah (Celle Celalüh) a. Salat ü 
selam ise, peygamberlerin sonuncusu olan efendimiz Hazreti 
Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) e, O nun aile efradı ile 
temiz ve tahir olan yüce ashabının üzerine olsun ). 
 

      Bu kıymetli eserin müellifi İbnil Hac Tilmisanil Mağribi hazretleri 
Maliki mezhebinin hadis ve fıkıh alimi olup, ismi Muhammed bin 
Muhammed bin Muhammed bin el Hac tır. Künyesi Ebu Abdullah 
ve nisbetide el Absesi el Fasidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 
Hicri 737 yılında (Miladi 1336), 80 yaşından fazla bir ömür 
sürdükten sonra Kahire'de vefat etmiş ve hakkın rahmetine 
kavuşmuştur. 
 

      İbnil Hac Tilmisanil Mağribi hazretleri memleketinde ilim tahsil 
ettikten sonra Mısır'a gitti. Buradaki alimlerdende ilim öğrenip, 
daha sonra Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gitti. 
İmam Malik hazretlerinin ''Muvatta'' isimli Hadis kitabını Hafız 
Takiyyüdin Ubeyd bin Si’ridi'den dinledi. Büyük alim Ebu 
Muhammed bin Ebu Hamza hazretlerinin derslerine uzun müddet 
devam etti. Bu zatın sohbetlerinin bereketiyle büyük alim olan İbnil 
Hac Tilmisanil Mağribi ömrünün sonlarına doğru gözlerinden 
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rahatsızlanıp göremez oldu. Buna rağmen talebelerine ders 
okutmakla meşgul oldu. İbnil Hac Tilmisanil Mağribi hazretleri 
hayatı boyunca birçok kıymetli eserler yazmış olup, bazıları 
şunlardır. 
 

      1. Buluğul kast vel menna fi havassı Esma-illahil hüsna, 
 

      2. Medhalüş şeriş şerif, 
      3. Şumusul envar ve künüzül esrar isimli eser olup, çevirisini 
yaptığım bu kıymetli eserdir. 
 

      İbnil Hac Tilmisanil Mağribi hazretleri bu eserini otuz (30) 
bölüm halinde hazırlamış olup, her bölümün içinde eşi ve benzeri 
bulunmaz değerli bilgiler sunmuştur. 
 

      Bu eser 3/Eylül/1938 yılında, Ezheri şerif ülemalarından 
Ahmed Said Ali nin kontrolü altında Kahire de matbu olarak 
basılmıştır. 
 

      Havas ilmini araştırmamın iki nedeni vardır. Birincisi: Havas 
ilmine olan ilgim ve aşinalığım. İkincisi: Kötü amaçlı kimselerin, 
inançlı halkımızı maddi çıkarları için kandırarak bu ilmi kötüye 
kullanmalarıdır. Ne yazıkki bu ilim şu anda o tür kişilerin elinde 
yozlaşmıştır. Havas ilmi manevi bir ilimdir. İmam Gazali, Ebil 
Abbas Ahmed bin Ali Buni, İmam Celaleddin Suyuti, İmam Deyrabi 
ve benzerleri gibi büyük alimler bu konuda birçok değerli eserler 
yazmışlardır. Bu yazdıkları eserlerle birlikte sayılamayacak kadar 
gizli sırları açıklamışlardır.  
 

      İbnil Hac Tilmisanil Mağribi gibi değerli bir alimin bu eserini 
günümüze kazandırmak ve bu ilimlerle uğraşan taliplerin ilgisine 
sunmak istedim. Takdir siz değerli okuyucularımındır. 
 

      Hak Sübhanehü ve Teala hazretleri hepimizi huzurdan kovulan 
şeytanın, günahkar ve kötü amaçlı kişilerin şerrinden korusun. 
Yüce olan Allah (Celle Celalüh) ın varlığına sığınarak ve hamdü 
sena ederek, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (Sallallahü 
Aleyhi ve Sellem) efendimize, O’nun aile efradı ile yüce Ashabının 
üzerinede selam olsun. 
 
                                                                  MÜTERCİM 
 
      Gsm: 05334815906 
      E-mail: havaskitaplari@hotmail.com 
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Bismillâhirrahmânirrahîm 
Ve nünezzilü minel Kurân-i mâ hüve şifâün ve rahmetün lil 
mü’minîn. 
 

( Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla 
      Biz Kuran dan mü’minler için bir şifa ve rahmet olan Ayetleri 
indirmekteyiz. (Sure-i İsra Ayet: 82). 
 

MÜELLİF İN  ÖNSÖZÜ 
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Bismillâhirrahmânirrahîm 
Elhamdü lillâhillezî evdea rukûmel hurûfi bedâia esrârihi ve 
rakkebe meâni esmâihi ve feccera minhâ yenâbîal a’dâdi ve 
buhûral evfâki bi mevâhibi envârihi ve vekkele rûhâniyyete 
tekûmü ve tahdimü erbâbühâ fî cemî-ıl metâlibe ve tedüllü bi 
süratihâ alâ ferdâniyyetihi fefetaha bi sâtal insi ve etlea men 
şâe minel insi alâ acâibe melekûtihâ mimmen ahlesa min 
ibâdihi nahmedühü sübhânehü alâ mâ evlânâ min mevâhibe 
âlâihi ve neşkürühü alâ mezîdi ihsânihi ve neşhedü en lâ ilâhe 
illallâhü vahdehü lâ şerîke lehü şehâdete men ekarra bi 
vahdâniyyetihi ve neşhedü enne Muhammed en sallallâhü 
aleyhi ve selleme abdühü ve rasûlühü ve hâtemü rusulihi ve 
enbiyâ-ih. 
 

( Rahman ve rahim olan Allah ın adıyla 
      Harflerin şekline sırlarının en güzelini ve inceliklerini emanet 
eden, isimlerinin manasını birleştiren, adetlerin pınarlarını akıtan, 
nurlarının ihsanıyla ufukları açan, erbabına hizmet etmesi için 
ruhaniyeti görevlendiren, birliği üzerine süratle delalet eden, ihlaslı 
olan kullarına melekütinin acaibliklerini ulaştırıp açan Allah (Celle 
Celalüh) a hamdolsun. 
 

      Sıfatı ilahiyesinden layık olduğumuzu bize ihsan eden, O 
Sübhan olan Allah Teala hazretlerine hamdeder ve ihsanının 
çokluğunada şükrederiz. Allah c.c. tan başka İlah olmadığına, bir 
ortağı bulunmadığına ve birliğine inananın inancıyla şehadet 
ederiz. Hazreti Muhammed (s.a.v.) in O'nun kulu, rasulü ve 
peygamberlerin sonuncusu olduğunada şehadet ederiz). 
 

      Bazı dostlarım benden harflerin sırrının ilmini, isimlerin 
ruhaniyetini bu şanın erbabının yazmadığı hükamanın sanatının 
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esrarından ve ileri gelen tarikat ehli alimlerinin mevhibelerinden 
böyle bir kitap yazmamı istediler. 
 

      Beni seven dostlarıma yardım etmek için İstihare'den sonra, 
Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve 
Sellem) in şu Hadisi şerifine karşı gelmemek ve Allah (Celle 
Celalüh) korkusundan dolayı, onların kitap yazma isteklerine 
icabet ettim. 
 

      Hazreti Muhammed (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuşlardır: 
 

 K"=$& !V6< KC=$r6A6h $N6r):4# +R$-$w'5$/ +R+-'A!I$W $%+X$/ KN)A6B !V$B 'u6�+1 !V$<
 6]$<=$?6b):# $C!%$W 

 

Men süile an ilmin ve hüve ya’lemühü ve ketemehü ülcime bi 
licâmin min nârin yevmel kıyâmeh. 
 

      (Her kime! Bildiği bir ilim sorulduğunda gizlerse, kıyamet günü 
ağzına ateşten bir gem vurulur). 
 

     İçindeki sırları başkalarının bulmaması için zikredileni gizler, bir 
çok yerinede şifreler ve işaretler koyardım. 
 

      Allahü Teala hazretlerinden, ilminin sırlarından ve isimlerinin 
koruma mevhibelerinden, dünyada ve ahirette, din sahibi müttaki 
(Takva) mü’minlerin faydalanması bu kitabı günahkar zalimlerden 
koruyup, her alim için faydalı kılmasını diledim. Kitabımın isminide 
Şumûsul envâr ve künûzül esrâr (Nurların güneşleri ve sırların 
hazineleri) koydum.  
 
                                                                          MÜELLİF 
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HARFLERİN  SIRRı 
 

ELİF  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :        
 

      Bir kimse Kamer Nath (Şartayn) menzilinde iken, gülsuyu ve 
misk ile sağ eline Bin (1000) defa Elif harfini yazdıktan sonra, elini 
bu menzile karşı tutup, Amber buhurunu tüttürerek, Bin (1000) 
defa Elif harfini zikretsin. Bin sayısı tamamlanınca bu menzile 
doğru bakarak, Yirmisekiz (28) harfin üzerine cereyan eden 
Kasemi okusun. Bu Kasem esrarın tamamıdır. Bu Kasemle bütün 
işlerin neticeleri hasıl olur. 
      Yirmisekiz (28) harfin Kasemi budur: 
 

    'n'5 Ki!0$96h 4u�5$%+-):# �@6&=$̂ /�0:# =$s�W'## $1    $�'b'A$P m6nY:=6h $�+w):'�
    @6o $�':$8$I'o $�#;%$E'o       +8>?;EQ:# =$s�W'# $�$MY5$" zL=$.=$< KF$"%+S >m'#

        6f?6h=$3$W$/ 6"#$0!1'()# 606X#$%$U 6a$l=$I$< 6"=$96h !V6< +i$0$w!�+-):# 4u6<='~):#
        $J=Q$r69):# $�!I'o$"$/ @63$w!M$U'# =$<Y(6# 6"#$%!&'()# 6�/+0$M$U 6�%4~'A$<

63!?$hQ  ;w$̂  $�$3!?$h$/ @Q  $M6h $�$04�!&'# @m60$G $�!&'#$/   @63!M6{=Q$v+O
@6:!0>v$1$/  $�$&#$%!B'# 

 

Eyyüher rûhâniyyül müvekkilü bi harfin kezâ seeltüke billezî 
halakake fesevvâke feadeleke fî eyyi sûretin mâ şâe 
rakkabeke eyyühes seyyidül kâmilül muğterefü min bihâri 
meâdeni cevâhiril esrâri ve yenâbî-ı melekûti ceberûtil envâri 
illâ mâ ecebtenî ve rafa’tel hicâbe beynî ve beyneke hattâ 
enzurake bi basarî ve ente tuhâtıbnî ve sehhirlî a’vâneke. 
 

      Bundan sonra bu Kasemin ardından aşağıdaki Elif harfinin dua 
sını okursun.  
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      Elif harfinin duası budur: 
 

  6"=$M!P'()# $@6: !q6A!U'# 6< Q     $qQ!r+9):# $@6: !�6�)5#$/ 6"='Z)j'()# $V 
 !f'o!"#$/ $@6:)a%+3)~$-):# 6V$B $"=$w!1'()#  

 

Eclib liyel ahbâri minel aktâri vekşif liyel hucbe verfa’ liyel 
estâra anil meknûn. 
 

      Şayet Amber buhuruna bu babın sonunda gelecek olan 
vefkteki buhurları eklersen, amelin daha tesirli ve daha keskin olur. 
Bu buhurlar bütün ruhaniyeti kapsar. 
 

      Ey Talip! Zikredilen yirmisekiz harfin Kasemini, zikredilen 
harfin adedi tamamlanıncaya kadar okursun. Eğer sen fehim 
sahibi isen işareti anlarsın. 
 

BE  HARFİ 

Şekli şöyledir :     
 

      Bir kimse Kamer Butayn menzilinde iken, yeşil renkli bir kağıt 
üzerine kırmızı boya ile Bin (1000) defa Be harfini yazdıktan sonra 
vefkteki adı geçen buhurları yakıp, menzile karşı durarak bin defa 
Be harfini okusun. Be harfini bin defa okuduktan sonra, yirmisekiz 
(28) harfin Kasemini zikredip, Be harfinin şu duasını okusun: 
 

$̂ /�0:# '=s�W'# @63!-�A$B6&=Q6: !V45$/ 6]$-)~69):# ']$I!3$S �@Q=�3?6I+< @ 

@'A$B =$s6O=$M)�6#  
 

Allimnî eyyüher rûhâniyyü sanatel hikmeti ve kün lî muînen 
alâ isbâtihâ. 
 

      O ruhani senin sorduğuna cevap verir. Sen anla! En sonunda 
da şöyle dersin:  
 

$@6: !�6�)5#$/ 6"='Z)j'()# 6f?6-$U !V6< $"=$M!P'()# $@6: !q6A!U'# 
$"=$w!1'()# $@6: !f'o!"#$/ $q!r+9):# 62%+34~):# 6V$B   
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Eclib liyel ahbâra min cemî-ıl aktâri vekşif liyel hucbe verfa’ 
liyel estâra anil künûz. 
 

CİM  HARFİ 

Şekli şöyledir:     
 

      Bir kimse Kamer Süreyya menzilinde iken, sol eline 364 defa 
Cim harfini yazdıktan sonra, elini bu menzile karşı tutup, adı geçen 
buhurları yakarak, 364 defa Cim harfini zikretsin. Adet tamam 
olunca 28 harfin Kasemini 400 defa okuduktan sonra, menzile 
bakarak Cim harfinin şu duasını okusun : 
 

!l68!<'# $/ $�'=B$l !V$< !q6U'# �@6&=$̂ /�0:# =$s�W'#$I):=6h @6& $C#;8+P 6�W6"='̀
):# $�6{=$E6h6g=$r6A$H'Z)j'# @Q6o #%+<6d!s+?6: 6�!"'()# 6"=  $0'~!E$B

)a'D4o @63$h 6�!?$U !/'# )a'D4o 6�6A$-):# 
 

Eyyüher rûhâniyyü ecib men deâke ve emdidnî bil afârîti 
huddâme bi sâtikel câilîne fi aktâril ardı liyühzimû askerel 
meliki fülân ev ceyşi benî fülân.  O Huddam sana cevap verir. 
 

DAL  HARFİ 
 

Şekli şöyledir:     
 

      Bir kimse Kamer Deberan menzilinde iken, sarı renkli bir kağıt 
üzerine onbirbin (11.000) defa Dal harfini yazdıktan sonra, yazdığı 
kağıtla menzile karşı durup, adı geçen buhurları yakarak, 11.000 
defa Dal harfini zikretsin. Adet tamamlanınca 28 harfin Kaseminide 
zikretsin. Bu zikirleri bitirdiği zaman, okuyanın yanına bir ruhani 
gelir. Sen ! Bu ruhaniden istediğin kadar mal talep et. O ruhani her 
istediğini yerine getirir. Sen anla ve arif ol. 
 

HE  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :     
 

      Bir kimse Kamer Hak’a menzilinde iken, sağ eline Gülsuyu, 
Amber, Ğaliye ve Zaferan ile beşyüz (500) defa He harfini yazıp, 
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adı geçen buhurları yakarak, menzile karşı durduktan sonra, 500 
defa He harfini okusun. Adet tamam olunca He harfinin duasını bir 
defa okusun. 
      Okunacak He harfinin duası budur: 
 

$�4A'�!1'# 6];?6&#$8$-;G:# 6J=$M6h +N6g='b):# �@6&=$̂ /�0:# +�6A$-):# =$s�W'#  >06E6h
@63$w!I'AY{'# =$<Y(6# 6R6h >�$w!v+-):# 6N!16()=6h$/ 6i!0$9):# #'n$X  @'A$B

$J=$h!"'# 6c=$U>0:# 6];?6&=;h;0:# 6F$06g#;8:#  
 

Eyyühel melikür rûhâniyyül kâimü bi bâbis samadâniyyeti 
eselüke bi sırri hâzel harfi ve bil ismil muhtassı bihi illâ mâ 
ettala’tenî aler ricâli erbâbed dâiretir rabbâniyyeh. 
 

      Senin önünde bir kapı açılır ve bir kavim görürsün. Bu kavmi 
sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Çünkü o kavim 
mehabbet şarabından içmişlerdir. Sen onlara hitap edersen, onlar 
sana cevap verir ve seni kendilerine yaklaştırırlar. Sen iyi anla!  
 

VAV  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :     
 

      Bir kimse Kamer Hen’a menzilinde iken, Altın bir levha üzerine 
600 defa Vav harfini yazdıktan sonra, levhayı menzile karşı tutup, 
adı geçen buhurlarıda yakarak, 600 defa Vav harfini zikretsin. Adet 
tamamlanınca 100 defa 28 harfin kasemini zikrettikten sonra, Vav 
harfinin şu duasını da bir (1) defa okusun. 
 

$s�W'#):# = +�6A$-$B$l !V$< !q6U'# �@6&=$̂ /�0:#@6:!0>v$1$/ $�=  $N':=$B
!v$-):#+"$/ 6�='j%4A/=$s6:%4b+B 6];?6&=$̂ 

 

Eyyühel melikür rûhâniyyü ecib men deâke ve sehhirlî âlemil 
mahlûkati ve rûhâniyyeti ukûlihâ. 
 

   Böylece amel tamamlanmış olur. Sen! Herhangi bir yere vardığın 
zaman o yerin  sakinleri sana meyl edip erkek ve kadınları sana 
tabi olur. Bu Vav harfinde zihinlerin ruhaniyyeti vardır.  



 ŞUMUSUL ENVAR VE KÜNÜZÜL ESRAR  ---------------------------------------- 15 

ZE  HARFİ 
 

Şekli şöyledir:     
 

      Bir kimse Kamer Zira’ menzilinde iken, beyaz renkli bir kağıt 
üzerine 70.000 defa Ze harfini yazdıktan sonra, yazdığı kağıdı 
menzile karşı tutup, adı geçen buhurları yakarak, 70.000 defa Ze 
harfini zikretsin. Adet tamam olunca 70 defa 28 harfin Kasemini 
zikrettikten sonra, bir (1) defada Ze harfinin şu duasını okusun: 
 

�@6&=$̂ /�0:# +�6A$-):# =$s�W'#6h @6&!86<'# 6"#$0!1'()# 6�6g='j$06f?6h=Q$3$W$/  
6C%4A+B 6�=$< '#0'~):# =$s6h )u$I)o6# 6"#$%!&'()#  

 

Eyyühel melikür rûhâniyyü emidnî birakâikil esrâri ve yenâbî-ı 
ulûmil envâri ifal bihel kerâmâti.  
      Bu harfin ruhanisi sana cevap verir 
 

HA  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :     
 

      Bir kimse Kamer Nesre menzilinde iken, sağ elinin içerisine 
Gülsuyu ve Misk ile 80 defa Ha harfini yazdıktan sonra, elini 
menzile karşı tutup, adı geçen buhurlarıda tüttürerek 80 defa Ha 
harfini zikretsin. Daha sonra 28 harfin Kasemini 80 defa zikredip, 
bir (1) defada Ha harfinin şu mübarek duasını okusun : 
 

$8!36B 'c%+M'b):#$/ '];M$9$-):# @6: )u$I!U#$/ �@6&=$̂ /�0:# =$s�W'# !q6U'#  6�4A+-):#
6,=;3:# $V6< 606h='5'()#$/ 6i#$0!.'()#$/  

 

Ecib eyyüher rûhâniyyü vecal lil mehabbete vel kabûle ındel 
mülüki vel eşrâfi vel ekâbiri minen nâs. 
 

      Bu harfin ruhaniyeti istediğini yerine getirir. 
 

TI  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :     
      Bir  kimse Kamer  Tarfe menzilinde iken,  mavi renkli  bir kağıt 
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üzerine kırmızı mürekkep ile 100.000 defa Tı harfini yazdıktan 
sonra, kağıdı sağ avucunun içine alıp, menzile karşı durarak ve 
adı geçen buhurları tüttürerek, Tı harfini 100.000 defa zikretsin. 
Adet tamamlanınca on defada yirmisekiz (28) harfin Kasemini 
okuyup, en sonunda şöyle desin: 
 

�W'# 6a'D4o !�6A!X'# $/ $�=$B$l !VQ$< !q6U'# �@6&=$̂ /�0:# +�6A$-):# =$s
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Eyyühel melikür rûhâniyyü ecib men deâke ve ehlik fülân ibni 
fülânete ve ahrib diyârahü ve şettit şemlehü ve huzhü ahzen 
ve bîlen. 
 

      Bu harfin ruhanisi, senin sorduğun herşeye cevap verir. Anla ! 
 

YE  HARFİ 

Şekli şöyledir :     
 

      Bir kimse Kamer Cebhe menzilinde iken, kırmızı kağıt üzerine 
10.000 defa Ye harfini yazdıktan sonra, kağıdı sağ elinin içine alıp, 
menzile karşı durarak ve adı geçen buhurları yakarak, 10.000 defa 
Ye harfini okusun. Adet tamamlandığında 100 defa 28 harfin 
Kasemini okuyup, bir defada Ye harfinin şu duasını okusun:  
 

�@6&=$̂ /�0:# =$s�W'# !q6U'# $<$l !V$/ $�=$B$1$�%4A+< @6:!0>v  6�!"'()#
+e+8W6"4# K0!<'# �u45 @6o @6&%+<68!v$W 6]$I!M;E:#  

 

Ecib eyyüher rûhâniyyü men deâke ve sehhirlî mülûkel ardis 
sebati yahdimûnî fî külli emrin ürîdühü. 
 

Allah Teala nın izniyle senin matlubun hasıl olur. 
 

      Ey Talip! Bilki: Her harf için Nath menzillerinin birincisinden 
sonuna kadar kendine mahsus menzili vardır. Bu harflerin tertibi 
ebcedin tertibine göre evvelinden sonuna kadardır. Bu harflerin ilk 

harfi Elif  < son harfi ise =  Ğayındır. Anla! Allah Teala nın izniyle 

Sırra erersin. 
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KEF  HARFİ 
Şekli şöyledir :     

  

       Bir  kimse  Kamer  Harasan menzilinde iken, beyaz bir kağıt 
üzerine 20.000 defa Kef harfini yazdıktan sonra, yazılı kağıdı sağ 
elinin içine alıp, menzile karşı durarak ve adı geçen buhurları 
tüttürerek, 20.000 defa Kef harfini zikretsin. Adet tamamlanınca 40 
defa 28 harfin Kasemini okuyup, bir defada Kef harfinin şu duasını 
okusun: 
 

 !V$B 6L='Z6�):# 6f)o$" @6o $�$M'A'{ !V$< !q6U'# �@6&=$̂ /�0:# +�6A$-):# =$s�W'#
+?+I):# 6e=$?6<6�!"'()# $�!9$O 6]$36g='~):# 6"=$s!&'()#$/ 6a%  6"%+v�G:#$/
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Eyyühel melikür rûhâniyyü ecib men talebeke fî refil ğıtâ-i an 
miyâhil uyûni vel enhâril kâineti tahtel ardı ves suhûril ğâibeti 
tahtes serâ. 
 

      Bu harfin ruhanisi senin için örtüyü kaldırır ve Allah Teala nın 
izniyle toprağın altındakileri, sularda olanı, o suların arzın ne kadar 
derinliğinde olduğunu, miktarını, üzerinde olan taşları ve de diğer 
şeyleri görürsün. Ey Talip ! Bu sırları anla ve arif ol .  
 

LAM  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :     
 

      Bir kimse Kamer Sarfe menzilinde iken, sağ elinin içine 1000 
defa Lam harfini yazdıktan sonra, elini menzile doğru tutup ve zikir 
edilen buhurları yakarak, 1000 defa Lam harfini zikretsin. Adet 
tamamlanınca 30 defa 28 harfin Kasemini okuyup, bir defada Lam 
harfinin şu duasını okursun. 
      Okunacak Lam harfinin duası budur : 
 

$s�W'#+�6A$-):# = =$< !q6A!U'#$/ $�=$B$l !V$< !q6U'# �@6&=$̂ /�0:# 
'()#$/ 6]$-6I){'()# 6k#$%!&'# !V6< $�!?':6# 6R6h $�!0$-!�'#6]$h60!.  
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Eyyühel melikür rûhâniyyü ecib men deâke ve eclib mâ 
admarte bihi ileyke min envâil etımeti vel eşribeh. 
 

      Ruhani yanına seri bir şekilde gelir ve isteklerini Allah Teala 
nın izniyle yerine getirir. 
 

MİM  HARFİ 

Şekli şöyledir :     
 

      Bir kimse Kamer Avva menzilinde iken, sol elinin içine 700 
defa Mim harfini yazdıktan sonra, elini menzile doğru tutup ve adı 
geçen buhurları tüttürerek 700 defa Mim harfini zikretsin. Adet 
tamamlanınca 100 defa 28 harfin Kasemini okuyup, en sonundada 
bir (1) defa Mim harfinin şu duasını okusun: 
 

):# =$s�W'#$< !q6U'# �@6&=$̂ /�0:# +�6A$-@6: !q6A!U'#$/ $�=$B$l !V  =$< �u45
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Eyyühel melikür rûhâniyyü ecib men deâke ve eclib lî külli mâ 
ürîdehü minke vahdimnî ente ve a’vâneke . 
 

      Bu harfin ruhanisi senin sorduğun herşeye acilen cevap verir. 
 

NUN HARFİ 

Şekli şöyledir :     
      Bir kimse Kamer Semak menzilinde iken, sağ elinin içine 500 
defa Nun harfini yazdıktan sonra, elini menzile doğru tutup ve adı 
geçen buhurları tüttürerek, 500 defa Nun harfini zikretsin. Adet 
tamamlanınca 70 defa 28 harfin Kasemini okuyup, en sonundada 
bir defa Nun harfinin şu duasını okusun : 
 

$< !q6U'# �@6&=$̂ /�0:# +�6A$-):# =$s�W'#Q$B$l !V68!P#$/ $�= $�!&'# @63!<
$/$&#$%!B'# 6"=$r!̂ '()# $�#$/'� 6L=$?!.'()# 6J'D6b!&6# @6o $� >"�8:# 6a$l=$I$<
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Eyyühel melikür rûhâniyyü ecib men deâke vahdimnî ente ve 
a’vâneke fî inkilâbil eşyâ-i zevâtel ahcâri meâdenid dürri vel 
yâkûte ve şuhûsal kâğıdı zeheben ve fıddeten vel mâ-i 
semenen ve aselen ven nebâte za’ferânen ve küllü mâ lehü 
râihaten tayyibeten ifalû ma tü’merûne bih. 
 

      Ey Talip ! Sen iyi anla. İşaret her istek içindir. 
 

SİN  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :     
 

      Bir kimse Kamer Ğafir menzilinde iken, bir kağıt veya bir deri 
üzerine Gülsuyu ve Za’feran ile 3000 defa Sin harfini yazdıktan 
sonra, kağıdı menzile karşı tutup, adı geçen buhurları tüttürerek, 
3000 defa Sin harfini zikretsin. Adet tamamlanınca 70 defa Sin 
harfinin Kasemini okuyup, en sonundada bir defa Sin harfinin şu 
duasını okusun . 
 

$s�W'#=$-):# $< !q6U'# �@6&=$̂ /�0:# +�6A$E$B @6:!0>v$1$/ $�=$B$l !V $�$065=
@63$h 4#%~4A!s$W)a'D4o #%+h60!v$W$/  !N+X$"=$W6l$/ !N+s':62=$3$< 

 

Eyyühel melikür rûhâniyyü ecib men deâke ve sehhirlî asâkira 
ke yehlükû benî fülân ve yahribû menâzilehüm ve diyârahüm. 
 

      Bu harfin ruhanisi senin isteğini seri bir şekilde yapar . 
 

AYIN  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :    
 

      Bir kimse Kamer Zebane menzilinde iken, beyaz kağıt üzerine 
seksenbin (80.000) defa Ayın harfini yazdıktan sonra, yazılı kağıdı 
menzile karşı tutup ve zikredilen buhurları yakarak, Ayın harfini 
80.000 defa zikretsin. Yetmiş ( 70 ) defada 28 harfin Kasemini 
okuduktan sonra, bir defa Ayın harfinin şu duasını okusun : 
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Eyyühel melikür rûhâniyyü emdidnî bi sırrın nükabâ-i min ehli 
dâiretir rabbâniyyeti hattâ lâ yağliku annî külli bâbin ve yüftah 
lî külli hâitın.  
 

      Sen bunu anlarsan, bu sırra erişip istifade edersin. 
 

FE  HARFİ 
 

Şekli şöyledir:     
 

      Bir kimse Kamer Eklil menzilinde iken, sağ elinin içine 400 
defa Fe harfini yazdıktan sonra elini menzile karşı tutup, zikredilen 
buhurları yakarak, 400 defa Fe harfini zikretsin. Bin (1000) defada 
28 harfin Kasemini okuduktan sonra, Fe harfinin duasını okusun. 
 

 !V6< 6R6h +�!l$8!<'# =$< $�!36< +�!M'A'{ ��$&=$̂ /�0:# +�6A$-):# =Q$s�W'#
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Eyyühel melikür rûhâniyyü talebtü minke mâ emdedtü bihi 
min merâhime ilâcâtil eskâmi ve devâ-e fülân ve şifâ-e fülân 
mimmâ esâbehü mined darari. 
      Hasta olan kişi şifa bulup, Allah c.c. ın izniyle kurtulur. 
 

SAT  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :     
 

      Bir kimse Kamer Kalbe menzilinde iken, sağ elinin içine 700 
defa sat harfini yazdıktan sonra, elini menzile doğru tutarak ve 
zikredilen buhurları tüttürerek, 700 defa Sat harfini zikretsin. 800 
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defada 28 harfin Kasemini okuyup, bir (1) defada Sat harfinin şu 
duasını okusun: 
 

          >@Q'{ @Q'o $�$&#$%!B'#$/ $�!&'# @63!M6U'# �@6&=$̂ /�0:# +�6A$-):# =$s�W'#
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Eyyühel melikür  rûhâniyyü  ecibnî  ente ve a’vâneke  fî  tayyıl 
ardı ebleğul meşrika vel mağribe ve mesîrate seneten fî 
yevmin vâhid. 
 

Bu harfin ruhanisi sorularına cevap verir. 
 

KAF  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :      
 

      Bir kimse Kamer Şule menzilinde iken, gümüş bir levha 
üzerine yüz (100) defa Kaf harfini nakşettikten sonra, menzile 
doğru dönüp, zikredilen buhurları tüttürerek, 100 defa Kaf harfinii 
zikretsin. 1000 defada 28 harfin Kasemini okuyup, en sonunda Kaf 
harfinin şu duasını okusun. 
 

�W'#=$s +�6A$-):# �@6&=$̂ /�0:#):# 6i='b6h $�+w):'�$1 Q6F$"!84b @63$w!M$U'# =$<Y(6# 
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Eyyühel melikür rûhâniyyü seeltüke bi kâfil kudreti illâ mâ 
ecebtenî ve ahfeytenî anil a’yüni hattâ lâ yesmea lî meşyün ve 
lâ yürâ lî zıllün. 
 

      Ey Talip! Kamer bu menzilde ve levhada üzerinde olduğu 
müddetçe sen gözlerden gizlenirsin. Öyleki gözlerden gizlenmenin 
şiddetinden kuşlar bile hapsolur. 
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RA  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :     
 

      Bir kimse Kamer Nuayim menzilinde iken, Kalay dan bir levha 
üzerine ikiyüz (200) defa Ra harfini nakşettikten sonra levhanın 
üzerinede 200 defa Ra harfini zikretsin. Daha sonra menzile karşı 
durarak ve adı geçen buhurları yakarak, 12.000 defa 28 harfin 
Kasemini okuyup, en sonundada Ra harfinin şu duasını okusun. 
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Eyyühel melikür rûhâniyyül muttaliu alâ esrâril ulûhiyyeti 
eselüke bihâ en temüddenî bi sırrıl icâbeti fî külli mâ talebtü 
minallâhil fâil. 
 

      Ruhani sana cevap verir. Ey Talip! Bilki; Bu amelden sonra 
Allah c.c. tan bir şey talep ettiğin zaman, kapılar bütün mahlukatın 
gizliliğiyle senin için açılır. Hatta dağ üzerine davet etsen, o dağ 
yer ile bir olur. Denizlere davet etsen, denizlerinde suyu taşar. Sen 
iyi anla ! Allah c.c. ın izniyle irşad olursun . 
 

ŞIN  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :     
 

      Bir kimse Kamer Belde menzilinde iken, kırmızı renkli bir kağıt 
üzerine bin (1000) defa Şın harfini yazsın. Menzile karşı durarak 
ve adı geçen buhurları yakarak, 1000 defa şın harfini zikretsin. 
Onbin (10.000) defada 28 harfin Kasemini okuyup, en sonunda 
Şın harfinin şu duasını okusun : 
 

6];?6X%4:4()# 6"#$0!1'# @'A$B +f6AYZ+-):# �@6&=$̂ /�0:# +�6A$-):# =$s�W'#  $�4:'�!1'#
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Eyyühel melikür rûhâniyyül muttaliu alâ esrâril ulûhiyyeti 
eselüke bihâ en temüddenî bi sırrıl icâbeti fî külli mâ talebtü 
minallâhil fâil. 
 

      Bu harfin ruhanisi sana cevap verir. Allah c.c. tan birşey taleb 
ettiğin zaman, ruhani mükevvinat gizliliğiyle sana itaat eder. Hatta 
sen denizlere davet etsen, denizlerin suları eksilir. Dağ üzerine 
davet etsen, o dağ Allah Teala nınj izniyle yer ile bir olur. 
 

TE  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :     
 

      Bir kimse Kamer Zabih menzilinde iken, kırmızı renkli bir kağıt 
üzerine, bin (1000) defa Te harfini yazdıktan sonra, menzile karşı 
durarak ve adı geçen buhurları yakarak, bin (1000) defa Te harfini 
zikretsin. Onbin (10.000) defada 28 harfin Kasemini okuyup, en 
sonundada Te harfinin duasını okusun. 
      Okunacak Te harfinin duası budur: 
 

6u$-):#=$s�W'# �@6&=$̂ /�0:# 6<'#@6&!8 #$"!%'�>06E6h 6a 6]$-6E)A6Z+-):# 6e=$?6-):#
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Eyyühel melikür rûhâniyyü emidnî ğavrânil miyâhil mutilsime 
til ceniyyeti vel miyâhil mahlûkatil haliyyeti kemâ-il uyûni vel 
enhâr.      O ruhani talep ettiğin şeye cevap verir. 
 

SE  HARFİ 

Şekli şöyledir :     
 

   Bir kimse Kamer Beli’ menzilinde iken, Kurşun bir levha üzerine, 
hiç iplik geçmemiş yeni bir iğne ile 900 defa Se harfini yazdıktan 
sonra menzile karşı durarak ve adı geçen buhurları yakarak, 900 
defa Se harfini zikretsin. 900 defada 28 harfin kasemini okuyup en 
sonunda Se harfinin şu duasını okusun. 
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Eyyühel melikür rûhâniyyü seeltüke bi hâzel harfi illâ mâ a’tey 
tenî ihvâneke minel cinni yahdümûnenî fî külli emrin ürîdühü 
min def-il emrâdı vet teslîti vel eskâmı ve erhâtıl hummel 
cenbiyyeti vel ervâhıt târikah. 
 

      O ruhani senin isteklerine en kısa zamanda cevap verir. 
 

HI  HARFİ 
Şekli şöyledir :     

 

      Bir kimse Kamer Suud menzilinde iken, Kalay dan bir levha 
üzerine bin(1000) defa Hı harfini nakşettikten sonra, menzile doğru 
durarak ve zikredilen buhurları yakarak bin (1000) defa Hı harfini 
zikretsin. Daha sonra 28 harfin Kasemini okuyup, en sonunda Hı 
harfinin şu duasını okusun : 
 

']YA6I):# 6q$X)�6#$/ $�=$B$l !V$< !q6U'# �@6&=$̂ /�0:# +�6A$-):# =$s�W'# 
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Eyyühel melikür rûhâniyyü ecib men deâke ve izhebil ılletel 
hâdisete bi cismi fülân. 
 

      Senin bu amelinle, başkalarında olan Bars, Cüzzam ve Körlük 
giderilir. Çünkü bu ruhani ulvi alemde ruhanilerin lideri olup, bu 
ruhaninin esrarı üzerine muttalidir. Senin taleb ettiğin şey Allah c.c. 
ın izniyle olur. 
 

ZEL  HARFİ 

Şekli şöyledir :     
      Bir kimse Kamer Ahbiyye menzilinde gecelediğinde, sol elinin 
içine beşyüz (500) defa Zel harfini yazdıktan sonra, menzile karşı 
durarak ve adı geçen buhurları yakarak, Zel harfini beşyüz (500) 
defa okusun. 7000 defada 28 harfin Kasemini okuyup, en sonunda 
Zel harfinin şu duasını okusun : 
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Eyyühel melikür rûhâniyyü ecibnî ente ve a’vânekel mütesar 
rafûne fî havâtıri benî âdeme yenzilûnel umyü fî ayni fülân ev 
maradan hattâ lâ yecid lehü sıhhaten ve lev âlicehü külli men 
fil âlemel ulviyyi ves süfliyyi 
 

      Bu harfin ruhanisi cevap verir ve o kimse ebediyyen iyileşmez. 
 

DAT  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :     
 

      Kamer mukaddem menzilinde iken. Matba hatasından dolayı 
orjinalinde burası yazılmamıştır. Mütercim . 
 

ZI  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :     
 

      Bir kimse Kamer Ferahı muahhir menzilinde iken, beyaz bir 
kağıt üzerine, Za’feran, Misk, Gülsuyu ve Amber ile Zı harfini 
yedibin (7000) defa yazdıktan sonra, menzile karşı durarak ve adı 
geçen buhurları tüttürerek, Zı harfini zikretsin. Bin (1000) defada 
28 harfin Kasemini okuduktan sonra, en sonundada Zı harfinin şu 
mübarek duasını okusun: 
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Ecib eyyühel melikür rûhâniyyü ve emidnî bil hıfzi vel fehüm 
limesâilil ulûmil ğâmidatiz zâhirati vel bâtineti verfa’lil hicâbi 
an âlemil hissi ve külli mâ hüve mahcûbü anil ins. 
 

      Ey Talib ! Sen bu sırları görürsün. 
 

ĞAYIN  HARFİ 
 

Şekli şöyledir :     
 

       Bir kimse Kamer Reşa menzilinde iken, Altın bir levha üzerine 
yüz (100) defa Ğayın harfini yazdıktan sonra, menzile karşı 
durarak ve adı geçen buhurları yakarak, yüz (100) defa Ğayın 
harfini okusun. Daha sonra onbin (10.000) defa 28 harfin 
Kaseminide okuduktan sonra, en sonunda Ğayın harfinin şu 
duasını okusun : 
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Eyyühel melikür ruhâniyyül müvekkilü bi hazâinil kifâyeti vel 
ğınâ el mutlakı vel hâkemü alâ külli avni müvekkili bi külli ken-
zin eselüke billezî evlâke mâ evlâke illâ mâ ağneytenî. 
 

      Ey Talip ! Sen bu işi bütün şartlarıyla beraber işlersen, dirhem 
lerin, dinarların, incilerin ve yakuttan olan kıymetli taşların yağmur 
gibi üzerine yağdığını görürsün. Bunlardan istediğin kadarını tutup, 
şöyle dersin: 
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İrfa’ eyyühel melikü hâzihiz zehâir. 
 

      Bunlar göz açıp kapayıncaya kadar olur. Sonra hepsi kaybolup 
gider. Ama senin tuttukların elinde kalır. Anla! İrşad olursun. 
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BİRİNCİ BÖLÜMÜN HATİMESİ 
      Ey bu kitaba vakıf olan kişi! Bilki; Bu bölüm harflerin sırrında 
en güzelidir. Bu şanın İmam larından her birisi 28 harfi başka bir 
şekilde ve değişik rakamlarla düzenlemişlerdir. Bunların hepside 
fetih yolu üzerinedir. Bende bunu fetih yolu ve birleşme üzerine 
zikrettim. Geçmişte olanlardan, bu şekillerin latifesinden bunun 
üzerine benzersiz bir misal olarak gördüm. 
 

      Kim! Şüphesiz olarak inanıp manayı anlarsa, onun için bütün 
kilitler açılır. Ben bu resmettiğim rakamların etrafında ruhanilerin 
döndüğünü gördüm. Bunu ihsan edenlerin arasında yükselmek 
için sizlerde yapın. Bunu kullanmasını bilenler için, Ulvi ve Süfli 
olan ruhanilerin asi gelmeleri imkansızdır. Bu birinci bölümün 
kaideleri vardır. Bu kaideler sağ ve sol ele yazmak, yazdığın 
harflerin eksik ve fazla olmamasıdır. Eğer yazdığın adet fazla ise 
harfin şeklini avucuna ince bir kalemle yazarsın. Eğer avucuna 
sığmazsa, o avucunun parmaklarına yaz. Dahada artarsa elinin 
üzerine yaz. Harflerin rakamını iyi bir vakitte, tahareti kamile 
halinde ve kıbleye yönelik olarak yazarsın. Talibin eli ve gözü 
menzile doğru olmalı ve harfi o anda zikretmelidir. Harfin zikredilen 
adedi tamamlanmazsa ve yazıda elde ise, elini semaya doğru 
kaldırsın. Bu harfi zikreden kişi amel tamamlanana kadar oturduğu 
yeri değiştirmemelidir. Şayet o anda namaz vakti gelmişse, adet 
tamamlanana kadar namazını olduğu yerde kılmalı ve namazdan 
sonra zikretmelidir. O zaman isteği Allah'ın izniyle şüphesiz olur. 
 

      Şayet yazı kağıda değilde madene yazılacaksa, yazı ile değil 
nakş ile yazılmalıdır. Bundaki maksat geceleyin, o belirli menzilde 
nakş edilmelidir. Yazıyı veya nakşı bitirdikten sonra o menzile 
dönük olarak zikredersin. Eğer amel gece bitmemiş ise gündüz 
devam edersin. Harfleri kağıt veya levha üzerine yazmış olduğun 
amellerde amel tamamlanmamış ise, bu yazılıyı yüksek bir yere 
koyarsın. Kamer tekrar o menzile geldiğinde, ameline kaldığın 
yerden devam edersin. Sen ! İyi anla ve iyi fehim et. 
      Bu buhurların hepside gereklidir. Bu buhurların hepsini dövüp, 
fındık miktarı kadar haplar yaparsın. Amel vaktinde bunları 
yakarak buhurlarsın. Bu buhurlar ruhanilerin gıdasıdır. Bu 
buhurları yaktığın zaman, gıdasını alan Ulvi ve Süfli ruhaniler sana 
hizmet ve itaat ederler. 
    

      Kim! Bu buhurları cetvelden çıkarıp toplarsa, harflerin sırrında 
Kibritil ahmer (Altın yapan madde) e ulaşmış demektir. 



-----------------------------------------------  İBNİL HAC TİLMİSANİL MAĞRİBİ 28 

      Yirmisekiz harfin üzerine cereyan eden buhurlar Cetveli budur: 
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        Bu buhurların başka özellikleride vardır. Bu buhurları toplayıp 
dövdükten sonra, ayın ortasındaki gecede bunu ateşe atarsan, bu 
geceyle müvekkel olan ruhaniye yardım nidasında bulunursun. 
Ama Kasemi okumayacak ve isimlerden bir isimle nida etmeyecek 
sin. Böylece ruhaniyi yerinden koparırsın. Ruhani senin önünde 
hazır olur. O ay için isteklerini talep edersen, senin talebini yerine 
getirirler. Bunu ayın ilk gecesindede yaparsan yine olur. Ama ayın 
ortasındaki gecede yaparsan, Ulvi ruhanilerden ruhani gelir ve her 
istediğini yapar. 
 

      Yukarıdaki yirmisekiz harfin üzerine cereyan eden buhurlar 
cetvelindeki buhurların adedi onaltı (16) dır. Kim! Bu buhurları 
cetvelden çıkarıp toplarsa, harflerin sırrında Kibritil ahmer (Altın 
yapan madde) e ulaşmış demektir.  
      (Cetveldeki buhurların isimleri şunlardır: Sümbül, Reyhan, 
Verd, Ğaliye, Kafur, Misk, Sandal, Mastaki, Lüban, Cavi, Za’feran, 
Sabır, Kasebü zerire, Meya ve Havlan dır ). 
 
 
      Allah  (Celle Celalüh) ın hidayetiyle Harflerin sırrı olan birinci 
bölümü tamamladım . 
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ESMA-İL  HÜSNANIN  HAVASSI 
      Ey Talip ve Allah yolunda olan kardeş! Sen bilki; Allah Teala 
hazretlerinin azim ve yüce olan lafzı celali ''Allah'' ismi şerifidir. Bu 
isim diğer isimlerin sultanıdır. Diğer isimlerin bütün manaları bu 
Zat isminin içindedir. Hakikat üzere ismi Zat ın tefsirini yapmaya 
kast etmiş olsaydık kitaplar almazdı. Ama bu kitaptan matlup olan, 
her ismin özelliğini zikretmektir. Her ismi şerifin bir özelliği vardır. 
 

 �7'#  
ALLAH C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Allah c.c. ismi şerifi Daire-i Rabbani ehlinden kutbun zikridir. 
Bu ismi şerife hissi, manevi ve hazır bir içtenlikle, devamlı taharet 
üzere seher (Uyumamak) ve oruçla, halis bir ibadetle, halvette 
iken devam edilirse, o kişiye meleküt kapıları açılıp, ceberut esrarı 
üzerinede muttali olur. 
 

+V$-!̂ ;0:'# 
ERRAHMAN C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu ismi şerifi güzel kokulu bir şey üzerine Lüban (Günlük) ile 
buhurlayarak, zühre saatinde ismin adedi olan 298 defa zikrederse 
bunu koklayan kişi talib olanı büyük bir muhabbetle sever. Hatta 
matlubun aklı çıkacak gibi olur. Sen iyi anla! Bunu sadece karı 
koca arasında kullan . 
 

;0:'#+N?6̂  
ERRAHİM C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerifi tatlı bir yiyecek üzerine, Pazartesi günü 
iyi bir vakitte ismin adedi olan 258 defa okuyup, Havlan mekki ve 
Sent ile buhurlayıp, matlubuna bu tatlıyı yedirirsen, matlubun sana 
o an tabii olur ve seni çok özler. 
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+�6A$-):'#  
ELMELİK C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerifi dört (4) sene boyunca eksiksiz olarak, 
her gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında doksan (90) 
defa okursa Allah c.c. o kişiyi zengin eder. 
 

      Bir kimse bu muazzam isme halveti kamile, tam taharet, halis 
ibadet, ihtiyaç haricinde uyku ve zaruret dışında yemeden devam 
ederse, Allah c.c. o kimseyi ittiha (Birleşme) sırrı üzerine, uzun, 
gizli, muhkem (tam) şeylere, cismin içerisinde ve dışarısında olan 
ervaha muttali kılar. 
      Bu mübarek isim daire ehlinden Kavsı A’zam ın zikridir  
 

+,/�84b):'#  
ELKUDDÜS C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerifin zikrine devam ederse, Allah Teala o 
kişinin ahlakını güzelleştirip, kalbini nur ile doldurur. 
 

      Bu ismi şerifi bir ekmek üzerine yazdıktan sonra, hasta ve kötü 
ahlaklı bir kişiye yedirirsen, o kişi cismen sıhhat bulup, kalben 
selametlere erişip, ruhen kötü ahlaklardan kurtulur. 
 

      Bu ismi şerifin zikrine devam eden kimse, Meleküt aleminin 
kuddüs haliyle muttasil (Vasıflanmış) olur. 
 

+C'D;E:'# 
ESSELAM C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim Daire ehlinden Evliyanın zikridir. Selam ismi 
şerifini her farz namazın arkasından adedi olan 131 defa zikreden 
kişiye Allah c.c. her talep ettiği şeyde yardım eder . 
 

      Bu mübarek isim, o erkeklerin zikridir. O erkeklerin sayısı bir 
yılın içindeki günlerin sayısı olan 360 tır. Sen! Onların sözlerini 
anla. Bunlarla rahmet ve yağmur iner. Nebi a.s. ile hürmetine Allah 
Teala kullarının günahlarını bağışlar ve asi olan kullarının hata ve 
kusurlarınıda örter.  
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+V6<![+-):'# 
ELMÜ’MİN C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu mübarek ismi bir kart üzerine, Kamer münkalib 
(dönen) burçta gecelediğinde ve tali-inde Mizan burcunda iken, 
ismin adedi olan 137 defa yazıp, üzerinede 137 defa ismi okusun. 
Okuduktan sonra bu kartı dürerek Sandalı ahmer ile buhurlasın. 
Bu kart haberi yok iken bir kimsenin elbisesine konulur ve o 
elbisede giydirilirse, o kişiyi bütün insanlar sever. Ayrıca karı koca 
arasında muhabbettede mücerrebdir. 
 

6-!?$s+-):'#+V  
ELMÜHEYMİN C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerife ismin adedi olan 145 defa her yatsı 
namazının arkasından devam ederse, kainatta olacak olan her 
şeyden önceden haberdar edilir . 
 

+dW6d$I):'#  
ELAZİZ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse senelerden bir müddet, hergün sabah namazından 
sonra 94 defa bu ismi şerifin zikrine devam ederse, bir süre sonra 
rızkı çoğalır ve talep ettiği herşey kolaylaşıp, bu mübarek ismin 
bereketiyle bereketlenir. 
 

+"=;M$r):'#  
ELCEBBAR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerifi üzerine vaki olan adetle 206 defa her 
farz namazın arkasından, senelerden bir müddet devam ederse, 
Allah Teala hazretleri o kişiye nusret ve galib sırrı ile yardım eder. 
Hatta o kişiye zulüm eden ve muzur bir işle yaklaşan kimseden, 
Allah Teala göz açıp kapayıncaya kadar intikamını alır. 
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+0>M'~$w+-):'# 
ELMÜTEKEBBİR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerifi üzerine vaki olan adetle 662 defa, Ya 
Mütekebbir şeklinde zina eden bir kadın üzerine iyi bir saatte 
zikrederse, o kadın bir daha zina etmez. Bu diğer fuhuş yapanlar 
içinde böyledir. Çünkü bu isimde bağlama sırrı vardır.  
 

+�6:=$v):'#  
ELHALİKU  C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu ismi şerifi çocuğu olmayan kadının karnı üzerine, Kamer 
İkizler burcunda gecelediğinde üzerine vaki olan adetle 731 defa 
zikredip,1505 defada aşağıdaki Ayeti kerimeyi okursa, muhakkakki 
çocuk bu ismin ve Ayeti kerimenin bereketiyle kısır kadının 
karnında şekillenecektir. Ama bu amele her ay, kadın hamile 
kalana kadar devam edilmelidir. 
      Binbeşyüzbeş defa okunacak Ayeti Kerime budur : 
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Bismillâhirrahmânirrahîm.Vallâhü halakaküm vemâ ta’melûn. 
 

+£6"=$M):'#  
ELBARİÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ  

      Bu ismi şerife üzerine vaki olan adetle 214 defa iyi bir vakitte, 
senelerden bir müddet devam eden kimsenin, Allah Teala hasta 
olan kişilerin şifasını bu kimsenin elinden verir. Hatta bu kişi eliyle 
bir illet üzerine bu ismi zikrederek dokunursa, o illet gider. Eğer 
gözü görmeyen bir kişinin gözünü eliyle silerse, Allah c.c. o kişinin 
gözlerini açar. Ama ismi zikrederek eliyle mesh etmelidir. 
 

      Bu mübarek ismi şerifi yedi gün ara vermeden yüz (100) defa 
zikreden kimse, Allah Teala hazretlerinin izniyle bütün afatlardan 
muhafaza olunur. 
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+">%$G+-):'#  
ELMUSAVVİR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse tali-in münkalib (dönen) burcunda iken ve iyi bir 
vakitte, bu ismi şerifin dörtlü vefkini yazıp, vefkide Lübani zeker ile 
buhurladıktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyuda çocuğu olmayan 
kadına bir hafta boyunca içirilirse, Allah c.c. ın izniyle o kadının 
karnında çocuk şekillenir. 
      Bu mübarek ismin yazılacak Vefkleri budur : 
 

 
 

+"=Ỳ $�):'#  
ELĞAFFAR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerifi üzerine vaki olan adetle 1281 defa 
zikrine devam ederse, Cenabı Hak o kimseyi kötülük ve fenalık 
yapmaktan muhafaza eder. O kişinin günahlarını affedip bağışlar. 
Korku ve sevgisini o kulunun kalbine doldurur. 
 

      Bu mübarek ismi şerifi her Cuma namazından sonra yüz (100) 
defa okuyan kimsede rahmeti İlahiyyenin eserleri belirir. 
 

+"=;s'b):'#  
ELKAHHAR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isme ruhaniden Kesfeyail 6S#!T@+#4U-/4K hizmet eder. Bu 

ruhani kahır ve ğalebe ruhanisidir. Bu ismin kendine mahsus 
kasem ve vefki vardır. Bu isimle şöyle amel edilir. 
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      Bu isme huzuru kalb, tahareti kamile ve oruçlu olarak, aylardan 
bir müddet teheccüd (uyumamak) ile hergün Beşbin (5000) defa 
devam edilip her Cuma günü ve gecesi Tayyib ve İhlilici kabuli 
buhurlarıyla buhurlanır. Ruhani hadim senin için büyük bir Aslan 
şeklinde inkişaf eder. Sen ondan korkma! O ruhani konuştuğun 
fasih dille konuşur. Sen o ruhani huddama diyarın harabını, 
zalimin ve düşmanlarından dilediğinin katlini, dilediğin toplulukların 
tefrik olmalarını şart koşarsın. O hadim sana bir değnek verir. Sen 
bu değneği hangi mekanda oturursan otur sağ tarafına koyarsın. 
Bir kimsenin helakını murat ettiğin zaman bu değneği önüne 
koyup, açık veya gizli: “Fülan ibni fülanın helakını istiyorum” 
dersin. O anda bu isteğin olur. Ama bu ismin Vefki şerifini sürekli 
üzerinde taşırsın. 
      Kahhar isminin vefki şerifi budur: 
 

 
 

    Kahhar ismi şerifinin Kasemide budur : 
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İlâhi emdidni bi rakâiki ismikel kahhâri ve bi sırrıl kahri ve bil 
ifrîtil kahri mânî hadîmi nebiyyullâhi süleymân ibni dâvud 
aleyhimesselâmü ve bi tâati hademin bi sâtihi ve mâ evdiat fî 
tırâzil besâti min nukûşi esrâri esmâ-ike ecib eyyühel melikü 
kesfeyâîl ve’mur ehle tâatike minel cinni vel afârîti yefalû mâ 
yü’merûne ecîbû eyyühel huddâme bi hakki ismillâhil kahhâri 
ve bi kâfil kudreti ve hâil intihâi ve elfil vahdâniyyeti ve râer 
rubûbiyyeti eselüke yâ kahhâru yâ hüve yâ evvelü yâ râziku 
en temüddenî bi seyfi ehlil hadreti min ibâdikes sâlihîn. 
 

+J=;X$%):'#  
ELVEHHAB C.C.İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim Zevaya ehlinden olan Ruesa nın zikridir. Bu 
ismi şerifi her gece 20.000 defa her günde 8.000 defa senelerden 
bir müddet oruçlu olarak okumaya devam etsin. Ama bu amelin 
başlangıcında güzel elbise giymeli, güzel yemek yemeli, itikafı 
çoğaltmalı, geceleri nafile namaz kılmalı, insanlarla fazla oturup 
konuşmamalı, (Oturursada fazla konuşmamalı, ancak Allah ın 
rizası olan evliyanın haberlerini, menkibelerini ve ahiret haberlerini 
konuşsun). İnsanların elinden emrolununcaya kadar alma! Her 
abdest bozulduğunda abdest tazelemeli ve uykuyu ancak ğalebe 
edince uyumalıdır. 
 

      Bu ismin zikrine başladıktan bir müddet sonra senin için kapı 
açılır. O anda karşında duran Ehlullahı görürsün. Onlar sana; “Ya 
fülan sen falan mekana haksın” derler. O mekanda miskinler için 
sancak olursun. Senin hükmünle kuvvetli ve zayıf döndürülür. 
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Ziyaretine gelen her imam senin pınarından içer. Hasta veya 
sağlam olan herkes senin sırrın ile menfaat bulur ve menfaatlanır. 
 

      Ey Racül! O makama ulaşırsan Esma-ül hüsna nın sırları sana 
açıklanır. Maden ve cevherlerin hazineleri senin için açılır. Her 
müridi ona layık olan ve mevlasına ulaştıracak şekilde zikredersin. 
Zakiye anbarlarına teşrif edip, ondan dairene kaim olacak şeyleri 
alır, her zayıfa ve her muhtaca inayetinin mevhibeleriyle verirsin. 
Vermek ve men etmek sahibi olursun. Allah Teala hazretleri 
dünyada ve ahirette seni yükseltir. Hayat ve ölümden sonra 
senden faydalanılır. Allah Teala hazretleri seni bu işte muvaffak 
etsin. Amin. 
 

+t#;2;0:'#  
ERREZZAK C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerife aylardan bir müddet her farz namazın 
arkasından 308 defa okumaya devam ederse, Allah c.c. o kimseye 
büyük rızıklar verir ve hiç kimseye muhtac etmez. 
 

+¡=;w'̀ ):'#  
ELFETTAH C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerifi üzerine vaki olan adetle 489 defa 
aylardan bir müddet her gece ve her farz namazın arkasından 
okumaya devam ederse, Allah Teala hazretleri o kişiye uykusunda 
hikmeti öğretir. 
 

+N?6A$I):'# 
ELALİM C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim Rahmani Daire ehlinden olan Ahyar ın zikri 
şerifidir. 
      Bir kimse bu ismi şerifi senelerden bir müddet üzerine vaki 
olan adetle 150 defa okumaya devam ederse, Allah c.c. o kişiye 
zahiri ve batini olsun gizli olanları keşfettirir. 
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+§6h='b):'#  
ELKABID C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu isim Daire ehlinden Kabd ın zikridir. Bir kimse bu ismi şerifi 
riyazatlı olarak iki (2) sene boyunca hergün 10.000 defa okumaya 
devam ederse, Allah Teala okuyan için Daire-i Rabbani'den 
perdeyi kaldırır. Ehli Kabd'ın makamı dikilen kürsi ile melek gelir. 
Kim bu kürsiye göz açıp kapanıncaya kadarda otursa, o kişide 
Kabd eserleri görülür. O kişi havada uçan bir kuşa baksa o kuş ölü 
olarak yere düşer. Onun sesinden fazla sesini yükselten kişi helak 
olur. Eğer, dağa konuşşa dağ yarılır. Eve konuşşa ev göçer. Şerifi 
hüsna olan Şeyh Abdülkadir Geylani (k.s.a.) den rivayet olunurki: 
Bir kimseye Kabd nurları dökülse kudreti ilahi onda bariz olur. O 
kişinin At ı ölse bile Mevla nın izniyle o At ı diriltir. 
 

      Makamın kemaline (Tamamına) delalet eden, ehli asrına 
söylediği şu şiir gibi: 
 

                 Kc=$M6U @6o m>061 +�!?'b):'# !%'A'o   
             Kc=$M6r):# $V!?$h !�'̀ $w!P#$/ !�Y5+8':    

               K"=$96h @6o m>061 +�!?'b):'# !%':$/     
              Kc#$/$2 @6o #�"!%'� xu4~):# $"=$G':    

               +�!?'b):'# !%':$/     K�>?$< $t!%'o m>061  
              @6: �@!I$1 @':!%$-):# 6F$"!84b6h $C='b':    

 

                               Felev elkaytü sırrî fî cibâlin 
                           Ledükket vahtefet beynel cibâlin 
                               Velev elkaytü sırrî fî bihârin 
                           Lesârel küllü ğavran fî zevâlin 
                               Velev elkaytü sırrî fevka meyyitin 
                           Lekâme bi kudretil mevlâ sa’yen lî. 
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                             (Eğer sırrımı dağlara söyleseydim 
                         Parçalanıp dağlar arasında kaybolurdu 
                            Eğer sırrımı denizlere söyleseydim 
                         Zevalde deniz tamamen kaybolurdu 
                            Eğer sırrımı ölü üzerine atsaydım 
                       Mevla'nın kudretiyle kalkıp, benim için yürürdü). 
 

4�61=$M):'#  
ELBASİT C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim Daire-i Rahmani ehlinden Bast ın zikridir. Bu 
ismi şerifi bir sene boyunca riyazatlı olarak hergün 30.000 defa 
zikreden kimsenin, Alemi keşfi ala'dan ruh perdesi açılır. Bu amel 
Allah c.c. a olan amellerin en güzeli ve en devamlı olanıdır. Bu 
müddet bittiğinde Daire-i Rabbani nin perdesi açılır. Hazrete girip, 
gözüyle o huzurun adamlarını görür. Bundan sonra Bast 
makamına ulaşır. O makama girene Allah Teala Rabbani sırlardan 
ve insanlara bast ettiğinden verir. Bunun mahiyetinide açıklamak 
mümkün değildir. Sen anla! Arif ol. 
 

+§6o=$v):'#  
ELHAFID C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Hafıd ismi şerifinin adedi 1481 dir. Bir kimse kahretmek istediği 
kimsenin isminin adedine bu mubarek ismin adedini ilave edip, “Ya 
Hafıd” şeklinde toplam adetle zikrederse, o kişi en kısa zamanda 
cezasını bulur ve kahrolur. 
 

+f6o#;0:'#  
ERRAFİU C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerife hergün sabah namazından sonra, 
üzerine vaki olan adetle 351 defa zikrederse, zikreden kişiye her 
türlü hayır kapıları açılır. 
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�d6I+-):'#  
ELMUİZZÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerifi hergün sabah namazından sonra, 
üzerine vaki olan adetle 117 defa zikrederse, o kişi insanların 
arasında aziz ve heybetli olur. 
 

xc6n+-):'#  
ELMUZİLLÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim silahlar üzerine yazılıp askerlerde bu silahlar 
ile ismi zikrederek savaşırlarsa, düşman askerlerine galip gelirler. 
 

      Bir kimse yedi (7) gün ve günde 1000 defa bu ismi zikrederse, 
Allah Teala o kişiden düşmanının hilesini kaldırır. Kimin bir yerde 
çok malı varsa bu ismi şerifi devamlı zikretsin. Çünkü bu amel ona 
insaf eder.  
 

+f?6-;E:'#  
ESSEMİU C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse riyazatlı ve oruçlu olarak yedi gün bu mübarek ismin 
zikrine meşgul olursa, Allah Teala'nın izniyle ervahı ulviyyenin 
seslerini işitir. 
 

):'#+�6G$M  
ELBASİR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isme ruhaniden Da’tayail 6S#!T@+#4V-W+E isimli ruhani 

hizmet eder. Bu amele hizmet etmenin şekli şöyledir: İnsanlardan 
uzak tenha bir yerde halvete çekilip riyazatlı olarak, aylardan bir 
müddet bu ismin zikrine devam edersin. Zikre meşgül olduğun 
günlerden bir gün, iki gözünün arasında ufukları kaplayan bir nur 
görürsün. Sen bilki! O anda hadim inmiştir. Sonra bu nur senden 
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gider ve büyük asker şeklinde bir ruhani iner. Onun elbisesi yeşil 
olup, başında kırmızı yakuttan bir taç vardır. “Ey İnsan” diyerek 
sana selam verir. Sende onun selamını alırsın. Ama bu beşareti 
müjde bu ismi devamlı okuduktan sonra olur. Ruhani sana 
“Hacetin nedir” diye sorar. Sende ona: Yanındaki hatem sırrını 
bana vermeni istiyorum dersin. Şartlarını söyledikten sonra yüzüğü 
sana verir.  
 

      Bir amel yapmak murat ettiğin zaman, parmağındaki yüzüğü 
hareket ettir ve ateşin yanına yaklaştır. Murat ettiğin şey Allah'ın 
izniyle önünde hazır olur. 
 

+N'~$9):'#  
ELHAKEM C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerife aylardan bir müddet her farz namazın 
arkasından üzerine vaki olan adetle 68 defa zikrederse, Allah c.c. 
o kişinin derecesini yükseltir. Herkesin üzerine istediği şekilde 
hükümlerini icra eder. Sen! Anla ve irşad ol. 
 

4c!8$I):'#  
ELADLÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismin üçlü vefkini: 
 

 
 

Bişar ( Cuma ) günü kurşun bir levha üzerine ve vefkin etrafınada 
dört büyük meleğin ismini nakşet. Nakştan sonra  Lübani zeker  ile 
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buhurlayarak levhanın üzerinede 104 defa Adlü ismi şerifini 
zikredersin. Daha sonra bu levhayı reis veya zalim bir önderin 
mekanına gömersen, o önder makamından Allah c.c. ın izniyle azl 
edilir. 
 

+�?6ZAY:'#  
ELLATİF C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir  kimse bu mübarek  ismi şiddet  zamanında Bin (1000) defa 
zikrederse okuyan için kurtuluş olur.  
      Hapiste olan bir kimse her farz namazın ardından ve geceleri 
“Ya Latif” diye, üzerine Kasem veya başka dualar ilave etmeksizin 
uykusu gelinceye kadar zikrederse ve uyandığındada adetsiz 
olarak bu ismin zikrine devam ederse, Allah c.c. ın lütfuyla en kısa 
zamanda hapisten kurtulur. Her ne kadar cezası ağır olsada bu 
mübarek ismin bereketiyle nehy olunur.  
      Bir kimsenin haceti olsa, iki rekat namaz kıldıktan sonra bu 
ismi şerifi 100 defa Ya Latif diye okursa, Allah c.c. ın izniyle haceti 
yerine getirilir. 
 

+�6M$v):'#  
ELHABİR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isme ruhaniyetten, Da’kayail ve Atyail 6S#!T@+#4X-W+E 
6S#!T@+#6V+W  isimli ruhaniler hizmet eder. 

      Bir kimse defineler, hazineler, hayr ve şerden, lisanlar üzerine 
vaki olan şeylerden, arz haberlerinden, dört cihet üzerine muttali 
(Haberli) olmayı murat ederse, o kişi üzerine bu ismi muazzamaya 
hizmet etmek vardır. 
      Bu mübarek isme hizmet etmenin şekli şöyledir: Bu ismi şerifi 
hergün 7.000 defa tam halvet, tahareti kamile, ihlası ubudiyyet, 
şüpheden ve evhamdan arınmış safa-i yakin şartıyla, her 
Pazartesi günüde güzel kokulu bir buhurla kendini buhurlayarak 
aylardan bir müddet bu ismin zikrine devam edersin. 
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      Bir müddet sonra etrafı yeşil zümrütten ağaçlarla çevrilmiş, 
sağında bir nehir görürsün. O an senin için o gün iki hadim 
yanında hazır olmuştur. Daha sonra sağındaki bu nehir ve ağaçlar 
gidip, iki hadim sana görünür. “Ey İnsan” diye sana selam verirler. 
Sen onların selamını alırsın. Onlar sana: “Ey ibadet eden! Hacetin 
nedir”. Sende onlara: Vaki olan herşeyden ve haberlerden vaki 
olanları bana bildirmenizi istiyorum dersin. Onlar senin bu 
isteklerini kabul ederler. Dünyevi haberlerden ve bir işin inkişafın 
dan bir haber murat ettiğin zaman, başını elbisenin içine sok ve bu 
iki hadimi ismi ile çağır. Onlar senden perdeyi kaldırırlar. Sende 
meseleyi alemi cismanide Allah c.c.ın izniyle olduğu gibi görürsün. 
 

+N?6A$9):'#  
ELHALİM C.C.İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerifi, ilk geceden başlamak şartıyla karısıyla 
cima zamanında Bin (1000) defa okursa, karısı ona iteatkar olur ve 
aralarında devamlı bir muhabbet olur. 
 

      Bir kimse bu mübarek ismi her gece 10.000 defa zikrederse, o 
kimsenin hali günahtan itaate döner. 
      Bu mübarek ismi hiddet ve gazabı üzerinde olan bir kimsenin 
yüzüne karşı 88 defa okunup üflenirse, öfkesi hemen sakinleşir. 
 

+N?6�$I):'#  
ELAZİM C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerifi hergün ve hergece aylardan bir müddet 
7000 defa zikrederse, zikreden kimsenin mertebesi aşağılardan 
yukarılara doğru yükselir. İnsanlar o kişinin peşinden koşar ve 
kendisine tabi olur. 
 

+"%4̀ $�):'#  
ELĞAFUR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

     Bu  ismi  zikreden  kişinin  bedenindeki  bütün  yorgunluklar  ve 
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ağrılar Allah c.c. ın izniyle gider.  
      Bu isim günde yüz (100) defa okunup, vücuda mesh edilir ve 
bir tabağada 100 defa isim yazıldıktan sonra, yazı su ile silinip, bu 
su birkaç gün aç karınla içilirse, Allah Teala o kişinin bedenini 
sıhhatli kılar. 
 

      Görmesi zayıf olan bir kimse, bu ismi şerifi okuyup ellerine 
üfledikten sonra, elleriyle gözlerini mesh ederse bereketini görür. 
 

+"%4~;�:'#  
EŞŞEKÜR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerifi aylardan bir müddet hergün 1000 defa 
zikrederse, o kişinin rızkı çoğalır. Mahlukat ona musahhar olup, 
vücudu bütün hastalıklardan emin olur. Bu ismin zikrini devamlı 
çeken kimseye kapalı olan bütün kapılar açılır. 
 

�@6A$I):'#  
ELALİYYÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim Kemal ehlinin zikridir. Bir kimse her farz 
namazın arkasından bu mübarek ismi zikrederse, Cenabı Hak o 
kişiye ilim kapılarını açar. Kalbinde hikmet pınarlarını kaynatır. O 
kişinin afakta kerameti yayılır. Herkes tarafından çok büyük saygı 
ve sevgi görür.. 
 

+�6M'~):'#  
ELKEBİR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim Daire-i Samadaniyye kutbu Haras ın zikridir. 
Bu ismin havassı celilesi: Bu ismi zikreden ve şartlarını yerine 
getiren kimse alemin sultanı olur. Şayet velilerin İmamı olmayı 
talep ederse: Bu daire-i Seba ve erbabı kendisi üzerine dönen bir 
kutuptur. Daire-i Seba ile beraber kainatta ulvi olsun, süfli olsun, 
sudur eden herşey kendi emri ve iradesi ile eşyada fail olan Allah 
Teala'nın emrine taalluk ederek, kendi emri ile cereyan eder. 
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Öyleki bir şeye ol dese o olur. Bu isme bahri ile konuşan kavmin 
yolu üzerine olan şartla zikrine devam et. Bu kavim ehli inayeti 
Samadaniyedir. Onlar bir şey için ol dedimi olur. Menkibelerinde 
malum ve ahvalllerinde meşhur olduğu gibi. Eğer bu kavmin Emir i 
olmayı talep edersen bu büyük ismin zikrine niyet et. 
 

      Bu ismi okumanın şartları: Helal elbise, helal yiyecek ve yalan 
söylememektir. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve 
sellem'in orucu gibi oruçlu olmak ve uyku ğalebesinden başka 
uyumamak. Abdesti bozulduğunda yenilemek, bu ismin zikrinden 
başka hiçbir zikir okumamak, peygamberimize salavattan başka 
insanlarla fazla oturmamaktır. Eğer bu şartları yerine getirirsen 
bizim zikir ettiğimiz şeylere ulaşırsın. Allah Teala hazretleri daha 
iyisini bilir. 
 

4¢?6̀ $9):'#  
ELHAFIZ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isme Taşyail !T@+#-Y4Z6S#  isimli ruhani hizmet eder. Bu 

mübarek isimde korunma sırrı vardır. Bu isme hizmet eden kimse 
gözlerden gizlenir.  
 

      Bununla amel etmenin şekli: İnsanlardan uzak ve halvet bir 
mekanda riyazatlı olarak, gece ve gündüz ara vermeden adetsiz 
olarak zikredersin. Sadece uyku bastırdığı zaman uyursun. Kırk 
(40) gün tamamlandığında tedahül (Birbirine girme) sırrı ile içine 
nakş olunan aşağıda gelecek olan dörtlü vefki Kalay veya Altından 
bir levha üzerine nakş edersin. Levhanın üzerine misk ve amber 
sürüp, Lüban ilede buhurlarsın. Hafız ismi şerifini yedinci güne 
kadar çoğaltarak okursun. Kırkyedinci (47) gün olduğunda yüzü 
görülmeyen uzun boylu bir şahıs zahir olur. Sesi şiddetli bir 
yıldırım gibidir. O ruhani sana selam verip: “Ey Allah ın kulu ne 
murat ediyorsun” diye sorar. Sende onun selamını alıp, “Başındaki 
Takkayı istiyorum dersin”. Sana bu işin şartlarını söyler ve şöyle 
der: “Bu takka ile müslimanların mahremini çiğneme! Eğer çiğner 
isen gözlerin kör olur”. Takkayı sana verdiğinde takkayı al. Takkayı 
başına koyduğunda, bütün canlıların gözlerinden gizlenirsin. Bütün 
kulaklar senin yerde yürüdüğünü duymaz. Sen! Allah Teala nın bu 
hibesine hamdet.  
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Yazılacak dörtlü Vefkin şekli budur: 
 

 
 

+�?6b+-):'#  
ELMUKİTÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi hergün sabah namazından sonra 550 defa 
okuyan kimsenin rızkı bol olur. İhtiyacı olan şeylerden hiçbir şeyi 
noksan olmayıp, herşey fazlasıyla elinde mevcut olur. 
      Kötü huylu evladı bulunan kimse, boş bir kaba bu ismi şerifi 
yedi defa okuduktan sonra, kabı su ile doldurarak bu suyu 
çocuğuna içirirse, Allah c.c. ın izniyle çocuğun huyu güzelleşir ve 
kötü huylarını terk eder. 
 

+q?6E$9):'#  
ELHASİB C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu mübarek ismi aylardan bir müddet hergün 500 
defa evlerden uzak halvet bir mekanda hata yapmadan kıbleye 
dönerek zikretmeye devam ederse, Allah c.c. onu temenni ettiği 
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her şeye ulaştırır. Hatta hilafeti sultaniye derecesine ulaşmayı 
talep etse veya emir olmayı temenni etse bile muradına erişir. 
 

4u?6A$r):'#  
ELCELİL C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu ismin özelliği zikredenin kudret celaline zahir olmasıdır. 
Ama bu ismi hergün 1000 defa zikretmelidir. Bu ismi zaferan ve 
gülsuyu ile yazıp, misk ile buhurladıktan sonra üzerinde taşıyan ve 
ismide zikretmeye devam eden kimse herkesin sevgisine mazhar 
olur. Büyük küçük herkes tarafından hürmet görüp, zalim ve zorba 
olan kimseler kendisinden çekinir. 
 

+¤60'~):'#  
ELKERİM C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismin zikrine devam eden kimseye Allah Teala hiç 
ummadığı yerden zahmetsiz, meşakkatsiz ve hiç zorluk çekmeden 
kolay rızık ihsan buyurur. 
 

      Bu ismi şerifi uyumadan önce 270 defa okuyan kimse vasıta-i 
halk ile ikramı hakka erişir. Sen anla! İrşad olursun. 
 

+q?6j;0:'#  
ERRAKİB C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim evliya-ullahtan Mükaşefe ehlinin zikridir. Bu 
ismi şerifi gece gündüz hiç bıkmadan halvette iken, aylardan bir 
müddet devam eden kimseye gerçeklerin perdesi açılır. Allah c.c. 
o kişiye vahşi hayvanların ve kuşların dilini öğretir. O kişi Adem 
oğlunun ve kızının gizli olan düşüncelerini bilir. 
 

      Bu ismi şerifi temiz bir tabağa kırkbir (41) defa yazıp, yazıyı 
pınar veya yağmur suyu ile sildikten sonra, bu suyu matlub olan 
kimseye içirirsen, matlub olan kimse talibi çok şiddetli bir 
muhabbetle sever. 
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+q?6r+-):'#  
ELMÜCİB C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu ismi şerifi aylardan bir müddet hergün, 7000 defa “Ya 
Mücib” şeklinde zikreden kimsenin duasını Allah Teala kabul eder. 
Bu ismi zikir eden kimse bir zalim üzerine dua ederse, Allah c.c. o 
zalimden intikamını alır. Bu mübarek isimde, duanın kabülünün 
meyvesi vardır. 
 

+f61#$%):'#  
ELVASIU C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isme ruhaniden Ta’şemail S#!T@+,+Y-[4Z hizmet eder. 

Bu mübarek isimle mülükün menzillerine girmenin yolu: Tahareti 
kamile ve ince elbise giyerek, namazları vaktinde kılarak, 
gündüzleri riyazatlı oruç tutarak, iftarı helal lokma ile açarak arabi 
ayın yarısında halvete gir. Halvette iken her gece yarısı Miski ezfer 
buhurlayarak ve yanında taşıyarak 20.000 defa Elvasi’ şeklinde 
ismi zikret. Bunu tam bir sene boyunca yaparsın. Bu müddeti 
tamamladıktan sonra, Cin aleminden yüksek perde kaldırılır. Sen 
onları açıkça görürsün. Önüne kırmızı benekli elbisesi olan ve 
başında kırmızı yakuttan yapılmış Taç bulunan bir ruhani gelip 
sana selam verir. Sende onun selamını alırsın.  
 

      Ruhani sana: “Rabbimin zikrinde uzun sene itikaflı olan ey 
Allah ın kulu! Ne murat ediyorsun” diye sorar. Sende ona; “Allah 
tan ve birde senden Allah yolunda benim için Arafat gecesinde, 
Beytullahı haramı hac etmek, her sabah ve hergece rükün ile 
makam arasında namaz kılmam için bana arkadaşlık yapmanı 
istiyorum. Ayrıca Allah c.c. ın kullarından özel sırların hibe 
edilmesini, evliyayı arifin uçtuğu gibi havada uçmayı, insanlardan 
vasıl olanların gizliliğini ve kapalılığını bana açmanı istiyorum” 
dersin. O ruhani sana söz ve aht verir. Sen sağ olduğun müddetçe 
Allah tan korkmanı şart koşar. O ruhani sana işaretleri öğretir. 
Eğer sen onu kullanırsan istemiş olduğun her matlub Allah 
Teala'nın izniyle hasıl olur. 
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+N?6~$9):'#  
ELHAKİM C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isme, aylardan bir müddet üzerine vaki olan 
adetle 78 defa her farz namazın arkasından zikrine devam eden 
kimsenin, Allah Teala derecesini yükseltir. Ona ilim ve hikmette 
herşeyin hakikatini gösterir.  
 

+l/+l$%):'#  
ELVEDÜD C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse, bu mübarek ismi iyi bir saatte bir yiyecek üzerine 
okuyup, okuduğu yiyeceğide Havlan ve Anzerut ile buhurladıktan 
sonra bu yiyeceği matlubuna yedirirse, matlubu onu çok sever ve 
onu her gördüğünde çok heyecanlanır. 
 

      Bu ismi şerifin adedi yirmi (20) dir. Yirmiyi yedi güne çarparak 
zikredersin. Sır sayıdadır. Atf ise isim ve buhurdadır. Sen! Bu sırrı 
iyice fehim et ve cahil olma. Allah Teala hazretleri seni muvaffak 
etsin. 
 

+8?6r$-):'#  
ELMECİD C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim günde bin (1000) defa zikredilirse, Allah 
Teala hazretleri, bu isme devam eden kimsenin ismini yükseltir. 
Halk arasında sözü geçerli olur. 
 

4̈ 6B=$M):'#  
ELBAİS C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi beldesi ve mekanı olmayan kimse 40 gün 
boyunca, her farz namazın arkasından 573 defa zikrederse, o kişi 
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bir mekanda karar kılar ve o mekana oturur. Allah Teala onun için 
mekan ve beldeyi fethi mübin ile ona açar. Allah muvaffak edicidir. 
 

+8?6s;�:'#  
EŞŞEHİD C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu isim, daire ehlinden Ahyar-ı seba nın zikridir. Bu mübarek 
isme senelerden bir müddet, her farz namazın arkasından yüz 
(100) defa devam eden kimse alemi süflide vaki olan şeylere şahit 
olur. Uluhiyyet tılsımının sırrı üzerine Allah c.c. onu muttali kılar. 
 

      Bu mübarek isme, her farz namazın arkasından üzerine vaki 
olan adetle 319 defa aylardan bir müddet devam edilir. Bundan 
sonra bir kimse sana zulmettiği zaman:  
 

m6nY:'# )a'D4o !V6< @�b$̂ )n+P !8?6s$.=$W ;@'A$B m>8$I$O$/ @63$-'A'�  
 

Ya Şehîd huz hakkî min fülân ellezî zalemenî ve teaddî aleyye. 
 

dersen o kimse Allah c.c. ın izniyle cezasını bulur. 
 

��$9):'#  
ELHAKKU C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismin zikrine devam eden kimse, ibadette sabit 
olup, o kimseye olacak olan hadiselerin esrarı açılır. O kimse halk 
arasında sözü geçerli ve muteber olur. 
 

4u?65$%):'#  
ELVEKİL C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu mübarek ismi günlerce üzerine vaki olan adetle 
66 defa her farz namazın arkasından devam ederse, kendisine 
zulüm eden kimseden, Allah ın intikam almasını talep ettiği an bu 
isteği, Allah c.c. ın izniyle olur.  
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�m6%'b):'#  
ELKAVİYYÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu ismi şerifi, hergün sayısının adedi olan 116 yı katlı olarak 
1856 defa zikreden kimse ibadette çalışması zayıf olursa Allah 
Teala o kimsenin azalarını kuvvetlendirir. Hatta gece kalkıp 
gündüz oruç tutsa bile kendisi için meşakkat hasıl olmaz. Halinde 
niyeti kuvvetli olup, zihninde gerçek hasıl olur. 
 

+H6w$-):'#  
ELMETİN C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse, bu mübarek ismi üzerine vaki olan adetle her farz 
namazın arkasından 500 defa, geceleride 7000 defa aylardan bir 
müddet devam ederse, Allah Teala o kişiye ahlak mertebesi ve 
ahkamı orucun en özelini üzerine muttali kılar. Azın ve tekin nasıl 
çoğaldığını görür. Bu ismin zikrinin başlangıcında nurani ışıkların 
indiğini görürsün. Bundan sonrada Hazreti Rabbaniyeye erişmeye 
ulaşırsın. O zaman dilediğin gibi kullanırsın. Anla! 
 

�@6:$%):'#  
ELVELİYYÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim Evliya nın zikridir. Bir kimse bu ismi şerifi her 
gün onbin (10.000) defa, her gecede onbin (10.000) defa okumaya 
devam ederse, Evliya ve Ağyan ın büstanı o kişi için keşf olunur. O 
zaman o işin ehlinden olursun.  
 

+8?6-$9):'#  
ELHAMİD C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse, bu mübarek isme günlerden bir müddet her farz 
namazın arkasından üzerine vaki olan adetle 62 defa zikrine 
devam ederse, Allah Teala mahlukatın kalbine onun iyiliğini koyar. 
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Hatta süfli alemden birçoğu onu meth eder. O kimseye karşı 
hasetçilerin dili bağlanır. Allah c.c. ın indinde hamdedici ibadet 
edicilerden olur. Bu isim Allah ın kullarından Salih lerin zikridir. 
 

@6G!9+-):'#  
ELMUHSİ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi, aylardan bir müddet gece ve gündüz adetsiz 
olarak zikretmeye devam edilirse, Allah Teala hazretleri zikreden 
kimseye, mal ve zenginliği sınırsız olarak verir. Anla! 
 

+£68!M+-):'#  
ELMÜBDİÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi, Ya nidası (Ya Mübdiu) ile 1000 defa zikir 
edersin. Zikrederkende Hasalban ile buhurlanırsa ve üzerinede 
tam Kimya için mürekkep iksiri atılırsa, sanatta herhangi bir maden 
(Bakır, Demir ve Kurşun) üzerine atılırsa, zahiri ve batını deler. 
Sen anla ! Arif ol.  
 

+8?6I+-):'#  
ELMUİD C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu mübarek ismi günlerden bir müddet üzerine vaki 
olan adetle 124 defa zikrederse, yüksek bir makamdan aşağı bir 
makama inmişse, en kısa zamanda yüksek makama çıkar. 
 

@6?!9+-):'#  
ELMUHYİ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isme, her farz namazdan sonra üzerine vaki olan 
adetle 68 defa aylardan bir müddet zikrine devam edilirse, Allah 
Teala o kişinin zikrini yüceltir. Eğer hasta ise o kişinin cesedinden 
her türlü hastalığı ve illeti çıkarır. 
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+�?6-+-):'#  
ELMÜMİT C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi, hergün 10.000 ve her gecede 10.000 defa 
aylardan bir müddet riyazatlı olarak zikredersen, uykunda parlak 
bir kılıç görürsün. Bu kılıcı sana sert ve beyaz tenli bir erkek verip 
derki: Bunu murat ettiğine vur. Sende bir din düşmanının ölmesini 
istediğin zaman, o kişiye veya onun tarafına doğru elinle işaret 
edersen, o kişi anında ölür. 
 

�@$9):'#  
ELHAYYÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isme ruhaniden Derdeyail S#!T@+\+E->+E]  hizmet eder. Bu 

ruhani 70.000 ruhani askere hakimdir. Süleyman Aleyhisselam 
dan kaçan ifritler bu ruhaniye iteat ederler.  
      Bir kimse, bu mübarek isimle gece gündüz Allah c.c. a 
münacat ederse, o kimse vasfından insanın aciz olduğu, Allah 
Teala nın sanatından bir şey görür. 
 

      Bu ismi şerife hizmet etmenin yolu: Bu ismi zikreden kişi güzel 
kokular sürmeli, şeffaf ve temiz elbise giymeli, bu ismin zikrine 
gece gündüz devam etmeli, buhurlardan mümkün olanıyla 
buhurlanmalı, helal yemeli, orucu çoğaltmalı, iftar zamanı sağ 
elinin içine zaferan ve gülsuyu ile bu ismin dörtlü vefkini yazıp, 
bunun suyu ile iftar etmeli ve bu amele aylardan bir müddet devam 
etmelidir. Şartlara tam uyarak bu ameli yaptığın zaman senin için 
mü’min Cinlerden askerler görünür. Askerlerin başında Yılan 
suretinde önderleri vardır. O yılan sana selam verir. Sen ondan 
sakın korkma ve onun selamını al. Çünkü o Cin olup, o cin akıldaki 
maskeyi keşfeder. O yılan gider ve senin için ufukları kaplamış bir 
şekilde ruhani ordusu zahir olur. O orduyla beraber ruhanilerin 
Kralı Derdeyail de vardır. Derdeyail in elbisesi yeşil olup, kırmızı 
bir Deve nin üzerindedir. Kral Derdeyail için altından bir kürsi 
hazırlanır. Kral Derdeyail o kürsinin üzerine oturup, sana selam 
verir. Sende onun selamını alırsın. Sana; “Hacetin nedir” diye 
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sorar. Sende ona: “Tayyıl ard, havada uçmak, suda yürümek, 
taamların, içeceklerin ve dinarların celbi konularında bana hizmet 
etmeni istiyorum” dersin. Kral Derdeyail sana bir taş verir. Daha 
sonra sen o taşı ateşe yaklaştırdığın zaman, o senin yanında hazır 
olur ve dilediğin her işi yerine getirir. 
      Yazılacak dörtlü Vefk budur:  
 

 
 

+C%�?'b):'#  
ELKAYYÜM C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu ismi şerifin bereketiyle yerler ve gökler ayakta durur. Bu 
ismi zikreden kimseden uyku gider. Bu ismi zikreden kimse, ruhani 
kendisine itaat edinceye kadar, bu ismi şerifle ilerleme sağlar.  
 

      Bu ismi zikreden, tam taharetli, yalvarma, tevekkül ile beraber 
yakınlık, günlük, kastalu ve diğer güzel kokulu buhurlarla, insanlar 
dan ve evlerden uzak bir şekilde bu amele başlamalı, uzun 
müddet zikre devam etmelidir. Müşteri saatinde kalay bir levha 
üzerine bu ismin şu dörtlü vefkini yaz. 
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      Yazdıktan sonra, hergün levhayı iki gözünün arasına koymalı 
ve böyle devam etmeli, himmet ve celal ile bu dörtlü vefke 
bakmalıdır. Bu ismi  zikredene ruhani alemden olan perdeler 

kalkar. Onların Datyail S#!T@+#6Z+E  isimli önderini görür. O kalayda yazılı 

olan dörtlü vefki alıp öptükten sonra: ”Ey Allah c.c. ın kulu! Bu ismi 
A’zama hizmette neyi murat ediyorsun” der. Sende ona: “Rabbime 
iteat ve bu isme müvekkel olan ruhanilerle arkadaşlığı murat 
ediyorum” dersin. Oda sana: Murat ettiğin şey, istediğin hacet 
nedir” diye sorar. Sende ona: “Muradım her zaman benimle 
beraber hazır olmanızı, uzak yerlerden mahlukatı celb etmenizi, 
benim için kahredici askerleri, murat ettiğim herşeyi bana haber 
vermelerini, benim için sapıklar diyarını harab etmelerini, dinarlar 
celb etmelerini ve kilitleri açmalarını istiyorum” dersin. 
      O ruhani şartlarını söyledikten sonra, sana beyaz bir değnek 
verir. Bu değneğin hangi ağaçtan alındığını kimse bilemez. Bu 
değnek Serendib vadisinde bulunan Sandal isimli bir ağaçtan 
alınmıştır. 
      Sen! Ne zaman Kayyum ismini zikredip, ruhaninin isminide 
söylediğin anda her ne tür hacetin olursa olsun, bu değnekle işaret 
ettiğin anda, Allah Teala nın izniyle hacetin önünde hazır olur. 
 

+86U#$%):'#  
ELVACİD C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu ismi şerifi günlerden bir müddet her gece yarısı 7000 defa 
zikredersen, zengin edecek şeyi Allah Teala sana verir. Her 
istediğin amelde rağbetin tamamlanır. Hatta hatırına geleni talep 
ettiğin zaman bu ismi zikredersen, Allah Teala istediğini buldurur. 
 

+86U=$-):'#  
ELMACİD C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu ismi şerifi hergün beş vakit namazdan sonra, üzerine vaki 
olan adetle 48 defa okuyan kimsenin malı ve kazancı bol olur. 
Herkes o kimsenin hatırını sayar, insanların yanında makbül ve 
muteber olur. 
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+86̂ #$%):'#  
ELVAHİD C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi Semhayail 6S#!T@+#+̂ -,+_ isimli ruhani hizmet eder. 

Bu isimle amel etmenin şekli: Bu mübarek ismi her gün ve her 
gece aylardan bir müddet halvet içerisinde 21.000 defa 
zikredersin. Bir müddet sonra ruhanilerin Kralı Semhayail parlak 
bir Atın üzerinde ve büyük bir ordunun önünde gelerek sana selam 
verir. Sen onun selamını al. O sana: “Ey Allah c.c. ın dostu! 
Hacetin nedir” diye sorar. Sende ona: “Kağıdın Altın ve Gümüş e 
dönmesinde bana hizmet etmeni istiyorum” dersin. O sana bazı 
şeyleri şart koşarak bir işaret verir. Sende süratli bir şekilde kağıdı 
Altın ve Gümüş e çevirirsin. 
 

+8$̂ '('#  
ELAHAD C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim daire ehlinden, Sevvah-ı seba nın zikridir. Bir 
kimse bu ismi her farz namazın arkasından 13 defa aylardan bir 
müddet zikrederse, vasıfçıların mahiyetlerini ve güzelliklerini, aciz 
kalınan Samadaniyye ehlinin esrarına muttali olur. Bu mübarek 
isimde vahdaniyyet sırrı vardır. Buda yeryüzünde gezen evliyalara 
yoldaş olmaya yarar.  
 

+8$-;G:'#  
ESSAMED C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu isim nurani daire ehlinden Nukaba nın zikridir. Bir kimse bu 
ismin zikrine hissi ve manevi taharetle, halvette iken, gece gündüz 
bir müddet devam ederse, o kişiden açlık gider. Hatta bu ismi 
zikreden kişi ahlakında kemal mertebesine varmışsa, çeşitli 
güzellikler onun üzerine tecelli eder ve yedi hafta boyunca yemez 
ve içmez.  
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+"6l='b):'#  
ELKADİR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim daire ehlinden dört Evtad ın zikridir. Kim bu 
ismi taharetli ve midesi boş olarak,  tam halvette iken, iştihat ve 
ubudiyyetle zikrederse, Allah Teala o kişiye her varlığın kudret ve 
sırrını gösterir. Aynı zamanda vahdaniyet esrarını ve vücuttaki 
herşeyi keşf eder. 
 

+"68$w)b+-):'#  
ELMUKTEDİR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim daire-i Rabbani ehlinden Nüceba nın zikridir. 
Bir kimse bu ismi aylardan bir müddet her farz namazın 
arkasından, üzerine vaki olan adetle 744 defa zikrederse, feyiz 
makamına ulaşır. Hatta insanlardan herhangi birisi bu kimse ile 
bağırarak konuşursa, o kişinin helak olmasından korkulur. 
 

+C>8'b+-):'#  
ELMUKADDİM C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim, düşman ile savaşa girildiğinde okunursa, 
düşman ne kadar kuvvetli olursa olsun düşmana galip gelinir. 
 

      Bu mübarek isim Perşembe günü iyi bir saatte bir kağıt üzerine 
bin (1000) defa yazılıp, Lübani zeker ile buhurladıktan sonra, bu 
hirzi üzerinde taşıyan kimseye,  Allah c.c. yirmi erkek kuvveti verir. 
 

+0>P$[+-):'#  
ELMUAHHİR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isme günlerden bir müddet her gün “Ya Muahhir” 
şeklinde 1000 defa zikreden kimseye, Allah Teala kabül ve riza 
kapısını açar. Tevbesini kabül edip, itaata kuvvetli kılar. 
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4c;/'('#  
ELEVVEL İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim, Kamer sabit bir burçta gecelediğinde, iyi bir 
vakitte bir sancak üzerine yazıldıktan sonra, bu sancak ile düşman 
ordusuna hücum edilirse, düşman yenilgiye uğrar.  
      Bu mübarek ismi devamlı veya her farz namazın arkasından 
37 defa okuyan kimsenin, bütün dualarını ve hacetlerini Allah c.c. 
kabül eder.  
 

+06P©'#  
ELAHİR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi her farz namazın arkasından, aylardan bir 
müddet 200 defa zikreden kimseye Hak Sübhanehü ve Teala bol 
rızıkla rızıklandırır. Salihlerin kerametinden ona verir. 
      Bu mübarek ismi hergün sabah namazından sonra 801 defa 
okuyan kimsenin ömrü uzun olur. 
 

+06X=Y�:'#  
EZZAHİR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi her farz namazın arkasından aylardan bir 
müddet, halvette iken üzerine vaki olan adetle 1106 defa zikreden 
kimse, dünya aleminin gizliliklerini keşf eder. Önünde Rabbani 
esrarı zahir olur ve kapalı ilimleri öğrenir. Bu ismi devamlı zikreden 
kimseye sırrı çözülemeyen definelerin sırları zahir olur. Definelerin 
yerleri gösterilir ve nasıl çıkarılacakları bildirilir. 
 

+V6{=$M):'#  
ELBATIN C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi aylardan bir müddet her farz namazın 
arkasından 300 defa zikreden kimsenin, Allah Teala hazretleri her 
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işin gizliliklerini o kişiye öğretir. Dünyada gizli olan şeyleri hakikati 
üzerine görür. Hatta denizin dibindekileri bile görür. Ama ismi zikir 
ederken riyazatlı olmalıdır. 
      Bu mübarek ismi, her farz namazın arkasından altmışiki (62) 
defa zikreden kimse, korktuğundan emin, nefsi mutmain, kalbi 
geniş ve iç alemi nurlu olur. 
 

@6:#$%):'#  
ELVALİ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir yerin lideri bu mübarek ismi devamlı zikrederse, Cenabı 
Hak onu bütün halka sevdirir. Onun sözünü halk üzerinde tesirli 
kılar. Herkes seve seve istediklerini yapar. 
 

@6:=$I$w+-):'#  
ELMÜTEALİ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi her farz namazın arkasından üzerine vaki 
olan adetle 541 defa zikretmeye devam eden kimsenin, Allah 
Teala hazretleri zikrini yükseltir. Hatta o kişi makamından düşse 
bile Allah c.c. o makamı yüce kılar. Mahlukatı o kimseye musahhar 
kılar. 
      Her Kim! Bu mübarek ismi şerifi okumaya devam etse, akran 
ve emsali arasında üstün olur. 
 

�0$M):'#  
ELBERRU C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu ismi şerifi hergün ve hergece 12.000 defa zikreden kimseye 
Allah Teala Rububiyyet sırrını öğretir. Bu isim tam taharet ve boş 
mide ile zikredilir. Zikreden kişinin elinde kerametler görülür. 
      Bu mübarek ismi şerifi hergün 786 defa zikreden kimseye, 
Cenabı Hak lütuf ve ihsanlarını birbiri ardına yağdırır. İçki, kumar 
ve faiz gibi kötü alışkanlıkları olan kimse, bu ismi şerifin zikrine 
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başladıktan sonra, Allah c.c. ın inayetiyle tövbe edip kötülüklerden 
nefret eder. 
 

+J#;%;w:'#  
ETTEVVAB C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi, temiz elbise ve helal yiyecek ile gece 
gündüz ara vermeden senelerden bir müddet zikrine devam eden 
bir günahkar, ne kadar günahı olursa olsun, Cenabı Hak o kimseyi 
marifeti ilahiyesine nail kılar. 
      Bu mübarek ismin zikrine ara vermeden devam eden kimse: 
 

 $/ +8!M$I):# $N!I6&+J#;/'# +R;&6#  
Ni’mel abdü ve innehü evvâb. 

 

diye hafiften bir ses işitir. Bilsinki onun için kabül kapısı açılmıştır. 
O anda zikrini çoğaltır. Hatta Zilcelal huzuruna girene kadar. O kişi 
için ekvan önüne gelir ve Mekal lisani ile;  “Biz senin zamanın ve 
Allah c.c. ın emrindeyiz. Bize bütün işleri emret. Biz senin her işini 
yaparız “ derler. 
 

+N6b$w!3+-):'#  
ELMÜNTAKİM C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim Azrail Aleyhisselam ın zikridir. Bir kimse bu 
mübarek ismi günlerden bir müddet üzerine vaki olan adetle 630 
defa her farz namazın arkasından zikreden ve riyazatlı olan 
kimseye uykusunda bu ismin hadimi görünür. Hadim ona siyah bir 
taş verir. O kişi uyandığında bu taşı başının yanında bulur. Sonra 
bu taşı yanına alır. 
      Bir kimseden kendisine zarar geldiği zaman, zarar gördüğü 
kişinin ismini taşa yazdıktan sonra, taşı ateşe koyarsa, o kişiden 
intikamını alır. 
      Kahır ve helakı haketmiş zalim bir kimseye, yedi gece 3.969 
defa Ya Müntakim ismini okuyup, “Ya Rabbi, Ya Müntakim, Ya 
Cebbar fülan kimseden hakkımı ve intikamımı al“ diye dua ederse, 
Cenabı Hak o kişiden onun intikamını alır . 
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�%4̀ $I):'#  
ELAFÜVVÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim, günahları ve isyanları çok olan kimse için 
kurtuluş kapısıdır. Bu mübarek ismi hergün 2000 defa zikreden 
günahkar kimse, mevlasından af eseri görür. Allah Teala hazretleri 
o günahkarı isyan zulmetinden ibadet nurlarına çıkarır. Azaları 
günahtan tiksinip, bir daha günah işlemeyi istemez.  
 

+i+ª;0:'#  
ERRAUF C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi hergün üzerine vaki olan adetle 287 defa 
zikreden kimseyi her gören sever. Kalpler ona meyleder. Onu 
gören herkes ona şevkat ve merhametle bakar. O kimsenin halkın 
içinde itibarı yükselir.  
 

6�)A+-):# +�6:=$<  
MÂLİKÜL MÜLK C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu isme ruhaniden Medail 6S#!T@+W-̀ +a isimli ruhani hizmet eder. 

Kim! Bu ismin hadimi ile bir araya gelmek isterse; Bu ismi eti 
kanına karışıncaya kadar günlerce zikretsin. Sonra evlerden uzak 
bir yerde riyazatlı olarak halvete girsin. Her Cuma günü Buhuru 
Meryem ve Lübani zeker ile buhurlansın. Bu ismi şerifi gündüzleri 
8000, geceleride 12.000 defa günlerce zikretsin. Taki önüne beyaz 
renkli, erkek sıfatında hadim hazır oluncaya kadar. Bu hadimin 
başındaki sarığında kırmızı yakut vardır. Beraberinde ise At ve 
Mızraktan büyük bir askeri vardır. Bu hadim kırmızı bir At üzerine 
binmiş vaziyette durur ve sana selam verir. Sen onun selamını al. 
Sana; “Ey Allah c.c. ın dostu ne istiyorsun” der. Sende ona; 
“Seninle arkadaşlığı murat ediyorum” dersin. O hadim seninle 
Allah yolunda kardeşlik üzerine sözleşir. Daha sonra sana Hilafeti 
Sultaniyeyi arz eder.  
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      Sen! Emir olmayı murat edersen; “Bana karşı geleni bu asker 
lerle yok etmek için, evliyanın ve salihin kerametiyle senin 
yardımını isterim. Ey Ruhani! Bana yardım et. Halkın hepsini bana 
musahhar et. İzzet yularına beni malik kıl” dersin. Hadim sana 
beyaz gümüşten bir değnek verir. Bundan sonra senin bir hacetin 
olduğu zaman, o değneği elinde hareket ettir ve ruhaninin ismini 
üç defa tekrar et. Senin önünde ruhani melikle askerleri hazır olur. 
Sen! İşareti anla. Allah c.c. seni muvaffak etsin. 
 

6C#$0)56()#$/ 6c'D$r):#/4�  
ZÜLCELALİ VEL İKRAM C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek isim Allah Teala nın büyük isimlerinden olup, bu 
ismin birçok kullanma şekli vardır. Bu isim icabette çok seridir. Bu 
isimle amel etmenin şartları şöyledir: İnsanlardan uzak halvet 
içerisinde, tahareti kamile halinde, ancak uyku bastırdığı zaman 
uyumak, helal yemek, helal elbise giymek, her Cuma gecesi 
Lübani zeker ile buhurlanmak, aylardan bir müddet zikre devam 
etmek ve riyazatlı olmaktır.  
 

      Bu şartları yerine getirip, zikre başladıktan bir müddet sonra, 
senin için ufukları kaplayan ve yedi tabakayı yırtan, kırmızı bir nur 
zahir olur. Sonra bu nur kaybolup, her kavimden Cin askerleri 
hazır olur. Sen onların şekillerinden korkma ve onlarla muhatap 
olma! Onlar senin gözünden kaybolurlar. Daha sonra her renkten 
güzel şekilli ve büyük heyet halinde ruhaniler alemi zahir olur. 
Sana selam verdiklerinde sen onların selamını al. Sana: “Ey Allah 
Teala nın yüce ismiyle ibadet eden ne istiyorsun” diye sorarlar. 
Sende onlara; “İstediğim Allah ve Rasuludir” dersin. Onlar senin 
yanından giderler. Bundan sonra yedi daireden ricali ile beraber ilk 
daire senin için zahir olur. Bu daire nuranidir. Bu daire Hazret ve 
ruhaniden olanlar, dairenin üzerinde dönen kutupları ile beraber 
olan daire kutbudur. Sana bu ve bu dairenin ricali selam verip 
şöyle der: “İsmillahil azimin hadimi, Merhaba ehlen ve sehlen” 
diyerek öne geç derler. Sen o zaman Daire-i Rabbaniyi ricali ve 
etrafında dönen kutbu ile beraber görürsün. Bu kutbu Rahmanidir. 
Sana selam verip öne geç derler. Sen yine öne geçersin. Burada 
yazılı daireyi ricali ile beraber bulursun. Onlar sana selam verip, 
öne geç derler. Sen burada Daire-i Samadaniyyeyi, Hazreti, Ricali 
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ve dairenin etrafında dönen Reisi ile beraber bulursun. Bu kutbu 
Samadaniyyedir. Onlar sana selam verip, öne geç derler. Sen öne 
geçer ve Daire-i Ceberut u bulursun. Onun etrafında Melaike-i 
Kerubiyyun, Ricali, Salihleri ve reisleri Hazreti Ceberut vardır. 
Sana selam verirler, sende onların selamını alırsın. Onlar sana 
öne geç derler. Sen o anda nurdan yapılmış 70 perde görürsün. O 
perdeyi göz açıp kapayıncaya kadar yırtarsın. Sonra öne geçip, 
Hazreti Vahdaniyye ve dairesini bulursun. Kutbu Vahdaniyye ile 
beraber mahlukatın iskan olduğu dört tane direk bulursun. Bu dört 
direkle dünya dört yön üzerine yükselir. Bunlarla beraber Hars ve 
Ğavs vardır. Bu Hazreti Sidre-i Münteha nın yanındadır. Bu Sidre-i 
Münteha nın yanındaki Kuran-i Kerim de tabir olunan: 
 

!E6h67# 6NK�6A$< $8!36B Kt!86S 68$I)b$< @6o 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#  !"68$w)b+<  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Fî makadi sıdkın inde melikin 
muktedir. 
 

(Sadakat meclisinde ve kudretinde nihayet olmayan bir şehin 
şahın huzurundadırlar). 
 

Ayeti Kerimesiyle ismi şerifi Hazretin kapısında yazılmış olarak 
bulursun. Aynı zamanda rakamlı olarakta bulursun. Bu Hazretin 
bahçelerinde ağaçları ve bahçelerinde yeşil kuş suretinde bulunan 
melekler vardır. Bu melekler bu mübarek ismi zikrederler. Nehir 
aralarında akan fasih kelamı ile Zülcelali vel İkram ismini duyarsın. 
Hatifi Rabbaninin nidasınıda her yönden işitirsin. Bu nida:  
 

!�6EQ!<'# !/'# !V+3!<='o =$&+ª='Z$B #'n$X 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6NQ!E6h 
60!?$�6h  KJ=$E6̂  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâzâ atâünâ femnün ev emsik bi 
ğayri hisâb. 
 

(Bu bizim bahşişimizdir. Artık dilersen onu başkalarınada ver veya 
verme. Bu yüzden hesaba çekilmeyeceksin). 
Allah Teala nın bu Ayeti Kerimesidir. 
 

      Ey Talip! Eğer bu makamı açıklamakla meşgul olsaydık elbette 
kalemler kırılır ve parmaklar yorulurdu. Ben acaip vasıfların 
bazısına son verdim. Lakin mahiyetini işaret etmekten, Mevlamız 
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şöyle buyurduğu için men olundum. Hazreti Mevlamız şöyle 
buyurmuştur: 
 

)«>8$9'o $�>h$" 6]$-!I636h=;<'# $/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm Ve emmâ bini’meti rabbike fehaddis 
( Fakat Rabbinin nimetine gelince onu çokça an ). 
 

      Salih bu makama ulaşınca (Bu makama ulaşmak seneler 
sonra olur) bu ismin sırrına ulaşır. Bundan sonra bir şey üzerine 
dua ettiği zaman duası kabul olur. Bununla istediği şeyler, istediği 
zaman verilir.  
 

      Bu mübarek isim, Süleyman ibni Davud Aleyhisselam ın veziri 
Asaf ibni Berhiya nın yanında idi. Bununla güzel olan şu Ayeti 
Kerime ile haber verdi: 
 

!E6h6nY:# 'c='j 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N$V6< �N)A6B +e$8!36B m  =$&'# 6J=$w6~):#
 $�4o!0'{ $�!?':6# ;8$O!0$W )a'# 'u!M'j 6R6h $�?6OT  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâlellezî indehü ilmün minel kitâbi 
ene âtîke bihi kable en yerteddü ileyke tarfük. 
 

( Kendinde kitaptan bir ilim bulunan bir kimse ise: “Ben onu, sana 
gözünü kırpmadan evvel getiririm” dedi. 
 

      Bu mübarek isimle, mükevvenat göz açıp yumuncaya kadar 
oldu. Ey Talip! Bu ismin vefki yazılıp, vefk üzerinde olduğu halde, 
ismi hergün 1117 defa zikredersen dünyada ve ahirette büyük 
hayra nail olursun. Bu sırr iyi anla.  
      Vefkin şekli budur: 
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4�6E)b+-):'# 
ELMUKSİT C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi zikreden kimsenin düşmanları varsa hepsinin 
kin ve adaveti söner. Yerine mehabbet ve sevgi kaim olur. O kişiye 
katiyyen kimse kızamaz ve düşmanlık besleyemez. 
 

+f6<=$r):'#  
ELCAMİU C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismin özelliğindendirki: Kölesi veya hayvanı kaçan 
veya bir eşyası kayıp olan kimse, bu ismi şerifi tam bir inanç ile 
üzerine vaki olan adetle 114 defa zikrettikten sonra, kayıp olan 
eşyasını ararsa, Allah c.c. ın izniyle bulur. 
 

�@63$�):'#  
ELĞANİYYÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu mübarek ismi şerifi hergün ve hergece üzerine 
vaki olan adetle 1060 defa zikredip, buna kırk (40) Cuma devam 
ederse, Allah Teala o kişiye mal çokluğu ve zenginlik verir. 
      Helal yiyerek, helal içerek ve farz namazlarını terk etmeyerek, 
bu ismin zikrine devam eden kimse, Allah c.c. ın izniyle güzelleşir. 
 

@63!�+-):'#  

ELMUĞNİ C.C. İSMİ ŞERİFİ 
      Bu ismi şerife ruhaniden Semtayail 6S#!T@+#4V-,+_ isimli ruhani 

hizmet eder.  
      Bir kimse hergün tahareti kamile ve boş mide ile güzel kokulu 
buhurla buhurlanarak , (Elbise kar beyazı olmalı, Misk ve benzeri 
güzel kokularla buhurlanmalı, her Cuma günüde Lübani zeker ile 
buhurlanmalı) “Ya Muğni” şeklinde hergün 10.000 defa bu ismi 
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zikrederse, bir seneden sonra ruhani sultan inkişaf eder. Beyaz 
kısrak ata binmiş, elinde mızrak olan ve beyaz sancak bulunan, 
sancağın üzerindede yeşil rakamlarla isim yazılı olan ruhani 
önünde hazır olur. O ruhani sana selam verir. Sen onun selamını 
al. Sonra sana sancak açılır. Sen o sancağa bakıp, bu mübarek 
ismi okursun. Bir müddet sonra bu ismi yemeğe, içeceklere, dinar 
lara ve dirhemlere okuduğun zaman, celbini murat ettiğin şey 
senin önünde hazır olur. Bu isim Altından ve Gümüşten dilediğini 
hazırlamakta kullanılır. Bu bilinen bir iştir. 
 

+f6&=$-):'#  
ELMANİU C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismin zikrine devam eden kimseyi Allah Teala 
hazretleri, çok korktuğu ve çekindiği şeylerden emin ve mahfuz 
eder. Düşmanın sana bir şey yapmaya cesaret edemez ve senden 
çok çekinir. 
 

�"=;�:'#  
EDDAR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi arabi ayın onbeşinden sonuna kadar olan 
gecelerde, gece yarısı 1001 defa Ya nidasıyla  zikredip, sonunda 
“Ya Rabbi falan kulun hem halka hem bana zarar vermektedir. Ya 
onu islah edip şerrini bizden kaldır, yada o kuluna bir bela, bir 
hastalık verde kendi canının kaygısına düşsünde bizden elini 
çeksin” diye münacat et. O kişi en kısa zamanda ya islah olur yada 
müstehak olduğu cezaya çarptırılır. 
 

+f6o=;3:'# 
ENNAFİU C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismin zikrine devam eden kimsede menfaat verici 
sırlar ve sırrı celil tecelli eder. O kimse herhangi bir hastayı eliyle 
mesh ederse, o hasta Allah c.c. ın izniyle şifaya kavuşur. 
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ENNUR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu mübarek ismi celili her farz namazın arkasından 
üzerine vaki olan adetle 256 defa aylardan bir müddet riyazatlı 
olarak zikrederse, Allah c.c. o kimsenin nurunu çoğaltır. Sırların en 
güzelini ona bildirir. Kalp gözü açılır ve yukarının yukarısındakini, 
aşağınında altındakini görür. 
 

m6l=$s):'#  
ELHADİ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse günlerden bir müddet üzerine vaki olan adetle, 20 
defa bu ismin zikrine devam ederse, mahlukat o kişiye boyun eğer. 
Bu isim için, Ulvi ruhaniden hadim ve sırrı celil vardır. Bu isimle 
amel etmenin şekli: Hergün tahareti kamile üzere bu ismi şerifi 
7000 defa okursun. Her Cuma günü Lübani zeker isimli buhurla 
buhurlanırsın. Bu isme ait olan Kasemide hergün yüz (100) defa 
okursun. Bu amele aylardan bir müddet devam edersen ruhani 
hadim senin önünde hazır olur. Sen o hadimi açıkça görürsün. 
Sakın ondan korkma! O hadimden İsmi A’zam yazılı olan Gümüş 
yüzüğü iste. O ruhani sana bu yüzüğü, şartlarını söyledikten sonra 
verir. Bir müddet sonra yüzüğü sağ eline takarsın. Taktıktan sonra 
o yüzüğü sakın parmağından çıkarma! Sen halkı emrinin altına 
almayı murat ettiğin zaman, parmağındaki yüzüğü hareket ettirip 
çevir. Muhakkakki istediğin en kısa zamanda yerine getirilir. 
 

      Sen! Yiyeceklerin, içeceklerin, dinarların celbini veya düşman 
askerinin yok olmasını, düşmanın ve zalimin katlini murat ettiğin 
zaman, aynı şekilde yüzüğü parmağında hareket ettirip çevirirsen, 
icabeti görürsün. Sen iyi fehim et! 
 

      Hergün 7000 defa Ya Hadi zikrinden sonra yüz (100) defa 
okunacak olan Kasem budur: 
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Allâhümme innî eselüke bi hâil hidâyeti ve bi dâlid deymûmiy 
yeti ve bi elfil vahdâniyyeti en tü sahhiralî dimriyâîl el melikür 
rûhâniyyü eselüke eyyühel melikür rûhâniyyü ve uksimü 
aleyke bi hâil ehâtati ve bil melâiketil lezîne yedûrûne havlel 
beytil ma’mûru ve hüm vehmûne ve zikruhüm min haysüt 
tecellâ  hüve hüve ve min haysüt terakkî hâ hâ ve bin nehrid 
dâire deverânel hâi ve bi azemeti mükevviril âlemil ulviyyi ves 
süfliyyi minel arşi ilel ferşi mislel kireti ve mâ fîhimâ ve mâ 
beynehümâ kad ittekamehal melikü fî fîhi ve hüve müntezara 
li emril melikil hâdî ve bil ismil mektûbi alâ cebhetihi ve bil 
hurûfil merkûmeti hünâke ve bil buhûril azbeti vel milhati 
elletî tecrî illâ mâ ecebtenî eyyüher rûhâniyyü. Ve mâ emrinâ 



-----------------------------------------------  İBNİL HAC TİLMİSANİL MAĞRİBİ 68 

illâ vâhidetün kelemhin bil basar. Ev hüve akrabü innallâhe 
alâ külli şeyin kadîr. İfalû mâ tü’merûn. 
 

      Bu ismin birde vefki şerifi vardır. Hadi isminin Vefki budur: 
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      Bu vefk iyi bir saatte yazılmalıdır. Bu vefki üzerinde yaşıyan 
kimse, murat ettiği şeye ulaşır. 
 

      Ey Talip! Bu vefki kullanmanın başka bir yolu daha vardır: Bir 
kimse bu vefki üzerinde taşır, Kasemide her farz namazdan sonra 
okur, güneş doğacağındada Hadi ismini 100 defa zikreder ve 
hergün bu virde senelerden bir müddet devam ederse, Allah c.c. ın 
izniyle insanları kendine musahhar kılıp, rızkıda kolaylaşır. Bu 
virdin süresi en az iki senedir. Bu isim bu zikirle beraber bütün 
mahlukat için teshir olma bakımından daha kuvvetlidir. 
      Ey Talip! Sen bu sırrı iyi muhafaza et. 
 

+fW68$M):'#  
ELBEDİU C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu ismi aylardan bir müddet her farz namazın arkasından, 
üzerine vaki olan adetle 86 defa zikreden kimsenin anlayışı ve 
hıfzı her ilimde fazlalaşır. Eğer sene doluncaya kadar fazlalaşırsa, 
her gece 86 defa yedi güne çarpılarak, çıkan 3010 adedi her farz 
namazın arkasından zikredilirse, Allah c.c. o kişiye kalplerde gizli 
olanı bildirecek birisini gönderir. Evliyaullahlar ve keşif ehli için 
salih olur. Sen! Anla. 
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@6j=$M):'#  
ELBAKİ C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi şerifi her farz namazın arkasından 113 defa 
zikreden kimse, devlet reisi dahi olsa, o mekandan inmez. Hatta 
bütün halk ittifak etse bile. 
 

4«6"#$%):'#  
ELVARİS C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu ismi şerif ehlullahtan Ebdal ın zikridir. Bu ismi şerifi  hergün 
707 defa okumayı vird edinen kimseye, Cenabı Hak uzun ömür, 
bol mal mülk, yüksek şan ve şeref, büyük bir kudret ve nüfus ihsan 
buyurur. Bu ismi senelerden bir müddet hergün ve hergece 12.000 
defa zikreden kimse, şeriatın men ettiği şeylerden kaçınır ve Allah 
ın rizası olan şeylere uyarsa, o kişi bu derecelere yükselir. Hayvan 
ve diğerlerinden murat ettiği mahlukun suretine girer. Kadıbülban 
hazretlerine olduğu gibi. 
 

+8?6.;0:'#  
ERREŞİD C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu  isme ruhaniden Bağtayail 6S#!T@+#4V-m+0 isimli  ruhani hizmet eder. 
Hergün ve hergece 16.000 defa bu ismi zikreden kimse, Allah 
Tealanın izniyle bu ismin huddamı ile görüşür. Bu amelin şartları: 
Riyazatlı olmak, helal yemek, helal elbise giymek ve aylardan bir 
müddet halvette kalmaktır. Bir müddet sonra halvette iken, ruhani 
yanında mü’min Cinlerden yedi kişi ile beraber gelir. Sana selam 
verirler ve sende onların selamını alırsın. Sana: “Ey Mevla nın 
ismine ibadet eden! matlubun nedir” derler. Sende onlara: Bizim 
Mevlamız ın rizası ve sizin arkadaşlığınızdır dersin. O ruhani sana 
şartlarını söyledikten sonra beyaz bir taş verir ve antlaşma yapar. 
Daha sonra sen bu taşı ateşe yaklaştırdığında, ruhani önünde 
hazır olup, dileğini yerine getirir. 
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      Haberlerden celbini emrettiğin şeyi, yiyecek ve içeceklerden, 
dinarların ve dirhemlerin celbini, hazinelerin anahtarını, kilitlerin ve 
perdelerin açılmasını bu ruhaninin yardımıyla sağlarsın. Ey Talip! 
Sen bu hadimin kadrini ve kıymetini bil.  
 

+"%+M;G:'#  
ESSABUR C.C. İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi zikreden kimseye, Cenabı Hak felaket ve 
müşkilat zamanlarında sabır ve sebat ihsan buyurur. Başlamış 
olduğu her işi bitirir. 
      Bu ismi şerifi üzerine vaki olan adetle 296 defa zikreden kişinin 
sabrı güzel, ihsan ve derece-i sabriyane ile iki cihana nail olur.  
 

İKİNCİ BÖLÜMÜN HATİMESİ 
      Ey Talip! Bu ikinci bölümün hatimesidir. Bu bölümde zikredilen 
ayların müddeti en fazla sekiz (8) aydır. İsmi A’zamı tarifteki zikir 
olunan senelerin en yükseği iki (2) senedir. Şöyleki: Aylardan bir 
müddet dendiği zaman, bunun en fazlası sekiz ((8) aydır. Sene 
lerden bir müddet dendiği zaman, bunun en fazlası iki (2) senedir. 
 

      Zikredilen şartlarla, amel sebebi kendisi üzerine olan Allah 
Teala hazretlerinden korkmalıdır. Bu takva olmazsa, amel kamil 
(tam) olmaz. Az yemek, az içmek, az uyumak, helal yemek, helal 
elbise giymek, riyazatlı olmak (Canlı ve canlidan çıkanı yememek) 
ve şeriatın yasakladığı şeylerden kaçınmak, bu amelin şartları 
olup, bu şartlarada  tamamen uymaktır. 
 

      Ey Rağbet edici Talip! Bu isimleri İmam ların her biri tertip etti 
ama bazıları işlemedi. Ama biz mülük mertebesine giden ve bizim 
üzerimize fetih vaki olan şey üzerine gittik. Bizde bu isimlerin 
kullanılmasında ve ahvalindeki şüphe kalktı. 
 

      Kim bu ilimlere girmeyi murat ederse kapı açıktır. Kim bu sanat 
üzerine döner ve bizim rakam ettiğimiz şeye itiraz ederse, o kişi 
ziyan etmiştir.  
      Allah Sübhanehü ve teala hazretleri herşeyi daha iyi bilendir. 
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BAZI AYET LERİN HAVASSI CELİLESİ 
      Allah Teala benim üzerime Kuran-ı Kerim Ayetlerinin havassını 
açtı. Bende o Ayetlerdeki kapsamlı nimetleri müşahede ettim. 
 

      Fakat ben bu engin denizde bazı Ayeti Kerimelerin dışında, 
özlü söyleme yolundan başkasını talep etmedim. Çünkü ben kısa 
yolu murat ettim. Fakat sen tafsilatı arzu edersen, “Tacül mülük ve 
meniyyetül malik vel memlük” isimli bizim kitabımıza yönel!  
 

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 
      Tevbe Sure sinin 129. Ayeti olan şu:  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Lekadcâeküm rasûlüm min 
enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil 
mü’minîne raufür rahîm. Fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ 
ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. 
 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun size içinizden ve 
gayet izzetli bir rasul geldi. Zorlanmanız ona ağır geliyor. Üstünüze 
titriyor. O, mu'minlere gayet merhametli ve şevkatlidir. (Ey 
Rasulum) eğer senden yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. 
Ondan başka ilah yoktur. Ben o'na dayanmaktayım ve o, o büyük 
arşın Rabbidir. 
 

      Ayeti Kerime nin özelliği: Bir kimse bu Ayeti Kerime yi her gece 
yedi (7) defa okursa, o gün ve gecenin içinde demir ve demirin 
dışındaki şeyler o gece ve gecenin gündüzünde işlemez. O 
kimseye ani bir ölüm gelmezki, o ani ölüm gaflet üzerinde iken 
insana gelir. 
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      Bir kimse, bu Ayeti Kerime nin aşağıda gelecek olan Cetvelini 
gülsuyu, misk, amber ve zaferan ile tali-in Akrep burcunda iken 
yazıp, bu Cetveli şerifi üzerinde taşırsa, ok, kılıç, demir ve bunların 
dışındakiler tesir etmez. 
 

      Bu cetvelin otuz tesir sahası vardır. İnsanların ileri gelenleri ile 
idarecilerin huzuruna kabul olunmada, dillerin bağlanmasında, 
korkulu mekanlardan korunmak, savaş meydanlarında düşmana 
galip gelmek, Cin şerrinden korunmak için, kendisinde bu Cetvelin 
bulunduğu kimse için, her musibeti ve belayı men eder.  
     Bütün bu hasseleri kendinde toplayan mübarek Cetvel budur: 
 

 
 

      Bu Cetvel yazılır ve fahişeliğinden korkulan bir kadına adı 
geçen bu Cetvelin suyu içirilirse, o kadın zina etmez. 
 

      Bu Cetvel yazılır ve eşyanın içine konulursa, o eşya Allah c.c. 
ın izniyle muhafaza olunur. 
 

      Bu Cetvel bir kaba yazılır, yazı yağmur suyu ile imha edilir ve 
bu su bahçenin sulandığı suyun içine atılırsa, Allah c.c.ın izniyle 
meyveleri düşmez ve dökülmez. 
 

      Bu Cetvel bir kaba yazılır ve yazı su ile silindikten sonra, bu su 
korkan bir kimseye içirilirse, o korkan kişi korkularından emin olur. 
 

       Bu Cetvel yazılır ve damat olan kimse bunu üzerinde taşırsa, 
kendisine yapılan bağlama tesir etmez. 
 

      Bu Cetvel yazılır ve başı ağrıyan kimse üzerinde taşırsa, Allah 
c.c. ın izniyle baş ağrısından kurtulur. 
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      Bu Cetvel yazılır ve yazı su ile silindikten sonra, karnı ağrıyan 
kimse bunun suyunu içerse, karın ağrısından kurtulur. 
 

      Bu Cetvel yazılır ve yazı su ile silindikten sonra, bunun suyu 
Kızamık çıkarmış bir kimseye içirilirse, ona fayda verir. 
      Bu Cetvel zindanda bulunan bir mahpus için iyi bir saatte ve 
Kamer de dönen bir burçta iken yazılıp, mahpus olan kimse bu 
Cetveli üzerinde taşırsa, en kısa zamanda hapisten kurtulur. 
 

      Bu Cetvel hayzı zor gelen kadın için, bir kaba yazılır ve yazı su 
ile silindikten sonra bu su o kadına içirilirse, fayda verir. 
 

      Bu Cetvel Cuma günü hiç kullanılmamış yeni bir kaba yazıp, 
yazı su ile silindikten sonra, bu su sihirli veya nefes darlığı olan kişi 
gusül abdesti alırsa, Allah c.c. ın izniyle kurtulur. 
 

      Bu Cetvel yazılır ve evin yüksek bir yerine konursa, Allah c.c. 
ın izniyle o eve katiyyen hırsız giremez. 
 

      Bu Cetvel sıkıntısı olan bir kimse için yazılır ve o kişi üzerinde 
bu Cetveli taşır ise, lütuf sahibi olur. O kişi bütün ahvalinde 
bununla iltifat görür. 
 

      Bu Cetveli bir kavmin reisi savaş zamanında üzerinde taşırsa, 
Askeri bozguna uğramaz. Lakin o kişi taharet üzere olmalıdır. 
 

      Bu Cetvel yazılır ve suyu zehirlenen bir kimseye yedi (7) gün 
aç karınla suyu içirilirse, Allah c.c. ın izniyle kurtulur. 
 

      Her Cuma günü bu Cetvelin suyunu içen kimsenin cismi 
sıhhatli olur ve o kimseye keder ve elem ulaşmaz. 
 

      Bu Cetvel yazılır ve hasta olan kimseye suyu içirilirse, Allah  
c.c. ın izniyle hasta için şifa olur.  
 

      Bu Cetvel bir sahife üzerine yazılır ve tohumun içine konulur 
ise, ekilen o üründe bereketin çok olduğunu görürsün. 
 

      Bu Cetvel yazılır ve bakire bir kız üzerinde taşırsa, Allah Teala 
nın izniyle bir ay içinde evlenir. 
 

      Bu Cetvel yazılır ve tüccar olan kimse eşyasının içerisinde 
taşırsa, Allah c.c. ın izniyle o eşyada bereket meydana gelir. 
 

      Bu Cetvel yazılır ve bir gemiye konulursa, o gemi Allah Teala 
hazretlerinin izniyle batmaz. 
 

      Bu Cetvel yazılır ve yolcu olan kimse üzerinde taşırsa, Allah 
c.c. ın izniyle sağ salim vatanına döner. 
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BİTKİLERDE BEREKET İÇİN 
      İbrahim Sure sinin 32. 33. ve 34. Ayeti Kerimeleri olan şu: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhüllezî halakas semâvâti vel 
arda ve enzele mines semâ-i mâen feahraca bihi mines 
semarâti rızkan leküm ve sahhara lekümül fülke litecriye fil 
bahri bi emrihi ve sahhara lekümül enhâr. Ve sahhara 
lekümüş şemse vel kamera dâibeyni ve sahhara lekümül leyli 
ven nehâr. Ve âtâküm min külli mâ seeltümûh. 
 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah öyle bir ilahdır ki 
gökleri ve yeri yarattı. Ve gökten bir su indirdi de onunla size rızık 
için türlü meyveler, mahsüler çıkardı. Ve o'nun emriyle denizde 
akıp gitmek için size gemileri ve ırmakları musahhar (Boyun 
eğmiş) kıldı. Ve yörüngelerinde devam eden güneşi ve ayı sizin 
hizmetinize verdi. Yine geceyi ve gündüzüde sizin hizmetinize 
verdi. Hemde size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. 
 

Ayeti Kerime lerin özelliği bitkilerin ve ağaçların bereketi içindir. 
 

      Bu Ayeti Kerimeler, Hazreti Nuh Aleyhisselamın gemisine nakş 
olunmuş, rüzgar daha süratli bir şekilde götürmüş ve Allah c.c. onu 
batmaktan kurtarmıştır. 
 

      İyi bir vakitte ve tali-in münkalib (Dönen) burcunda iken, deri 
veya bir kağıt üzerine bu Ayeti Kerimeleri yazdıktan sonra, nehir 
veya kuyu suyu ile yazıyı sil. Bu suyu ağaç veya bitki köküne 
dökülüp, bu su ile sulanırsa, muhakkakki bu ağaçlarda ve 
bitkilerde Allah c.c. izniyle bereket hasıl olur.  
 

      Her kim! Bu Ayeti Kerimeleri adedi olan 13.947 defa gece ve 
gündüz okursa, buna başka evrad ve dua ilave etmezse, sene 
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bitmeden kainatta olan herşey ona musahhar olur. Ulvi ve süfli 
alemin boyun eğmesinde bu Ayetlerin gerçek bir sırrı vardır. Allah 
Teala daha doğrusunu bilir.  
 

HUDDAM ELDE ETMEK 
      Sebe sure sinin 12. ve 13. Ayeti Kerimeleri olan şu: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve minel cinni men ya’melü beyne 
yedeyhi bi izni rabbihi ve men yeziğ minhüm an emrinâ 
nüzikhü min azâbis seîr. Ya’melûne lehü mâ yeşâü min 
mehârîbe ve temâsîle ve cifânin kel cevâbi ve kudûrin râsiyâ 
tin i’melû âle dâvude şükran ve kalîlün min ibâdiyeş şükûr. 
 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem Rabbinin izniyle elinin 
altında cinlerdende çalışanlar vardı. Onlardanda her kim 
emrimizden ayrılırsa o'na çılgın azaptan tattırırız. Onlar ona 
köşkler, nakışlar, havuz gibi çanaklar, sabit kazanlardan her ne 
isterse yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükür için çalışın. Kullarım 
içinde şükreden azdır. 
 

Ayeti Kerimelerin özelliği Cin topluluklarına boyun eğdirmek içindir. 
Sen! Bu da’veti murat ettiğin zaman halvette olarak her farz 
namazın arkasından, bu Ayeti Kerimeleri yüz (100) defa oku ve 
bulunduğun halvet odasını Lübani zeker ile buhurla. Kırk gün 
tamam olduğunda senin için perde yırtılır ve sana beyaz bir şehir 
sunulur. Şehrin etrafında iki nehir ve nehrin hizasında içinde 
mercandan ağaçların bulunduğu bir bahçe vardır. Bu bahçede 
beyaz ipekten bir kubbe görürsün. Kubbenin içinde inci ve 
yakuttan süslenmiş bir taht vardır. O anda sen bulunduğun 
mekandan kalkarak, ölmeyen ve diri olan Allah c.c. a tevekkül et. 
Bu tahta oturuncaya kadar hiç kimseyle konuşma! Tahta otur ve 
şu Ayeti Kerime yi oku: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İ’melû âle dâvuda şükrâ. 
 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey davud ailesi, şükür için 
çalışın. 
 

      Senin önüne Cin hükümdarlarından bir nefer gelip, sana selam 
verir. Sen onun selamını al ve aynı Ayeti tekrar et. O anda ufukları 
kaplayan bir ordu görürsün. Başlarındada boz bir kısrağa binmiş 
büyük bir hükümdar vardır. Hükümdarın elbisesi beyaz olup elinde 
beyaz ipekten bir sancağın bulunduğu kargı vardır. Sancakta; 
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I'melû âle dâvuda şukrâ. 
 

Ayeti Kerimesini yeşil, sarı ve kırmızı ipeklerden üç satır halinde 
yazılmış olarak görürsün. 
 

      Ey istekli kişi: Bu hükümdara üç defa selam ver. Muhakkakki o 
senin selamını alır ve seninle Süryani lisanı ile konuşur. Allah c.c. 
o lisanın manasını senin anlamanı sağlar. Daha sonra ona 
yapılmasını istediğin şeyi anlatırsın. Bunun üzerine sana bu işin 
şartlarını bildirir ve sana kendisinde bulunan: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Hasbünallâhü ve ni’mel vekîl. 
 

 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O ne güzel vekildir. 
Ayeti Kerimesi yazılı olan gümüşten bir yüzük verir. Ne zaman bir 
iş istesen, bu yüzüğü çevir ve: 
 

4u?65$%):# $N!I6&$/ �7# =$3+M!E$̂  
 

Hasbunallâhu ve ni'mel vekîl. 
 

O ne güzel vekildir. 
 

Bu Ayeti Kerimeyi oku. Muhakkakki önünde ruhani bir hizmetçi 
hazır olur. Sen onu ayanen görürsün. Senin dışındakiler onu 
göremez. Bu hizmetçide insanın istediği haruküladeliklerden bir 
güç vardır. Anla!. 
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ZİRAATTE BEREKET  
      Şura Suresi nin 19. Ayeti Kerime si olan şu: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü latîfün bi ibâdihi yerzüku 
men yeşâ-ü ve hüvel kaviyyül azîz. 
 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kullarına çok 
lutüfkardır. Dilediğini rızıklandırır. Aziz ve güçlü olan o'dur. 
 

Ayeti Kerime nin özelliği ziraatte bereket hakkındadır. 
 

      Mübarek bir vakitte ve tali-in İkizler burcunda iken, beyaz bir 
ipek üzerine, bu Ayeti Kerime yi yaz. Yazdığın ipeği Lübani zeker 
ile buhurladıktan sonra, ipeğin içerisine on (10) adet Buğday ve on 
(10) adet Arpa koy. Ama koymadan önce bunların üzerine bu Ayeti 
onbin (10.000) defa oku. Okuduktan sonra ipeğin içine koy ve 
ipeği ziraatin olduğu yere göm. O ziraate bereket iner ve bitmek 
tükenmek bilmez. 
 

      Bu ziraatten hergün bin kişiye satsan ilk günkü gibi bin (1000) 
habbe kuvvetlenir. Her senenin sonunda bu çoğalma işini nasıl 
yaptığını bilmeksizin bulursun. Ey İstekli! İyi anla irşad olursun. 
 

DÜŞMAN ORDUSUNU YENMEK 
      Mücadele Sure sinin 21. Ayeti Kerime si olan şu: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Keteballâhü le ağlibenne ene ve 
rusulî innallâhe kaviyyün azîz. 
 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah (Levh-i mahfuzda) 
yazdı. Andolsun elbette ben yenerim. Ben ve rasullerim galip 
geliriz. Şüphe yokki Allah çok kuvvetlidir, Azizdir. 
 

Ayeti Kerime nin özelliği düşman ordusunu yenmek hakkındadır. 



-----------------------------------------------  İBNİL HAC TİLMİSANİL MAĞRİBİ 78 

      Bu Ayeti Kerimeyi Zaferan ve Misk ile iyi bir vakitte Kamerde 
sabit bir burçta iken, kırmızı bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan sonra 
Lübani zeker ve Amber ile yazdığın kağıdı buhurlayıp, bu hirz 
sancak üzerine asılır ve düşmana karşı bu sancakla gidilirse, Allah 
c.c. ın izniyle düşman ordusu bozguna uğrar.  
 

DEFİNE VE HAZİNELERE MUTTALİ OLMAK  
      Fussilet Sure sinin 53. ve 54. Ayeti Kerime si olan şu:  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Senurîhim âyâtinâ fil âfâkı ve fi 
enfüsihim hattâ yetebeyyene lehüm ennehül hakku evelem 
yekfi bi rabbike ennehü alâ külli şeyin şehîd. Elâ innehüm fi 
miryetin min likâ-i rabbihim elâ innehü bi külli şeyin muhît. 
 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İleride biz onlara hem 
ufuklarda, hem nefislerinde ayetlerimizi öyle göstereceğiz ki, 
nihayet onun hak olduğu kendilerine iyice belli olacak. Rabbinin 
her şeye şahit olması kafi değilmi? İyi bil ki; o kafirler rablerine 
kavuşmaktan şüphe içindedirler. İyi bil ki; Allah her şeyi 
kuşatmıştır. 
 

Ayeti Kerime lerinin özelliği hazineler ve definelere muttali olmak 
isteyen kimse içindir. 
 

      Bu Ayeti Kerimeleri harflerinin sayısınca 112 defa, yedi hafta 
uyumadan önce, geceleri okusun. Bu müddet içerisinde her Cuma 
geceside Zerire kamışı ve Kust ile buhurlansın. Muhakkakki 
ruhaniyet senin üzerine uyanık olarak durur. Bu ruhani sana 
hazine, define ve gaib olan şeylerden sene içerisinde meydana 
gelen olaylardan ve senin istediğin herşeyi bildirir. 
 

      Bu Ayeti Kerime nin vuku bulan hadiseler hakkında enterasan 
bir sırrı celili vardır. 
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KORUNMAK İÇİN 
      Buruc Sure sinin 20 . 21. ve 22. Ayeti Kerime leri olan şu:  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Vallâhü min verâihim muhît. Bel 
hüve Kurânün mecîd. Fî levhin mahfûz. 
 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halbuki Allah onları 
arkalarından kuşatmıştır. Oysaki o, şanlı bir Kuran'dır. Aslı Levh-i 
Mahfuz'dadır. 
 

Ayeti Kerimelerin özelliği korunmak hususundadır. 
 

      Korunmayı isteyen kimse bu Ayeti Kerime leri harflerinin adedi 
olan 39 defa güneşin şerefinde bir kağıt üzerine yazdıktan sonra 
bu hirzi üzerinde taşırsa, insanlardan ve cinlerden kendisine hiçbir 
şekilde zarar gelmez. 
 

      Bu hirzi bir eşyanın içine koyarsan, o eşyayı hırsız çalamaz ve 
o eşya Allah Teala nın izniyle korunur.  
 

      Bu hirzi bir kadın üzerinde taşırsa, o kadına kocasından başka 
hiçbir erkek ulaşamaz. 
 

TEDMİRİ ZALİM 
      Enam Sure sinin 45. Ayeti Kerime si olan şu: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm Fekutıa dâbirul kavmillezîne zalemû 
vel hamdülillâhi rabbil âlemîn. 
 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık o zulmedip duran 
kavmin kökü kesilmiştir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a 
mahsustur. 
 

Ayeti Kerime nin özelliği zalim bir kişinin kökünü kazımak ve helak 
etmek içindir. 
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      Bu Ayeti Kerimeyi nahıs (Kötü) bir vakitte, Kamerde o zalimin 
tabiatındaki bir burçta gecelediğinde, siyah bir kağıt üzerine ve 
Ayeti Kerime nin altınada o zalimin ismini yaz. Yazdıktan sonra 
kağıdı buhurla ve yanan bir ateşin yakınına koy. Öyleki; Kendisi 
için işlenen bu amel, insanlara zulüm eden o zalim kişinin evini 
harab eder ve yıkar. Yaptığı acımasız zulümlerden vazgeçmezse, 
onun topluluğunu dağıtır ve ecelini getirir. 
 

ANLAMAK VE EZBERLEMEK İÇİN 
      Alak Sure sinin 5. Ayeti Kerime si olan şu: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allemel insâne mâ lem ya’lem. 
 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, insana bilmediği şeyleri 
öğretti. 
 

Ayeti Kerime nin özelliği anlamak ve ezberlemek içindir. 
 

      Kim! Bunu arzu ederse hergün güneş doğmadan önce sırçalı 
bir kabın içine Zaferan ve Gülsuyu ile Ayetin cümeli ebced adedi 
olan 594 defa yazdıktan sonra, bu yazıyı kuyu suyu veya güneş 
görmeyen kaynak suyu ile yazıyı siler ve bu suyu içerse, 
günlerden epey bir müddet sonra hafızasında kuvvetlilik görülür. 
Öyleki hafızasının kuvvetinden uyuyamaz. 
 
 
 
      Üçüncü bölümün sonu. 
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ALTIN VE GÜMÜŞ MADENLERİNİ ÇIKARMAK 
      Ey Talip! Bilki: Bu bölümün şanı yücedir. Bunun için büyükler 
ve sultanlar gibi faziletli yardımcıların olması gerekir. 
 

      Bu bölümde Altın ve Gümüş madeninin diğer madenlerden 
nasıl ayrılacağını gösterdik. Sen bu meseleyi iyi anla! 
 

GÜMÜŞ MADENİ 
      Bu taş ağır, parlak ve rengi beyazdır. Bu taşın bir miktarını 
kuvvetli bir ateşe koyarsan hemen erir. Ona layık olan şeyden 
başkasıyla ayrılmaz. 
 

      Ayrılma şekli şöyledir: Bu taş dövülüp su ve tuz ile yıkadıktan 
sonra kuruyana kadar beklet. Sonra kömür ateşinin üzerine koyup, 
üzerinede İhlilicil kabuli serpersen, o maden pisliğinden ayrılır. 
Madeni toplu olarak bulmak için ateşin dibinde bırakılır. Daha 
sonra bunu Gümüş olarak bulursun. 
 

SİYAH GÜMÜŞ TAŞI 
      Bu taşın maviye dönük ağır bir beyazlığı vardır. Bu taşın bir 
miktarı ateşe konulursa, bu cevher pisliğinden ayrılır. 
 

      Ayrılma şekli şöyledir: Bu taşı yumuşakça dövüp, kuvvetli bir 
ateşe koy ve üzerinede Difle katranından serp. Daha sonra 
üzerine Cevahir madeninden atarsan, gümüş pisliğinden ayrılıp, 
ateşin dibinde topluca saf gümüş olarak bulursun. 
 

GÜMÜŞ MADENİNDEN DİĞER BİR NEVİ 
      Bunun rengi yeşile meyilli, ağır bir madendir. Üzerinde beyaz 
noktalar vardır. 
 

      Ayrılma şekli şöyledir: Bu taşı yumuşakça dövdükten sonra, 
kuvvetli bir kömür ateşinin üzerine koy. Kırmızı kıvılcım veya siyah 
bir duman çıktığını görürsen, üzerine Süleymani ile birlikte Natron 
atarsan, ateşin dibinde saf Gümüş olarak bulursun. 
 

GÜMÜŞ MADENİNDEN DİĞER BİR NEVİ 
      Bu taş siyaha meyilli, yeşil renkli ağır bir taştır. Üzerinde beyaz 
çizgiler vardır. Çakmak taşına benzeyip onunla karışır. Sadece 
eritme anında pisliğinden ayrılır. 
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      Ayrılma şekli şöyledir: Bu taşı iyice dövdükten sonra, Katran ve 
Tuz ile yıka. Sonra kuvvetli bir Kömür ateşinin üzerine koy. Kibrit 
kıvılcımlarının çıktığını görürsün. Çok duman tüter, o anda üzerine 
bir miktar İhlilic serpersen, pisliğinden ayrılıp mangalın dibinde saf 
gümüş olarak bulursun. 
 

GÜMÜŞ MADENLERİNDEN DİĞER BİR NEVİ 
      Bu taş siyah renkli hafif bir taş olup, üzerinde beyaz çizgiler 
vardır. Çabuk erir. Ama bu taşın içinde bir miktar Kurşun vardır. Bu 
taşı kırdığın zaman, beyazlığının ağır ve parlak olduğunu 
görürsün. Bu bir çeşididir. Bundan bir miktar ateşe attığın zaman 
çabuk erir, ama kesinlikle pisliğinden ayrılmaz.  
 

      Bu taşı pisliğinden ayırmak için: Üzerine Hükema-i tenkarı atar 
isen, o zaman gümüş pisliğinden ayrılır ve beyaz olarak çıkar. 
 

GÜMÜŞ MADENLERİNDEN DİĞER BİR NEVİ 
      Bu taş beyaza ve siyaha meyilli yeşil renkli bir taştır. Bu taşı 
kırdığın zaman, içinin parlak olduğunu görürsün. 
 

      Pisliğinden ayırmak için: Bu taşı yumuşakça dövüp, Cevaşir 
madenindende bir miktar döverek ve bu ikisini birbiriyle karıştır. 
Bunların üzerine Merakib in beyazı ile Kurşun atarak, kuvvetli bir 
Kömür ateşinin üzerine koy. Kibrit dumanı gibi bir duman çıkar. 
Gümüş te mangalın dibinde saf olarak toplanır. 
 

GÜMÜŞ MADENLERİNDEN DİĞER BİR NEVİ 
      Bu taşın çeşitli renkleri vardır. Bu madenin renkleri çok olup 
sayılmaz. Nasıl olursa olsun erir ve cevher olarak bulursun. Bu taş 
beyaza meyilli mavi renklidir. Bunun sebebide madenine tozun 
karışmasındandır. Gümüş ün tabiatını bozar. Bulunduğu yerde çok 
kalmasından dolayı Bakırın terkibine girer. Bazen bu Gümüş Bakır 
madeninde birleşir. İnsanlar bunun bu tür çeşidine Selimiye derler. 
Kuyumcular bunu kuyumculukta kullanır. Bazı madenciler bunun 
üzerine bir miktar ilaç atıp, mizacına rutubet sokarlar. Sonra bunu 
terkiplendirmeye ( Birbirine karıştırma ) götürürler. Buna dörtte bir, 
beşte bir veya en az onda bir Gümüş ilave ederler. Bunun en 
efdalide, bu nevi için, İmamül Meşaşi ( Rahmetullahi Aleyh ) nin 
dediğine göre üçte ikidir. Örneğin şu Beyitte söylendiği gibi: 
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                         Acûzün ahriku aleyhâ min zecelin 
                           Sebuhâ ve kün hakîmen fil ameli 
                         Alâmetü ihtirâkıha en yenfedâ 
                           Duhânühâ ve râihâ en tahmedâ 
                         Ve sannif mâ terâhü fil ıyâri 
                           Min fıddetin hâlisatin yâ kârî 
                         Ve külli halâlin yâ ehî verhamnî 
                           Lâ tefterî fîmâ etâke annî. 
 

                  ( Üzerine atmaktan yedide biri yanmıştır 
                     Sen ameline hakim ol 
                  Yanmasının alameti dumanın kesilmesidir 
                     Ateşin sönmemesine dikkat et 
                  Ayardaki gördüğün çeşit 
                     Saf gümüştür ey okuyan 
                  Ey kardeş! Helal ye bana rahmet et 
                     Benden sana gelenide ziyan etme! ) 
 

      Bu madenlerin en efdali Selimiyyetin cezuliye diye adlandırılan 
Süsül aksa diyarından gelendir. Bu madenin bir benzeride Sinhica 
beldesindedir. Selimiyyetin nefisiye diye adlandırılan Dira vadisinin 
yakınındadır. 
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      Gümüşü Bakırdan ayırmanın şekli: Bu madenin cevherini Hz. 
Zülkarneyn ibni Nebe’ nin feth ettiği ve Farisi lügatı ile Tenlekab 
denilen Süsül aksanın Bakır madeninden alırsın. Hazreti 
Zülkarneyn Aleyhisselam bu Bakır madenini alıp, Süsül aksadaki 
Gümüş madeniyle karıştırdı. Yine Cezüle dağındaki bu kurşunda 
onda bir kadar Gümüş vardır. 
 

      Selimiye diye isimlendirilen Ğaşim madenini alırsın. Bundada 
dörtte bir kadar Gümüş, dörtte iki buçuk kadar Bakır ve dörtte iki 
buçuk kadarda Toz vardır. Sen tozu eritirken, dumanını ateşin 
cevherinden kokulu olarak çıktığını görürsün. Bu Ğaşim madeninin 
bir miktarını alıp, üzerine sarı cevşir ve Beyaz madeni koyduktan 
sonra, yumuşakça döv. Ğaşim madeninden her 130 dirhem için,12 
dirhem miktarını serp. 12 dirhem Cevşiri dövüp, Sabun başı ile 
karıştırarak üzerini kapat. Bunu Ğaşim in üzerine koyarak, yukarda 
zikrettiğimiz gibi Sabun başı ile karıştırarak üzerine serp. 
Zikrettiğimiz şeyin üzerine kuru Sığır gübresi koy. Bunun 
üzerinede kemik koy. Kemiğin miktarı Sığır gübresi kadar olsun. 
Bunların üzerine ateş yakarak birgün ve birgece beklet. Bu süre 
dolduktan sonra üzerini açarsan Gümüşü bir tarafta, Bakırı bir 
tarafta ayrı ve pisliklerinden temizlenmiş olarak görürsün. Bu 
Kurşun ve Humma dan dayanıklıdır. Sen anla! Arif ol. 
 

ALTIN MADENLERİNDEN BİR NEVİ 
      Bu taş Rum diyarında olur. Aynı zamanda mağrib (Batı) belde 
lerindede vardır. Bunun Sudan da iki çeşit halis madeni bulunur.  
 

      İki dinarlık Altını eritmek için tanesine bir miktar eritilmiş Tutiya 
karıştırılır.100 dinar kadarda bu iki madenden atılır. Bu miktar 
erime anında bir veya yarım dinara düşer. Bunun en efdali belde 
sakinleri tarafından malum olan vakitte, kuyudan su çıkarırken 
bulunan kırmızı parçalardır. Bu madenin bazısıda sel anında 
dağlardan inip, dağın altında toplanandır. Hendekler, Dereler ve 
Dicle nin kolları ve yatakları gibi. Orada bulunanlar, Sudan dan 
gelen kavimdendir. Suretleri insan sureti gibi ama hayvan gibi 
kuyrukları vardır ve hayvan gibi yürürler. 
 

      Bu iki maden saf parçalar halindedir. Altın madenlerinin 
bazıları dağlarda ve mağaralarda bulunur. Bundan başka bir çeşidi 
daha vardırki, yeşile meyilli, siyah, ağır ve parlaktır. Bu taşı 
bulduğunda, dövdükten sonra, su ve tuz ile yıka. Sonra kuvvetli bir 
kömür ateşinin üzerine koy. Biraz biraz ateşe at. Kırmızı kıvılcım 
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ve sarı şüle çıkarsa, eritilmiş Tutiyadan ve Hüleylicten bir miktar 
atarsın. Eridikten sonra ateşin dibinde Altını, ortasındada pisliğini 
bulursun. O pisliği çıkartıp ikinci bir defa eritirsen, Altın saf olarak 
kalır. 
 

ALTIN MADENLERİNDEN DİĞER BİR NEVİ 
 

      Bu maden hafif, berrak, parlak, sarı ve beyaz çizgileri olup, 
kolayca dövülen bir madendir. Bu madeni alıp, Su ve Tuz ile yıka. 
Sonra içine Andelan isimli ağacın (Türk ler bu ağaca Kernek der) 
sütünden dök. Bu ağacın sütünü, yapraklarını ve sinirlerini gölgede 
kuruttuktan sonra döversin. Bu eczayı madenin üzerine dökersen 
maden erir. Eridikten sonra üzerine soğuk Kar koyarsın. Böylece 
cevher pisliğinden ayrılır. Sahih olana göre, Altını saf olarak ateşin 
dibinde bulursun. 
 

ALTIN MADENLERİNDEN DİĞER BİR NEVİ 
 

      Bu madenin şekli sarı ve gayet ince olup, tabaka tabaka kabuk 
halindedir. Eğer bu madeni ateşe koyarsan yanar. Eğer yanmazsa 
toplanır ve ayrılmayan bir pislik olur. 
 

      Altını bu madenden ayırmanın şekli şöyledir: Kömür ateşi 
üzerine bu madeni koyup, Limon suyu ile karıştırılmış Ada soğanı 
suyunu atarsın. Ateşten indirdiğin zaman Altını toplanmış olarak 
bulursun. Daha sonra bunu alıp Ada soğanı suyu ile birlikte sarı 
Mürtek ile atarsın. O maden pisliğinden ayrılır ve sende bunu saf 
Altın olarak bulursun.  
 

ALTIN MADENLERİNDEN DİĞER BİR NEVİ 
      Bu madenin rengi sarıya meyilli yeşil, çok ağır ve berraktır. Bu 
madende Kükürt karışımı vardır. Bu madeni ateşe koyarsan erir ve 
Kükürt onu yakar.  
 

      Altını bu madenden ayırmanın şekli: Bu madeni Su ve Tuz ile 
iyice yıka. Yıkadıktan sonra üzerine bir miktar Cevaşir madeni 
atarsan, Altın pisliğinden ayrılır. Eğer bu madene rutubet veya 
kuruluk girmişse Cevaşir madeni yerine Gümüş madeni atarsın. 
Eğer bu sıfat üzerine bir şey görürsen, bu madeni al ve sanayi 
tenceresinde erit. Daha sonra üzerine Hüleylici kabuli atarsan, bu 
maden pisliğinden ayrılıp Altın olur. Üzerindeki pislik gidip 
madenin cevheri saf ve net olarak ortaya çıkar. Bu ameli Altın ile 
birlikte   Bakır   içinde   kullanırsın.   Ama  bunun  üzerine  Hüleylic 



-----------------------------------------------  İBNİL HAC TİLMİSANİL MAĞRİBİ 86 

 (Halile) ve eritilmiş Tutiya yı eklersin. 
 

TENKAR-ÜL HÜKEMANIN SIFATI 
      Karatü amya nın üzerine Güvercin gübresini damlat. Sonra o 
damlatılanı onun kadar Kala tuzu, Şebbi yemani ve Natron ile tart. 
Bunların hepsi toplanınca bundan bir su damlat. Ondan sonra 
bunların içine Hüleylici karıştırıp bağla. Damlayan sudan Tenkar 
meydana gelir. Bununla her maden çözülür. Anla! İrşad olursun. 
 
      Allah Teala nın izniyle Altın ve Gümüş madenlerini çıkarmak 
olan dördüncü bölümüde tamamladım. Bundan sonra gelecek olan 
bölüm  “Bitkilerin hikmeti“ dir. 
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B  E  Ş  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M 

 

BİTKİLERİN HİKMETİ 
      Ey Kardeş! Bilki: Allah Teala herşeye bir hikmet verdi. Hazreti 
Muhammed s.a.v. bu konuda şöyle buyurmuştur:  
 

'()# @6o K]$M!�+B xu45\]$w6h'=� 67# 4]$-)~6̂  =$s?6o \]$w6h=$& 6�!"  
 

Küllü uşbetin fil ardı nâbitetün fîhâ hikmetullâhi sâbiteh. 
( Yeryüzünde bitmiş olan her bitkide, Allah Teala hazretleri nin bir 
hikmeti vardır). 
      Bu bölümde hatırıma gelen bazı bitkilerin özelliklerini zikrettim. 
 

KERBÜYİNE BİTKİSİ 
      Kerbüyine denilen bu bitki Mısır da Nil nehrinin yakınında olur. 
Bu bitkiyi Tunus ve Trablus bahçelerinin kenarındada gördüm. 
Özellikle Şam ın Dimeşk şehrinde ve Batıda Dira yakınında bir 
dağda yetişmektedir. Aynı zamanda Dirne dağında, bunun gibi 
başka dağlarda ve batıdaki Teştale beldesindeki dağlarda bulunur. 
Bu işin ehli olan bazı ariflerle görüştüm. Ellerinde bu bitkiden vardı. 
Bir ratıl ( 422,5.) kurşun üzerine bundan biraz konulduğu zaman, 
kurşun saf Altın oluyordu. Demir ateş üzerinde iken, Demir in 
üzerine bundan biraz atılır ve aynı şekilde Gümüş te serpilirse, 
Demir saf Gümüş e dönüşür. 
 

      Şeyh Ebil İzzil Mağribi yakınında bulunan Kurşun madeninede 
bu bitkiden biraz atıldığı zaman saf Gümüş e dönüşür. Ama Rum 
kurşununun bu sanatta faydası yoktur. Çünkü bu Rum kurşunu 
bakırla karışıktır. Bu kurşuna bu bitkiden kesinlikle koyma!  
 

      O zahit ve abit olan kardeşe dedimki; Bu bitkiyi nereden aldın? 
Bana: Bu bitkiyi Sinar beldesindeki  Mietnadir ve Tuyüder denilen 
bir yerden, Fidanüz zeheb denilen bir fidandan aldığını söyledi. O 
beldede bu bitkiden başkası yetişmez. Arapların ve Berberilerin 
yanında bu bitkiye Nakdeyn denir. 
 

      Mekale beldesinden gelen bir zat gördüm. Kurşunu Altın ve 
Gümüşe döndürüyordu. Bu şanın ehlinden olan bazı kişiler, Tadile 
denen beldede ve civarında bu bitkinin yetiştiğini söylediler. 
 

      Bu bitkinin sıfatı şöyledir: Bir dal üzerinde biter ve yaprakları 
yuvarlak dirhem gibidir. Etrafında elek gibi nakış, kırmızılık ve bir 
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miktarda yağ vardır. Bu bitkinin dibinden ufak karıncalar çıkar ve 
gölgesinde hiçbir bitki bitmez. Misk kokusu gibi kokusu olup, çiçeği 
sarı renklidir. Bu bitkinin üzerine arabi ayların ilk on ( 10 ) gününde 
semadan bir sır iner. O gecelerde bitkinin ateş gibi parladığını 
görürsün. Bu on gün geçtikten sonra bunun nuru gider. Geceleri 
bu bitkiyi aydınlığı ve ışığı ile bulursun. Gündüzleride zikrettiğimiz 
vasıflara göre bulursun. Kim bu bitkinin vasıflarını bilmeden belirli 
yerlerinden talep ederse, uzun bir kamış alıp, kamışın içine biraz 
toprak koyduktan sonra, vasf edilen bitki ne zaman zuhur ederse 
üzerine kamışın içindeki topraktan döksün. Çünkü onun yanına 
kim yaklaşırsa bitkinin nuru gider. Bu bitkinin üç çeşit vasfı olup, 
birincisini zikrettik. 
 

      İkincisi: Bu bitkinin Reyhan yaprakları gibi yaprakları vardır. 
Uzunluğu ise bir karıştan azdır. Yapraklarının dışı kırmızı, içi ise 
yeşil ve beyazdır. Yapraklarının dibindeki taneleri cevher tanesi 
gibidir. Çiçeği beyaz olup, çiçeğini toprağın üzerinde bulursun. Bu 
bitkinin yağıda vardır. Küçük karıncaların bu yağın üzerinde 
toplandığını görürsün. Çok kuvvetli bir kokusu vardır. 
 

      Üçüncüsü: Bu bitki üç dal üzerine biter. Yaprakları Kına 
yaprağı gibidir. Bu yapraktan özellikle beyaz süt çıkar. 
Bazılarındanda kırmızı süt çıkar. Beyaz sütü olanı saf Demire 
dökersen Gümüş olur. Kırmızı sütü olanı Kurşuna dökersen, Altın 
olur. Bu bitkinin çok pis bir kokusu vardır. Karınca bu bitkiden 
çıkar. Bu bitki kırmızı toprakta ve büyük dağlardan başka yerde 
bitmez. Yapraklarında yağ vardır. Bu mübarek bitkinin birincisi 
yukarıda zikrettiğimiz gibidir. İkinciside Tunus ehlinin yanında 
İndale diye bilinir. Mağrib lilerin yanında ise Hilaliye diye bilinir.  
 

      Üçüncüsünün çoğu sahillerde olup, özellikle Sudan beldesinde 
çokça yetişir. Sudan da bu bitkiye Harmune derler. Mağriblilerde 
Betselhat derler. Bu mübarek bitkinin birincisi, kurşunu Altına, 
demiride Gümüşe çevirir. Aynı zamanda has kurşunuda Gümüşe 
çevirir. İkincisi ve üçüncüsü, kurşunu Altına, demiri ise Gümüşe 
çevirir. Aynı zamanda Gümüşüde Altına çevirir. 
 

      Bu üç vasıfla amel etmenin şekli şöyledir: Özellikle bu üç 
neviyi birbirine karıştırma! Her çeşidi alıp, ayrı ayrı gölgede iyice 
kurutursun. Bunları hacet için iyi bir yerde muhafaza edersin. Her 
ne zaman, Kurşunu Altına dönüştürmek istersen, o kurşunu önce 
bir miktar Bal ile yağla. O dövmüş olduğun bitkinin tozundan 
üzerine döküp, ateşin ortasınada kurşunu koy. Zaman bir müddet 



 ŞUMUSUL ENVAR VE KÜNÜZÜL ESRAR  ---------------------------------------- 89 

geçtikten sonra bundan siyah bir duman çıkar. Sonra o kurşun 
kızarıp sarıya döner. Daha sonra tekrar kızarır. O zaman üzerini 
sıcak kül ile kapadıp, o kül soğuyana kadar bırak. Bunun vaktide 
geceleyin yatarken koymuşsan, sabaha kadar bekletmektir. Eğer 
amelinde acele edersen ve kurşun ateşin ortasında iken sararıp 
sertleşmiş ise ateşi su ile söndürüp, onları oradan çıkar. Onu halis 
Altın olarak bulursun. Bu, saf Altın parçalarından daha efdaldir. 
 

      Sen! Bu hikmetin kıymetini bil ve fakirlerin hakkınıda unutma! 
Muhakkakki Allah c.c. en iyi bilendir. 
 

      Has Kurşunu ve Demiri bu üç nevi ile Gümüşe çevirmek için: 
Saf kurşunu ve Demiri alıp, Tavuk yumurtasının beyazıyla bunların 
üzerlerini yağla. Ateşi az külü sıcak olan bir mangalın üzerine 
bunları koyup, üzerinede bu bitkiden koy. Sonra o ateşle kapadıp, 
yatsıdan sabaha kadar bekletirsen, o bitkinin hikmeti saf kurşun ve 
demir üzerine cereyan edip, saf ve net gümüşe çevirir. 
 

CENİYYE BİTKİSİ 
      Avamlar bu bitkiye Zevliye derler. Bu bitki her yerde biter. 
Bunun Difle gibi yaprakları vardır. Bu bitkiyi gören kimse onu Difle 
zanneder. Faydalı olanın özelliği ise yapraklarında yağ gibi sıvısı 
olandır.  
 

      Bu bitkiyi alıp gümüş bir dirhemle beraber gölgede kuruttuktan 
sonra, yumurtanın beyazı ile karıştırıp, kuruyana kadar beklet. 
Daha sonra onu alıp Bal a veya Tavuk yumurtasının beyazına at. 
Eğer bu bitkinin sütü kırmızı ise kurşunu ısıt. Eğer sütü beyaz ise 
demiri ısıt. Adı geçen bitkinin bulunduğu balın içinde demiri söndür 
ve bak. Demiri gümüş olarak bulursun. Böylece aynı şekilde has 
kurşunu ve normal kurşunu söndürürsen, Kurşun Altına dönüşür. 
Ama amellerin neticelenmesi için bu bitkinin kaideleri vardır. 
 

      1. Yerden bu bitkiyi sökerken konuşmamalı, 
 

      2. Bitkinin aslını taharet üzere tutup taşımalıdır, 
 

      3. Madenlere atarken, senden başka hiçkimse görmemeli, 
 

      4. Bu özelliklerin sonunda sana şart ettiklerimdir. Bitkilerin 
çerçevesinde olan şeyler bu özelliklerdir. Yoksa amelin hayal gibi 
olur. 
 

FARE KULAĞI OTU 
      Bu bitkiye doğulular Ledune derler.  Bizim yanımızdaki ismi ise 
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Üzünül fa’r (Fare kulağı) dır. Bu ot, Koyunlu, Keçili ve İnekli olarak 
üç çeşittir. 
 

      Koyunlunun yaprakları yaratılışında, Farenin kulağına benzer. 
Difle yaprağı gibi üçgen olup, boyu biraz yüksek ve cevher gibidir. 
Güzel kokulu olup, uzunluğu bir karış ve tabanındada yağ vardır. 
Yaprakları dışarıdan kırmızıya meyillidir. Bundan küçük karıncalar 
çıkar. Bu bitkiyi bulduğunda gümüşten dirhem ile söküp, gölgede 
kuruyana kadar beklet. Bu Kimyanın katığıdır. 
 

      Eğer bu bitkiden, Oğlak derisine bir miktar atarsan, pişerken 
çoğalıp kimya üzerine iner.Onda bulunanı çoğaltmakla sonsuzluğa 
dek yükselir. Bunun sırrı kimse konuşmadığı müddetçe kesilmez. 
Bu bitki bazen bahçelerde hasat zamanı bulunur. Biz bu bitkiye ait 
birçok sırlar gördük. 
 

      Ey Talib! Sen bu sırları iyi anla. İrşad olursun. 
 

SENT OTU 
 

      Doğulular bu ota Sent derler. Mağribliler yanındada Ğazaliye 
denir. İnsanların çoğuda bu ota Renaye ismini vermiştir.  
 

      Bu bitkinin yaprakları zeytin yaprağı gibi olup, Reyhan yaprağı 
gibi birbirine bitişiktir. Bu ot yerden işaret parmağı uzunluğunda 
çıkar. Maviye meyilli, beyaz ve mavi nuru vardır. Birkaç dal ( dört, 
beş veya daha az ) üzerine biter. Bu bitkinin yanında başka bir 
bitki bitmez. Sadece dağlarda ve külli topraklarda bulunur. Bunun 
dibinden büyük ve küçük karıncalar çıkar. Hayvanlar bu bitkiden 
yediği zaman, bu bitkinin özelliğinden dolayı dişleri gümüş gibi 
parlar. Bu ot çoğu yerlerde bulunur. 
 

      Bu bitkiyi kullanmanın şekli: Bu otu alıp gölgede kuruttuktan 
sonra, bir çömleğin içine koy. Çömleği zevalden ertesi günkü zeval 
vaktine kadar beklet. Ama bitkiyi kuruttuktan sonra yumuşakça döv 
ve yumurtanın akı ile karıştırdıktan sonra çömleğin içine koy. 
Ertesi gün çömleği açtığında bunları civa olarak bulursun. Bu civa 
herhangi bir civa ile birleşir ve birleştikten sonra, ihtiyacı olan tek 
şeyde tahlildir. Buda nefes alan canlıların gıdasıdır. 
 

      Adı geçen bitki ile karışık olan civadan bir dirhemi bir ratıl 
(422,5.) Bakırın üzerine dökersen, Bakır Gümüş olur. Ayrıca Hay 
ve Revbas a muvafıktır. Böylece saf Kurşunada muvafıktır. Bütün 
illetler bundan çıkar.  
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BİSATÜL MÜLÜK OTU 
 

      Bu bitki çok meşhur olup, buna Bisatül mülük ( Koç boynuzu ) 
denir. Bu bitkiyi Pazartesi günü sabahleyin gümüşten bir levha ile 
koparıp, gölgede beyazlaşıp kuruyana kadar beklet. Sonra bitkinin 
miktarı kadar Hüleylici kabuli karıştır. Bu ikisini Bal ile 
karıştırdıktan sonra ser. Daha sonra bir çömlek içerisine bu eczayı 
koyup, çömleğide ateş üzerine koy. Ecza buğulaştıktan sonra 
çömleğin içine bir dirhem Gümüş ve on Ratıl (4.225) Bakır 
koyarsan bunu saf gümüşe çevirir. Sen! İyi anla.  
 

ANDELAN AĞACI 
 

      Bu ağaca Andelan derler. Türk lerin yanında bu ağacın ismi 
Kernek tir. Bu ağaç ne dağlarda nede soğuk yerlerde biter. 
Sadece deniz yakınındaki sıcak yerlerde biter. Bu ağaç Tilmisan, 
Türk ve Rum beldelerinde yetişir. Bu ağaç, Sicilliha, Dera vadisi ve 
deniz sahillerindede bulunur. Bu ağacın boyu insan boyu kadar 
olup, bazen dahada uzundur. Dalları beyaz olup, yaprakları 
büyüktür. Yaprakları İncir yaprağının büyüklüğüne benzer. Çok 
beyaz sütü vardır. Kuruduğu zaman dalının ortasında yün olur. 
İnsanlar bu yünü kandil yakmakta kullanır. 
 

      Sen bu ağacı bulmuşsan sütünü al. Aynı miktarda Hüleylici 
kabuli dövüp, ikisini karıştırdıktan sonra ser. Daha sonra yeni bir 
çömleğe bu eczayı koyup, çömleğide ateş üzerine bırak. 
Üzerinede Andelan sütünü dök. Çömleğin içindeki eczanın bir 
dirhemi taş olana kadar ateşin üzerinde beklet. Bunu dokuz Ratıl 
(3802,5 gr.) Bakıra koyarsan, Bakır Gümüş olur. Sen Anla! İrşad 
olursun. 
 
      Allah Teala nın izniyle Beşinci bölüm olan “Bitkilerin hikmeti” 
tamamlanmiştır. 
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A  L  T  I  N  C  I      B  Ö  L  Ü  M 

 

DÜŞMAN ORDUSUNU YENMEK 
      Bilki: Bu bölüm riyaset (Yüksek makamdakiler) erbabına ve 
kafirlere karşı cihad edenlere layıktır. Bunu kötülerden ve zulüm 
ehlinden koru! Çünkü bunda bulunan sırlar hak yolunda olmadığı 
müddetçe netice alınmaz. 
      Kim! Bu ameli yapmak isterse, aşağıdaki Hatemi Gülsuyu, 
Misk ve Amber ile tali-in Mizan burcunda iken ve Güneş saatinde 
yazıp, yazdığın Hatemi kırmızı bir sancak üzerine astıktan sonra, 
düşmana doğru yönelinirse, düşman büyük bir bozguna uğrar. 
Ama sancağı taşıyan kişi temiz, kalbi güçlü ve secaatli olmalıdır. 
Allah Teala seni muvaffak etsin. 
     Yazılacak mübarek Hatem budur:  
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Vefkin içindeki Ayeti Kerime: Kamer; 46. 
 

DÜŞMAN ORDUSUNU YENMEK 
      Düşman Askerini yenmek için: Tali-in Hamel burcu esnasında 
ve Merih saatinde, yeşil bir kağıt üzerine Zaferan ve Gülsuyu ile 
aşağıdaki Ayetlerle duayı yaz. Yazdıktan sonra bunu Lübani zeker 
ile buhurlayıp, Ordu komutanının sarığı altına koyarsın. Komutan 
olan kimse, Ordusu ile birlikte ilerler. Daha sonra ordunun yarısını 
düşmanın sağ tarafına gönderirse, Allah Teala hazretlerinin izniyle 
düşman ordusu yenilir. 
      Yazılacak olan Ayetlerle dua budur: 
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$H6-':=$I):#  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. ( Keteballâhü leağlibenne ena ve 
rusulî innallâhe kaviyyün azîz. Bu Ayeti yedi defa oku).) (Ve 
enzelnel hadide fîhi be’sün şedîdün ve menâfiun nâsi ve 
liya’lemallâhü men yensurühü ve rusulehü bil ğaybi innallâhe 
kaviyyün azîz. Bu Ayeti 10 defa oku) Seyühzemül cemu ve 
yüvellûned dübür. Belis sâate mevıdühüm ves sâatü edhâ ve 
emerru. Seyühzemül cemu ve yüvellûned dübür. Belis sâate 
mevıdühüm ves sâatü edhâ ve emerru Seyühzemül cemu ve 
yüvellûned dübür. Belis sâate mevıdühüm ves sâatü edhâ ve 
emerru Seyühzemül cemu ve yüvellûned dübür. Belis sâate 
mevıdühüm ves sâatü edhâ ve emerru Seyühzemül cemu ve 
yüvellûned dübür. Belis sâate mevıdühüm ves sâatü edhâ ve 
emerru Seyühzemül cemu ve yüvellûned dübür. Belis sâate 
mevıdühüm ves sâatü edhâ ve emerru Seyühzemül cemu ve 
yüvellûned dübür. Belis sâate mevıdühüm ves sâatü edhâ ve 
emerru) (Belâ in tasbirû ve tettekû ve ye’tûküm min fevrihim 
hâzâ yümdidküm rabbiküm bi hamseti âlâfin minel melâiketi 
müsevvimîn. Ve ma cealehüllâhü illâ büşrâ leküm ve li 
tatmeinne kulûbüküm bihi ve men nasrü illâ min indillâhil 
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azîzil hakîm. Ve yevme huneynin iz a’cebetküm kesratiküm. 
Sümme enzelallâhü sekinetehü alâ rasûlihi ve alel mü’minîne 
ve enzele cünûden lem terevhâ ve azzebellezîne keferû ve 
zâlike cezâül kâfirîn. (Şâhetil vücûhü. Şâhetil vücûhü Şâhetil 
vücûhü ).(Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûm ve kad hâbe men 
hamele zülmâ. Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûm ve kad hâbe 
men hamele zülmâ. Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûm ve kad 
hâbe men hamele zülmâ. İlâhünâ ve seyyidüna ve mevlanâ 
emeddenâ bi izzeti kahri nasrike fenestûbihi alâ a’dâina min 
bedâiı kuvveti nasrike ve ağsenâ bi kuvveti kahramâne 
cünûdikel kâhireti ve kuvvetikel kâdireti fenehzimü bihâ 
cüyûşel zulmetil bâğînel câirîne fî akdâri bilâdike alel 
mü’minîne min ibâdike rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit 
akdâmünâ ven surnâ alel kavmil kâfirîne feneselüke yâ 
kahhâru bi kâfil kahril muhîti bil kevni ehâtati deverânil hâtemi 
fehadaatil melâiketü lisatveti envârihi en tensurnâ. Ve men 
nasru illâ min indillâh. Ve eselüke Yâ Allâhü yâ Azîzü bi aynil 
inâyetil kâimeti fî merâkizil izzi yâ men elbis evliyâ ehül 
muhlisînez zâkirîne mülâbise izzihi fekâmû fî mekâmil kabdı 
ve tekalledû bi seyfil ğalebeti fetâ hüvâ alâ mâ fil kevni bi 
tiyyetil mâliki alel memlûki yâ kâhiru yâ nâsiru unsurnî alel 
kavmil kâfirîne ve neccinâ minel kavmiz zâlimîne Yâ 
Ğâratallâhü yâ ğâratallâhü yâ ğâratallâhü cedî es seyri 
müsriaten ya ğavsâhü yâ mevlâye eğisnî vensurnî vehzimü 
cüyûşel keferatit tağâti. Fekutıa dâbirul kavmillezîne zalemû 
velhamdü lillâhi rabbil âlemîn. 
 

DÜŞMAN ORDUSUNU YENMEK 
      Aşağıdaki vefki şerifi Pazartesi günü Gülsuyu ve Zaferan ile 
sancak üzerine yaz. Bu sancağı ismi Ali olan asker taşır. Sonra 
müsliman ordusu düşmana sağdan ve ortadan ilerler. Düşmana 
karşı doğan kuşu gibi hücum eder.  
 

      Sonra yine gümüş bir levha üzerine bu vefk nakş edilir ve 
ordunun ortasında bulunan komutan bunu üzerine alır. Ordu 
düşman üzerine aslan gibi saldırır. Pusuda bulunanlarda düşman 
ordusundan kalana saldırırlar. Kolaylıkla yendiklerinde yüksek bir 
sesle Allahülğalib derlerse düşman ordusu yenilir. Kalanlarda 
arkasını dönüp kaçarlar. 
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      Sancak ve Gümüş üzerine yazılacak vefki şerif budur:  
 

 
 

AZGIN DÜŞMAN ORDUSUNU YENMEK 
      Kafir, zalim ve azgın düşman ordusunu yenmek için: Müsliman 
ordusunun komutanı düşmanla karşılaşmadan önce abdest alıp, 
iki rekat namaz kılsın. Birinci rekatta Fatiha ile Feth suresini, ikinci 
rekatta Fatiha ile Mülk suresini okusun. Daha sonra kıbleye 
yönelip yüzünü düşmanın olduğu yere çevirip, Seyyid ebil Hasan 
eş Şazeli hazretlerinin “Hizbil bahr” diye isimlendirilen şu mübarek 
Hizbini okusun. 
      Hizbil Bahr budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ aliyyü yâ azîmü yâ 
halîmü yâ alîmü ente rabbî ve ilmüke hasbî feni’mer rabbü 
rabbî ve ni’mel hasbü hasbî tensuru men teşâü ve entel azîzür 
rahîm. Neselükel ısmete fil harekâti ves sekenâti vel kelimâti 
vel erâdâti vel hatarâti mineş şekûke vez zunûne vel evhâmis 
sâtirati lil kulûbü an mütâleatil ğuyûb. Fekadibtüliyel 
mü’minûne ve zülzilû zilzâlen şedîdâ Ve iz yekûlil münâfikûne 
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vellezîne fî kulûbihim meradun mâ ve adanallâhü ve rasûlühü 
illâ ğurûrâ. Fesebbitnâ vensurnâ ve sehhirlenâ hâzal bahri ve 
sehhirlenel behâdî kemâ sehherteş şemse vel kamera 
Muhammed in sallallâhü aleyhi ve sellem. Ve sehhartel bahri li 
mûsâ aleyhisselâmü ve sehhartel nâra li ibrâhîme aleyhis 
selâmü ve sehhartel cibâle vel hadîde li dâvude aleyhisselâm 
ve sehharter rîha veş şeyâtîne vel insî vel cinni li süleymâne 
aleyhisselâm ve sehharlenâ külle bahrin hüve leke fil ardı 
vessemâ-i vel mülki vel melekûti ve bahrid dünyâ ve bahril 
âhireti inneke alâ külli şeyin kadîr. Ve bil icâbeti ceîr. Ve 
sehharlenâ külli şeyin yâ men biyedihi melekûtü külli şeyin. 
Kef he ye ayın sat Kef he ye ayın sat Kef he ye ayın sat Ha 
mim ayın sin kaf Ha mim ayın sin kaf Ha mim ayın sin kaf 
ensurnâ feinneke hayrun nâsirîn. Veftah lenâ feinneke hayrul 
fâtihîn. Va’firlenâ feinneke hayrul ğâfirîn. Verzuknâ feinneke 
hayrur râzikîn. Verhamnâ feinneke hayrur râhimîn. Vehdinâ ve 
neccinâ minel kavmiz zâlimiî. Ve heblenâ min ledünke rîhan 
tayyibeten sekineten ve heb lenâ îşan tayyiben mübâreken 
kemâ hiye fî ilmik. Venşürhâ aleynâ min hazâini lütfike ve 
rahmetike vahmilnâ bihâ hamelel kerâmeti meas selâmeti vel 
âfiyeti fid dîni ved dünyâ vel âhirati inneke alâ külli şeyin 
kadîr. Allâhümme yessir umûrenâ mear râhatil kulûbina ve 
ebdânina ves selâmeti vel âfiyyeti fî dîninâ ve dünyânâ ve kün 
lenâ sâhiben fî seferinâ ve halîfeten fî ehlinâ. Vetmis alâ 
vücûhi a’dâinâ vemsahhüm alâ mekânetihim felâ yestetîûnel 
mudiyyü ve lel mücî-e ileynâ. Ve lev neşâ-ü letamesnâ alâ 
a’yünihim festebekus sırâta feinnâ yübsırûn Ve lev neşâ-ü 
lemesahnâhüm alâ mekânetihim femestetâû mudiyyen ve lâ 
yerciûn. Yâsîn. Vel kurânil hakîm. İnnekele minel mürselîn. 
Alâ sirâtım müstakîm. Tenzîlil azîzir rahîm. Litünzira kavmen 
mâ ünzira âbâühüm fehüm ğâfilûn. Lekad hakkal kavlü alâ 
ekserihim fehüm lâ yü’minîn. İnnâ cealnâ fî a’nâkıhim ağlâlen 
fehiye ilel ezkânifehüm mukmehûn. Ve cealnâ min beyni 
eydîhim seddev ve min halfihim sedden feağşeynâ hüm 
fehüm lâ yübsirûn. Şâhetel vücûhü Şâhetel vücûhü Şâhetel 
vücûhü. Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûmi ve kad hâbe men 
hamele zulmâ. Ta ha Ta sin mim Ha mim ayın sin kaf. Meracel 
bahreyni yeltekiyâne beynehümâ berzahun lâ yebğıyân. Ha 
mim  Ha mim Ha mim Ha mim Ha mim Ha mim Ha mim 
Hummal emru ve câen nasru fealeynâ lâ yünsarûn. Ha mim. 
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Tenzîlül kitâbi minallâhil azîzil alîm. Ğâfiriz zenbi ve kâbilet 
tevbi şedîdil ikâbi zittavli lâ ilâhe illâ hüve ileyhil masîr. 
Bismillâhi bâbünâ tebâreke hîtânünâ yâ sîn sukfünâ. Kef he 
ye ayın sat. Kifâyetünâ. Ha mim ayın sin kaf hımâyetünâ. Kaf. 
Vel kurânil mecîd. Vikâyetünâ. Feseyekfî kehümullâhü ve 
hüves semî-ul alîm. Sitrul arşi mesbûlün aleynâ ve aynüllâhi 
nâzirete ileynâ. Bi havlillâhi lâ yükderu aleynâ. Vallâhü min 
verâihim muhît. Bel hüve Kurân im mecîd. Fî levhin mahfûz. 
Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamer râhimîn. Fallâhü 
hayrun hâfizan ve hüve erhamer râhimîn. Fallâhü hayrun 
hâfizan ve hüve erhamer râhimîn. İnne veliyyallâhüllezî 
nezzelel kitâbe ve hüve yetevelles sâlihîn. İnne veliyyallâhül 
lezi nezzelel kitâbe ve hüve yetevelles sâlihîn. İnne 
veliyyallâhüllezî nezzelel kitâbe ve hüve yetevelles sâlihîn. 
Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve 
rabbül arşil azîm. Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi 
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ 
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. azîm. 
Bismillâhi şâfî bismillâhi kâfî bismillâhi meâfi bismillâ hillezî 
lâ yedurru measmühü şeyin fil ardı ve lâ fis semâ-i ve hüves 
semî-ul alîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyül azîm. 
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyül azîm. Ve lâ havle 
ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyül azîm. Yâ Allâhü yâ nûru yâ 
hakku yâ muînü eksinî min nûrike ve illimnî min ilmike ve 
fehhimnî anke vesma’ni minke ve ebsirnî bike inneke alâ külli 
şeyin kadîr. İnnallâhe ve melâiketi yusallûne alen nebiyyi yâ 
eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Ve 
sallallâhü alâ hayri halkihi Muhammed. Yâ Halîmü esmi’ duâ-î 
bi hasâyisı lütfike. Âmîn Âmîn Âmîn. Ve sallallâhü alâ 
seyyidinâ Muhammed in nebiyyil kerîmi ve alâ âlihi ve sahbihi 
ve selleme teslîmen kesîren dâimen ilâ yevmid dîn. 
Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. 
 

      Hizbil Bahri okurken, “Ve sehharna hazel bahr” kavline gelince 
üç (3) defa şöyle dersin: 
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Yâ ğâlibü leyse ma’lûben yâ kâhirü ğayra makhûrin yâ kâdiru 
yâ nâsiru eselüke bistivâ-i kahrike ve ğalebetike alel arşi en 
tekalledenî bi seyfi hımâyetike ve teteveccünî bi tâcı ızzike ve 
kahrike ve ğalebetike hattâ estûbiha alâ men erâde meğalibetî 
min cumûı cuyûşil âdemiyyîne yâ azîz. 
 

     Sonra kaldığı yerden Hizbil Bahri okumaya devam edip, hizbi 
şerifi bitirsin. Daha sonra namaz kıldığı yerden kum veya toprak 
alıp, şu duayı kum veya toprağın üzerine okusun. 
      Kum veya Toprak üzerine okunacak dua budur: 
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Yâ ğâlibü leyse ma’lûben yâ kâhirü ğayra makhûrin yâ kâdiru 
yâ nâsiru eselüke bistivâ-i kahrike ve ğalebetike alel arşi en 
tekalledenî bi seyfi hımâyetike ve teteveccünî bi tâcı ızzike ve 
kahrike ve ğalebetike hattâ estûbiha alâ men erâde meğalibetî 
min cumûı cuyûşil âdemiyyîne yâ azîz. Elbisnî ızzetike vecal fî 
yedeyye harbeten min kuvveti kahrike yâ kaviyyü eselüke bi 
kâfil ihâtati lil mükevvinâti ve bi cebeli kâfil muhivvitu bid 
dünyâ ve bil melekillezî ve hüve alâ sûreti. Kaf ve tekellemü bi 
cemî-ı esmâ-ikelleti fîhâ sırrıkel münzeli fî meânil ceberûti ve 
yâ kâimü yâ kâhiru yâ kâdiru yâ kâdiru yâ kayyûmü bike 
kâmetis semâvâti vel ardu ve mâ fîhimâ ve mâ beynehümâ ve 
mâ ba’dehümâ ve mâ kâne ve yekûnü yâ muhyî yâ mümîtü 
ileyke imtidâdül ervâhı ve bike kâmeti hayâtühâ ğalebenî bi 
ğalebetike alâ men adânî minel cinni vel insi. Nasrun 
minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. 
 

      Daha sonra bu duanın ardından şu Ayeti Kerime leride yedi (7) 
defa, Kum veya Toprağın üzerine okuyup, kumu veya toprağı 
düşmanın yüzüne doğru atarsa, düşman bozguna uğrar ve helak 
olur. Okunacak Ayetler budur: 
 

!E6h     6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N ):# +C$d!s+?$1 $/ +f!-$r $0+h�8:# 'a%x:$%+W   6uQ$h
�0$<'#$/ @$X!l'# 4]$B=;E:#$/ !N+X+86B!%$< ']$B=;E:#  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Seyühzemül cemu ve yüvellûned 
dübür. Belis sâatü mevıdühüm ves sâatü edhâ ve emerru. 
 
 
      Altıncı bölüm olan “Tehzimil cüyüş” Allah c.c. ın izniyle tamam 
olmuştur. 
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HAZİNELERİ AÇMAK 
      Bu, çok kuvvetli bir Azimet olup, kapalı olan her hazine bu 
azimet ile açılır. Cahiliye Kral’larından kalan yeraltındaki mallar ve 
hazineler kapısında düzenlenmiş olan kaya ve kuleler bu azimet 
sayesinde açılır. 
 

      Bu Azimeti kullanmanın şekli; Boş bir yerde ve insanlardan 
uzak olarak, günlerce bu azimete hizmet edersin. 
 

      Yirmibirinci gün olduğunda uzun boylu, siyah büyük başlı, at 
üzerinde ve elinde büyük bir Aslan olan bir kişi zuhur eder. Seninle 
konuşur. Sen ona cevap verme! Azimeti okumaya devam et. 
 

      Otuzbeşinci gün kafası Köpek, cismi ise insan olan biri gelip 
sana selam verir ve seninle konuşmak ister. Onada cevap verme 
ve Azimeti okumaya devam et. O senden gider. 
 

      Kırkikinci gün olduğunda yeşil elbiseli yetmiş erkek zuhur eder. 
Sana selam verirler. Sen onların selamını al. Onlar sana: “Bizden 
ne istiyorsun” derler. Sende onlara: “Önce Allah c.c. tan, sonrada 
sizden Tavis diye isimlendirilen Dimriyates Sandid sultanınız ve 
halifenizle görüşmek istiyorum” dersin. Onlar sana: Peki tamam! 
diyerek giderler. 
 

      Ey bu isme hazırlanan Talip! Vadedilen kırkyedinci (47) günde 
senin için beyaz bir şehir zahir olur. Bu şehrin içinde Atlı ve 
atıcılardan olan büyük bir ordu vardır. Bu Askerler dağlara ve 
ovaya iner. Sen bu askerlerin seslerini işitirsin. Daha sonra bu 
askerler şehrin kapısı önüne çadırlarını kurarlar. İlk kurdukları 
çadır yeşil ipekten olup, yeşil kubbelidir. Çadırın tepesinde kırmızı 
bir yakut vardır. Bu yakut etrafa lamba gibi ışık verir. Çadırın 
kubbesine inci yakutla süslenmiş altından bir kürsi dikilir. O anda 
sen düşman ile savaşıp, geri dönen askerler görürsün. Bu 
askerlerin elbiseleri beyazdır. Bunların arasında Tavis diye 
isimlendirilen bir önder vardır. Önderin üzerinde ışığından gözleri 
giderecek şekilde bir elbise vardır. Başındada ruhanilerin ve 
mü'min cinlerin önderi, hazineleri imar eden ve ifritlere hükmeden 
de vardır. Bunun elinin altında da yetmiş (70) komutan vardır. Her 
komutanında sancağı vardır. Her sancağın altında yetmişbin 
(70.000.) atlı ordu vardır. Ayrıca 70.000. de okçu vardır. Bunlar 
göz  açıp  yumuncaya  kadar,  Cinni  yardımcılarla  emrolundukları 
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şeyi yerine getirirler ve asla ve asla isyan etmezler. 
 

      Bu Cin'lerin sultanı olan Tavis öne geçer ve sana selam 
verdikten sonra şöyle der: "Ey bizim Azimetimizi okuyan, kardeş 
lerimizi öven, ordumuza selam veren ve bizimle buluşmak için 
evlerden uzakta günlerce halvette kalan, bizim harikülade 
oyunlarımıza rabet eden ve sırlarımızı isteyen efendi; Senin için 
bizde hibe sofraları, nurlu ve acaip şeyler vardır. Kahrımızın 
nurundan bizim korumamız altında bir kılıç kuşanacaksın. Bununla 
dört yönde her hazineye ve her defineye bizim hükmümüz altında 
hamle edebilirsin. Senin için senin sözün dinlenir ve sana iteat 
edilir. Sen! Ne istersen bize emret. Biz yerine getiririz". 
 

      Sende o zaman Lübani zeker, Sandalı ahmer ve Ziyabe diye 
isimlendirilen Sent buhurlarını yakarsın. Kral Tavis kendini bu 
buhurlarla buhurladıktan sonra, Ona şöyle dersin: 
 

  ='Z):# +�6A$-):# =$s�W'#   ;0>E:# $�!36< +�!M'A'{ !,6/ 6o   6"%+v�G:# 6J'D6b!&6# @
+�!M'A'{=$< xu45$/ $"%+W;8:#$/ $i%+s4~):# 6}$w'o$/  

 

Eyyühel melikül Tâvis talebtü minkes sırra fî inkilâbis suhûri 
ve fetehil kühûfe ved deyûra ve küllü mâ talebtü. 
 

( Ey Kral Tavis! Senden kayaların devrilmesinin, mağaraların ve 
kapalı yerlerin sırrını isterim ). 
 

      Sen her ne istersen Kral Tavis o çemberin erbabını çağırır ve 
onlar Kral'ın etrafında toplanırlar. Onlardan korkma! Çünkü onlar 
yanmakta olan buhuru koklamaktadırlar. Bu koku onların yanında 
sofra ve onlar için en yüce hediyedir. Buhurun dumanı kesildiğinde 
Kral Tavis vezirine emreder. Vezirde şöyle der; "Ey Cinlerin ifritler 
topluluğu! Kral Tavis size tılsımlı olan kayaları, hazineleri ve 
diyarların kapılarını, hangi kavimden olursa olsun bizim azimetimiz 
olan bu azimeti bu adem oğluna açılmasını emretti" der. 
 

      Ey Talip! Sana sırrı giydirirler. "Bizim azimetimizi okuduğun 
müddetçe biz senin emrettiğin herşeyi işleriz derler. Onların hepsi 
işittik ve emrolunan şeye iteat ettik derler". 
 

      Daha sonra o topluluk göz açıp kapamadan daha seri bir 
şekilde dağılırlar. Sende Allah Teala'nın sana sunduğu mevhibeler 
ile o halvetten sevinçli ve mutlu olarak ayrılırsın. 
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      Her ne zamanki, bir hazineye veya mağaraya geldiğin zaman 
orası senin için infilak eder. Şayet oraya girmek istersen, azimeti 
bir defa okuyup, hizmete kaim olan buhurları yak. Sen! Dağın 
infilak ettiğini duyarsın. Daha sonra kapıdan şimşek çakarcasına 
bir ses duyarsın. Kapıdaki o kilit açılır. İçeriye gir ve dilediğini al. 
İçeriye giren yetmiş (70) kişi olmuş olsa bile istediğinizi alırsınız. 
Seninle beraber bin (1000) kişi bile olsa üzerinize kapı kapanmaz 
ve her istediğinizi alıp çıkarsınız. 
 

      Daha sonra bu azimeti bir defa okuyup, zikredilen buhurları 
tüttürürsün. O anda hayal gibi bir şey görürsün. Buhurları ateşe 
atma ve buhuru kes. Ama buhurları yakman ve azimet okuman 
kapının önünde vede çıkarken olmalıdır. O zaman kapı kapanır. 
Anla! İrşad olursun. 
      Okunacak Azimet budur: 
 

 '()=6h +�!-$E)j'#  'A$B 6];?6&=$W!0�E:# 6L=$-!1@ 6g=$M'j    6a='~$-):# 6"=$-6B$/ >V6r):# 6u
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Aksemtü bil esmâi-s süryâniyyeti alâ kabâilil cinni ve imâril 
mekân. Ellezâ halaka fesavvâ. Vellezâ kaddera fehadâ. Vellezâ 
ahracel merâ. Fecealehü ğusâen ahvâ. Yahdurû beyne 
yedeyye bissemı vettâati ve yenhedû ilâ mâ emertühüm bil 
kuvvete vel istitâati ve yeftehû hâzel kenze eyne şeyvârid ve 
urûrüd eyne sâhibü cebelid duhânir râkibü alel fîlil 
müteammimi bis su’bâni eyne rûdyâîl el ifrîtil hâribi minel 
kumkumis süleymânî fe bi hakki min alleme minel ılmil 
meknûni ves sırrıl mesûni âsaf bin berhiyâ vezîrin nebiyyillâhi 
süleymân ibni dâvud aleyhisselâmi akbil yâ rûdyâîl vahdur 
meclisî hâzâ eyne mâ ya’refü minke minel kuvveti veş şecâati 
vel batşi vel istitâati iftah hâzes sahra bi hakki fâlikul habbi 
ven nevâ yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyiti 
minel hayyi zâlikümüllâhü feennâ tü’fekûn. Fâlikul esbâhı ve 
cealel leyle sekenen veş şemse vel kamera husbânen zâlike 
takdirül azizîl alîm. Eyne zevbeater riyâhı eyne dehmûşel ifrîti 
kâider rûhâniyeti eyne semtîle sâhibül hüsnil bâhiri eyne 
meymûner rûhâniyyeti eynel yâkutehü bintil melikül ekberi 
eynez zâhidül âbidüs sâcidü ebû hâmidil hindî bin şentûnel 
allâmeti sâhibül livâil esvedi vel aslil memcede eyne tebed 
dirûner rûhâniyyü sâhibül libâsil ahmeru vet tâcil ahmerur 
râkibü aler remketiş şehbâil müvekkilü alâ hazâinil ardı 
sahibül libâsil ahmeru vet tâci eyne şemûne ve cunûdehü 
eynel mülûkel erdıyyetis sebate müzhibü ve mürrete vel 
ahmeru ve bürkânü ve şemhûreşe vel ebyadu ve meymûne 
ahdar yâ müzhibü bi hakkil melikül ğâlibü aleyke emruhü 
rukyâîl ve bi hakki yâhin yâhin yâ mürrete bi hakkil melükül 
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ğâlibü aleyke emruhü cebrâîil ve bi hakki sâmin sâmin ve 
isma’ yâ ahmeru bi hakkıl melikil ğâlibü aleyke semsemâîl ve 
bi hakki demlîhın demlîhın vefal mâ emertuke yâ bürkâne bi 
hakkil melikil ğâlibü aleyke mîkâîl ve bi hakki ehyâşin ehyâşin 
yâ şemhûreşin bi hakkil melikil ğâlibü aleyke sarfeyâîl ve bi 
hakki derdemîşin derdemîşin ve’mür ehle tâatike yâ ebyadu bi 
hakkil melikül ğâlübü aleyke anyâîl ve bi hakki subbûhun 
kuddûsün rabbül melâiketi ver rûhu tekaddeme bil ceyûşi ilet 
tâati yâ meymûne bi hakkil melikül ğâlibü aleyke kesfeyâîl 
sâhibül felekis sabiıl müvekkili alâ devreti zuhalin ve bi hakki 
ezeliyyin ezeliyyin eynel ecnâdil kaviyeti eyne benû ğaylâne 
sukkânül kuhûfi vel hanâdıkıl fâdılûne min erhâtıl cinni li 
ubûdiyyetil melükül hâliku eyne şemsül kavâmidi bintil 
melükül ebyadu eyne fâtımatüs sehâbiyyeti elletî libâsühâ 
ahmerü ve tahte tâatiha sebûne elfi ceyşin eyne derdemin 
eyne usâbü bin eşşemâlikati eyne evlâdül ahmerüs sâkinûne 
elmiyâhe eyne benül kamâkimü sükkânül cibâli vel uyûnil 
ğâireti eyne evlâdül ebyadu eyne evlâdü meymûne eyne 
sükkânüd düyûri benun nu’mâne eyne sukkânül mezâbili 
eyne ehlüz zevâbiı vet tevâbiı ve benû kayâne eyne benû 
kayşâne evlâdül harsi eyne benû dehmâne sükkânel mezâbilil 
kibâri eyne benül ahmeru sükkânel evdiyyeti eyne benül ışşi 
eshâbüt tühevvüli vez zeîkı ven neîkil afâritit tayyâratil 
ferezdekıyyetin eyne sükkâne cemîil besâtînil ebâlisi eyne 
evlâdül hârisi eyne sükkânel hanâdikı eyne sükkâned diyâri 
eynet tevâbiı vez zevâbiı ifalû mâ emertüküm ve ağlikû külle 
sahratin ve bâbe muğlekin ve tılsimü ve ebtılûhü bi hakkil 
ifrîtis seyyidi dehmûşin ve tâatihi lil melikit tâvisi eyne benu 
eseyrin ve benû becdûşin akdimû bi huyûlikum ve 
rummâtikum verfeû hâzihis sahratel muğlegate li hâzel kenzi 
ifalû mâ emertiküm bihi yâ ma’şeral muhâtıbîne fâ hâzihil 
azîmeti vel müsnâ aleyhim bi kemâlil fi’li vel vusfi bi hakki 
âhiyyen şerâhiyen enûhın anzerin şemûlin sârin şebheşetin 
heydûketin bikarâşin ve biğamûkin hâlûhin deyraşâhûrin 
şenzîşin meâşin şâsin şûyesetin ahdurû yâ ma’şeral huddâme 
li esmâi tüzilliküm ve lâ ardın tükullkümür ra’dü biküm yasıkü 
ver rîhıbiküm ta’sifü vel ardı tüzillizilü ver riyâhı kâdet bi 
cüyûşiküm ve huyûliküm ve rummâtiküm ihrâriküm ve 
abîdüküm zükûriküm ve inâsiküm eyne safvânü sâhibüt tablil 
lezi izâ nakarahü bi süyâbetihi sematühül huddâme vel afâritil 
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câilûne fî akdârid dünyâ ahdurû beyne yedeyye bis sem-ı vet 
tâati vefalû mâ emertiküm bih. Ve minel cinni men ya’melü 
beyne yedeyhi bi izni rabbihi ve men yeziğ minhüm an emrinâ 
nüzikhü min azâbis seîr. Ya’melûne lehü mâ yeşâü min 
mehârîbe ve temâsîle ve cifânin kel cevâbi ve kudûrin râsiyâ 
tin i’melû âle dâvude şükran ve kalîlün minel ibâdiyeş şekûr. 
Ve iz sarafnâ ileyke neferan minel cinni yestemiûnel kurâne 
felemmâ hadarûhü kâlû ensitû felemmâ kudıye vellev ilâ 
kavmihim münzirîn. Kâlû yâ kavmenâ innâ semi’nâ kitâben 
ünzile min ba’di mûsâ musaddikan limâ beyne yedeyhi yehdi 
ilel hakki ve ilâ tarîkim müstekîm. Yâ kavmenâ ecîbû 
dâiyallâhi ve âminû bihi yağfirleküm min zünûbiküm ve 
yücirküm min azâbin elîm. Ve men lâ yücib dâıyallâihi feleyse 
bi mu’cizin fil ardı ve leyse lehü min dûnihi evliyâ-ü ülâike fî 
dalalim mübîn. Uksimü aleyküm ve a’zemü aleyküm ya cemâ 
atül afârîtit tağâti vel ervâhiz zekiyyetit tâhiretil mahlûkîne min 
nâris semûmi ifalû mâ tü’merûne ve lâ ta’sav hâzel kasemi 
billezî halakaküm ve haraka leküm el hicbü ve tamese anküm 
ebsârül âdemiyyîn. İnnehü yerâküm hüve ve kabîlühü min 
haysü lâ teravnehüm. Eyne şemât sâkinin nirâni eyne sâhibül 
hevli vet tîşi veş şîvâri akbilû vefalû mâ emertiküm bihi yâ 
sâhibül ervâhiz zekiyyeti ve yâ eyyetühel ervâhul merdiyyetil 
behiyyetin nûrâniyyetil kâimetü bi tasrîfil azâimi vakherû 
vezcürû ve sevvitû ve azzibül huddâme bi hakki hâzihil 
aksâme hattâ yeftehus suhûra vel ebvâbe vel akfâlel kâineti 
alel künûzi eyne demrûşül ifrîtillezi izâ sâha sayhate irteadetil 
cibâlü li satvetihi iftah yâ demrûşü el ebvâbe vadrib bi 
makmaati semtâil ifrîtis suhûri fetenfelik bi hakkillzî kâle 
enibrid bi asâkel bahre fenfeleka fe kanü küllü firkın kattavdil 
azîm. Eyne berkâşüş şeyâtînid dâhili fî tâifetit tağâti minel 
cinni eyne ebû ya’kûbel ahmerur râkibü alel bağleti eyne 
sâhibül ekâlîmil erbaati aksemtü aleyküm yâ mülûkül aktâri 
mübriş ve saltûzü ve serhâkın ve şûin ve mişyâlin ve kerhûlin 
ve kaylin ve kercûsin izcirû vakhirû eyyetühel a’vânül 
müvekkilûne alel cihâti vel akâlîmil erbaati bi şeytâtin ve 
adûlin ve şemâmûlin ve bertâvişin iftahus suhura. Vemâ 
emrünâ illâ vâhidetün kelemhin bil basar. Ve lekad ehleknâ 
eşyâaküm fehel min müddekir. Ve innehü lekasemün lev 
ta’lemûne azîm. İnnehü le kurânün kerîm. Fî kitâbin meknûn. 
Lâ yemessühü illel mütahharûn. Tenzîlün min rabbil âlemîn 
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Yâ eşyâşin akbil ente ve huddâme vel a’vânül ulviyyeti vel 
ardıyyeti bi hakki min ilmin mâ kâne ve mâ yekûn. Errahmânü 
alel arşis tevâ. Lehü mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı ve mâ 
beynehümâ ve mâ tahtes serâ. Ve in techer bil kavli fe innehü 
ya’lemüs sırrı ve ahfâ. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve lehül esmâ-ül 
Hüsnâ. Allâhüllezî halakas semâvâti vel arda ve enzele mines 
semâ-i mâen feahraca bihi mines semarâti rızkan leküm ve 
sahhara lekümül fülke litecriye fil bahri bi emrihi ve sahhara 
lekümül enhâr. Ve sahhara lekümüş şemse vel kamera 
dâibeyni ve sahhara lekümül leyli ven nehâr. Ve âtâküm min 
külli mâ seeltümûhü ve in teuddû ni'metallâhi lâ tahsûhâ. 
Eyne melikül ulviyyetit tayyârûne ihbitû alel mülûkil ardiyyeti 
vezcürûhüm hattâ yefalû mâ emertühüm bihi min fethi hâzel 
bâbe ven kilâkil cebeli bi hakki tâatil melüki Tâvisi ve satveti 
kahrihi ve ahkâmihi aleyküm ve bi hakkil esmâ-il mektûbeti fî 
kürsiyyihi bil kuvveti elletî ev deahallâhü fîhi vel ğalebeti alâ 
ahyâriküm. Kâle ifrîtün minel cinni ene âtîke bihi kable en 
tekûme min makâmike ve innî aleyhi li kaviyyün emîn. 
Kâlellezî ındehü ılmün minel kitâbi ene âtîke bihi kable en 
yertedde ileyke tarfüke felemmâ raâhü müstekarran ındehü 
kâle hâza min fadli rabbî liyeblûnî eeşkürü em ekfürü ve men 
şekera fe innemâ yeşkürü li nefsihi ve men kefera feinne rabbî 
ğaniyyün kerîm. Ekramû veftahul meğâlika vel kühûfe 
vessuhûra vel ebvâbel mitılsimeti vel künûzid dekıyyûsiyyeti 
ved defâine min zehâiril câhiliyyeti ifalâ mâ tü’merûne bihi. 
İnnehü min süleymâne ve innehü bismillâhirrahmânirrahîm. 
Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîn. Müsriîne tâiîne li esmâ-illâhi 
rabbil âlemîne eyne kamâkımüs sâkinü fî cebelil ğamâmi eyne 
urûşü eyne hedâmi eyne kamârişe eyne hârişe eyne sükkânel 
hanâdiku vel kühûfil mutlisimeti eyne eshâbü zevâbiur riyâhı 
irkebur riyâhı veflikus sahûra ve tevekkelû bi hasefi hâzel 
kenzil ma’mûde vatridû mâ aleyhi minel a’vâni bihakki hâzihil 
esmâ-i aleyküm nemûşelhın heyûrillâhil kâdiru. İnne fî zâlike 
le âyâtin lil âlemîn. Yâ melâiketallâhü inzilâ alel ervâhır 
rûhâniyyetil a’lâmi vahdurûhüm mea men zekarte min mülûkil 
cinni ve cemî-ıl afâritî vel huddâme bi hakki Muhammed in bin 
abdullâhi aleyhisselâmi rasûlis sekaleyni ve seyyidil enâmi 
ecîbû mâ emartiküm bihi ve illâ sellattü aleyküm nâran 
tuhrikuküm bi şihâbin kâbisin minel arşi ifalû mâ tü’merûn. 
Allh'ın izniyle “Fethül künuz” isimli yedinci bölüm tamamlandı. 
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S  E  K  İ  Z  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M 

 

SULARIN ÇEKİLMESİ 
      Ey Kardeş! Bilki; Eski Rum’lar tarafından, hazine ve defineleri 
korumak için yapılmış, definelerin üzerinde tılsımlı su olabilir, talip 
olan kişinin gözüne su görünebilir. 
 

      Bazı ilim sahibi olan istekliler, hazinelere veya mağaralara 
yanlarında bulunan Azimetle açmak için girerler. Hazineyi veya 
mağarayı açık bulabilirler, ama mal (Hazine) su ile gizlenmiştir. 
 

      Bu işe istekli olan kimse, ne kadar hazineye dalarsa dalsın ve 
ne kadar suyu kaldırırsa kaldırsın, hazine su ile gizlendiği için bu 
tılsımlı suyu ortadan kaldıramaz. 
 

      Bu tılsımlı suyu ortadan kaldırmak için: Şayet tılsımlı su güney 
yönünden akıyorsa, aşağıda gelecek olan Cetveli (Vefki) kırmızı 
bakırdan bir sahife üzerine nakşettikten sonra, cetveli o suya at ve 
güney tarafında bulunan koruyucuların üzerine vekil olan Başkanın 
ismi ile çağırıp, Dehruşiye Azimetini oku. 
 

      Dehruşiye Azimeti budur: 
 

!E6h          6l=$3!U'()# $V!W'# 6e>%6A+B @6o @6:=$I$w+< @6:=$B =��%+-!X$l =·?6X#$0$. 67# 6N
    6];W606<=$s!-;�:# $V!W'# ];W6%'b):#       $VQ!W'# !J=$G$B $V!W'# !C$l!"$l$/ )a/+l!0'5 $V!W'#

          6N>-$I$wQ+-):# 6uQ?6̀ ):# @'A$B +q65#;0:# $V!W'# 6a=$P�8:# 6u$M$U +q6̂ =$S
        =��%+-!?Q$.$/ =��%+-$X!0$h$/ 6];?6&#$0!M6I):# 6L=$-!1'()# >�$96h #%+M?6U'# 6a=$M!Ix�:=6h

 !H6I6g='{ #%+M?6U'#  
 

Bismillâhi şerâhiyyen dehmûsan âlî müteâlî fî ulivvihi eynel 
ecnâdil kaviyyeti eyneş şemhâmiriyyeti eyne kerdûn ve 
derdem eyne asâb eyne sâhibü cebelid duhâni eyner râkibü 
alel fîlil müteammimi bis su’bâni ecîbû bi hakkil esmâ-il 
ibrâniyyeti ve berhemûsan ve şeymûsan ecîbû tâiîn. 
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       Dehruşiye azimetinin ardından da şu Ayeti Kerime yi oku: 
 

+�!"'#=$W 'u?6j$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h 6I'A!h#$� zL=$< @�L=$-$1=$W$/  
6I6A)j'#@+0!<'()# $@6�4j$/ �L=$-):# $§?6�$/   

 

Bismillâhirrahmânirrahîm: Ve kîle yâ ardubleî mâeke ve yâ 
semâ-u akliî ve ğîdal mâ-ü ve kudıyel emru. 
 

      Mübarek Cetvel (Vefk) de budur: 
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Vefkin içindeki Ayeti Kerime: Mülk; 30 
 

      Şayet su doğu tarafından akıyorsa, bu cetveli saf kurşundan 
bir levha üzerine nakşettikten sonra, cetveli tılsımlı suya at. Doğu 
tarafında bulunan koruyucuların üzerine vekil olan Başkanın 
ismiyle çağır ve Dehruşiye Azimetiyle birlikte aynı Ayeti oku. 
 

      Şayet su kuzey tarafından akıyorsa, bu Cetveli Gümüş’ten bir 
sahife üzerine nakşettikten sonra, cetveli tılsımlı suya at. Kuzey 
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tarafında bulunan koruyucuların üzerine vekil olan Reisin ismiyle 
çağır ve Dehruşiye Azimetiyle birlikte aynı Ayeti oku. 
 

      Şayet su batı tarafından akıyorsa, bu Cetveli Altın’dan bir 
levha üzerine nakşettikten sonra, cetveli tılsımlı suya at. Batı 
tarafında bulunan koruyucuların üzerine vekil olan Reisin ismiyle 
çağır ve Dehruşiye azimetiyle birlikte aynı Ayeti oku. 
 

      Şayet sen; Zikrettiğimiz sayfaları yerleriyle birlikte yaparsan, su 
kaybolur ve suyun eseri dahi görülmez. 
 

      Güney ikliminin Reisi:                  �J@4V-#+�                 (Şeytâtun) 
   

      Doğu ikliminin Reisi:                    23:̀ -#4|_                  (Ğaydûlün)  
 

      Kuzey ikliminin Reisi:                  �2q:a@+�                  (Şâmûlün) 
 

      Batı ikliminin Reisi:                     ��@4Z3:&-04(              (Ebrûtâşün) 
 

      Zikrettiğimi iyi anla! Bana güven ve iteat et. 
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D  O  K  U  Z  U  N  C  U      B  Ö  L  Ü  M 

 

KİLİTLERİN AÇILMASI 
      Kadibulban dediki: Aşağıdaki şekilleri keçi derisine yazdıktan 
sonra, yazdığın deriyi Lübani zeker ve Kastalu (Kestane) ile 
buhurla. Bu deriyi sağ kolunun pazusunda taşı. Herhangi bir kilidi 
açmak istediğin zaman, sağ elini açmak istediğin kilidin üzerine 
koy ve Feth suresini oku. Allah c.c. ın izniyle kilit açılır. 
      Keçi derisi üzerine yazılacak şekiller budur: 
 

 
 

KİLİTLERİN AÇILMASI 
      Aşağıdaki Azimete hizmet ettikten sonra, bütün kilitleri ve 
zincirleri bu azimet yardımı ile Allah c.c. ın izniyle açarsın. 
      Mübarek Azimet budur:  
 

       $�%4A+-):#$/ $l%+3+r):#$/ 6F$"=;?YZ:# 6�W6"='̀ $I):# ']$B=$-$U=$W !N4~!?'A$B +�!-$E)j'#
   6a/+d!v$-):# 6a%+3)~$-):# 6N!16()=6h '];?6�!"'()#        6RQ6h $@Q6B+l #'�6# m6nQY:# 

   6R6h 'u6�+1 #'�6#$/ $J=Q$U6#   :# 6L=$-!1'()=6h$/ $@6Z!B4#   !8Q$W!0$r!3$B 6];?6&=$W!0�E 
  4{ K0W60'5 Ke=$W   #$0$. =·?6XT Kº)A$.%+-$& Ka#$"%     6NQ!16()=6h$/ K�+ª=$M!S'# =·?6X

   $O!%$-):# 6R6h @6?!9+W m6nY:#    6R!?'A$B !N$W!0$< !V6h @$E?6B @     $VQ!W'# 6C'D;EQ:# 
         >VQ6r):# 6�%4A+< 6�=$3$h=$W #%4:6d!&6# 6]$M!?$.%+h=$W$/ 6]$&=$h+"$/ 6]'A!?$h4�$/ 6]'A$M!?$P+l
         !N4~!?'A$B 6R6h +�!0$-!�'# K8!?'j$/ K]'A6E)A61$/ Ku4̀ 4j Yu45 #%+9$w)o#$/ #%4Z6M!X#$/

      $/ 60$G$M):=6h K}!-'A'5 \F$86̂ #$/ Y(6# =$&+0!<'# =$<$/    !N4~$B=$?Q!.'# =$3)~'A!X'# !8'b':
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+U$/  !N45$l%+3  !̂ 6# !N45%+3$h$/ !N4~+O=;<+"$/$0  45+"%454� !N45+8?6M$B$/ !N456"# !N
 $S !N4~6�=$&6#$/  $w)o#$/ !N45+�6M'5$/ !N45+�6�  #%+9Yu45     6RQ6h +�!0$-!�'# Ku4̀ 4j 

      #'�6='o �F$86̂ #$/ �]$9!?$S Y(6# !�$&='5 )a6# !N4~!?'A$B      =$3!W$8Q': �fQ?6-$U !N+X
$�!9+<      45 #%+9$w)o6# 6];W6%'bQ):# 6l =$3!U'()# $V!W'# 'a/+0 4j Yu   6R6h +�!0$-!�'# Ku4̀
4~!M'A$B     6< 'a='5 K�!X$" >m'# !V6< !N       Kl%Q+B !VQ6<!/'# K8W68$̂  !V  K8Q!?'j!/'#

    ;8+vQ):# =$s�W'# u$r$I):'# 'u$r$I):'# Kc'D)�'#!/'##      6RQ6h !N4~+O!0$<'#=$< #%4A$I)o6# $C
          Ķ %Q+3$W Ke='{ Ke$/!0$. !N4~!?'A$B 6L=$-!1'()# 6e6n$X >�$96h 6R!?'A$B !N4~+w)AY5$/$/

  '5 K]'A?63$< K"/+8!?'5   $W Ke%4:=$X Kº)A$.%+-$& Kl%+W!0!� $0!M6. Ka%+h$0  KF$l/+"=Q'o KF 
+S         6"=Q;M4~):# 6�W6"='̀ $I):# $V!W'# 6]'A6E)A>E:# +q6̂ =$S $V!W'# K¥=$. KF='{%

         6"='Z)j'# @6o 'a%4A6g=$r):# $V!W'# 6�!"'()#$/ 6L=$-;E:# $V!?$h 'a/+�6Z$W $VW6nY:#
        6�?6B;d:# 6J=$9!S'# $V!W'# Kq!s$. Kc%+?+P @'A$B 'a%+M65#;0:# $V!W'# 6�!"'()# 
          !?'j$/ K�?6A'� Ku4̀ 4j �u45 K}!w'o !VQ6< 6R6h !N4~+O!0$<'# =$< #%4A$I)o6# K�W6%$I):#$/ K8
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      $B$/ !}$w)o6# !}$w)o6# 6c'D)�'()#$/ 6c='̀ )j'()# +q6̂ =$S 'c='j  $B )uQ�r  uQ�r
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      +I):# +N4~+<$d)A$w'o 6R6h !N4~+O!0$<'# =$< #%4A$I)̀ $O !N':   :# $V!W'# 6c='~>3:#$/ 6]$h%4b 68>?;E
   6];W6%)A+I):# $�%4A+-):# +C=$<6# 'a/+0'Z'Z!?$<      �8$̂ '# @$G$B #'�6# m6nY:'# 6];?6A)̀ +E:#$/ 

       6o $q?6r+W '( )a'# @6h'#$/ 67# �L=$-!1'# !N4~!36<      6RQ!?':6# 'uQ$1!"'# 6u!I6̀ ):# @
;?6&=$̂ /+"   +G!I$W'( #�8W68$. =��'D'� 6]      Q4A$I)̀ $W$/ !N+X$0Q$<'# =$< z67# 'a% 'a%

   !&'#$/ 6|=$?>E:=6h !N+X/�86<'# 'a/+0$<![+W=$<     @$G$B !V$< @'A$B 6J#'n$I):# 6k#$%
       #$0$. =·?6XT Ķ %+& Ķ /+0!?$h Ķ %4:=$-$. 6L=$-!1'()# 6e6n$X !N4~!36<   =·?6X>&6='o @
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   Y(6# 6a='j!04̀ ):#$/ 6"%+h;d:#$/ 6u?6r!&6()#$/      �u45 >�$96h Ku4̀ 4j Yu45 !N+w!9$w'o=$< 
        6R!?'A$B !C$lT 6R>?6M$& +R$-YA$B @':=$I$O 67# 6L=z�-!1'# !V6< KN!16#    xuQ45$/ 6C'D;E:# 

 6< K86̂ #$/       #;8Q+P @6:!0>v$1 KN!1# �u4~6h $�$B$l 6u+1;0:# $V    6e6nQ$X $C
 $?6: 6L=$-!1'()#   6o #%+B$0!�$W$/ @6w$U=$̂  #%+�)b@   6G!9$O$/ @6w;?$�6h 6q'A'{ 6u?

+M!E$̂  $%+X$/ @6O$l#$"6# 4u?65$%):# $N!I6&$/ =$3 
 

 Aksemtü aleyküm ya cemâatel afâritit tayyârati vel cünûde 
vel mülûkel ardıyyete bil ismil meknûnil mahzûnillezî izâ duiye 
bihi icâbe ve izâ süile bihi u’tıye ve bil esmâ-is süryâniyyeti 
anceryedyâhin kerîrin tûrânin nemûşelhın âhiyyen şerâhiyyen 
esbâütin ve bil ismillezî yuhyî bihil mevtâ îsâ bin meryem 
aleyhisselâmi ibni dühaybeleti ve zübeyleti ve rübâneti ve yâ 
bûşeybeti inzilû yâ benâti mülûkil cinni vehbitû veftehû külle 
kufilin ve silsiletin ve kaydin admartü bihi aleyküm. Ve mâ 
emrunâ illâ vâhidetün kelemhin bil basar. Ve lekad ehleknâ 
eşyâeküm fehel min müddekir. Eyne ya’kûbel ezraki eyne ebû 
ya’kûbe eynel ahmeru ve huddâmihi eyne bürkâne ve 
asâkirihi ve kavvâdihi eyne şemhûreşin ve ehli tâatihi eynel 
ebyadul emîri ve ehli memleketihi eyne meymûnel emîri ve 
ehli bisâtihi akbilû eyyühel mülûkes sebate entüm ve 
cünûdeküm ve rummâtüküm ve benûküm ve ihrâriküm ve 
abîdüküm zükûrüküm ve inâsiküm sağîrüküm ve kebîrüküm 
veftahû külle kufülin admertü bihi aleyküm. İn kânet illâ 
sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî-ul ledeynâ muhdarûn. 
Eynel ecnâdil kaviyyeti iftahû külle kufülin admartü bihi 
aleyküm min eyyi rahtın kâne min hadîdin ev min ûdin ev 
kaydın ev ağlâlin elacele elacele eyyühel huddâme ifalû mâ 
emertüküm bihi ve vekkeltüküm aleyhi bi hakki hâzihil esmâ-i 
aleyküm şervehin tâhin yenûhın keydûrin menîletin keryûdin 
nemûşelhın hâlûhin yeşrabûnin şibratin fârûdeten sûtâtin 
şâşin eyne sâhibüs silsileti eynel afârîtil kübbârillezîne 
yetîrûne beynes semâ-i vel ardı eynel câilûne fî aktâril ardı 
eyner râkibûne alâ huyûlin şehbin eyne ashâbiz zeîkı vel 
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avîkın ifalû mâ emertüküm bihi min fethın külli kufülin ğalîkın 
ve kaydin. Ve mâ emrunâ illâ vâhidetün kelemhin bil basar. Fî 
fethi hâzihil meğâlîkı ev hüve akrabü iftahû el akfâle vel ağlâle 
bi süratin yâ cemâatel afârîti ashâbül fi’li ves sırrı huzû bi 
kuvvetiküm ve bi süratiküm ve icâbetiküm ve ecîbû limâ 
deavtüküm ileyhi ve vekkeltüküm aleyhi eynel berdi kâle 
sâhibül akfâli vel ağlâli iftah iftah ve accül accül elvâhan 
elvâhan essâate essâate eyne benun nu’mâne iftahû mâ 
ağlaktühül yedâni bi hakki şeytâhü fâşi ve kûzi benûde hârisi 
yâ cemâatel ervâhıl ulviyyetit tâhirati seeltüküm billezî 
halakaküm minel envâri ve cealeküm hazâinil esrâri illâ mâ 
fetahtüm hâzihil kuyûde bi hakkil uhûdi fein lem tefalû mâ 
emartüküm bihi fetelzemükümül ukûbeti ven nikâli eynes 
seyyidi meytatarûne imâmül mülûkel ulviyyeti ves süfliyyeti 
ellezî izâ asâ ehadün minküm esmâ-ullâhi ve ebî en lâ yücîbe 
fil fi’li ersele ileyhi rûhâniyeti ğalâzan şidâden lâ ya’sûnallâhe 
mâ emerahüm ve yefalûne mâ yü’merûne emiddûhüm bis 
siyâtı ve envâ-ıl azâbi alâ men asâ minküm hâzihil esmâ-i 
şemâlûhın beyrûhın nûhın âhiyyen şerâhiyyen feinnî aksemtü 
aleyküm bil esmâ-is süryâniyyeti ve bi külli ismi fit tevrâti vel 
incîli vez zebûri vel fürkâni illâ mâ fetahtüm külle kufülin bi 
hakki külli ismin min esmâillâhi teâlâ allemehü nebiyyihi 
âdem aleyhisselâmi ve küllü vâhidin miner rasüli deâke bi 
külli ismin sehhirlî huddâme hâzihil esmâ-i li yakdû hâcetî ve 
yeşraû fî talebi bi ğayyetî ve tahsîli irâdetî ve hüve hasbünâ ve 
ni’mel vekîl.  
 

      Bu Azimeti kullanmanın şekli: Her farz namazın arkasından bu 
Azimeti halvette iken yedi (7) defa oku. Her günde olduğun yeri 
Kust (Topalak) ile buhurla. Yedinci gün olduğunda, hadim siyah bir 
Köpek şeklinde zuhur eder. Hadim sana selam verir ve seninle 
konuşur. Sen onun selamını al ve ona şöyle de: “Her kilidi ve 
zinciri açmam için bana hizmet et.” Senin isteğine cevap verir ve 
sana kendi şartlarını söyler. Bu hadimin ismi Berd (-E&+0) dir. Onun 
şartlarını dinine faydası olan şeylerin haricindekini kabul etme. 
 

      Hadim sana: “Seni yücelten himmete hazırlan” der. Azimete bu 
hizmetten sonra elini bir kilit veya zincir üzerine koyarsan, kilit 
veya zincir Allah c.c. ın izniyle açılır. Anla! Arif ol. 
      Dokuzuncu bölüm olan “Kilitlerin açılması” isimli bu bölümde 
Allah c.c. ın izniyle tamamlanmiştır. 
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O  N  U  N  C  U      B  Ö  L  Ü  M 

 

HİCABÜL EBSAR  
      Ey Talip! Bilki; Bu bölümün bu ve başka kitaplarda bir benzeri 
yoktur. Kim! İlmi talep ederse onu arasın. Gözleri perdeleyerek 
madeninden koparsın.  
 

      Bu tılsımlı olan lahutiye ( Sır alemi, ruhani veya ğayb alemi ) 
sırlarındandır. Aynı zamanda kuşlardan, insanlardan ve cinlerden 
gizlenmek bu sırdandır. Kim konuşursa kazanır, kim susarsa 
selamete erişir.  
 

     Eğer kuşlardan gizlenmek istiyorsan; Yere bir daire çiz ve 
bütün hissi alemlerini semaya bakarak topla. Gizlilik merkezinde, 
Kamerde dönen bir burçta gecelediğinde, Kamer saatinde ve 
saatte harf içerisinde olduğu zaman dairenin içinde ayakta dur. 
Her yöne bu harfin adedi kadar konuşursun.  
 

      Örneğin: Kıbleye yönelerek beş (5) defa zikredersin ve zikir 
anındada Kastalu (Kestane) buhurunu yakarak, yardımcının ismi 
ile birlikte yürürsün. Bu batı iklimine müvekkel olan yardımcıların 
reisidir. Sonra bunun üzerine Dehruşiye Azimetini okursun. 
      Okunacak Dehruşiye Azimeti budur: 
 

!E6h          6l=$3!U'()# $V!W'# 6e>%6A+B @6o @6:=$I$w+< @6:=$B =��%+-!X$l =·?6X#$0$. 67# 6N
 $V!W'# ];W6%'b):#         $VQ!W'# !J=$G$B $V!W'# !C$l!"$l$/ )a/+l!0'5 $V!W'# 6];W606<=$s!-;�:# 

          6N>-$I$wQ+-):# 6uQ?6̀ ):# @'A$B +q65#;0:# $V!W'# 6a=$P�8:# 6u$M$U +q6̂ =$S
        =��%+-!?Q$.$/ =��%+-$X!0$h$/ 6];?6&#$0!M6I):# 6L=$-!1'()# >�$96h #%+M?6U'# 6a=$M!Ix�:=6h

!H6I6g='{ #%+M?6U'#   
 

Bismillâhi şerâhiyyen dehmûsan âlî müteâlî fî ulivvihi eynel 
ecnâdil kaviyyeti eyneş şemhâmiriyyeti eyne kerdûn ve 
derdem eyne asâb eyne sâhibü cebelid duhâni eyner râkibü 
alel fîlil müteammimi bis su’bâni ecîbû bi hakkil esmâ-il 
ibrâniyyeti ve berhemûsan ve şeymûsan ecîbû tâiîn. 
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      Dehruşiye azimeti olarak bilinen Azimetin ardından, zikredilen 
Ayeti kerimeyi okursun. 
 

      Eğer; Su batı tarafından düşerse, yardımcının ismiyle dua 
edip, dilediğin yere gidersin. Kamer bu menzilde kaldığı müddetçe, 
senin ne gölgen görülür, ne hissin duyulur, ne kulaklar seni duyar 
ve nede gözler seni görür.  
 

          +�6"!8Q+W $%Q+X$/ +"=$G!h'()# +R456"!8+O'( 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h
+�6M$v):# +�?6ZAY:# $%+X$/ $"=$G!h'()#  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ tüdrikühül ebsâru ve hüve yüdri 
kül ebsâra ve hüvel latîfül habîr. 
 

GÖZLERDEN GİZLENMEK 
      Aşağıda gelecek olan cetveli sabır ve nişadır ile tabaklanmış 
bir Geyik derisi üzerine, arabi ayın ilk Pazar günü yaz. Yazdıktan 
sonra deriyi Yebruh ile buhurla. Daha sonra bu deriden bir takka 
yap. Bu takkayı rüzgarsız ve bulutsuz bir günde, zeval vaktinde 
başına giy. Gölgen kaybolana kadar aşağıda gelecek olan Azimeti 
oku. Gölgen kaybolunca, gözlerden gizlenmiş olursun. Dilediğin 
yere git. O takka başında olduğu müddetçe seni kimse göremez 
ve ayak seslerinide duymaz.  
      Okunacak Azimet budur: 
 

         �4uQ?6A$U=$W 4uQ?6-$U=$W $�6s!U$/ 6c=$-$U 6c'D$r6h $�!?'A$B +�!-$E)j'#
     6g#$l @'A$B 'u$I!r$O )a'# 4a=;3$̂ =$W 4u6B=$U=$W   $U 6�='j6l#$0+1 !V6< �F$0+0$M 6�/

   $/ @6s':6# �@6̀ $P=$W $�6?)̀ 6P $<$/ m68>?$1 '�!1'# $m'(!%    6L=Q'̀ $v):# 6L=$v6h $�4:
6̀ $P=$W         $"=$GQ!h'()# +�6"!8+W $%+X$/ +"=$G!h'()# +R456"!8+O'( 6"=$G!h'()# 6V$B �@

         $"=$GQ!h'()# +�6"!8+W $%+X$/ +"=$G!h'()# +R456"!8+O'( +�6M$v):# +�?6ZAY:# $%+X$/
   +O'( +�6M$v):# +�?6ZAY:# $%Q+X$/     $"=$G!h'()# +�6"!8+W $%+X$/ +"=$G!h'()# +R456"!8
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            $%Q+X Y(6# $R':6#'( �7# $@6M!E$̂  )u4b'o #!%Y:$%$O )a6='o +�6M$v):# +�?6ZAY:# $%+X$/
          $@6M!E$̂  )u4b'o #!%Y:$%$O )a6='o 6N?6�$I):# 6¥!0$I):# �J$" $%+X$/ +�)AY5$%$O 6R!?'A$B

  Y(6# $R':6#'( �7# +X    +X$/ +�)AY5$%$O 6R!?'A$B $%      )a6=Q'o 6N?6�$I):# 6¥!0$I):# �J$" $%
  !E$̂  )u4b'o #!%Y:$%$O    +X Y(6# $R':6#'( �7# $@6M      �J$" $%Q+X$/ +�)AY5$%$O 6R!?'A$B $%

            6RQ!?'A$B $%+X Y(6# $R':6#'( �7# $@6M!E$̂  )u4b'o #!%Y:$%$O )a6='o 6N?6�$I):# 6¥!0$I):#
)AY5$%$O           �7# $@6M!EQ$̂  )u4b'o #!%Y:$%$O )a6='o 6N?6�$I):# 6¥!0$I):# �J$" $%+X$/ +�

           #!%Y:$%$O )a6='o 6N?6�$I):# 6¥!0$I):# �J$" $%+X$/ +�)AY5$%$O 6R!?'A$B $%+X Y(6# $R':6#'(
      Y(6# $R':6#'( �7# $@6M!E$̂  )u4b'o      !0Q$I):# �J$" $%+X$/ +�)AY5$%$O 6R!?'A$B $%+X 6¥

):#          Y5$%$O 6R!?'A$B $%+X Y(6# $R':6#'( �7# $@6M!E$̂  )u4b'o #!%Y:$%$O )a6='o 6N?6�$I  +�Q)A
   ):# 6¥!0$I):# �J$" $%+X$/    +C$d!B'#$/ +N6E)j4# 6N?6�$I    6]Q'A?6-$r):# 6L=$-Q!1'()=6h

:#       Q':6# !k60!1'# 6];?6&=$̂ /�0:# 6¡#$/!"'()# @'A$B 6];?61!84b):# 6F$06X=YZ  Q$s�W'# ;@ =
     6< $�+&#$%!B'#$/ $�!&'# )u6M)j'# )u?6W=$X!0$h !8>?;E:#    +�!<$d$B @>&6='o 6];?6&=$̂ /�0:# $V

  $O )a'# !N4~!?'A$B   6< +R;&6# $H6B60!E+< @6&%+O)�       67# 6N!EQ6h +RQ;&6#$/ 'a=$-!?'A+1 !V
  6V$-!̂ ;0:#   'A$B #%4A!I$O Y('# 6N?6̂ ;0:#   !EQ+< @6&%+O)¦$/ ;@$H6-6A   $H6B60!EQ+< 

 676 $H6I6g='{          Q$̂ !"'# $%Q+X$/ =Q��6o=$̂  �0!?$P �7='o $H6-':=$I):# >J$"  $N
;0:##  6:$/ Ya6# $H6-6̂   ;d$& m6nY:# �7# ;@       @Y:$%Q$w$W $%Q+X$/ $J=Q$w6~):# 'c
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       ):# 6¡#$/!"'()# @'A$B #%4Z6M!X6# !C#$06~):# �7# ']'~6g'D$<=$W $H696:=;G:# 6];W6%)A+I
         !NQ4~6:'D$U 6V61=$9$< K2#$06{ !V6< 6]YA+̂  !N+s$I$< @6&%+E6M):#$/ 6];?6&#$"%�3:#
          6�=$1%+EQ!9$-):# 6�#$"!l6# !VQ$B +q6r!9$W +R': =$X%+-6w!E6M):'# !V6< @6wY:'#
         'a%Q4~$W 6];?6j=YZ:# 'u$-$̂  !V$< 6,=$M6:$/ »@616"='o KN'A'b6h 6�Yo$%):# 6N)j;0:#$/ 

6R?6o 'a!%':'( @$U;8:# +�$E'� 6�!S$/ @'A$B  
 

Aksemtü aleyke bi celâli cemâli vechike yâ cemîlü yâ celîlü yâ 
câılü yâ hannânü en tecale alâ dâireten min sürâdikâti 
ceberûti hıfyike yâ hafiyyü ilâhî ve seyyidî ve mevlâye eselüke 
bi hâil hafâ-i yâ hafiyyü anil ebsâr. Lâ tüdrikühül ebsâru ve 
hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül habir. Lâ tüdrikühül 
ebsâru ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül habir. Lâ 
tüdrikühül ebsâru ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül 
habir. Fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi 
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Fein tevellev fekul 
hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve 
rabbül arşil azîm.Fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ 
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.Fein tevellev 
fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve 
rabbül arşil azîm. Fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ 
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Fein tevellev 
fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve 
rabbül arşil azîm. Fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ 
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Uksimü ve 
a’zemü bil esmâ-il cemîletit tâhiratil kudsiyyeti alel ervâhır 
rûhâniyyeti esri’ ileyye eyyühes seyyid Berhâyîl akbil ente ve 
a’vânüke miner rûhâniyyeti feinnî azemtü aleyküm en te’tûnî 
müsriîn. İnnehü min süleymâne ve innehü Bismillâhirrahmâ 
nirrahîm. Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîn. Tâiîne lillâhi rabbil 
âlemîn. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamerrâhimîn İnne 
veliyyallâhül lezî nezzelel kitâbe ve hüve yeteve liyyes sâlihîn. 
Yâ melâike tallâhül kirâm ihbütû alel ervâhıl ulviyyetin 
nûrâniyyeti vel bisûnî meahüm hulleti min tırâzin mehâsini 
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celâliküm elletî min elbistimûhâ lehü yahcibü an idrâkil 
mahsûsâti ver rakmil müveffeki bi kalemin fârisiyyin ve 
libasin men hamelet tâkiyyeti yekûne alâ vasfi ğasekud decâ 
lâ levne fîh. 
 

      Geyik derisi üzerine yazılacak Cetvel (Vefk) de budur: 
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GÖZLERDEN GİZLENMEK 
      Ağidal (?) ayında ve zeval vaktinde dokuz tane Kurbağa tut. 
Mahcub ismiyle ve hiç kullanılmamış bir bıçak ile Kurbağaları 
kestikten sonra Kadr suresini oku. Daha sonra bunları Esfehani 
sürmesi ve Tuz ile tabakla. Tabakladıktan sonra başına bir takka 
yap. Her deri üzerine Ğazali mesellesi yaz. Vefkin etrafınada, 
aşağıda gelecek olan dokuz Ayetten birini yaz. Derileri siyah ipek 
iple birbirlerine dik. Bundan sonra üzerine Dehruşiye Azimetini 
okuyarak takkayı başına giy. Güneşte dur ve gölgen kaybolana 
kadar Berhetiyye Azimetini sürekli oku. Gölgen kaybolunca takka 
ya yazmış olduğun dokuz Ayeti Kerimeleri oku. Bu Ayeti Kerime 
lerin her biri gideceğin yeri zikreder. 
 

      İmam Ğazali (r.a.) Azimeti lafzı manada başkası için birbirine 
tabi olarak zikretti. Her iki fırkanında kelamı sahihtir. Çünkü her 
İmam kendi mezhebine uyar. 
      Ğazali meselles budur: 
 

E J C  
L jk N 
� ( 3 

 

      Dokuz Ayeti Kerime şunlar olup, birinci Ayeti kerime budur: 
 

          =Q$3)A$I$U$/ $�!?':6# +f6-$w!E$W !V$< !N+s!36<$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h
@'A$B +e%+s'b)̀ $W )a'# �];365'# !N6s6h%4A4j @6o $/  Yu45 #!/$0$W )a6#$/ #�0)j$/ !N6s6&#'�T

    $�+ª=$U #'�6# @;w$̂ =$s6h #%+36<![+W'(K ]$WT      $VW6nQY:# 4c%Q4b$W $�$&%4:6l=$r+W 
 $H6:;/'()# +�6{=$1'# Y(6# #'n$X )a6# #/+0'̀ '5  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve minhüm men yestemiu ileyke ve 
cealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhü ve fî azânihim 
vakran ve in yerav külle âyetin la yü’minû bihâ hattâ izâ câüke 
yücâdilûne yekûlillezine keferû in hâzâ illâ esâtîrul evvelîn. 
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      İkinci Ayeti Kerime: 
 

    6�':/4# 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h    'A$B �7# $f$M'{ $VW6nY:# $�  !N6s6h%4A4j @
'a%4A6o=$�):# +N+X $�6�':/4#$/ !N6X6"=$G!h'#$/ !N6s6I!-$1$/ 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ülâikellezîne tabaallâhü alâ kulûbi 
him ve semıhim ve ebsârihim ve ülâike hümül ğâfilûn. 
      Üçüncü Ayeti Kerime: 
 

!E6h6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N $<$/  6RQ>h$" 6�=$W¾6h ;0654� !V;-6< +N'A)�'# !V
   $< $@6E$&$/ =$s!3$B $�$0!B'='o      �];365'# !N6s6h%4A4j @'A$B =$3)A$I$U=;&6# +e#$8$W !�$<;8'j=

)a'# !N6s6&#'�T @6o$/ +e%+s'b)̀ $W #�0)j$/ *  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve men ezlamü mimmen zükirra bi 
âyâti rabbihi fea’rada anhâ ve nesiye mâ kaddemet yedâhü 
innâ cealnâ alâkulûbihim ekinneten en yefkahûhü ve fî 
azânihim vakrâ. 
      Dördüncü Ayeti Kerime: 
 

!E6h  !̂ ;0:# 67# 6N   $�)¦$0'j #'�6#$/ N?6̂ ;0:# 6V$-     $V!?$h$/ $�$3!?$h =$3)A$I$U 'aT!04b):# 
6h 'a%+36<![+W'( $VW6nY:##�"%+w!E$< =�h=$r6̂  6F$06P'()= 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ kara’tel kurâne cealnâ bey 
neke ve beynellezîne lâ yü’minûne bil âhirati hicâben mestûrâ. 
      Beşinci Ayeti Kerime: 
 

!E6h$-!̂ ;0:# 67# 6N'# !N+w!M6E$9'o'# 6N?6̂ ;0:# 6V  !N45=Q$3)b'A$P =$-;&   =Q��$M$B
 'a%+I$U!0+O'( =$3!?':6# !N4~;&'#$/ 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Efehasibtüm ennemâ halaknâküm 
abesen ve enneküm ileynâ lâ türceûn. 
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      Altıncı Ayeti Kerime: 
 

          !VQ6<$/ #�8$1 !N6sW68!W'# 6V!?$h !V6<=$3)A$I$U$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h
 'a/+06G!M+W'( !N+s'o !N+X=$3!?$�)�'='o #�8$1 !N6s6̀ )A$P* 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm..Ve cealnâ min beyni eydihîm sed 
dev ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn. 
      Yedinci Ayeti Kerime: 
 

       >V6r):# $0$�!I$<=$W 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h   !N+w!I'Z$w!1# 6a6# 6y!&6()#$/
)a'# #/4n4̀ !3$O !V6< #6"='Z)j'#;E:/4n4̀ !&='o 6�!"'()#$/ 6�#$%$-#  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ ma’şeral cinni vel insi inisteta’ 
tüm en tenfüzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfüzû. 
      Sekizinci Ayeti Kerime: 
 

!E6h;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N$< @63;&6# ='o=$v$O'( 6N?6̂=$-4~$I !1'#m$"'#$/ +f$-  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ tehâfâ innenî meakümâ esmeu 
ve erâ. 
      Dokuzuncu Ayeti Kerime: 
 

\�?69+< !N6s6g#$"$/ !V6< �7#$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Vallâhü min verâihim muhît. 
      Dehruşiye Azimeti budur: 
 

!E6h$V!W'# 6e>%6A+B @6o @6:=$I$w+< @6:=$B =��%+-!X$l =·?6X#$0$. 67# 6N  6l=$3!U'()#
          $VQ!W'# !J=$G$B $V!W'# !C$l!"$l$/ )a/+l!0'5 $V!W'# 6];W606<=$s!-;�:# $V!W'# ];W6%'b):#

         >-$I$wQ+-):# 6uQ?6̀ ):# @'A$B +q65#;0:# $V!W'# 6a=$P�8:# 6u$M$U +q6̂ =$S6N 
 6];?6&#$0!M6I):# 6L=$-!1'()# >�$96h #%+M?6U'# 6a=$M!Ix�:=6h =��%+-!?$.$/ =��%+-$X!0$h$/  
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 !H6I6g='{ #%+M?6U'#  
 

Bismillâhi şerâhiyyen dehmûsan âlî müteâlî fî ulivvihi eynel 
ecnâdil kaviyyeti eyneş şemhâmiriyyeti eyne kerdûn ve 
derdem eyne asâb eyne sâhibü cebelid duhâni eyner râkibü 
alel fîlil müteammimi bis su’bâni ecîbû bi hakkil esmâ-il 
ibrâniyyeti ve berhemûsan ve şeymûsan ecîbû tâiîn. 
      Berhetiyye Azimeti de budur: 
 

KR?6A!w$O KR?6A!w$OK0W60'5 K0W60'5 KR?6w$X!0$h KR?6w$X!0$h #$"%4{ Ka#$"%4{ Ku$U!d$< Ka
         K�Q$-)A'� K�$X!0$h K�$X!0$h Kq'j!0$O Kq'j!0$O Ku$U!d6h Ku$U!d6h Ku$U!d$<
         Ka=Q$.!0$h Ka=Q$.!0$h Kl%+s$3)A'j Kl%+s$3)A'j K�6{%+P K�6{%+P K�$-)A'�

            Q+?$X!0$h Kº)AQ$. %Q+-$& Kº)AQ$. %Q+-$& K�Q6s)�'5 K�6s)�'5 '(%
  Kº'A!?'~!�$h�(%+?$X!0$h !d'j Kº'A!?'~!�$h      K�?Q6A'A$�!&'# K�?Q6A'A$�!&'# Kd$<!d'j Kd$<

        K06X=$v!-Q$. �(%+X$8!?'5 �(%+X$8!?'5 =�X=$?'� =�X=$?'� K�#$0$M'j K�#$0$M'j
        K�6X=$v!-Q$. K�6X=$v!-Q$. K06X=$s!-Q$. K06X=$s!-$. K06X=$v!-$.
       K�$&%Q4{ K�$&%4{ K¥6"=$�$h K¥6"=$�$h KR$&%+s'Z!s'~6h KR$&%+s'Z!s'~6h

$h=$v!-$._L!@$.6 R6A)�6-'5 $y!?': !V$< 'a=$9!M+1 K¡/+"=$h=$v!-$. K¡/+"= 

+�6G$M):# +f?6-;E:# $%+X$/ 
 

Berhetîhin berhetîhin kerîrin kerîrin tetlîhin tetlîhin tûrânin 
tûrânin mezcelin mezcelin bezcelin bezcelin terkabin terkabin 
berheşin berheşin ğalmeşin ğalmeşin hûtîrin hûtîrin 
kalnehûdin kalnehûdin berşânin berşânin kazhîrin kazhîrin 
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nemûşelhın nemûşelhın berheyûlâ berheyûlâ beşkeylehın 
beşkeylehın kazmezin kazmezin enğalelîtın enğalelîtın 
kabarâtin kabarâtin ğayâhan ğayâhan keydehûlâ keydehûlâ 
şemhâhirin şemhâhirin şemhâhirin şemhâhirin şemhâhîrin 
şemhâhîrin bikehtahûnehin bikehtahûnehin beşârişin 
beşârişin tûneşin tûneşin şemhâbârûhın şemhâbârûhın. 
Sübhâne men leyse kemislihi şeyün ve hüves semîul basîr. 
 
      Hicabül ebsar isimli onuncu bölümde Allah Teala nın ın izniyle 
tamamlandı. 
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O  N  B  İ  R  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M 

 

VEŞSEMSİ VEDUHAHA SURESİ NİN SIRLARI 
      Ey şu kitabıma vakıf olan Talip! Sen bilki; Bu mübarek ve kabul 
olunan da’veti on sene boyunca araştırdım ve sordum. Ben bu 
da’vete son derece rağbet ettim ve bu da’veti Irak ehlinden Bağdat 
lı bir adamın yanında buldum. O zat bu dua ile harukülade haller 
yapıyordu. Bağdat emiri onunla mülkünü diğer beldelerden daha 
çok genişletti. 
      Ben o zatla riyazatta derinleşmeden önce tanıştım ve onunla 
bu ilim hakkında müzakere (Konuşup görüşme) ettim. Bana: Bu 
ilimde acaib ve garaibler vardır dedi. Bende ona: Bu ilmin gizli 
sırlarını bana bildir dedim. Oda bana: Sırrımızı saklarsan acaip ve 
garibliklerini görürsün dedi.  
 

      Ne zamanki, bir gemiye binip bir saat kadar gittikten sonra, 
kendimizi beyaz bir adanın bulunduğu bir şehirde bulduk. 
İçerisinde Cin meliklerinin kızları vardı. O şehirden daha güzeli 
görülmemiştir. Bunları gördüğüm zaman korktum. O zaman o zat 
bana: Sen bu ilmin inceliklerini görmek istemiyormuydun? dedi. 
Sonra benim anlamadığım bir lisan ile konuştu. Harukülade bir hal 
oldu ve kendimi su ile dolu bir kuyuda buldum. O zat'a: Bu ilme ne 
ile kavuştun isen bana bildir dedim. O da bana: Onu sana bildiririm 
ama sen onu gizle. Gördüğün şey Şems suresindedir dedi. Onu 
bana öğretmesini istedim. O'da bana: Bir müddet beklememi 
istedi. Bunun üzerine o zatın yanında beş (5) sene kaldım.  
 

      Sonra, benden bunu Allah c.c. tan korkandan başkasına 
açıklamayacağıma dair söz ve ahit aldı. Bende ona, gizli sırlarını 
öğreninceye kadar hizmet ettim ve onu insanlardan korudum. 
 

      Ben yaşlanınca, hakkın gizli sözü beni çağırdı. Anladımki, 
ölümün habercisi bana geldi. Allah c.c. tan bu kitabı toplamak için 
vakit istedim. Bu kitabı yol ehline sırrın hazinesi kılmak için Allah 
c.c. beni muvafık kıldı. Bende bu mübarek da’vet duasını bu yol 
ehline emanet olarak bıraktım.  
      Bu mübarek da’vet duasının ondokuz (19) tesir sahası vardır. 
 

CİNLERİ İNDİRMEK 
      Yeni ve kullanılmamış bir kap içine, zaferan ve gülsuyu ile 
davet duasını yaz. Kabın içine bir miktar su koyup, yazıyı sil. Suya 
bakarak ve sent buhurunu tüttürerek Azimeti oku. Sen; Suyun 
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içinde Cin kabilelerini açıkça görürsün. Onlar sana hırsızlık, define, 
hazine ve kayıptan cevap verirler. Yedinci göğün müvekkili olan 
Kesfeyail, Katip İsmail ve ona benzer ruhaniler orada hazır olur. 
 

HABERLERİ CELB ETMEK 
      Her namazın arkasından yedi (7) defa da’veti oku. Ey isteyen! 
Okurken sent ve kasebü zerire buhurlarını yak. Yedinci günü 
ruhani meliklerden bir hadim gelir ve başında durur. Hayr ve 
şerden ne sorarsan, o hadim sana o gün olan olaylardan haber 
verir. Anla! Fehim sahibi ol. 
 

KAĞIDI GÜMÜŞE ÇEVİRMEK 
      Her farz namazın arkasından da’veti oku. Ama halvette olarak 
ve onyedinci bölüm olan, “Hidmetel Cin” babında geçen şartlar 
üzerine halvete gir.  
 

      Bir müddet sonra Cin meliklerinin büyüklerinden yedi (7) 
tanesini görürsün. Onlar sana selam verirler. Sen onların selamını 
al ve onlara kağıtların gümüşe çevrilmesini şart koş. Onlarda sana 
kendi şartlarını söylerler.  
 

      Kağıtların gümüşe çevrilmesini istediğin zaman kağıtları 
istediğin şekilde kes. Mavi renkli bir bezin üzerinede Hatemi Kebiri 
yaz. Bu bezin içine kestiğin kağıtları koyup, güzelce sar. Bezi 
beyaz ipek ile bağlayıp bir sandık içine koy. Eğer kesilen kağıtlar 
çok ise önce keseyi Hidme (Lübani zeker, Sandalı ahmer, Sent ve 
Kastalu buhurlarına Hidme denir) buhuru ile buhurlarsın. Sonrada 
sandığın altından buhurla. Sen! Arı sesi gibi bir ses işitirsin. O 
zaman keseyi sandıktan alıp, bir kap dolusu suyun içine at. Daha 
sonra onları oradan çıkarırsan halis Gümüş olarak bulursun. 
 

KAĞIT, DERİ VE YAPRAĞI ALTIN A ÇEVİRMEK 
      Kağıtları istediğin şekilde kes. Kestiğin kağıtları zaferan ile 
boya. Eğer deri veya yaprak kullanırsan kırmızı boya ile boya. 
Kestiğin kağıtların iki tarafınada Tışin ( ��#!Z ) yaz. Sonra bir kabın 
içine Hatemi kebiri (Büyük hatem) yaz. Kestiğin kağıtları yazmış 
olduğun tabağın içine koy. Tabağı Hidme (Lübani zeker, Sandalı 
ahmer, Sent ve Kastalu) buhuru ile buhurla. Buhurlarkende daveti 
oku. Sen; Da’veti okurken beyaz bir kuşun çırpınarak tabağın 
üzerine konduğunu görürsün. O kuşun hadim olduğunu bil. Hemen 
tabaktaki dinarları al. O dinarlar halis Altın dır. 
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      Ey Talip! Anla irşad olursun. 
TAŞLARIN CEVAHİR VE YAKUTA , NEBATIN İSE ZAFERANA 

DÖNÜŞMESİ 
      Hatemi kebiri bir kağıda yaz. Kağıdı Lübani zeker ile buhurla. 
Yeşil zümrüt olmasını istediğin taşları zencar ile boya. Kırmızı 
yakut olmasını istediğin taşları züncüfür ile boya. Cevher yapmak 
istediğin taşları boyama. Azimeti yedi (7) defa taşların üzerine oku. 
Cevher ve Yakut’a dönmesini murat ettiğin taşı sakla. Bu taşlar o 
şekle dönüşür. Taşlardan her taşı sınıflandır. Cevhere dönmesini 
istediğini cevher ile koy. Zümrüte dönmesini istediğini yeşil 
zümrütle beraber koy. Kırmızı yakuta dönmesini istediğin taşların 
yanınada kırmızı yakut koy. Zaferana dönmesini istediğin nebatın 
yanınada biraz zaferan koy. Bunları sınıfı ile beraber Hatemi kebir 
yazılı kağıdın içine koy. Sonra kağıdı Sandal ile buhurlayıp, yedi 
defa Azimeti oku. Murat ettiğin şeyler Allah c.c. ın izniyle olur. 
 

TAŞLARIN ALTIN A VEYA GÜMÜŞ E DÖNMESİ 
      Altın'a veya Gümüş'e dönüştürmek istediğin taştan en fazla bir 
Kıntar (1.20 gr.) ağırlığında al. Bu taşın üzerine yüz (100) defa 
Azimeti okuyup, taşı Hidme (Lübani zeker, Sandalı ahmer, Sent ve 
Kastalu) buhuru ile buhurla. O taş Allah Teala'nın izniyle Altın veya 
Gümüş olur. 
 

TERBİ’ ETMEK 
      Hatemi kebiri bir kağıt üzerine yazıp, kağıdıda Hidme buhuru 
ile buhurlayarak, kağıdın üzerine yedi (7) defa Azimeti oku. Sonra 
şüphe ettiğin mekana git ve kağıdı at. Kağıt havada uçar ve tam 
hazinenin üzerine düşer.  
 

HİCABÜL EBSAR 
      Hatemi kebiri bir Geyik derisi üzerine yazıp, deriden bir şapka 
yaparsın. Şapkayı Hidme buhuru ile buhurlayıp başına giy. Sonra 
Güneşe karşı durup, gölgen kaybolana kadar Azimeti oku. Gölgen 
kaybolunca istediğin yere git. Şapka başında olduğu müddetçe 
seni Allah c.c tan başka hiç kimse göremez. 
 

KİLİTLERİ AÇMAK 
      Bir kağıt üzerine Hatemi kebiri yazıp, Hidme ile buhurla. Sonra 
bu yazılı kağıdı sağ koluna bağla ve açmak istediğin bir kilit 
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üzerine sağ elini koyup Azimeti okursan, o kilit Allah Teala 
hazretlerinin izniyle açılır. 
 

ZİRAATTE BEREKET 
      Hatemi kebiri beyaz ipek bir kumaş üzerine yazıp, ipeği Hidme 
buhuru ile buhurla. Bu yazdığın ipeği bir kesenin içine koyup, 
dilediğin tohumdanda yüz (100) adet kesenin içine koyduktan 
sonra, kesenin ağzını yeşil ipek iple bağlayıp, keseyi hububatın 
içine koy. Hatemi sağiride (Küçük hatem) Cuma günü bir hububat 
ölçeğinin dibine nakşet. Bu ölçekle her gece hububattan, 
Peygamber efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) in ölçüsüyle 
(3,5 kg.) yüz ölçek almış olsan, bu hububat bitmez ve Allah c.c. ın 
izniyle bereketlenir. Ama bunu almak sadece geceleri olsun. 
 

MEYVELERDE BEREKET 
      Bu, Hurma, Üzüm ve İncir gibi meyveleri bereketlendirmek 
içindir. Bunun için: Hatemi sağiri Pazartesi günü gümüşten bir 
levha üzerine nakşet. Levhayı Hidme buhuru ile buhurlayıp, 
anbarda olan kuru meyvenin içine bu levhayı koy. 
 

      Ne zaman olursa olsun bu meyveden alırken, Azimeti bir defa 
okuyup, öyle al. Bu meyveler Allah c.c. ın izniyle tükenmez. Ey 
Talip! Sen bu ameli her sene başında yenilersin.  
 

TAYYIL ARD 
      Bir yere çabuk gitmek istediğin zaman, boş bir mahalde ve 
geceleyin daveti oku. Kendinide hidme buhuru ile buhurla. Daveti 
okumayı bitirdikten sonra cinnilerden bir hadim yanına gelip sana 
selam verir. Sen ona cevap verme! Onun elinde bir baston 
görürsün. Onun haberi olmadan elindeki bastonu kap. Hemen 
gitmek istediğin yere doğru hareket et. O cin senin arkandan 
gelmez. Eğer mağribten meşrika bir günde yürümek istersen, 
bastonun üzerine Azimeti oku ve istediğin yere yürü. Bir günde bir 
senelik yolu kat’ edersin. 
 

HAVADA UÇMAK 
      Bunun için: Hıdme buhurunu alıp Gülsuyunun içine koy. Kendi 
bedenini bu su ile yıka. Sonra yüz (100) defa Azimeti oku. Orada 
bulunan insanlar seni gördüğü halde sen havada uçarsın. 
 

SU ÜZERİNDE YÜRÜMEK 
      Beyaz  ketenden  elbise  üzerine  bir  gemi  şekli  çizip, Hatemi 
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 kebiri yaz. Hıdme buhuru ile elbiseyi buhurlayıp üzerine giy. 
Azimeti okuyarak su üzerinde istediğin yöne doğru yürü. Senin 
ayakların asla kaymaz ve suyada batmaz. Allah (Celle celalüh) ın 
izniyle su üzerinde yürürsün. 
 

YİYECEK VE İÇECEK ELDE ETMEK 
      Yiyecek ve içecek elde etmek murat ettiğin zaman, Hıdme 
buhurunu yakıp, on (10) defa Azimeti oku. Gelmesini istediğin 
yiyecek ve içeceği düşünürsen, onlar senin için önünde hazır olur. 
 

DİNARLAR VE DİRHEMLER CELB ETMEK 
      Herhangi bir miktar para istediğin zaman, Ud ağacından bir 
parça üzerine Azimeti yaz. Hıdme buhuru ile yazdığın parçayı 
buhurlayıp istediğin parayı düşün. O para senin önünde hazır olur. 
 

TEDMİRİ ZALİM 
      Biri sana zülmettiğinde, sende ondan intikam almak istersen; 
Gece yarısı kalkıp yüz (100) rekat namaz kıl. Şayet geceler kısa 
olursa beş geceye kadar kılabilirsin. Kimin helakını istersen onun 
ismini zikredersin. O gece veya beş gece onun niyetine Hıdme 
buhurunu yakarak, her rekatta Sure-i Fatiha ile Azimeti birer defa 
okursun. Yüz rekat namaz bitmeden, Allah c.c. ın o zalimden nasıl 
intikam aldığını görürsün.  
 

RECM ETTİRMEK 
      Dereden bir taş alıp, taşın üzerine Hatemi sağiri (Küçük 
hatem) yaz. Yedi defada taşın üzerine Azimeti okuyup; Hıdme 
buhuru ile taşı buhurla. Daha sonra o taşı taşlatmak istediğin eve 
atarsan, o ev Allah c.c. ın izniyle taşlanır. 
 

BU DA’VETİN HİZMETİ 
      Ey Talip! Sen bu daveti elde etmek istersen: Temiz elbiseyle 
ve şartlı (kararlı) olarak halvete gir. Hıdme diye isimlendirilen 
Lübani zeker, sandalı ahmer, sent ve kastalu buhurları ile olduğun 
yeri hergün buhurla. 
 

      Yirminci gün tamamlandığında büyük bir Aslan önünde durup 
seninle konuşur. Sen ona hiç cevap verme! Daha sonra o aslan 
senden gider.  
 

      Kırkıncı gün olduğunda senin için atlı askerler ve yeşil okçular 
zahir olur. Sana bir asker selam verir. Sen onun selamını al. Ona: 
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Veşşemsi Veduhaha da’vetinin müvekkili olan melik Bercil’i  6S#!�-&+0 
sor. O asker sana seyyid Bercil’i bildirir.  
 

      Ey Talip! Sen bilki; Seyyid Bercil kürsinin yanındaki rakam 
ilmini bilir. Herşeyin kendisine iteat ettiği kapalı olan şeyleri açma, 
acaib ve ğaraib olan şeyleri ortaya çıkarma, iş ve meziyeti, 
kendisine ait olan Davud oğlu Süleyman Aleyhisselam’ın 
makamındaki latif ilimleride bilir. 
      Kim! Melik Bercil ile arkadaşlık ve hürmet ederse, bu nurani ve 
latif ilimleri, kürsi ile beraber bisattakinide elde etmiş olur. 
 

      Ey isteyen! Sen bilki; Bütün bu çeşitli sırlar ve istediğin bütün 
harukülade olayların sırlarının hepsi bu da’vetin hizmetçisi olan 
Ferid  -̀ \!&4}  isimli ruhaninin yüzüğündedir. Sen bu ruhaniden yüzüğü 
iste. Ferid ruhani yüzüğü sana verir ve sana bir takım şartlar 
koşar. Sen onun şartlarını kabul et. Ama güç getiremeyeceğin 
şartları kabul etme! 
 

      Bundan sonra, bu yüzüğü ne zaman elinde hareket ettirirsen 
ve olağan şeylerden neyi düşünürsen, o senin için olur. Fakat 
başka birinin bu yüzüğü görmesinden sakın. O yüzüğü herhangi 
bir kimse görürse, o yüzük senden kaybolur. 
      Bahsi konu olan Veşşemsi veduhaha sure’sinin Azimeti budur: 
 

        $�4:'�!1'# +N?6̂ $"=$W +V$-!̂ $"=$W �7'#=$W 6NQ?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6NQ!E6h
       xu45 !�Q$I61$/ @6wY:'# $�6w$-!̂ $" 6N?6-$I6h$/ $�6w;?6&=$-!̂ $"$/ $�6w;?6X%4:4=6h
          !VQ6< >dQ6I):# 686j=$I$-6h $�4:'�!1'# $VW606P©)#$/ $H6:;/'()# $R':6#=$W KL!@Q$.

6.!0$B         6RQ':6# 6a!%'~)A6: $%+X !V$<=$W $�6w$-!̂ $"$/ $�6w;?6&=$̂ /+" @$s$w!3+<$/ $�
 =$s?$9+�$/ 6y!-;�:#$/    #$8!̂ $/ 6/#$%6h >J$"=$W $�4:'�!1'#     $§?6̀ $O )a'# $�6w;?6&

          @Q6M)A'j @6o +t+0!�$O #�"#$%!&'# $�6w$W=$36B 6i6"=$I$< 6,%+-+. !V6< ;@Q'A$B
@6o$/ $B=  6# @>E6̂  6N':  @Q6o 6y!-;�:# $t#$0!.    6"#$0!1'()# $N6:=$B=$W 6"=$s;3:#
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  6�$E'� $q$X'� $�6w$W=$36B  '�6h 6]'A)̀ $�):#     60$-'b):#$/ 6"%�3:# 6"#$%!&#'�6# =$X'D$O  !V$<=$W 
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Bismillâhirrahmânirrahâm. Yâ Allâhü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü 
eselüke bi ulûhiyyetike ve rahmâniyyetike ve bi amîmi 
rahmetike elletî ve siat külli şeyin yâ ilâhel evvelîne vel âhirîne 
eselüke bi meâkıdil izzi min arşike ve müntehâ rûhâniyyetike 
ve rahmetike yâ men hüve lil kevni ilâhi. Veşşemsi veduhâhâ. 
Eselüke yâ rabbi bi vâvi vahdâniyyetike en tefîda aleyye min 
şumûsu meârifi inâyetike envâran teşruku fî kalbî ve fî âlime 
hissî işrâkaş şemsi fin nehâri yâ âlimel esrâri fekad edhâ el 
hicâbü mutmisen fîmâ beynî ve beyne ulûmi kudsike bi 
sevâdil ğafleti felemmâ eşrakte aleyhi tecelliyâti meârifi 
inâyetike zehebe ğasakil ğafleti bi envârin nûr. Vel kamera izâ 
telâhâ. Yâ men halakal bedral münîra ve efâda aleyhi min 
envâril müstefîdati fe zehebe bihiz zılâmi ekşif an aklî hicâbel 
ğafleti ve ravkal havâsıl insâniyyeti liyudîe misbâhu kalbî bi 
bedri hidâyetike. Ven nehâri izâ cellâhâ. Yâ men halakan 
nehâra ve sayyaral a’mâli ve kaddera fîhi alâ mahlûkâtihil 
akdâra ve efâda alel havâsı min ıbâdihil esrâra bi 
samadâniyyeti ınaâetihi ve ceale ervâhur rûhâniyyeti vel 
mülûkel ardiyyeti sâfiyeti ve mücîbeten men telâhâ bi meârifi 
etâifi bihâri aksâmü deavâti kitâbihi aksemü bi hâzihid 
da’vetir rafîatil müstecâbeti ındes seyyid meytatarûnel 
müvekkili alâ tırâzi meânî rukûmel kürsiyyil muğteraf min 
buhûri vâhibi bedâial envâri tevekkel eyyühes seyyid 
meytatarûn ve’mur el melikir rûhânî kâidel ceyşil a’zamillezî 
lehül mertebetü eş şâmihati fis sırril ekber eyyühes seyyid 
akbil rûhâniyyetike ve cünûdike ve külli min kâne dâhılen 
tahte tavı hukmike akbilû yâ meâşirer rûhâniyyîne ve ehbitû 
alel mülûkül ardıyyîne ve akbilû bil hıyâmi ver ramâdi vet 
tuyûri vel bünûdi vel bürûkı ver ruûdi vahdurû beyne yedeyye 
vefalû mâ emertiküm bihi hattâ erâküm bi ayni ve 
ükellimüküm bi lisâîi ve entüm tücîbûnî an külli mâ eselü 
anhü min istinzâlil fülûsü ve ihrâcil künûzi ved defâini ve 
istihrâcis sirkati ve ihdâril ğâibi ve külli mâ talebtühü minküm 
min ahbâri el seneti ve mâ erâdallâhü vukûatü fil kevni lienne 
leküm dirâyeten ve ılmen fil muğayyibâti hasbimâ inneküm 
ta’lemûne zâlike miner rûhâniyyeti ver rûhâniyyeti ya’lemûne 
min ruusâiküm ve emeraüküm ya’lemûnehü mines seyyid 
meytatarûnel muttali’ alâ mâ fâ cânibil kürsiyyil eymen minel 
avâmiril kurâniyyeti minel mülüki mîkâîl fe bi hakki mertebetis 
seyyid meytatarûne ınder rûhâniyyetil ulviyyeti illâ mâ 
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ecebtüm bir rûhâniyyeti hâzihid da’veti vahdimûnî fî tebdîlil 
kâğıdı fiddaten ve zeheben ve fil inkilâbi el ahcâri cevâhire ve 
yâkûten ve inkilâbi en nebâti za’ferânen ve inkilâbis suhûri 
zeheben ve fıddaten ve tebdîlil evrâki minel eşcâri vel cülûdi 
derâhime vet terbîı ve hicâbil ebsâri ve fethil akfâli vel ağlâli 
bil bereketin fiz ziraı vel fâkiheti vel idâmi ve tayyıl ardı vet 
tayarâni fil hevâ-i vel meşyi alel mâ-i ve celbit taâmi veş 
şerâbi ve celbid denânîr ved derâhim ve tedmîriz zâlimi ve 
katlihi ver recmi vel hıdmeti fî külli şeyin yuhrukul âdât hattâ 
eşâhide ena ve men hadara minen nâsi el acaibe vel ğarâibe 
min efâliküm aksemtü aleyküm eyyühes sâdeti vel cünûdir 
rûhâniyyeti bi hâzihid da’vetil azimetil muhrikati bi nârihâ men 
ebî el icâbeti minküm ve hâlefe emri ve kasemî hâzâ ve lem 
yahdur cumûal kıyemîne bi hıdmeti hâzihid da’veti illâ mâ 
emertü el meliki Bercîl en yu’tînî hâtemis sırrı ifalü bihi cemî-a 
mâ talebtü. Velleyli izâ yağşâhâ. Allâhümme etlı’ lî kamera 
envâri celâlike ve cemâlike alâ sevâdi ev zârî feyüdî-i senâel 
cemaâi kabîha a’mâlî. Vessemâ-i ve mâ benâhâ. Febis semâ-i 
el mürtefiati bi ğayri amâdin ve bis semâ-il âliyyeti alel etvâdi 
vel benâ-il mürtefia ves sırrı ven nûril müctemi’ en temüddenî 
bi makâlîdi esrâri er rûhâniyyeti. Vel ardı ve mâ tahâhâ. 
Allâhümme bi hakki men seâ alâ karâri ardıke min melikin 
mukarrabin ve nebiyyün mürselin ve veliyyün âbidin râkiun ve 
sâcidün ve kâimün ve kâidün en tüsahhiralil cünûder 
rûhâniyyeti vel ervâhıt tâhiratil ardıyyeti eyne müzhib el 
müvekkili bi yevmil ehad akbil bi hakki rukyâîl ve bedrikeş 
şemsi eyne mürrete el müvekkeli bi yevmil isneyni akbil bi 
hakki cebrâîl ve bedrikel kamera eynel ahmer el müvekkeli bi 
yevmis selâsâ-i akbil bi hakki semsemâîl ve bedrikel merîh 
eyne bürkân el müvekkeli bi yevmil erbeâ-i akbil bi hakki 
mîkâîl ve bedrikel utârid eyne şemhûreş el müvekkeli bi 
yevmil hamîs akbil bi hakki sarfeyâîl ve bedrîkel müşterî eynel 
ebyad el müvekkeli bi yevmil cumuati akbil bi hakki anyâîl ve 
bedrîkez zührete eyne meymûn el müvekkeli bi yevmis sebti 
akbil bi hakki kesfeyâîl ve bedrîkel mukâtil akbilû eyyühel 
mülûkel ardıyyetis sebati ver rûhâniyyetis sebatil ulviyyeti 
ifalû mâ emertiküm bihi min külli mâ zekertühü leküm ve ev 
saytiküm fe ezherû ibrâzihi min külli a’cûbetin Ve nefsin ve 
mâ sevvâhâ. Eselüke bi enfâsi melâ-iketike ve enfâsi enbiyâ-
ike ve külli nefsin mutmeinnetin âmineten zekiyyetin tesrî fî 
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amelihâ ilel hadretis samadâniyyeti fe tenzur mâ fevkal fevkı 
ve mâ tahtet tahteminel arşi ilel ferşi fetecetlâ envâru 
besâirihâ fe tüşâhidil mülke vel melekûte ve tentıku bi 
makâletihâ ilâ mâ fil ceberûti. Feelhemehâ fücûrahâ ve 
takvâhâ. Allâhümme elhimnas savâbe fil efâli vel akvâli ve 
elhimnî bi ilmike mâ yezdâdü kalbî keşfen ve kuvveten hattâ 
üşâhide minke el ilhâme felâ yahfâ an basîretî mâ seyeka-a 
minel enba-i fil eyyâmi ve eselükel takvâ linefsî bike lâ tâkate 
lî yâ Allâhü yâ kaviyyü illâ bimâ efadtü alâ avâlimî min 
mevâhibi sunıke ve lâ tecal nefsî kabîhatel efkâri ve lâ da’vetî 
da’vetel füccârilletî leyse lehâ karârun ındeke ve lâ suûdün. 
Kad eflaha men zekkâhâ. Allâhümme icalnî minel 
müflihînellezîne hüm ehlis salâh vel felâh ven necâh ve aslıh lî 
el avâlimi ve sehhırhüm liye ve zekki nefsî bi mağfiratike ve 
rahmeteke ve ridvânike ve esbil aleyye sürâdikâti envârike. Ve 
kad hâbe men dessâhâ. Allâhümme inne zunûnel kâsıdîne 
helâkî ve müdarretî kesirat fe ehlikhüm ve lâ tüflithüm ve 
şettit şemlehüm. Kezzebet semûdi bi tağvâhâ. Fe ehlül kizbi 
merdûdûne bi tuğyânihim ve mahrûmûne an makâmihim 
ledeyke kemâ ennel mülûkel ardıyyeti vel afârîtit tayyârati 
müazzibûne bi envâri rahmâniyyetike limâ hâtabehüm kâider 
rûhâniyyeti ve tâcil celâleti esseyyid meytatarûne bi 
makâletihi lehüm isme-û ve etî-û izâ deâküm fülâne ve lâ ta’sû 
esmâ-üllâhü ve aksâmehü elletî deâküm bihâ ve in ebeytüm 
rumeytüm bi şihâbin kâbisin mines semâ-il ülâ. İzin bease 
eşkâhâ. Feebasü allâhümme ileyye rûhâniyyeti hâzihid da’veti 
yahdimûnî fî külli mâ ürîdü ve lâ tecalnî min ehliş şekâveti ved 
dalâli vel ma’sıyyeti. Fekâle lehüm rasûlüllâhi nâkatallâhi ve 
sukyâhâ. Febi rasûlike sâlih aleyhisselâm ve nâkatihi ve 
fesîlihâ en telkî aleyye sürâdikâti rahmetike fetuhrika liye el 
hicâbe feeşâhide âlemir rûhâniyyeti vel esrâril kurâniyyeti vel 
envârir rabbâniyyeti. Fe kezzebûhü feakarûhâ Femen kezzebe 
bi aksâmi ve âyâti kitâbike fea’kırhü bil ervâhıl ulviyyeti ves 
sufliyyeti akran. Fe demdeme aleyhim rabbühüm bi zenbihim 
fe sevvâhâ. Ve billâhi eselüke en tünezzili aleyye men asâ 
hâzihid da’vetilletî fîhâ esmâ-üke ve aksâmüke ve tarîkul fethı 
minel hâssati min ibâdike şedîdül azâbi vel ıkâbi ves savâıkıl 
hâriceti min ebvâbi nıkmetike. Velâ yühâfü. Men etâa 
aksâmüke ve deavâtüke minel a’vâni vel afârît. Ukbâhâ. 
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      Hatemi Kebir (Büyük hatem) in sureti budur:  
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      Hatemi Sağir (Küçük hatem) de budur: 
 

C&u( qk3( &�x'@0 w,�K &�x'@0 qk3( C&u( 

qk3( &�x'@0 w,�K D`$(35( w,�K &�x'@0 qk3( 

&�x'@0 w,�K D`$(35( @�&a( D`$(35( w,�K &�x'@0 

w,�K D`$(35( @�&a( @a3 @�&a( D`$(35( w,�K 

&�x'@0 w,�K D`$(35( @�&a( D`$(35( w,�K &�x'@0 

qk3( &�x'@0 w,�K D`$(35( w,�K &�x'@0 qk3( 

C&u( qk3( &�x'@0 w,�K &�x'@0 qk3( C&u( 
 

      Hatemin içindeki Ayeti Kerimeler: 

&+�+x6'@!0 �w-,4�4K �D `!$(+3 �5!( @+�!&-a4( @+a+3ُ     Kamer:50  :C+&6u4( +q:k -34( Nahl: 77      
 

      Onbirinci bölüm olan “Şems suresinin sırları” isimli bu bölümde 
Allah Teala nın izniyle tamamlanmıştır. 
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O  N  İ  K  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M 

 

TAYYIL ARD 
 

BİR SENELİK YOLU BİR GÜNDE KAT’ ETMEK 
      Allah için kardeşim! Sen bilki; Kendin için yeri dürmek istersen, 
Badem ağacından bir Asa alıp, Asa nın üzerine şu Ayetleri nakşet: 
 

  $-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h   $R;U$%$O =;-':$/ 6N?6̂ ;0:# 6V      'c=Q'j $V$W!8Q$< zL='b)A6O 
          $V$W!8$< zL=$< $l$"$/ =;-':$/ 6u?6M;E:# zL#$%$1 @63$W68!s$W )a'# @>h$" @Q$E$B

   $V6< �];<4# 6R!?'A$B $8$U$/    6< $8$U$/$/ 'a%4b!E$W 6,=;3:#   # +N6s6&/+l !V  $0Q!<
 #$l/4n$O 6V!?$O'#   +M)Z$P =$< 'c='j 6a 4~  $"68!GQ+W @;w$̂  @6b!E$&'( =$w':='j =$-

!?$.=$&%+h'#$/ �L=$B>0:#'b$E'o ��6M'5 �º �u��:# @':6# @Y:$%$O ;N4� =$-+s': @  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lemmâ teveccehe tilkâ-e 
medyene kâle asâ rabbî en yehdiyenî sevâ-es sebîl. Ve lemmâ 
verade mâ-e medyene ve cede aleyhi ümmeten minen nâsi 
yeskûne ve vecede min dûnihimümra eteyni tezûdâni kâle mâ 
hatbükümâ kâletâ lâ neskî hattâ yüsdirarriâ-ü ve ebûna şeyhin 
kebîr. Fesaka lehümâ sümme tevellâ ilez zıl.  
 

 Sonra Asanın üzerine Dehruşiye Azimetini halvette iken oku. Her 
namazdan sonra Sent buhuru ile bulunduğun mekanı buhurla. Her 
namazdan sonra da Asa önünde durarak, Dehruşiye Azimetini 
oku. Şayet halvette iken, Asa nın hareket ettiğini görürsen icabet 
hasıl olmuştur. Sonra nereye gitmek istersen Asayı sağ eline alıp, 
Aynı Ayeti Kerimeleri oku, gözlerini yum ve biraz yürüdükten sonra 
gözlerini aç. Kendini istediğin yere en kısa zamanda gitmiş olarak 
görürsün. Bir senelik yolu bir günde kat’ etmiş olursun. Allah c.c. a 
hamdet. Sen! Bu hazineyi elinde sıkı tut ve sahip ol.  
 

BİR AYLIK YOLU BİR GÜNDE KAT’ ETMEK 
      Aşağıda gelecek olan cetveli Aşüre günü misk ve zaferan ile 
yazıp, vefki Lübani zeker ve Neddül esved ile buhurla.  
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      Yazılacak olan Cetvel (Vefk) budur:  
 

> ? I A 2 ( F M A 3 ? 2 3 F 2 ( F M A 
? I A 2 ( F M A 3 ? 2 3 F 2 ( F M A > 

I A 2 ( F M A 3 ? 2 3 F 2 ( F M A > ? 

A 2 ( F M A 3 ? 2 3 F 2 ( F M A > ? I 

2 ( F M A 3 ? 2 3 F 2 ( F M A > ? I A 

( F  M A 3 ? 2 3 F 2 ( F M A > ? I A 2 

F M A 3 ? 2 3 F 2 ( F M A > ? I A 2 ( 

M A 3 ? 2 3 F 2 ( F M A > ? I A 2 ( F 

A 3 ? 2 3 F 2 ( F M A > ? I A  2 ( F M 

3 ? 2 3 F 2 ( F M A > ? I A 2 ( F M A 

? 2 3 F 2 ( F M A > ? I A 2 ( F M A 3 

2 3 F 2 ( F M A > ? I A 2 ( F M A 3 ? 

3 F 2 ( F M A  > ? I A 2  ( F M A 3 ? 2 

F 2 ( F M A > ? I A 2 ( F M A 3 ? 2 3 

2 ( F M A > ? I A 2 ( F M A 3 ? 2 3 F 

( F M A > ? I A 2 ( F M A 3 ? 2 3 F 2 

F M A > ? I A 2 ( F M A 3 ? 2 3 F 2 ( 

M A > ? I A 2 ( F M A 3 ? 2 3 F 2 ( F 

A > ? I A 2 ( F  M A 3 ? 2 3 F 2 ( ( M 
 

      Vefkin içindeki Ayeti Kerime: Enfal:40        -q+,6'( +"-[!�:�!�%�'( +"-[+�+3 o4'  
 

Evlerden uzak ve boş bir mekanda yedi günlük halvete girip, şu 
Ayeti kerimeleri her farz namazın arkasından yüz (100) defa oku. 
      Yüz defa okunacak Ayeti Kerime ler budur: 
 

     +R;U$%$O =;-':$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h     @Q$E$B 'c='j $V$W!8$< zL='b)A6O 
           6R!?'A$B $8$U$/ $V$W!8$< zL=$< $l$"$/ =;-':$/ 6u?6M;E:# zL#$%$1 @63$W68!s$W )a'# @>h$"

 $V6< �];<4#    6< $8$U$/$/ 'a%4b!E$W 6,=;3:#   # +N6s6&/+l !V   'c='j 6a#$l/4n$O 6V!?$O'# $0!< 
+M)Z$P =$<;w$̂  @6b!E$&'( =$w':='j =$-4~Q @+WQ!?$.=$&%+h'#$/ �L=$B>0:# $"68!G�º  
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'b$E'o ��6M'5;N4� =$-+s': @  �u��:# @':6# @Y:$%$O  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lemmâ teveccehe tilkâ-e 
medyene kâle asâ rabbî en yehdiyenî sevâ-es sebîl. Ve lemmâ 
verade mâ-e medyene ve cede aleyhi ümmeten minen nâsi 
yeskûne ve vecede min dûnihimümra eteyni tezûdâni kâle mâ 
hatbükümâ kâletâ lâ neskî hattâ yüsdirarriâ-ü ve ebûna şeyhin 
kebîr. Fesaka lehümâ sümme tevellâ ilez zıl.  
 

      Taki Cetvel (Vefk) önünde yükselip, havada kalana kadar. O 
anda senin icabetin hasıl olmuştur. Cetveli tut ve muhafaza et. 
 

      Herhangi bir yere gitmek istediğin zaman bulunduğun yerden 
çık ve evlerden uzaklaş. Cetveli (Vefki) sağ bacağına bağlar ve 
hızlı bir şekilde yürümeye başlarsan, bir aylık yolu bir günde Allah 
Teala'nın izniyle kat’ edersin. 
 

      Amelin gerçekleşmesi Allah Teala nın takvası çerçevesindedir. 
Yoksa bu kitaptaki hiçbir amelin (İşin) gerçekleşmez. Ey Talip! Sen 
iyi anla ve arif ol. Allah c.c. muvaffak edicidir. 
 

YEDİ GÜNLÜK YOLU BİR GÜNDE KAT’ ETMEK 
      Bu yukarıdaki Cetveli kullanmanın iki şekli vardır. Birincisi 
yukarıdaki zikrettiğimiz gibidir. 
 

      İkincisi ise şu şekildedir: Tuz, zaferan ve sürme ile tabaklanmış 
Yerbuğ (Arap tavşanı) derisine bu cetveli yaz. Sonra evlerden 
uzak boş bir yere çık. Sent buhuru yakarak Dehruşiye Azimetini 
cetvelin üzerine oku. Büyük rüzgardan Zevbaa senin etrafında 
dönmeye başlar. Sonra bu dönen zevbaa o hirze (Cetvele) girer ve 
senden bir müddet kaybolur. Daha sonra Cetvel senin önüne 
düşer. Bu cetveli al ve muhafaza etki, bu icabetin hasıl olmuştur. 
      Nereye gitmek istersen: Mülk suresini yedi (7) defa oku ve O 
cetvelide başının üzerine koy. Gidecek olduğun yöne doğru yürür 
isen, bir günde yedi (7) günlük yolu kat’ etmiş olursun. Sen! Buna 
güven, bu çok acaibtir. Anla! İrşad olursun. 
 

TAYYIL ARD 
      Gözler onu görmez, beldelerdende göz açıp kapayıncaya 
kadar az bir zamanda geçer. Belkide daha az bir zamanda geçer. 
 

      Bu sırrı bana anlatan kişi dediki: Sabah namazını Mekke'de, 
öğle namazını Şeyh ebi Medyen el Ğavs'ın kabrinin yanında, ikindi 
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namazını Ebi Abbas Ahmed bin Ca’fer es Sebti'nin Marakeş'teki 
camisinde, akşam namazınıda Şeyh Ebi Muhammed Salih'in kabri 
yanında kılmış. Burası Babı Esfa'dadır. 
 

      Bununla amel etmek şöyledir: Acemi aylardan Mart ayının ilk 
gününde kesilmiş Kaplan derisini tabaklayıp, bu deriden iki tane 
ayakkabı yap. Aşağıdaki yedi tılsımı ayakkabıların üzerine yaz. 
Yazarken deri iyice kurumadan, Sent buhuru ile ayakkabıları iyice 
buhurlayıp, yüksek bir yere as. Eğer geceleyin hiç yürümeden 
ayakkabıları yere atarsan, bunların tılsımı bozulur.  
 

      Bir yere gitmek istediğin zaman, ayakkabıları ayağına giyip, üç 
(3) defa şu Ayeti Kerime yi oku: 
 

   ?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h     Q'j ;�$̂  z7# /+"$8'j=$<$/ 6N  +�!"'()#$/ 6e6"!8
'j =�I?6-$U!M$W +R+w$�:#$/ 6]$-$?6b):# $C!%6R63?6-$?6h ��=;W6%)Z+< +�#$%$-;E  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve mâ kaderullâhe hakka kadrihi 
vel ardu cemîan kabdatühü yevmel kıyâmeti ves semâvâtü 
mutviyyâtün bi yemînih. 
 

      Daha sahih olanıda bu Ayeti bütün gün okuyup, hiçbir zaman 
dilinden düşürmemektir. Eğer bir yere varıpta  herhangi bir ihtiyaç 
gidermek istersen, ayağından ayakkabıları çıkarır ve Ayeti Kerime 
yi okumayı kesersin. Ey isteyen! Sen iyi anla, irşad olursun. 
      Kaplan derisine yazılacak yedi tılsım budur: 
 

 / c c # / ###Ã L # k Ã ### Ã / c Ã / l # c %: Ã Ä " 
 / ¡ | ###Å L R: / # c Æ L | C ## l C C Ç | / " / c 

Æ ### " | ### Ç L ### %B ## f~: | c # / ## Æ c # k / | ## 
 ###Ç Å | # Æ k C ¡ � k ### "   / ## | / ###Ç k ### | 

 / | ### / ## c #  
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BİR GÜNLÜK YOLU İKİ SAATTE ALMAK 
      Eğer bu ameli yapmak istersen: Akbaba'nın kalbini alıp lübani 
zeker ve Şebbi yemani ile tuzla. Sonra bu kalbi güneşte iyice 
kuruttuktan sonra, bunu yumuşakça döv. 
 

      Bir yere gitmek istediğin zaman, Aşağıdaki Süryani isimleri yüz 
(100) defa oku ve o dövdüğün tozdan kendi üzerine biraz serp ve 
yürümeye başla. İki saatte bir günlük yolu kat’ edersin. 
      Okunacak Süryani isimler budur:  
 

   $h Ke$"$8!?$̂  Kc%+X=$. Kc=$�!w$.      Kk/+0!EQ$h KC%+?Q'5 KC%+-$1 KC=$1 Kl%+3
 K|=$-4A'5 K�=$�!?$X        KF$"%+O=Q$. �,$0!w$X KF$�6M+< Ķ %+&=$X K̄ %+&=$X KR$h$0$. 

        ;0$r$w+< �(=$-!?'5$/ K]'o$0!?$U =$�!3$B Ki=;?63$<=$?!-6: $�=$X='�!0$O \u!-$. \F$�6M'j
          �C6"#$8Q!3$W$/ Kk=Q$X$l#$l!0$w6h'( KF$0Q$s!M+< Kc=$3Q$.$/ 6,='Z!?'5 ��$?':!/'#$/

 Kt'(/+8!M$W$/  
 

Şetşâlin şâhûlin hayderahin binûdin sâmin semûmin keyûmin 
besrûın heyşâtin kelümâtın şerabehin hânûğın hânûhın 
mübîratin hetrasün şâtûratün kabîratün şemlün terzâhâke 
limyâmeniyyâfin anşâceyrafetin ve keymâlen mütecerra ve 
evleyakun keytâsin ve şenâlin mübheratin lâ biterdâdehâın ve 
yendârimün ve yebdûlâkın. 
 

      Onikinci bölüm olan “Tayyıl ard” isimli bölümde tamamlandı. 
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O  N  Ü  Ç  Ü  N  C  Ü      B  Ö  L  Ü  M 

 

MÜRİDİ TERBİYE ETMEK 
      Bu bölüm Allah c.c. tan korkan şeyhin salih, ibadet edici, tevbe 
edici ve Müridi terbiye etmek hakkındadır. 
 

      Ey sa’datül a’yan (Yardımcı seyyidler) denizine dalan insan! 
Sen bilki; Sa’datül a’yan beldelerde talebe ashabı ile zevaya dır. 
(Küçük tekke) Evliya için sır nurlarının doğmasına müttali (Haberli) 
olmayı murad edersen, ki Şeyh ebi Medyen hazretleri gibi. 
 

      Sen; Bu sırrı dalgaları çarpan denizden al ve tut. Lakin ben 
sana bu pınarın bazılarını tutmayı emrederim. Çünkü bu yükseliş 
seni rahmana ulaştırır. Bunun için, ben bu kitapta susuzluğu 
gidermek ve ehli irfana hatırlatmak için takriben bunu ayırdım ve 
dedimki: 
 

ŞEYH KAMİL İN SIFATI 
      O şeyhi kamil ki; Sır üzerine hasıl olan güzel ahlakı, tevazü 
(Alçak gönüllü) ve şerefli olup, kibir, ululanmak ve de kıskançlık o 
şeyh de mevcut değildir. 
 

      O şeyhi Kamil ki; Zayıfa acır ve şerife hürmet eder. Marifet, 
edep ve anlayış sahibi, ecdadı taklit edici, fakir ve kimsesizleri 
seven, hafızlara ihsan edici ve her topluma salih olan dostlarının 
hikayelerini anlatır. O toplumu ahiret nimetlerine ve Allah c.c. tan 
korkan için, Allah ın cennette hazırladığı güzelliklere teşvik eder. O 
cemaati aldananlardan olmamaları için Allah c.c. ın azabından 
korkutur. Onlar için dünyayı kötüler. Çünkü dünya kafirlerin 
cenneti, salih olan Allah kullarının ise zindanıdır. O cemaate 
Rasulullah s.a.v. ın hadisi şerifleri ile vaaz eder. O cemaate farz, 
sünnet ve tevhidi öğretir. İşte bu ümmetin efendisi, seyyidil 
ümmetin geniş ve güzel yoludur.  
 

      Bu şeyhin elbisesi sert olmayıp, kıymeti ve bahası azdır. Bu 
şeyhin yemeği sert değil yumuşaktır. Yemeğinin katığı azdır. Aç 
olanı doyurup, kendisine zulüm edeni affeder. Geceleri ayakta 
olup, gündüzleri ise oruçludur. Ahiret işlerinde tefekkürü 
(düşünme) ve seherlerde teheccüdü (Namaz) çoktur. Zikirlerinde 

ise isimlerin sultanı olan 7.4( (Allah) c.c. isminden ayrılmaz. 

Ayıplardan da temizdir. Kalb ile zaman kaydı olmadan Allah c.c. 
ismi onun zikridir.  
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      Bu isim, hissi alemlerden ayrıldığı zaman kudsi marifetlerden 
ve güzel ilimlerin denizinden onun üzerine dökülür. Sonra esrar ve 
meleküt aleminden, semada ve melekütte olan herşeyi görür. Bu 
İsimle Hazreti Ceberuta ulaşır ve en yüksek dereceye çıkar. Melei 
âlâ melâikesi bu Allah c.c. ın dostu nebiyyi muhtarın Halife’sidir 
diye nida eder. Bu ses mahlukatın kulağına duyulur. Onun için 
yeryüzünde kabul ve kalblere muhabbet konulur. Sonra bu zaman 
içerisinde arkadaşlarının önüne geçer ve arşı mecidin sahibi, ona 
sır hibelerinin denizinden döker. Çünkü Allah dilediğini yapandır.  
 

MÜRİD İN SIFATI 
      Mürid’ler üç kısma taksim edilmişlerdir. Fakat bu yediye kadar 
da çıkabilir. Bu şekillerin hangisi olursa olsun hepsi Hazrete ulaşır. 

 

      Birinci vasıf ehli: Mürid’lerin mearifi, rabbani sahibi, günahlar 

dan istiğfara telkin eder. Allah c.c. ın -Fqn#4X6'( no+$ (Hayyül Kayyüm) 

isminin zikrini bir müddet sonra onlara emreder. O zaman onlar, 
gizli olan ehli sırrın makamlarıyla şereflenir. 
 

      İkinci vasıf ehli: Şeyh Rabbani bu müridlerden salik (Bir yoldan 

giden) için, ].(�5!( +�4'!(45 (Lâ ilâhe illallâh) tevhidini telkin eder. O 

mürid için yollar açılır. Sonra -C@%k+q6'( !�!�+a (Melikil vehhâb) isminin 

zikrini telkin eder. O zaman o mürid için perdeler açılır. Mürid bu 
makamda, sevgililerin makamını bulur. 
 

      Üçüncü vasıf ehli: Bu kısım Ğavsı varis’in makamıdır. Onların 

zikri sabah ve akşam sürekli -F(+&6K!56(+3 !24b+;6'((4P@+\ (Ya Zelcelali vel 

ikram) isminin zikridir. O zaman Hazrete varıncaya kadar 
yükseklere çıkarlar.  
 

      Birinci kısım ehli Evliya dandır. İkinci kısım ehli temiz seçkinler 
dir. Üçüncü kısım ehli ise, Allah c.c. tan korkan salih kişilerdir. 
 

      Eğer sen yedi sınıfa kadar artırmayı istersen, ey Şeyh! Eşrafın 
makamına sülük et. Tekkedeki talebelere hizmetle emret. Sınır 
üzerine durduktan sonra, makam için ziyaret eden erkeklere 
hizmette, taam üzerine durmakla ve mabut olan Allah c.c. tan 
korkmakla emret.  
 

      İşte bunlar salih olan Allah c.c. ın kullarının yolunun sıfatıdır. 
Bunlar vasıfların dördüdür. Bunlar çalışmakla ariflerin derecelerine 
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ulaşırlar Avama has makama rahmet eden ve şu ihvandan olan ey 
salik! Aslından olan emre yapış, senin için ibadet doğru olur. Allah 
ve isminden yardım istersen, ifade ehlinden olursun. 
 

      Dördüncü vasıf ehli: Ey Şeyh, bundan sonra sen talebeyi 
ibadet ve çalışmaya, azalarının kuvvetliliğini, müridin şeyhine 
muhabbetinin çoğaldığını ve evradının çok olduğunu gördüğün 

zaman o müride !"#!$%&'( !*+,-$%&'( !.( !"-/!0 (Bismillahirrahmanirrahim) 

telkin et. Allah ın rizasına ulaşmak için gizlide ve açıkta, sabah, 
akşam, gündüz ve gece de zikreder. O zaman kurb (yakınlık) 
kaselerinden içer, ğayb nurlarına bakar. Bundan sonra bu salik 
yüksek derecelere yükselir. Sırrının akışı altında Daire-i ebrar 
(İyiler toplumu) ehlinden, Ahyar (seçilmişler) ın nurunu görür. 
Böylece dördüncü vasıf ehli Daire-i rabbani ehli ve Hazreti nurani 
ehlinin seçilmişleridir. 
 

      Beşinci vasıf ehli: Bunlar yardım edici seçkinlerdir. Bunlarla 
beldelerde yardım istenir. Bunlarla yağmurlar iner. İstiğfardan 

sonra bunların zikri ->@%l4X6'( :̀ !$(+q6'( :>@%x+;6'( 4A@+�-x:_ (Sübhânel cebbârül 

vâhidül kahhâr) zikridir. 
 

      Altıncı vasıf ehli: Bunlar oruç ve kıyam ehlidir. Makam sahibi 

olan şeyh onlara, -F(+&6K!56(+3 !24b+;6'((4P@+\ -s\!̀ +0@+\ -�@%v4}@+\ (Ya Fettah, Ya 

Bedi’, Ya Zelcelali vel ikram) zikri ile telkin eder. Onlar bu zikirle 
Hazreti samadaniyye ye ulaşırlar. Onlar direklerdir. Ulumu irfan 
ehlidirler.  
 

      Yedinci vasıf ehli: Bunlar “Hirsi cami’” makamı olan yedinci 
vasıf ehlidir. Bunlar,halis niyet, çok doğruluk ve hizmetten sonra, 
şeyhten himmeti seçerler. Vakitlerde onların zikri, “Esma-ül hüsna 
nın tamamı, dualar, Kuran dan Ayetler ve gözler uyuduğu zaman 
nafilelerle teheccüt etmektir. 
 

      Bu yedi vasıflarki, bunların makamına ulaşmak kolay değildir. 
Bunların makamına ulaşmak ancak ve ancak zikirlere devam 
etmekle, şeyhi mürebbiye ye hizmet etmekle, onun hakkını ve 
mürid in makamını bilmekle olur. 
 

      Bundan sonra Evliya-ullah ın denizinden onun üzerine dökülür. 
Hazreti Zülcelal de nimetlenen bu toplumu görünceye kadar onun 
için perde açılır. Böylece bu müridi salik in ta’zim ve hürmetle 
Allah yolunda kardeşinin ve nebiyyi malikin makamını bilmeye 
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muhtaç olur. Bu ahlaklarla ahlaklandığı zaman, Melik ve Hallak 
(Bu iki isim Allah ın sıfatıdır) esrarından örtüler kendisinden 
kaldırılır. Meleküt ve Ceberut ta olan şeyleri görür. 
 

      Bundan sonra, Ricalin makamlarına ulaşmayı isteyen kimse 
için beş şart lazımdır. Bunlar: Niyet, Doğruluk, Tevekkül, Reca ve 
Mehabbet tir. Ariflerden bazıları şu altıncı şartıda ilave etmişlerdir. 
Bu şart Allah a ibadette hüsnü zan ile Allah a ibadettir. 
      Tahkik Rasulullah s.a.v. şöyle buyurmuştur: 
 

�7# +�!?$1 +t!8>G:'#'A$B $f$�$/ =$< +R6�!"'# @6o Y(6# KL!@$. @ +R$I'Z'j$/  
 

Essıdku seyfüllâhü fî ardıhü mâ vedaa alâ şeyin illâ ve kataah. 
 

(Doğruluk yer yüzünde Allah c.c. ın kılıcıdır. Onun üzerine bir şey 
konduğunda muhakkakki onu keser). 
 

      Mevlanel Azim c.c. şöyle buyurmuştur: 
 

$H6A�5$%$w+-):# �q69+W z7# Ya6# 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnallâhe yühıbbül mütevekkilîn. 
( Muhakkak ki Allah kendine güvenip dayananları sever). 

      Örneğin şu beyitlerde söylendiği gibi: 
 

         6C%�?'b)A6: $"%+<4()# #%4A'5$/ !8'j       
             6�)~$?6:     6C%+-$s):# $V6< $q)A'b):# #%4̀  

          6c=$U>0:# ;N$X #%4AY5$%$O =$-;&6='o     
                6c'D$r):# 4� +8W60+W m6nY:# @'A$B    
           60W68'b):# =$3>h$" +N)A6B Ya'(6     

             6�6M!I;w:# 6]'̀ 6S !V$B �e;d$3+<        
 

                      Kad ve kelül ümûra lil kayyüm 
                          Liyekşifül kalbe minel hümûmi 
                      Fe innemâ tevekkelû hemmer ricâli 



 ŞUMUSUL ENVAR VE KÜNÜZÜL ESRAR  ---------------------------------------- 165 

                          Alellezî yürîdü zülcelâli 
                       Li enne ilmü rabbinel kadîri 
                          Münezzehün an sıfatıt ta’bîri 
 

                           ( Kayyum için vekil ettiler 
                         Düşüncelerden kalpleri açmak için 
                            Her zaman tevekkül eden o ricaldir 
                         Zülcelali istemek üzere 
                            Kadir olan Rabbimizin ilmi 
                         Tabir sıfatından münezzehdir). 
 

      Reca; Salihlerin hallerindendirki, bununla talep edenler ulaşır. 
Bu reca babına arifler girer. Bundan sonra, “Melikil müteal” 
hazretine kavuşmanın miracı olan mehabbet gelir. 
 

      Şu beyitlerdeki gibi: 
 

          $"='{ !V$<=$W >�#$%$v):# 4];M$9+<    
            $"='{!/'()# +26/=$r+W 6¡=$3$r):# @'A$B      

          =$̂ =$M!.'()# +0>?$�+O 4];M$9+<     
            =$̂ #$/!"'()#$/ 'c%4b+I):# +�4Z!v$O$/       

         4F$""=$M6I):# =$s6s!345 !V$B 4]$B%4Z)b$<      
          4F$"=$.6()# =$s6&/+l !V6< \]$&%4o!8$<        

 

                         Mehabbetül havâssı yâ men târe 
                             Alel cenâhı yücâvizül evtâra 
                         Mehabbetü tüğayyirül eşbâhâ 
                             Ve tahtufül ukûle vel ervâhâ 
                         Maktûatü an künhihel ıbâratü 
                             Medfûnetün min dûnihel işâratü 
 

                         ( Havassın muhabbeti ey uçan 
                             Kanatlar üzerinde hacetleri geçer 
                         Muhabbet karaltıları bozar 
                             Akılları ve ruhları giderir 
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                         Muhabbetin aslından ibareyi keser 
                             Muhabbetsiz işaret görülmüşmüdür). 
 

      Bundan sonra geçen adet adı geçen şartlarla, bu kitapta zikir 
edilen ve bu zikirlerde lazım olan bunu azaltıp çoğaltmamaktır. 
Bunu saymayı inkar edenede iltifat etme. 
 

      Şu beyitlerde söylendiği gibi: 
 

         @6:=$M+O '($/ 60)5�n:=6h $�!?'A$B       
           'b6h      @6:=$I$-):# 6V$B K06S='j Kc!%  

          +R)̀ 6w)j='o 6È!s;3A6: m6nY:# @'A$B      
           +R)o$/ +R$h#$%'� =�M6E$w!9+<         
           #%4Z$M!3$w!16# $�#'n6: m6nY:=6h $�!?'A$B     

            #%4{$0$w!.6# 6R!?':6# =$<$/ !N6X60)56n6:        
             \c=$̂ !/'# !N+X$8!36B �C='b$< =$-'o   
           4c=$3$W 6R6h �0)56� +R': Y(6#         

 

                        Aleyke bizzikri ve lâ tübâli 
                             Bi kavlin kâsırın anil meâlî 
                        Alellezî linnehci faktifhü 
                             Muhtesiben sevâbehü vefhü 
                        Aleyke billezî lizâke istenbetû 
                             Li zikrihim ve mâ ileyhi işteratû 
                        Femâ makâmün ındehüm ev hlün 
                             İllaâ lehü zikrun bihi yenalü 
 

                        (Sana zikir lazım övünme 
                             Yücelmekten kısa sözle 
                        Geniş ve düzgün yoldan git 
                             Sevabını hizmet ederek hesap et 
                        Sana lazım bunu çıkaranlara 
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                             Onların zikirlerini ona şart koşanlara 
                        Onların yanında makam ve hal yoktur 
                             Ancak kendisinin ulaşacağı zikir vardır). 
 

      Bundan sonra, Evliya ve mü’min kullarına hüsnü zan salihlerin 
güzel ahlakındadır.Tarikat ehlinin tacı, hakikat ehlinin imamı olan 
efendim Seyyid ibni Ataullah hikmetinde şöyle buyurmuştur: 
 

67# 604~!�$W !N': $,=;3:# 604~!�$W !N': !V$<  
 

Men lem yeşkürin nâse lem yeşkürillâh 
(İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah c.c. a şükretmeyi bilmez. 

 

      Bundan sonra yolunda olduğumuz takva ehlini Allah c.c. halkın 
içinde gizlemiştir. Bunları ancak o yolun ehli ve nisbeti, hakikat 
üzerine olanlar bilir. Ama fısk, nifak, hased ve kötü ahlaklı olanlar 
arifleri inkar ederlerdi. Salihlere kötü zanla bakarak onların sapıklık 
içinde olduklarına inanırlar. Onların zehirleri iman azlığındandır. 
 

      Seyyid Velid Adnanı yalanlayan Yahudilerden bir taife, kabir 
ehline inanmaz ve onlardan başka bir taife ehlide Hazreti inkar 
ederler. Şühüd, feth ve velayet ehli yolu, marifet ilmi, isimler yolu, 
riza kokusu ve alimleri sevme üzerine açıktır. 
      Rasulullah s.a.v. buyurduki: 
 

@6o 'a=$I6-$w!r$W'( 6a=$3)�6#K�6o=$3+< KN)A6B$/ KF$"%+S +V!E+̂    
 

İsnâni lâ yectimiâni fî münâfikin hüsnü sûretin ve ılmin. 
(Münafıkta şu iki şey olmaz. Güzel suret ve ilim). 

 

      Eserlerde ise şöyle denmiştir: “Münafıkta üç alamet vardır. 
Hased, ehli nisbeti rabbaniye ye kötü zanda bulunmak ve onların 
gıybetini yapmak.”  
 

      Allah c.c. a ibadette çok yakın kul olan Ebu Muhammed Abdun 
et Tunisi dediki: İnsanlardan bir kısmı yollarını şaşırdılar ve hakikat 
ehli yolu üzerinde olduklarını zannettiler. Onlar Allah ın nebisi ve 
rasulü inen kitabı hakiminde zikrettiği kişilerdir. Onlar hakkında şu 
Ayeti Kerime çok güzel bir delildir: 
 

�(=$-!B'# $VW60$E!P'()=6h !N4~4�>M$3+& )u$X )u4j 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h 
Q6o !N+s+?!I$1 Yu$� $VW6nQY:'#!N+s;&'# 'a%+M$E!9$W !N+X$/ =$?!&�8:# 6F%$?$9):# @ 
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 =�I!3+S 'a%+36E!9+W  
Bismillâhirrahmânirrahîm Kul hel nünebbiüküm bil ahserîne 
a’mâlâ. Ellezîne dalle sa’yühüm fil hayâtid dünyâ ve hüm 
yahsebûne ennehüm yuhsinûne sunâ. 
 

(Ey Muhammed! deki: Size amelce en çok kayıpta bulunanları 
haber verelimmi? Dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. 
Oysa onlar güzel iş yaptıklarını sanıyorlardi). 
 

      O sapık ehlinden bir taife gördüm. Zikir ve evradları vardı. Bu 
evradı yoldan sapmış hakikat bilmeyen Şeyh lerinden almışlar. 
Onlara inayeti evliya ehlinin kitabında yazılan isimleri zikrettim. 
Onlar bana alçakça sözlerle hakaret ettiler. Biz evradı bereketi 
insanlar arasında şöhret bulan ve bizim için kerameti açık olan 
Şeyh ten aldık. Bizim için insanlardan birisinden zikir almak için yol 
yoktur. Çünkü şeyh bunu bize yasakladı. Benim için onlar 
hallerinden açık olduki, onların şeyhi vesvese mesabesindedir. 
 

       Sonra ben onlara dedimki; Onun yoluna gitmek için inayet 
ehlinin yolunu göstereyimmi? Sizin için bereket açık olup gaflet 
perdesi kaldırılır. O zaman siz ehli ifadeden olan erkekleri 
görürsünüz. Sizin için bu takva ile feth ve hazreti Celale dönmek 
vasıl olur. Onlar bunu şeyhlerine haber verdiler. Şeyleri onları bu 
meseleden nehyetti ve onlara dediki; Siz benim hallerimi, şeyhimin 
yollarını ve sözümün doğruluğunu bilmiyormusunuz? Sonra onları 
bizi bilmekten ve bizimle oturmaktan men etti. Bizim hakkımızda 
gıybete başladı. O gıybetki; Bizim peygamberimiz s.a.v. onu bize 
haber vermekle haramdır. Sonra onlara acaib ve vakur sözlerle 
konuştu. Onlara yanlışlıklara düşmemek için ben yanlışlıktan 
uzağım dedi. Üstelik benim yanımda batın (Gizli) ilim de var dedi. 
 

      Ey Fakirler! Yanlış olan mektuba iltifat etmeyin. Sonra sıdk ve 
insanlara muhabbet ehlinden oturanlardan bazıları için şöyle 
dedim. İnsanları yoldan saptıran şu zındıktan bana iftira ulaştı. Bu 
cahil zannederimki, ben insanların putçuluğun bilginiyim diye. O 
insanlara ismi a’zamı öğretir. Bu takdirde ümmetlerin kelamından, 
kitaplarda olanı inkar eder. Bu ümmeti ancak sapıklığa götüren bir 
mecusi (Ateşperest) dir. Bu bidat sahibi ve benzerinin halini Allah 
Teala'nın şu Ayeti Kerimesi doğrular: 
 

!E6h67# 6N+X$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# !N 'a%+M$E!9$W+s;&'# !N !3+S 'a%+36E!9+W=�I  
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Q:# +N6s!?'A$B '�$%!9$w!16#6� !N+s?$E!&'�'o 4a='Z!?;�+J!d6̂  $�6�':/4# 67# $0)5 
:#!?;�6# ©'# 6a='Z6̂  Ya 'a/+061=$v):# +N+X 6a='Z!?;�:# $J!d  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve hüm yahsebûne ennehüm 
yahsenûne sunâ. İstahveze aleyhimüş şeytânü fe ensâhüm 
zikrallâhi ülâike hızbüş şeytâni elâ inne hızbeş şeytâni hümül 
hâsirûn. 
 

(Çalışmaları boşa gitmektedirki, kendilerini gerçekten güzel iş 
yapıyor sanırlar. Şeytanlar onlara hakim olmuşturda kendilerine 
Allahın zikrini unutturmuştur. Onlar şeytan taraftarlarıdırlar, iyi bilki 
şeytan taraftarları hep hüsrana düşenlerdir ). 
 

      Ey Fakirler! Size vaad edilen şey uzak oldu. Muhakkakki, şu 
insan talebesini yeryüzünün etrafında gezen, ifade ehlinden olan 
erkeklerin sevgisinden, o talebeyi ifade ve ilim ehliyle oturmayı 
yasaklıyor. Kim buna uyarsa muhakkakki o kişi aldanır ve yoldan 
sapıtır. Bu talebe ahirette bütün hakikatler incelendiğinde, bütün 
yalan ve doğrular meydana çıktığında her şeyi görecektir. Kurani 
Kerim de güzel Mevlamızın buyurduğu şu Ayet teki gibi: 
 

!E6hQ   ?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N   !?'{'# =;&6# =$3;h$" 6N $O$l=$1 =$3=$3 zL#$0$M45$/   =Q$&
#%xA$�'�'o �D?6M;E:# =$&   

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Rabbenâ inna eta’nâ sâdetenâ ve 
küberâ ena feedallû nes sebilâ. 
 

( Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara uyanlarada: Ey 
rabbimiz, hakikat bizler efendilerimize ve büyüklerimize uydukta 
bizi yoldan sapıttılar ). 
 

      Taifenin biriyle zamanın fakirleriyle bir yerde karşılaştık. Onlar 
fuzuli şeylerle uğraşıyorlar ve kendilerini güzel amel içinde 
görüyorlardı. Onları falan kişi kamil ve olgun, falan şu mekanda 
nakıs, falan şuna ulaştı, falan şundan uzaklaştı, bizim şeyhimiz 
kutb, falan ğavs, falan ebdaldandır diye konuşur halde buldum. 
Bunların hepsi haya ve edebin azlığından boş şeylerle 
uğraşmaktadırlar. Ben dedimki: Bu yalancıların halini Allah c.c. ın 
şu Ayeti Kerimesi doğruluyor: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Küllü hızbin bimâ ledeyhim ferihûn. 
Eyahsebûne innemâ nümiddü hüm mâlin ve benîn. Nüsâriu 
lehüm fil hayrâti bel la yeşurûn. Felâ ye’menü mekrallâhi illel 
kavmül hâsirûn.  
 

( Derken onlar aralarındaki (Din) işlerinde fırkalara ayrıldılar. Her 
fırkada kendi ellerindeki şeyle sevinmektedir. Sanıyorlarmiki 
kendilerine verdiğimiz mal ve evlat ile onların hakikaten hayırlarına 
koşuyoruz? Hayır onlar anlamıyorlar. Onlar, Allah ın kendilerini 
aniden yakalamasından eminmi oldular. Allah ın böyle ani 
baskınından, hüsrana düşenlerden başkası emin olamaz).  
 

      Allah c.c. ın kullarına kötü zan ehli üzerine, kötü zan ehli bu 
taifelerdendir. Bunu Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem in şu 
hadisi şerifi çok iyi doğrulamaktadır 
 

'# ;VY�:# Ya6='o ;VY�:#$/ !N45=;W6#6̈ W68$9):# +J'n)5  
 

İyyâküm vez zanne feinnez zanne ekzebül hadîs. 
 

( Siz zandan kaçının, zira zan sözlerin en yalanıdır). “Zan kötü 
kalptendir” denildiği ve şu beyitlerde söylendiği gibi: 
 

            +R+&%+34� !�zL=$1 6L!0$-):# 4u!I6o zL=$1#'�6#   
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                       İzâ sâe fi’lül meri sâet zunûnühü 
                 Ve saddeka mâ ya’tedühü min tevehhümin 
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                      Ve âdî muhıbbîhi bi kavli adüvvihi 
                 Ve esbıh fi leylin mineş şekki muzlimin 
 

               (Kişinin işi kötü olduğu zaman, zannıda kötüdür 
                     Düşüncesindeki alışkanlığı doğrular 
               Düşmanın sözü ile sevgisi alçalır 
                    Şüphe içindeki karanlık gecede sabahlar). 
 

      Rasulullah s.a.v. tan rivayettir ki: 
 

67=6h 6VY�:# �L%+1 _L!@$. >0;�:# $V6< =$-+s'j!%'o $y!?': 6a=$w'A!G$̂  �L%+1$/
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Hasletâni leyse fevkahümâ mineş şerri şeyün sûüz zanni 
billâhi ve sûüz zanni bi ibâdillâh. 
 

(İki hasletki, kötülükte bunların üstüne bir şey daha yoktur. Bunlar 
da, Allah a ve Allah ın kullarına kötü zanda bulunmaktır). 
 

      Fakirler taifesinden bazılarının Din lerini eğlence ve oyuncak 
kabul ettiklerini, dünya hayatının kendilerini aldattığını gördüm. 
Daha sonra, halktan bazı taifelere uğradım. Onlar kendilerini hak 
yolunda olduklarını zannediyorlardı. Kuran harflerini okuyorlar, ilmi 
unutuyorlar, aslını ve marifetini bilmeyip, insanlar arasında bühtan 
(İftira) ile hüküm veriyorlardı. Şeytanın kalplerini kandırmasıyla, 
tarikat ve rakaik (İnce) ilim ehlini inkar ediyorlardı. Evliyanın 
adetinden olan kerametide inkar ediyorlardı. Onlara mahlukatı 
hatırlatmak için, hakikat ilimlerini konuşanın haberi ulaştığı zaman 
tarikatı inkar ederler ve ona insanlar hakkında gıybetle konuşmaya 
başlarlar. Celil olan Allah c.c. yüce Kurani Keriminde bunu onlara 
yasaklamadımı? 
 

!�$W '($/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h =��!I$h !N4~+�!I$h !q$w  
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lâ yağteb ba’duküm ba’dâ. 
( Bazınız bazınızı gıybet etmesin). 
 

      Sonra bu taifeden bazısı bizim meclisimize gelip, bizimle bu 
görüşü tartışmak istediler. Bizleri ahiret işlerinde ve salihlerin 
menkibelerini konuşurken buldular. Ben onlara şu Ayeti Kerimeyi 
okuyarak, ariflerin yanında malum olan işaretle işaret ettim: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul hâtû bürhâneküm in küntüm 
sâdikîn. 
 

( Deki; Davanızda sadık iseniz delillerinizi getiriniz). 
 

      Ben anladımki: İlminden iddia ettiği şeyle bilmediğiyle 
münazaa ve muarazayı istedi. Onun için bizim yanımızda yolu ve 
zahmetleri bilmek için delil vardır. Burada ehli tahkik (Araştıran) 
için eşyadan bir şey yoktur. 
 

      Onlar dediki; Sizin zan ettiğiniz hangi yoldur? Dedimki: Nebinin 
yoludur. O nebiki, siz onun yoluna gittiğinizi zannediyorsunuz. 
Onlar dediki: Eğer, ehli ilim yoluna gidilmezse o yolu kim bilir. 
Dedimki: Sıdk, muhabbet ehli ve ilmi bilen içindir. Bilmeyen için 
değildir. Dediki: Seyyüdül enam ( İns ve Cin peygamberi) ın yolu 
nedir. Dedimki: Namaz, Oruç ve insanlar çok derin uykuda iken 
zikir yapmaktır. Dediki: Zikirlerde Kuran'a eşit varmıdır? Dedimki: 
yoktur! 
      Lakin Peygamberimiz s.a.v. şöyle buyurmuştur: 
 

½7#Y(6# $R':6#'( @6A!M'j !V6< 'a%�?6M;3:#$/ =$&'# +�)A4j =$< 4u$�)o'#  
 

Efdalü mâ kultü ene ven nebiyyûne kablî Lâ ilâhe illallâh. 
 

( Ben ve benden önceki peygamberlerin söylediği şeyin en 
faziletlisi, La ilahe illallah tır). 
 

      Allah Teala Kuran dada şöyle buyurmuştur: 
 

!E6h   ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N   ):# �L=$-!1'()# 676$/ 6N?6̂    =Q$s6h +e%+B!l='o @$3!E+9
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lillâhil esmâ-ül hüsnâ fedûhü 
bihâ. Ve zerullezîne yülhıdûne fî esmâ-ihi seyüczevne mâ 
kânû ya’melûn. 
 

( En güzel isimler Allah'ındır. Onun için Allah'a bu isimlerle dua 
edin. Onun isimlerinde sapıklık edenleri terk edin. Onlar 
yaptıklarının cezasını çekeceklerdir). 
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      Yani bununla Allah'a ibadet edin. Bununla dua ve zikir edin. 
Manasının hududu olmayan şeye kadar rağbet edin. 
 

      Dediki: Siz esma ilmi ehli ve evliya yolundasınız. Tabilerinize 
zikirler öğretiyorsunuz ve onlara gizli zikri emrediyorsunuz.  
 

      Dedimki: Evet. Zikrin hayırlısı gizli olanıdır. Bunun için Allah 
Teala şöyle buyurmuştur 
 

Q!E6h    )�#$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N    $O $�6E)̀ $& @6o $�;h$" !045=�B�0$� 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Vezkur rabbeke fî nefsike tedarru 
an ve hîfeten ve dûnel cehri minel kavli bil ğudüvvi vel asâli 
ve lâ tekün minel ğâfilîn. 
 

( Sabah ve akşam içinden, korkarak, yalvararak, alçak sesle 
(gizlice) rabbini an. Gafillerden olma!). 
 

    Dedimki; Allah Teala kerameti evliyasından dilediğine açıklar. 
Bu kerameti görenin çoğu ehli sıdktan olup, mevhibe-i inayeti 
(Yardım hediye edilen) yalanlayanlar için değildir. 
 

      Mucize: Davaya yakın olan Allah c.c. ın Rasüllerini ve Enbiya 
sını doğrulamak içindir.  
 

      Evliya: Allah'ın yeryüzündeki hayran olduğu kullarıdır. Mahrem 
olanı ancak mahrem sahibi görür. 
 

      Bana fıkıhtan bir mesele sordu. Bende sorusunu cevaplayıp 
şöyle dedim. Eğer sen fıkhı, kaideleri ve ilmi bilseydin aslını 
öğrenip suali çoğaltmakta israf etmezdin. Tartıştığımız her şey 
mücadeledendir. Cidal (Ateşli konuşma) ise marifet ehli yanında 
mekruhtur. Ebu Muhammed'in risalesinde işaret ettiği gibi, Ebu 
Muhammed'ten başka, fıkıh ehlinden olan sözler, aramızda 
geçenlerin benzerini bize ulaştırdılar. 
 

      Üstazül Kutbür rabbani Abdül Kadir Ceylani Kutb'ül Kemal 
diyerek işaret etti. Ve dediki: 
 

             +"$8'b):# $�'j=$1 !/'# +"/+8)b$-):# $8$B=$1 )a6='o  
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                Fein sâadel maktûru ev sâkakel kaderu 
                    İlâ şeyhın hakkun fil hakîkati bâriun 
               Fekum fî ridâhu vettebi’ li murâdihi 
                    Ve da’ küllü mâ min kablü künte tüsânia 
               Ve kün ındehü kel meyyiti ınde muğassili 
                    Yükallibühü mâ şâe ve hüve mutâviun 
               Velâ ta’terid fîmâ cehiltü umûrahü 
                    Aleyhi feinnel ı’tirâda ettenâziu 
               Ve sellim lehü mehmâ terâhü bi zâtikünne  
                    Alâ sünenil hakki ve leyse mevâniu 
               Ve fî kıssatil hıdıri ve mûsâ kifâyetün 
                    Ve fî katlihi zâkel ğulâmu merâfiu. 
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               ( Taktir olunan müsait olur veya sana kader gelse 
                    O şeyhe hakikatte hak açıktır 
               Sen o şeyhin rizasına uy ve muradına tabi ol 
                    Evvel işlediğin şeylerin hepsini bırak 
               Sen şeyhin yanında, yıkayıcının yanındaki ölü gibi ol 
                    Ölüyü dilediği gibi çevirir, o ölü yıkayıcıya uyar 
               Bilmediğin bir şeyde itiraz etme 
                    Sen zatınla gördüğünde teslim ol 
               Hak yolu üzerinde maniler yoktur 
                    Hıdır ve musanın kıssası kafidir 
               Çocuğu öldürmesinde belayı def vardır). 
 

      Dediki: Burada hazır olanlar bana şahit olsunki, ben tevbe 
edenlerden oldum. Sonra ben ona evradı verdim ve çalışmayı şart 
koştum. En kısa zamanda Allah c.c. ın salih dostlarından oldu. 
 

      Burada Ebu Muhammed et Tunisi'nin kelamından, lafzan ve 
manen naklettiğimiz son buldu. Bunu bu bölümde akıl sahiplerine 
hatıra olması için inceledim. Allah c.c. a tevekkül ettim. Dönüş 
yalnız onadır. 
 
 
 
      Onüçüncü bölüm olan “Müridi terbiye etmek “ bahsi de Allah c.c. ın 
yardımıyla tamamlandı. 
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O  N  D  Ö  R  D  Ü  N  C  Ü      B  Ö  L  Ü  M 

 

VAKİTLERİ BİLMEK VE GÖZETMEK 
 

KAMER İN HANGİ BURÇTA OLDUĞUNU BİLMEK 
      Ey kardeş! Sen bilki; Allah c.c. seni ve beni sevdiğine ve 
rizasına muvaffak etsin. Kamer'in oniki burçtan hangisinde 
kaldığını bilmek istersen: İçinde bulunduğun gün arabi ayın kaçı 
ise iki (2) ile çarp. Çıkan yeküne beş (5) ilave et. O da üssüdür. 
Güneşin bulunduğu burçtan başlayarak her bir burca beşer beşer 
(5) vererek, adet bitinceye kadar devam et. Hangi burçta adet 
biterse, Kamer o burçtadır.  
     Örneğin: Ağustos ayının sekizinci günü arabi aylardan Safer 
ayının yirminci (20) günüdür. Güneş ise beşinci burç olan Aslan 
burcundadır. Yirmiyi iki ile çarparız. Yekün kırk eder. Buna beş 
ilave ederiz. Toplam kırkbeş olur. Sonra beşinci burç olan Aslan 
burcundan başlayarak, sırasıyla her burçta beş adet düşeriz. Bu 
adet koç burcunda bitti. Buna göre Kamer o gün Koç burcundadır. 
      Burçlar sırasına göre şu şekildedir: 
1. burç Koç, 2. Boğa, 3. İkizler, 4.Yengeç, 5. Aslan, 6. Başak, 7. 
Terazi, 8. Akrep, 9. Yay, 10. Oğlak, 11. Kova ve 12. burç Balık tır. 
 
KAMER İN HANGİ BURÇTA OLDUĞUNU GÖSTEREN CETVEL 

      Aşağıda gelecek olan Cetvele göre, Kamer'in hangi burçta 
olduğunu bilmek için: İşaret parmağını arabi günlerin bulunduğu 
kısma koy. Baş parmağınıda miladi aylardan hangisinde isen onun 
üzerine koy. Sonra iki parmağınla cetvel beytinde kesiştiği şekilde 
parmağını işaret et. Bu beytin içindeki burç, Kamer'in o an içinde 
bulunduğu burçtur. Allah c.c. muhakkak ki, en iyi bilendir.  
      Daha açık bir izah yapmak gerekirse; Cetvelin soldan ilk hane 
sinden yukarıdan aşağıya doğru arabi ayın günlerini gösterir. Aynı 
haneden soldan sağa doğruda miladi ayları gösterir. O gün miladi 
ayın ve arabi ayın kaçıncı gününde isen cetvelden bulursun. Her 
iki sıranında birleştiği yerde yazılı olan burç ismini görürsün. O gün 
Kamer o burçtadır. Anla! Fehim sahibi ol.  
      Örneğin; Miladi aylardan Kasım ayı, arabi ayında 25. günü. 
Cetvelde soldan sağa doğru Kasım ayını buluruz. Yukarıdan 
aşağıya doğru arabi ayların gününü gösteren 25 i buluruz. Bu iki 
hanenin birleştiği yere baktığımızda o hanede yazılı olan Sünbüle 
burcunu görürüz. Demek ki, Kamer o gün Sünbüle burcundadır. 
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     Bahsi konu olan Cetvel in şekli budur: 
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KAMER İN HANGİ MENZİLDE GECELEDİĞİNİ BİLMEK 
      Kamer'in hangi menzilde gecelediğini bilmek istersen: Arabi 
aydan hariç olan gecelere bak. Sonra güneşin doğduğu 
zamandaki ayın menzilinden hesap ederek başlarsın. Güneşin 
menzili doğmuş olarak görüldüğü zaman bu güneşin ikinci 
menzilidir. 
      Eğer hariç olan ay bitmişse, sen güneşin menzilinden üçüncü 
menzil ile başla. Elinde bulunan geceleri menziller üzerine yürüt. 
Hangisinin üzerinde hesap tamamlanmiş ise, Kamer o menzilde 
gecelemiştir. Anla ve irşad ol. 
 

KAMER İN HANGİ MENZİLDE GECELEDİĞİNİ BİLMEK 
      Sen bunu yapmak istersen; Güneşin menzillerinden üçüncü 
menzilden başla. Bu güneşin menzili Kamer'in hilal olduğu bir 
gecedir. Bu gece her gecede hesaptaki menzil olan ve bedrin 
menzili bulunan gece nihayet buluncaya kadardır. Bu söz: Eğer 
güneş menzilin sonunda olursa geçerlidir.  Ama Kamer hilalde ise 
güneşte menzilin başında olursa senin işlediğin gibidir. Güneşin 
menzillerinden ikinci menzilden itibaren saydıktan sonra, üzerinde 
durduğun menzil ise Bedir menzilidir. Sen! Bu iki neviyi iyi anla. 
Bunların her ikiside doğrudur. 
      Kamerin hangi menzilde olduğunu bilmek istersen: Kamer 
hangi burçta ise o burcun ihtiva ( içinde bulunan ) ettiği menzilde 
konaklar. Örneğin: Kamer Hamel burcunda iken, ilk gün ve gecesi 
Şartayn menzilinde konaklar. İkinci gün ve gecesi Bütayn 
menzilinde konaklar. Kamer Yay burcunda iken Şüle menzilinde, 
Kova burcunda iken Suud menzilinde konaklar. 
 

KAMER İN MENZİLLERİ 
      Kamerin menzilleri yirmisekiz ( 28 ) olup, Kamer bu menzillerin 
her birinde yirmidört ( 24 ) saat küsür dakika kalır. 
      Kamerin yirmisekiz ( 28 ) menzili şunlardır : 
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Şartayn butayn süreyyâ deberân hakah henah zirâ' Nesreh 
tarfeh cebheh harasân sarfeh avvâ semâk ğafir zebânâ eklîl 
kalbe şûleh nüâyim beldeh seıdi zâbih seıdi beli’ seıdis suûd 
seıdil ahbiyyeh ferahı mukaddem ferahı muahhır reşâ. 
      Kamerin menzilleri yirmisekiz harften bir harfe mensubtur. 
Kamerin 28 menzili, harfleri, taksimi, anasırı erbaaya ve oniki (12) 
burca nisbeti şu şekildedir : 
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-----------------------------------------------  İBNİL HAC TİLMİSANİL MAĞRİBİ 180 

 
Terazi 

 
Semak A  

Nun 
 

Toprak 
 

Nahıs 
 

Terazi 
Ğafir 
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Said 
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GÜNDÜZ SAATLERİ BİLMEK 
      Ey Talip! Sen; Saatleri bilmeyi murat ettiğin zaman gölgeni 
adımlayarak ölç. Sonra elde ettiğin sayıya yedi (7) ilave et. Bu 
toplamdan zeval harfini düş. Kalan adedi kırkiki (42) ye böl. Bakide 
kalan geçmiş saatleri gösterir. Bu zevalden önceki zaman için 
geçerlidir. Sen bunu böylece iyi anla. Eğer zevalden sonra ise 
hariç olan gündüz saatlerinden bakide kalandır. Bakide kalanda 
son saattendir. Şunuda iyi bilki, saatlerin miktarı gece ve gündüz 
onbeş (15) derecedir. Her bir saat altmış (60) dakikadır. Dakikanın 
miktarıda İhlas suresini bir defa okumak kadardır. 
      Denildiki: Saatin miktarı iki mil kadar yürümektir. Aynı zaman 
da şöylede denildiki; Bir insanın ikibin (2000) defa nefes alması 
kadardır. Doğrusunu Allah c.c. daha iyi bilendir. 
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GÜNDÜZ SAATLERİNİN İSİMLERİ 
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Eşşurûk. Erreddü Elmenû’. Ettercîl. Elhâcirah. Ezzevâl. 
Ezzahîrah. Elcunûh. Elibrâd. Elasr. Elasîl. Ettıfl: 
 

GECE SAATLERİNİN İSİMLERİ 
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Eşşefak. Elutmeh. Elğasak. Essedefeh. Elcehmeh. Elhazveh. 
Ezzülfeh. Ennehzeh. Essehar. Elfecr. Essubh. Essabâh. 
 

GECE VE GÜNDÜZ SAATLERİ CETVELİ 
      Ey Talip! Sen bilki: Gece ve gündüz amellerinde salih olan bu 
Cetvel oniki (12) saattir. Günlerin ve gecelerin saatleri yedi 
gezegene göre ayarlanmıştır. Her saat bir gezegene mensuptur. 
 

      Örneğin: Pazar gününün ilk saati Şems gezegeni olarak tespit 
edilmiştir. İkinci saati Zühre, üçüncü saati Utarid, dördüncü saati 
Kamer, beşinci saati Zühal,altıncı saati müşteri, yedinci saati 
merih, sekizinci saati şems, dokuzuncu saati zühre, onuncu saati 
utarid, onbirinci saati kamer ve onikinci saati zühal saatidir. Pazar 
gecesinin ilk saati Utarid, ikinci saati Kamer, üçüncü saati Zühal, 
dördüncü saati Müşteri, beşinci saati merih ve altıncı saati şemstir. 
Cumartesi gününün ilk saati Zühal, ikinci saati Müşteri, üçüncü 
saati Merih, dördüncü saati Şems, beşinci saati Zühre, altıncı saati 
Utarid, yedinci saati Kamer, sekizinci saati Zühal, dokuzuncu saati 
Müşteri, onuncu saati Merih, onbirinci saati Şems ve onikinci saati 
Zühredir. Cumartesi gecesinin ilk saati Merih, ikinci saati Şems, 
üçüncü saati Zühre, dördüncü saati Utarid, beşinci saati Kamer, 
altıncı saati Zühal, yedinci saati Müşteri, sekizinci saati Merih, 
dokuzuncu saati Şems ve onuncu saati Zühre'dir. 
 

      Böylece saat oniki (12) ye kadar devam eder. Aşağıdaki 
Cetvelde şu tertip üzere gösterilmiştir. 
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      Saatler Cetveli budur: 
 

 
GECE 
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CUMA 

 
C.TESİ 
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Ç.ŞAMBA 
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Heyecanlan 
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Sevgi ile 
bağlamak 
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Sevgi ile  
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Kada-i  
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MÜŞTER 
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 ŞUMUSUL ENVAR VE KÜNÜZÜL ESRAR  ---------------------------------------- 183 

FAİDE 
       İmam Celaleddin Suyuti'nin Mısır ülkesinde kararlaştırılan 
gölgeye ve düzenlenmiş basamaklara göre kıbti aylara taşınmış 
bir derecedir. Ben bu bilgiyi şerh edenin sözüne göre topladım. 
Kibti aylar şunlardır: 
 

TAZZEHÜ CEBBEN EBDUHİ 
    1. Berhamat: Bunun ilki beş, sonu üçtür. Her beş gün üçte birdir. 

    2. Bermude: Bunun ilki üç, sonu ikidir. Her on gün üçte birdir. 
    3. Bernis: Bunun ilki iki, sonu birdir. Her on gün üçte birdir. 
    4. Beuneh: Bunun ilki bir, sonuda birdir. 
    5. Ebib: Bunun ilki bir, sonu ikidir. Her on gün ise üçte birdir. 
    6. Mesra: Bunun ilki iki, sonu dörttür. Her beş gün üçte birdir. 
    7. Tevet: Bunun ilki dört, sonu altıdır. Her beş gün üçte birdir. 
    8. Babühü: Bunun ilki altı, sonu sekizdir. Her beş gün üçte birdir. 

    9. Hatur: Bunun ilki sekiz, sonu ondur. Her beş gün üçte birdir. 
    10. Keyhek: Bunun ilki on, son yarısına kadar her beş günde 
üçte biri vardır. 
    11. Tuvbeh: Bunun ilki dokuzdur. Bu kitaptan başka Tuvbeh in 
ilki dokuz, sonu ise yedidir. Her beş günde üçte bir vardır. 
    12. Emşir: Bunun ilki yedi, sonu ise beştir. Her beş günde üçte 
bir vardır. Yukarıda geçtiği gibi sonuna kadar böyledir. 
 

YEDİ GEZEGEN 
      Bu ameller geceler için yedi gezegen üzerine geçerlidir. Sen iyi 
anla ve iyi fehim et. 
      Zühal: Bu saatte bir iş yapmaktan sakın. Denildiki, bu saatte 
avlanmak, fidan dikmek, düşmanı yenmek ve üstün gelmek gibi 
ameller yapılır. Bu gezegen Kral’ların gezegenidir.  
      Bu saat nahıs (Kötü) olup, anasırı topraktır. Gecesi müzekker, 
(Erkek) mürekkebi zac (Kara boya) olup, buhuru ise sudan dır. 
      Müşteri: Bu gezegen said olup, şu ameller yapılır. Salah, 
(Fehim) hilm, (Vakur) ilme delalet eden ameller, kardeşler 
arasında konuşmaya, dargınları barıştırmaya ve matluba kolayca 
ulaşmaya yarar. Bu saatte köle ve cariye satın almak iyi değildir. 
      Bu gezegen said olup, anasırı ateştir. Gecesi müzekker(erkek) 
olup, mürekkebi Ihlamur ve Zencar, buhuru ise Cavi dir. 
      Merih: Bu saatte bir iş yapmaktan sakın. Denildiki, bu saatte 
şer ameller yapılır. Hacet talep etmek, kan akıtmak, ayırmak ve 
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düşmanlık gibi ameller yapılır. Krallar ve ileri gelen kişiler bu saatte 
kan aldırır. 
      Bu gezegen nahıs olup, anasırı ateştir. Gecesi müennes olup, 
mürekkebi züncüfür, buhuru ise Ud el tayyib tir. 
      Şems: Güneşin doğduğu birinci saat olan şems saatinde, Kralı 
karşılamak iyidir. Kalpleri celb etmek, hikmetli sanatları işlemek ve 
Altın iksiri yapmak  bu saatte yapılan amellerdendir. 
      Bu gezegen said olup, anasırı ateş, gecesi müzekker ( erkek), 
mürekkebi sarı zırnık ve gülsuyu, buhuru ise Lüban dır. 
      Bazı ülemalar şöyle demiştir: Güneş müennes (dişi) tir. Aynı 
zamanda alemin sultanıdır. Buna Allah Teala hazretlerinin 
“Veşşemsi veduhaha” suresini delil olarak göstermişlerdir. 
      Zühre: Bu saatte evlendirmek, ziraat, muhabbet ve ülfet gibi iyi 
ameller yapılır.  
      Bu gezegen said olup, anasırı toprak, gecesi müennes (dişi), 
mürekkebi beyadıl vech ve buhuru ise mastaki dir.  
      Utarid: Gündüzle karışık sıcak olup, gündüzleri müzekkerlik 
galip gelir. Geceleri ise soğuk ve müenneslik galip gelir. Utarid 
gezegeninde dört unsur da mevcuttur. Bu gezegen mümtezic olup, 
iyi ile iyi, kötü ile de kötüdür. 
      Kamer: Bu saatte her amel yapılır. Kada-i hacet bu saatte çok 
seri bir şekilde gerçekleşir. Bu saat ilim talep edenler ve deniz avı 
için çok iyidir. Bu gezegen said olup, içi soğuktur. Anasırı su, 
gecesi müennes, mürekkebi beyadüz zücac (Beyaz karanfil), 
buhuru ise kündür'dür. Hükümleri inişine göre olup, çözümleride 
nahıs (Kötü) ve said (İyi) menzillerine göredir. 
 

YEDİ GEZEGENİN ŞEREFİ 
      Güneşin şerefi hamel burcundadır. Kamerin şerefi Sevr, 
Utaridin şerefi Sünbüle, Zührenin şerefi Hut, Merihin şerefi Cedi, 
Müşterinin şerefi Seretan ve Zühalin şerefi ise Mizan burcundadır. 
 

BURÇLARIN ANASIRI 
      Koç, Aslan ve Yay burçlarının tabiatları kuru ve sıcaktır. Bu üç 
burca  müsellesatı nariye denir. 
      Boğa, Başak ve Oğlak burçlarının tabiatları kuru ve soğuktur. 
Bu üç burca müsellesatı türabiye denir. 
      İkizler, Terazi ve Kova burçlarının tabiatları nemli ve sıcaktır. 
Bu üç burca müsellesatı havaiye denir. 
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      Yengeç, Akrep ve Balık burçlarının tabiatları nemli ve soğuktur 
Bu üç burca müsellesatı maiye denir. 
 

 BURÇLARIN  VASIFLARI 
      Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarına, Burucu münkalibe 
(Dönen burçlar) denir. 
      Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarına, Burucu sabite ( Duran 
burçlar ) denir. 
      İkizler, Başak,Yay ve Balık burçlarınada, Burucu mümtezic 
(Birleşik, karışmış) denir. 
      Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay ve Kova burçları erkek ve 
gündüz diye itibar olunur. 
      Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balık burçları dişi ve 
gece diye itibar olunur. 
      Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak burçlarına Burucu 
Şimaliye ( Kuzey burçları ) denir. 
      Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarına Burucu 
Cenubiye ( Güney burçları ) denir. 
 

BURÇLARIN GECESİ GÜNDÜZÜ VE CİNSİYETİ 
      Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay ve Kova burçları erkek olup, 
gündüz diye olunmuştur. 
      Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balık burçları dişi olup, 
gece diye itibar olunmuştur. 
 

BURÇLARIN YÖNLERİ 
      Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak burçları burucu 
şimaliye (Kuzey burçları) denir. 
      Terazi Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarına burucu 
cenubiyye (Güney burçları) denir. 
 

GECE VE GÜNDÜZ BURÇLARIN TALI-İNİ BİLMEK 
      Eğer sen bunu bilmek istiyorsan: Talı-in menzilini ve bu talı-in 
hangi burç olduğunu bil. Çıkan ne ise talı’ güneş menzillerinden 
ikinci menzildir. İkinci geçtiği zaman talı’ üçüncü (Cevza) menzildir. 
Böylece talı’ zeval vaktine kadar devam eder. Altıncısı geçmişse 
yedinci menzil mizan menzilidir. Sen bunu böylece iyi anla.  
 

BURÇLARIN TALI’-İNİ BİLMEK 
      Gününden  geçmiş  olan  saatleri al.  Bunu onbeş (15) ile çarp.  
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Bunada bulunduğun günlerden arabi aydan geçmiş olanı ekle ve 
hesabı toplayıp, burçlara göre çıkar. Her burç için otuz (30) ver. 
Otuzdan aşağı kalan adet burçlardan tali’ olanın derecesidir. 
Bunun üzerine hesabı yap. O anda hamel burcundan başla. 
      Aşağıdaki daire de Güneşin menzillerinden intikal ettiğini, aynı 
zamanda menzillerin fasıllarını, o menzillerin tabiatlarını, miladi 
ayları, ayların menzillerini ve de ruhani isimlerini bilirsin. 
      Daire nin şekli budur:  
 

 
 

YEDİ GEZEGENİN DA’VETİ 
      Ey Talip! Bilki; Bu yedi gezegenin ulvi ruhaniyeti ve mülükü 
ardiyesi vardır. Ayrıca bu avanlara hakim olan çok yüce bir da’veti 
de vardır. Ben bu yedi gezegen için, çeşitli da’vetler gördüm. Fakat 
icabeti çabuk olan bu davetten daha iyisini görmedim. 
      Bu da’vetin yedili Cetveli de vardır. Bu cetvele hizmet eden 
Ulvi nurani ruhaniyeti ve süfli ruhanileri vardır. Bunların hepside bu 
işin ehlidir. Bu cetveli ilgilendiren, buna has kullanma şekli vardır. 
Aynı zamanda Cevahiriş şumus kitabında oniki (12) tasrifatı 
(kullanma) vardır. Diğer bir dua daha vardırki, bunun sırrını bana 
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Ebu Muhammed Abdun et Tunisi öğretti. Bu da’veti ve cetveli 
kullandığım zaman, yedi günün Kralları ile yedi ruhaniyeti gördüm. 
Bunlar Cetvelin rakamının yanında buhur yakıldığı zaman hazır 
olurlar. İnsanın istediği hayır veya şer isteklerini çok seri bir şekilde 
yerine getirirler. 
      Ey bu kitabı elinde tutan! Bunu cahillerden ve kötülerden koru. 
Sadece takva sahibi olanlara öğretki, herhangi bir şeyde hayrı celb 
edip, şerride def etsinler. Bunu iyi bil ve bununla amel et. Bunu 
öğren ve öğret. Çünkü bunda en büyük sır, kibritil ahmer ve 
diryakil ekber vardır. Sen anla! İrşad olursun. Muhakkakki Allah 
c.c. doğruyu en iyi bilendir. 
      Cetvelin şekli budur: 
 

              
N R � � � L H  
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Zühal Zühre Müşteri Utarid Merih Kamer Şems 

 

      Yüce da’vet duası da budur: 
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İlâhi eselüke bi azameti ulûhiyyetike ve bi esrârı rubûbiyyetike 
ve bil hâtemi zil erkânil hamsetil mutavvikati bi erkâni melekû 
tike ve bil elfâtis selâsetil câmiati ma’nâ eşşefı vel vetri feş 
şefu küllü mükevvenin ebreztehü kudretüken nâfizetü fil eşyâ- 
is sâniati mâhiyyete eşkâlühüm fez zekeru vel ünsâ şefeun 
ves semâvâtü vel ardu şefeun vel cennetü ven nâru şefeun 
vel levhu vel kalemü şefeunvel arşu vel kürsiyyü şefun ver 
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rûhu ven nefsu şefun ve küllü şeyin ebeda’tehü kudretüke yâ 
kâdiru yâ bedîu rakkamtü bi kalemi irâdetike ve yedi kudretike 
meânî eşşefın ve teferredet bil vahdâniyyeti vel ferdâniyyeti 
feentel vitrul mutlaku ve küllü şeyin fehüveş şeful muhakkıku 
ve eselüke bil elifil memdû dillezî delle alâ kemâli kahrike ve 
ğalebetike likülli mevcûdin ve cealte fî bâtınihi ve ma’nâ 
zâhirihi essehâmel memdûdete bil mîmil müntasimetilletî 
amele devrânihâ fil heybeti fetumiset bis sevâdi anil cîmi liecli 
mâ fîhâ min midâdiz zühâdi vel ıbâdi ve eselüke allâhümme 
bis selemillezî fîhi meânî mi’râcis sebat tıbâkı ve bil elfâtil 
erbeatil müteseyrîne likülli zî kavâimi erbea vel enâmilel erbea 
ve mâ fîhâ minet tevrâti vel incîli vez zebûri vel fürkâni vel 
hâtemi zil erkânis semâniyyetilletî tüşîru bitırâzi meânîhâ ilâ 
sırrı hameletil arşis semâniyyeti ve hiye ebced hevvez hutti 
kelemen sa’fas karaşet sehaz dazağ ve bil hâil mukavvise 
tilletî hiye kâimetü merkezil ihâtati ve tüşîru bi esrâri acâibi bi 
dâiahâ ve devrânâha ilâ ma’nel ulûhiyyeti fertefeat ve dâret 
minel ulivvi iles süfli kemâ irtefa’te fil meleila’lâ ve dâre fî 
ihâtati ılmike ve emriken nâfizi fil mükevvinâti fe eselüke 
allâhümme bi fâil ferdâniyyeti ve bi cîmil cemâli ve şîniş 
şehâdeti ve sâ-is senâ-i alâ kemâli celâli vasfi ulûhiyyetike vel 
bâbil a’zamillezî hüve bâbü tevbetike ve bi zâiz zuhûri 
lienneke entez zâhiru fî külli şeyin fekad zahera sırrı sunıke fî 
bedâiı mükevvinâtike ve bi hâil hafiyyâti yâ alimel haffâya ve 
yâ hâlikul berâyâ ve yâ birruz zekâti seeltüke en tefîda alâ 
bihâran min ulûmi kudsike tetelâtamü emvâcühâ alâ meârife 
bisâiri kalbî fetentıku küllü cârihatin minnî bisırrı ferdâniyyeti 
feinnî eselüke bi ismikel ferdi en lâ tezernî ferden ve ente 
hayrul vârisîne ve bi ismikel cebbâri en lâ tüsallite aleynâ 
cebbâran anîden ve lâ şeytânen merîden yâ câbirul azamül 
kesîru icbir sefînete ahvâlî feinnehâ kadğaraktü fî bahri 
zunûbî ve hatâyâyi lîma hübbet aleyhâ rîhu kabîhı efâlî ve 
akvâli inkeseret febicûdike yâ kerimü erğıb min kemâli 
ıhsânikes sâbikı ileyye kable ve cûdî fil mükevvinâti cüd bi 
ğufrânike ve ersil alâ evzâri ve sefînete kabîhı ahvâlî hebûbe 
riyâhı rahmetikelletî ve siat küllü şeyin feinnî lâ ercû illâ ente 
yâ şekûru ev zi’nî en eşküra ni’metekelletî enamte aleyye ve 
alâ valideyye ve en a’mele sâlihan terdâhü ve edhılnî bi 
rahmetike fâ ıbâdikes sâlihîne feeşküruke kemâ yenbeğı li 
cemîli sıfâtikel aliyyeti ve eselüke yâ sâbitu yâ tevvâbü en 
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tetûbe alâ min cemîı ev zârî ve tetekabbel amelî ve teblüğanî 
âmâlî ve süâlî feinnî raeytü halkan kesîran belağtehüm 
âmâlehüm ve etla’tehüm minel ednâ ilel a’lâ beyne avâlim 
halkıke ve melekte lehümür rikâbe ve kalledtehüm seyfe 
nasrike ve elbestehüm hulelen min heybetike ve cealte lehüm 
elsinetehüm hikmetike fehada’te liulivvi deracâtihim bikel 
a’nâka ve enteşera zikruhüm fil âfâkı febi hakkıke alâ hâülâ-i 
ve bi hakkıhim ledeyke en tu’tînî mâ a’teytühüm ve teblüğanî 
mâ belağtühüm ve terfeu makâmî kemâ rafa’tehü lehüm ve 
melliknî erikâbe kemâ melekütühüm ve kallidnâ seyfe hımâye 
ti nasrike kemâ kallidtehüm ve elbisnî hulelen min senâ-i dıyâi 
cemâli celâli heybetike fetahda’ lî bihâ rikâbel avâlimi ve usûle 
bi nasrike ve ızzeti kahrike ve ğalabetike fil ekâlimî hattâ 
üşâhide fî mekâmi azameti ulûhiyyetike külle mâ kâne fil asri 
min havâdisi mahlûkâtike ve tebhürul ukûle sümme 
tetehayyera fî azîzi sunıke ve tedbîri hikmetike ileyye 
feteşahhasu lî bikel ahdâka ve tenhafidu birafike ileyyel 
cebâhi vel a’nâkı ve yehrûlûne bi sürati ileyye ve ilâ mekâmî 
bi rahmâniyyetike ve attıf aleyye akdâmel ahlâkı ve sekkin 
mehabbetî ve heybetî elletî elbestenîhâ fil efideti fî cemî-ıl 
âfâkı yâ âlimen bi ahvâlî ve mâ fî damîrî ileyke suâlî yâ zâhiru 
ezhirlî ifâdete esmâ-ike ve münâcâtike bi bedîı envâri ebrâri 
esrârike ve ezhir aleyye âsâra ubûdiyyetik ve heblî yâ 
vehhâbü hikmetike feinnî raeytü min vakfi bâbul meliki ve 
talebid duhûli sümme nâdâ bi ismil meliki bituzellülin ve 
hudûın feedhaltehü vüzerâel meliki ve hicâbihi ilâ hadaratihi 
feyübelliğûnehü ındel halîfeti mâ temannâhü ve ente evlâ bi 
zikrinâ feinnî vâkıfün bi bâbike münâdin bi ismike yâ men 
hüve zâhirun fa’lühü fî külli şeyin icalnî min ehliz zuhûri ve 
belliğnî meniyyetî ve ecib da’vetî yâ men yücîbül mudtarra izâ 
deâhühâ ene abdüke muhtâcin ilâ mâ ındeke fekîrun minel 
hasenâti bâsitun yedel fâkati hâmilüz zikri beynel verâ icalnî 
minel küberâ-il a’leynil muhtesîne bil melikil kebîri felâ ercû 
zâlike bi ılmî minke illâ bi cûdi ihsânike ve emânetike alâ 
mahlûkâtike feinnî eselüke ulivved deracâti fid dârayni kemâ 
alimte ve hakkate ve eykante bi enneke tüızzü men teşâ-ü ve 
tüzillü men teşâ-ü biyedikel hayru inneke alâ külli şeyin kadîr. 
Ve hâşâke en teruddenî hâiben yâ men biyedihi melekûtü külli 
şeyin eselüke bi külli ismin hüve leke ve bi zâtikel aliyyeti ve 
bi vechikel azîmi en tüsahharalî errûhâniyyetel müvekkilîne bi 
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felekiş şemsil müdîrîne havlehâ ve hüm yahmidûneke ve 
yüzkürûne ismekel hakîme elhasîbe feerselte aleş şemsi sırra 
esmâ-ike fekâne aleyhim mahrûkâtin teşleu esrârühâ berden 
ve selâman ve yümüddûne meahâ külle leyletin hattâ tescüde 
tahte sâkıl arşi liazameti mülkike ve rubâbiyyetike fekulte fî 
kelâmike veşşemsü tecrî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul 
azîzil alîm. Ve bil aynil hamietilletî tağzübü fîheş şemsü mines 
sırrı ve bil kutbil vahdâniyyü ellezî yahduru bi zâtiken 
nûraniyyeti ınde tulûış şemsi ebeden ve bi men kâne meahü 
fid dâirati vahdâniyyeti ve hadura bihil muhtesavvune min 
ıbâdikellezîne istafeytehüm min beyni evliyâike ve hümül 
evtâdül erbeatüllezîne bihim erseyte dıyâcîce mahlûkâtike ve 
sekente ravatehüm ve ecibte bihim fil cihâtil erbeati mined 
dünyâ duâe ıbâdike ve bil harsi vel ğavsillezîne yesteğâsü 
bihim fiş şedâidi ven nevâzili kâfete mahlûkâtike ves sebîne 
raculen ellezîne yahdurûne külle yevmi ınde tulîış şemsi alâ 
mahlûkâtike fil felekir rabiı ve yenadûne halfe savtir 
rûhâniyyeti vel melâiketil kerûbiyyine bi ismikel kaviyyi 
fetemedühüm bi kuvvetin zâlikel ismi feyücürrûne mecrâ 
eşşemsi fil fülki bisürati ta’zîmen li ismike yâ kaviyyü 
emiddenî bi kuvvetin minke ve sehhirlî rûhâniyyeteş şemsi 
sultanetel avâlimi ve reîsühüm rukyâîl aleyhisselâm ve sehhir 
allâhümme rûhâniyyetel kameri ve reîsühüm cebrâîl feinnî 
seeltüke bin nûril muveddiıl müstedî-ı fî dâretil kameril 
muktebisi min nûri habîbike ve safiyyike ve hâtemi enbiyâ-ike 
seyyidinâ Muhammed in sallallâhü aleyhi ve selleme fil leyleti 
elletî hebeta fîhel kameri mines semâ-i li icâbeti da’vetike ve 
ta’zîmike fe enşakka nısfeyni ba’de en aktebise min nûri 
kalbihi nuran ve dıyâen febihakkı hâzen nebiyyil kerîmi ve 
âlihi ve ashâbihi ve küllü menit tebea minhâcehü ilâ yevmid 
dîni ve küllü rasûlin ve nebiyyin min benî Âdeme ilâ seyyidil 
âlemîne en tüsahhıralî yâ Allâhü errûhâniyyetel ulviyyete ves 
süfliyyetellezîne yahdümûned derâriyyes sebate yefalûne 
külle emrin ürîdühü eyne rûhâniyyeti felekil merîh ve 
reîsühüm semsemâîl ecîbû da’vetî vahdurû entüm ve 
ruhâniyyetü feleki utârid ve reîsühüm mîkâîl ve rûhâniyyeti 
felekil müşterî ve reîsühüm sarfeyâîl ve rûhâniyyeti felikiz 
zührete ve reîsühüm anyâîl ve rûhâniyyeti felekil mukâtil ve 
reîsühüm elhâkimü alel emlâkil ulviyyeti sâhibül felekis sâbiı 
vel ılmil câmi-ıs seyyid kesfeyâil aleyhisselâmü eselüke ilâhi 
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bi hakkir ruusâ-is sebati ve mâ kâne meahüm minel ervâhır 
rûhâniyyeti vel ecsâdil muhtehideti hâülâ-i min külli zî rûhın 
ve nefsin entümüddenî bilübsil hasseti min ıbâdike ve evliyâ-
ike hattâ ekûle liş şeyin kün feyekûne bi kudretike innemâ 
emruhu izâ erâde şeyen en yekûlelehü kün feyekûn 
fesübhânellezî biyedihi melekûti külli şeyin ve ileyhi turceûn. 
Akbil eyyühel emîru müzhibe sâhibil libâsil asfer vel livâil 
asfer vel feresil asfer ente ve cünûdike ilâ meclisî akbil 
eyyühel emîru mürrete sâhibil libâsil ebyad vel livâil ebyadu 
vel feresil ebyadu ente ve a’vânüke vefal mâ emartüke bihi 
akbil eyyühel emîru bürkâne sâhibil libâsil ezrakı vel livâ-il 
ezrakı vel feresel ezrakı ve ente ve ehli memleketike vemtesilû 
emrî akbil eyyühel emîru şemhûreşe sâhibil libâsil ahdari vel 
livâ-il ahdari vel feresil ahdari ente ve ehli bisâtike ve esriû ilâ 
mâ da’vetüküm ileyhi akbil eyyühel emîrul ebyad sâhibil 
libâsil ağberillezî ıhteleta libâsühü beynel beyâdı ves sevâdi 
livâühü ağberu ve feresühü ağberu ahdır meclisî vesma’ 
da’vetî ente ve kavâdike akbil yâ seyyidid dâireti ve melikil 
mülûkis sebati sâhibil libâsil esvedi vel livâ-il esvedi vel 
feresil esvedi vel ceyşil esvedi vefal mâ emertüke bihi ente ve 
vüzerâüke ve hıcâbüke ve men kâne tahte tâatike ve 
memleketike minel asâkiri vel cünûdilleti lâ yuhsâ lehâ 
adedün ve mahtevâ aleyhi sultânüke ve halîfetüke minel 
afârîtet tayyârati feinnî aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhul 
ulviyyetü ves süfliyyetü bi yevmil ahadi ve mâ kâne fîhi ve mâ 
yekûnü ve aksemü aleyküm bi yevmil isneyni ve mâ halaka 
fîhi ve men mâte fîhi ve küllü şeyin minel a’mâlis sâlihati 
kânet fihi ve avecet fihi ve aksemü aleyküm bi yevmis sülâsâ-i 
ve mâ ahdesellâhü fîhi min a’mâlil halkı ve ahvâlihim ve 
aksemu aleyküm bi yevmil erbeâ-i ve mâ cealallâhü fîhi minel 
meknûnâti ve ezhera fîhi minel âyâti ve aksemü aleyküm bi 
yevmil hamîsi ve mâ enzele fîhi alâ evliyâ-ihi minel ılmil 
muktebisi ve aksemu bi seyyidil eyyâmi bi yevmil cumuati ve 
mâ enzelellâhü fîhi min hayril mü’minîne min ıbâdihi ve min 
nukmetiz zâlimîne min mahlûkâtihi ve bi yevmis sebti ve bil 
istevâ-il ma’lûmi fîhi bil kahri vel ğalebeti ves seyâdeti li 
rabbinâ alel arşil mecîdi mea azamet. Cürmil arşi ve zâtihi 
fekülle mâ aksemtü bihi aleyküm yâ ashâbe ehlil cüdûli ve 
da’vetil kevâkibis seyyâreti. Eyne mâ tekûnü ye’ti bikümullâhi 
cemîâ. Da’vetüküm eyyühel ervâhıt tâhirati ilâ icâbeti da’vetî 
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bi hakki hâzihid derâris sebati eynel ervâhıl ulviyyetillezîne 
yahdümûne dürereş şemsi ashâbül felekir râbiı akdümû 
vahdurû meclisî eynel ruhâniyyetillezîne yahdümûne dürerel 
kamera erbâbül felekil evveli ahdurû mekâmî hâzâ 
barakallâhü fîküm ve aleyküm eyner ruhâniyyeti dürerel 
merîhı ehle felekil hamîs eyner rûhâniyyeti utârid ehle felekis 
sânî eyner rûhâniyyetil müşterî ashâbel felekis sâdisi eyner 
rûhâniyyetiz zührete ashâbel felekis sâlisi eyner rûhâniyyeti 
keyvâne ashâbel felekis sâbiı ahdurû bi ecmaaküm bi 
huyûliküm ve rummâtiküm ve tubûliküm ve cünûdiküm 
vahdurû meclisî vesmeû hıtâbî vefalû mâ emertüküm bihi min 
külli mâ ürîdü bi hakkil eyyâmis sebati ved derârîs sebati vel 
mülûkis sebati ver rûhâniyyetis sebati vel hurûfis sebati 
akbilû ve lâ tenfirû. Vemâ emrinâ illâ vâhidetün kelemhın bil 
basar. Ev hüve akrabü innallâhe alâ külli şeyin kadîr. 
 

       Bu da’vetle amel etmenin şekli: İkinci cüzde, Onyedinci bölüm 
olan “Hıdmetel Cin” babındaki şartlara göre halvete girersin. 
Halvete girmeden önce, iftar vaktinde gümüş bir levha üzerine adı 
geçen Cetveli nakş edip, halvette iken cetveli karşında görecek bir 
şekilde asarsın. Sağ avucunada zaferan ve su ile adı geçen cetveli 
yazarsın. Halvete girdikten sonra oruçlu olarak her farz namazın 
arkasından yedi (7) defa Azimeti okursun. Okuma esnasında da 
Cavi, Senderus, Lübani zeker, Kafur, Zaferan, Sent ve Mastaki 
buhurlarını yakarak tüttürürsün. 
 

      Ey Allah için kardeşim! Yedinci gün adedi belli olmayan Asker 
lerin senin önünde hazır olduğunu görürsün. Askerlerin yanındada 
yedi Mülükü ve yedi Ruhaniyeti de görürsün. Sana selam verirler. 
Sen onların selamını al. Onlar sana şartlarını söyledikten sonra 
ahitlerini al. Onlardan hergün için, güçlü ifritlerden senin işlerini 
görmesi için yedi (7) arkadaş iste. Onlar sana o yedi ifritin ismini 
söylerler. Sende o yedi İfritin isimlerini bir kart üzerine yazarsın. 
 

      Bundan sonra dünyevi işlerden herhangi bir hacetini gidermek 
istediğinde, o isim yazılı kartı, dördüncü bölüm olan “ Altın ve 
gümüş madenlerini çıkarmak” bölümündeki Tenkar ile buhurlarsın. 
O günün hadimi göz açıp kapamadan daha kısa bir sürede senin 
önünde hazır olur.  
 

      Hayırları celb etmede ve kötülükleri def etme işlerinde 
kullanırsın. Tevfik Allah Teala dandır. 
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      Bu kitapta zikredilenleri cahil, münafık veya basireti kör olanlar 
inkar ederler. 
      Bu sözlerimin benzerinide şu beyitlerde söyledim. Beyitlerimin 
manasıda sıdk (Doğruluk) ve reca (Ümit) ehlinin üzerine cereyan 
edip, bununla Naim darına ulaşır.  
      Beyitler bunlardır: 
 

          =$s6h=$<%+U!0$O$/ Kt!86S#'� $�!345 )a6¬'o      
          6J$"=$-):# $@6�='j 6t!8>G:#$/ =$U;0:# Ya6¬'o    
         =�j!86S !V4~$W !N': !V$<$/     KN6A!E+-6h $y!?'A'o   
         KJ6"=$X 4]'�!d$& 6"=Ỳ 4~):# $V6< 6R?6̀ 'o     
            =$U;0:# @':6# @$-!3$W 6VW>8:# #'n$X +=$s!36-'o     
          $q6X#$%$-):# @;w$̂  6q!?$�):# 6c=$96h !t>8$S$/   
          $�6:=$-6: m6/!0$W 6"='�©)# @6o zL=$U #'n'5       
           Kq6�$06: =�b$̂  6N)A6I):# 6u!X'# +"%+s!-+U$/   

           +e$l#$"'# !V$< �86g='j �t!86S$/ _L=$U$"      
           �q6U#$/ 6]'b?6b$9):# @6o Kc#$%$& �u4~6:   

            +R+I?6-$U �L=$U;0:# 6R?6o !V4~$W !N': !V$<$/     
         :='o +R4A!W$/=$?'o   6J6�#$%'~):'# m$/)�$< +"=;3  
           ��6o=$3+<$/ �06o='5 Y(6# $%+X=$-'o     
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          6q6X#$%$-):# 'u!X'# 6N)A6I):# 4u!X'# +J�n'~+W   
                      Fein künte zâ sıdkın ve tercûmâ bihâ 
                  Feinner recâ ves sıdkı kâdıyel mârabe 
                      Ve men lem yekün sıdkan feleyse bi müslimin 
                  Fefîhi minel küffâri nezğatü hâribün 
                      Feminhâcü hâzed dîni yenmâ iler recâ  
                  Ve saddık bi hâlil ğaybi hattel mevâhibe  
                      Kezâ câe fil âsâri yervî limâlike 
                  Ve cumhûru ehlil ilmi hakkan li râğibin 
                      Recâün ve sıdkun kâidün men erâdehü 
                  Li külli nevâlin fil hakîkati vâcibün 
                      Ve men lem yekün fîhir recâü cemîuhü 
                  Feyâ veylühü fennâru me’vâ el kevâzibi 
                      Femâ hüve illâ kâfirun ve münâfikun 
                  Yükezzibü ehlül ilmi ehlel mevâhibi. 
 

                    ( Eğer, Sıdk sahibi isen ve sonuç istersen, 
                Bilki! Sıdk ve ümit bütün arzuları gerçekleştirir, 
                    Kimki sadık değilse, gerçek müsliman değildir, 
                Çünkü o kişide küffarlık damarı vardır, 
                    Bu dinin yolu recaya (Ümit) meyillidir, 
                Ğayb haliyle bile mevhibelere inan, 
                    Eserlerde olduğu gibi Malike rivayet edilmiştir, 
                İlim ehlinin çoğunluğu isteyen için haktır, 
                    Ümit içinde isteyen lidere inanmaktır, 
                Hakikatlere nail olmak için vacib'tir, 
                    Her kimde ümitin hepsi bulunmazsa, 
                Onun için ne kötü! Çünkü ateş yalancıların yeridir, 
                    Çünkü o kafir ve münafıktır, 
                İlim ehli mevhibe ehlini yalanlar). 
 
 
 
 

BİRİNCİ CÜZ ÜN SONU 

      Bundan sonra gelecek olan, İKİNCİ CÜZ DÜR. 
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O  N  B  E  Ş  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M 

 

NEVİLERDEN ÇEŞİTLİ MESELELER 
      Bu onbeşinci bölüm çeşitli meseleleri içerisinde toplamıştır. Bu 
kitabın ortasında, sanki cesetteki kalp, madendeki hazine, iyiler 
bahçesindeki çeşitli çiçekler gibidir. Çiçeklerin kokusu dağılmış ve 
meyveleri toplanmak için olgunlaşmıştır. Olgunlaşmış bahçeye ve 
toplu sırra girmek isteyen kişi, kendine en yakın olan meyveleri 
koparmalı ve sevgi pınarlarından içmelidir. Allah c.c. a, verdiği 
nimetlere, yeteneklere ve de insana harflerin sırrının havassını 
verme faziletine hamdetmelidir. Allah c.c. daha iyi bilendir. 
 

BİRİNCİ KONU 
 

TEMYİL VE TEHYİC 
      Erkeği karısına veya kadını kocasına muhabbet, temyil (meyil 
ettirmek) ve tehyic (heyecanlandırmak) etmek istersen: Yedi (7) 
Karınca yuvasından, baş ve işaret parmağınla toprak al. O toprağı 
bir levha üzerine serip, toprağın üzerine: 
 

+�!?'b):'#$/ $�!?'A$B�]$&'D4o=$W !V6< '];M$9$< )a'D4o=$W  
 

Ve elkaytü aleyke yâ fülân mehabbete min yâ fülâneh. 
 

yaz. O toprağı matlubunun yatağına, Pazartesi veya Cuma gecesi 
serp. Aşağıdaki Hatemi Ayet ile birlikte yazıp, güzel kokulu bir 
buhurla buhurladıktan sonra, bu vefki üzerinde taşırsan, yedi gün 
dolmadan matlubunda olan acaiplikleri görürsün. Çoçuğun anne 
sine, gezegenin burcuna tabi olduğu gibi o matlup talibe tabii olur. 
Sen! Bu meseleyi iyi anla. 
      Yazılacak hatem ve Ayeti Kerime budur: 
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6N!E6h 67#         !N4~$3!?$h 'u$I!r$W )a'# �7# @$E$B 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#  $V!?Q$h$/ 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Asallâhü en yecale beyneküm ve 
beynellezîne âdeytüm minhüm meveddeten. 
 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Umulur ki Allah sizinle o 
düşman olduklarınızın arasında bir dostluk meydana getirir. 
 

İKİNCİ KONU 
 

AŞK HAKKINDA 
      Bir kimse karısını ister, karısıda istemeyip, kocasından kaçar 
ise, kadının sağ ayağı altından biraz toprak alır ve toprağı alırken: 
 

+�)n$P'# $�6M)A'j�]$&'D4o=$W $�!?'A!U6" $�!9$O !V6< $�6A)b$B$/   
 

Ehaztü kalbike ve aklike min tahte ricleyke yâ fülâneh. 
 

(Ey fülan! Senin ayağının altından kalbini ve aklını aldım). dersin. 
Sonra aşağıdaki duayı bir kağıt üzerine yazıp, toprağı o yazdığın 
kağıdın ortasına koy. Kağıdıda güzelce dürdükten sonra, matlubun 
evine yönelik bir ağaca as. Eğer bu yazdığın hirzi matlubunun saçı 
ile ağaca asarsan, amel daha makbül ve güzel olur. Matlubun 
nerede olursa olsun, çok seri bir şekilde seni bulur. 
       Kağıt üzerine yazılacak dua budur: 
 

+�!M$̂ '#   $�#;"'�$/ =$s6M?6M$̂ ']$&'D4o      6R!?'A$B !�$U=$X$/ +e=;3$< +R!O$8$<'#$/ +e#$%$X 
  'a=$r$?$X6L=$-):#         6RQ6O;l$%$-6h !�Q$̂ =$h'#$/ 6R>M+96h !�'b'Z$&$/ 60!9$M):# @6o 

$/6R6b!�6B 6w'A!S+/$/     6?!-$O$/ 6�)Z$B$/ !l6/ )u6S$/ 6R  6u?=$s$h=$U'�'o 6c%+M'b):=6h 
b):'#$/ 6u!?$-):#$/zQ@  6R>M+̂  zL=$3$1 =$s!?'A$B$.$/Q$J#$0 6R6w$&=$3$̂  6RQ6̀ )Z$B$/ 

        $�)A'5$/ !8'j m606̀ !3$O'($/ @6A6M)j'# ']$&'D4o 6�!36h ']$&'D4o=$W$�!?'A$B ):#  '�6.=$3$-
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):#    6];?61$8!36s):# $C%4A+I):#$/ 6];?M6&#$0!M6I:#$/$ºW6"#$%;w  $O$/ 6];W60!9>E:#    =Q$s6h )uY5$%
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$O#%4AY5$% +"=$W /6];?6&=$̂  6h $H>�:#      6]Q$¼6d$I):# 6e6nQ$X 6C#;8+v):#$- 6]Q$h%+w)~ 
+0+�!̂ #$/)o6# 6]$B=YZ:=6h 6u!�'̀ )A6: !N+X/#%4A$I =$< 'a/+0$<![+O  

 

Ehabtü ve zerrâte habîbiha fülânete hevâhü ve emedethü 
mennâhü ve hâcet aleyhi heyecânel mâ-i fil bahri ve netakat bi 
hubbihi ve ebâhat bi meveddetihi ve ışkıhi ve vusletihi ve sıl 
vid ve atfi ve temyîli feecâbehâ bil kabûli vel meyli ve elkâ 
aleyhâ senâ-e hubbihi ve şerâbe hanânetihi ve atfihi yâ 
fülânete binti fülânete akbilî ve lâ tenfirî kad vekelte aleykil 
menâşitel ıbrâniyyeti vel ulûmel hindesiyyeti vet tevârîhas 
sihriyyeti ve tevekkel bihâ yâ abden nâri fein ğibet anhâ ev 
mitte tevekkelû bihâ bi ecmeaküm yâ ehle bisâtı mülkihi ve 
kavâddi cünûdihi ve huddâmi azâimihi eyne sâhibül bağaletil 
hamrâ-illezÎ lehü sebate ruûsellezÎ ye’til insâne fil yevmi bi 
tahbîli aklihi ve yahtıfü aklel uruşi bi şâmi şâmi âhin âhin 
tevekkelû yâ rûhâniyyetiş şîne bi huddâmi hâzihil azîmetil 
mektûbeti vahdurûhüm lil fadli bittâati ifalû mâ tü’merûn. 
 

      Ama bu duayı arabi ayın ilk Pazartesi veya Perşembe günü 
yazarsın. Ayrıca yazdığın hirzi Cavi veya güzel kokulu bir buhur ile 
buhurlayıp, yazdığının üzerine aynı duayı yedi (7) defa okur ve 
toprağıda içine koyup ağaca öyle asarsın. 
 

      Ben bu meseleyi bazı arkadaşlarıma söyledim. Onlarda bunu 
kullandılar. Bana, aşık olanı maşuka mıknatıs taşının demiri çektiği 
gibi amelin sahih olduğunu söylediler. Bundan çok mallar 
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kazanmışlar. Bunu bir erkeğin sevipte, evlenmek istediği kadın 
içinde kullanırsın. Eğer ayağının altından toprak alamazsan 
toprağı evinden alır ve daha önce zikrettiğimiz şekilde yaparsın. 
 

      Allah c.c. tan kork ve zikrettiğimiz şeyler haricinde kullanma. 
Zaten bunu kötülükte kullanırsan, icabet haram olup, yapmış 
olduğun amel kesinlikle gerçekleşmez. 
 

      Karı koca ve bunun gibi şeyler arasındaki muhabbeti şeriat 
mübah kılmıştır. Bu kitapta bulunan her mesele doğrudur ve 
hepside defalarca tecrübe edilmiştir. Bunun hepsi vehbi ilimdir. 
Ben bunu şeyhlerin elinden aldım. Bu şeyhler de el ulumil nuraniye 
vel esrar il Rabbaniye ehlindendirler. 
 

      Ben ömrümün yaklaşık kırk (40) senesini bu ilimleri talep 
etmekle geçirdim. Bu ilmin talebi için Sudan beldesine gittim. Allah 
Teala nın benim için ayırdığı kısmetimi oradan aldım. Daha sonra 
Peygamber efendimiz s.a.v. in kabrini ziyaret etmek için Hicaz'a 
gittim. Peygamber efendimiz s.a.v. insanları ilme teşvik etmiş ve 
“İlim Çin de dahi olsa arayın demiştir”.  
 

      Bu ilim mübarek ve aziz bir ilimdir. Menfeatları belirmiş ve 
bereketi kapsamıştır. Bil cümle ben bu kitabımdaki meseleleri 
ancak istihareden sonra yazdım. Hariçten bu kitabıma hiçbir şey 
koymadım. Mevlayı Kerimden yardım babı için kapım çalınmıştır. 
Allah c.c. herşeye kadirdir ve icabette seridir. 
 

ÜÇÜNCÜ KONU 
 

KABUL OLUNMAK HAKKINDA 
      Her görenin seni sevmesini, erkeklerle kadınların akıllarını celb 
etmek ve onların alemlerini kendine musahhar etmek istiyorsan, 
bu tiryaki ekberi yap. Bu amel sütteki kaymak, cesetteki ruh gibidir. 
 

      Ey Talip! Sana kalpleri cezb etmen için bir cetvel koydum. Bu 
cetvel ile talip matlubuna kavuşur. 
 

      Bunun için: Pazartesi günü birinci saat olan Kamer saatinde bu 
cetveli ( Vefk ) yazarsın. Eğer, hilalin nuru fazla iken ( Bedir de ) ve 
Pazartesi günü Kamer saatinde yazarsan, amelin daha da kuvvetli 
olur. Veya herhangi birgün Kamer saatindede yazarsın. 
 

      Ben bunu bazı kabile reislerine yaptım. Onlar bu mübarek vefki 
üzerlerinde taşıdılar ve beldelerin bir çoğunu mülk edinene kadar 
dereceleri yükseldi. 
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      Bu mübarek hirz, Harun Reşid in yanındaki siyah bir cariyede 
bulunmuştur. Sen! İsmi “Hicabül cariye” olan hirze yönelme. 
Hicabta sahih olan vefk, Harun Reşid in cariyesine mensup olan 
vefk bu vefki şeriftir.  
      Bahsi konu olan mübarek cetvel (Vefk) budur 
 

 
 

 ( Vefkin etrafındaki Ayetler: Sure-i Yusuf; 32. Sure-i Bakara; 165. Sure-i Taha; 
39. Sure-i Mümtehine; 7. Vefkin bir dıl-ı: 369). 
 

      Harun Reşide ait olan o cariye siyah, çirkin suretli ve bozuk 
tipli birisi idi. Harun Reşid in kapısına geceleyin şairin şiir yazdığı 
cariyede o idi. Şair in yazdığı Beyitte şöyle idi: 
 

!N4~+h=$h @'A$B m60!I$. $k=$� !8'b':               
 '5              )]$G6:=$P @'A$B @�A+̂  $k=$�=$-  

 

                                Lekad dâa şa’rî alâ bâbüküm 
                                    Kemâ dâa hullî alâ hâlisah 
 

                   ( Benim şiirimde sizin kapınızda kayboldu 
                         Süsün Halisa nın üzerinde kaybolduğu gibi 
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      Harun Reşid in yanında dörtyüz den fazla cariye vardı. Halisa 
bunların içinde sureti en çirkin olanı idi. Halisa bu vefki taşıyınca, 
Harun Reşid in ve cariyelerin gözünde yükseldi. Halisa öldükten 
sonra, Harun Reşid bu cariyeyi çok sevdiği için, kefene konmadan 
son kez yüzünü görmek istedi. Halisa yı yıkayan saçı ağarmış 
ihtiyar bir kadın, Halisa nın saçına bağlanmış olan bu cetveli görüp 
üzerine aldı ve cetveli başına koydu. Ama o içinde büyük hirz ve 
sırrıl ezher olduğunu bilmiyordu. Harun Reşid cariyenin yüzünü 
görmek için yıkandığı odaya girdi. Halisa ya bakınca suretini çok 
çirkin bir şekilde görüp sinirle döndü ve o cetveli taşıyan ihtiyar 
kadına baktı. Gözlerini bu cetvele müvekkel olan ruhaniler bürüdü. 
Onun bütün kalbini ve aklını aldılar. Harun Reşit kendini tutamadı 
ve ihtiyar kadına, “Seninle evlenmek istiyorum” dedi. İhtiyar kadın 
Harun Reşid e şöyle dedi: “Ey Kral, benimle alay etme! Ben Kral 
lara layık değilim” dedi. Harun Reşid dediki: “Ben sana razıyım ve 
seninle evleneceğim”. Kral Harun Reşid o ihtiyar kadınla evlendi. 
Daha sonra bunu duyan genç bir erkek, bu hirzi ihtiyar kadından 
istedi. Hirzi ihtiyardan alıp üzerinde taşıdı. Bir yılı tamamlamadan, 
Kral ın en büyük tabilerinden oldu. 
 

     Bu hirzi, bakire bir kız veya dul bir kadın üzerinde taşırsa en 
kısa zamanda evlenir. Kim! Bu hirzi taharet üzere taşır ve elini 
başına koyarak, vefkin etrafındaki Ayeti Kerimelerle İsimleri 
kıbleye yönelerek kırk (40) defa vefke bakarak okuyup, en 
sonunda da bir (1) defa şöyle: 
 

 ;?6&=$̂ /+"=$W #%+M?6U'#   6: !N+X%+M6A!U#$/ 6c%4b+I):# 6]  '# >�$96h @ Q6h   !NQ61='b):# @
!NYA$1$/ 6R!?'A$B �7# @YA$S 4c%+1;0:'# 

 

Ecibû yâ rûhâniyyetil ukûli veclibûhüm lî bi hakki ebil kâsım 
er rasûlü sallallâhü aleyhi ve sellem. 
 

derse, Allah c.c. ın izniyle muradına hasıl olur. 
 

      Bu vefki sakın kötülüklerde kullanma! Eğer, bile bile taharetsiz 
taşırsan, vefkin menfeati gider. Bu mübarek vefk üzerinde olduğu 
müddetçe her Cuma günü buhurlarsın. Gizlilikte ve açıkta Allah 
c.c. tan kork! Sen bu maksatlara erişirsin. Anla! İrşad olursun. 
 

RIZIK İÇİN 
      Üçlüler  yoluyla  imar edilen bu  dokuzlu vefkin diğer  özellikleri 
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şunlardır: Kim! Bu vefki Kamer şerefinde iken gümüşten bir levha 
üzerine nakşedip üzerinde taşırsa, Allah Teala o kişinin rızkını 
genişletir ve içini pisliklerden temizler. Cebbarların kahrından 
korkmaz. Bu mübarek vefkte zorluklardan kurtulmanın sırrı vardır. 
 

RIZIK İÇİN 
      Kim! Bu vefki Kamer in şerefinde bir kağıt üzerine yazdıktan 
sonra, vefke bakarak 369 defa şu Ayeti Kerime yi: 
 

           �L=$�Q$W !V$< +t+2!0$W 6e6l=$M6I6h ��?6Z': �7'# 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h
 6N?6�$I):# �m6%'b):# $%+X$/  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü latîfün bi ıbâdihi yerzüku 
men yeşâ-ü ve hüvel kaviyyül azîz. 
 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kullarına çok 
lütüfkardır. Dilediğini rızıklandırır. Aziz ve güçlü olan o'dur. 
 

okursa, bütün işlerinde nezaketli olur. Allah c.c. o kimsenin rızkını 
genişletir ve devamlı olarak izzet verir. 
 

İSTİHARE İÇİN 
      Kim! Bu vefki temiz bir kağıt üzerine Kamer şerefinde iken 
yazıp yastığının altına koyduktan sonra, Vedduha, Kadr, ve Zilzal 
surelerini yedişer defa okuyup en sonundada bir defa:  
 

 6g#$%)b$O=$W #%4AY5$%$O $P=$W )u?      6�'A'̀ 6h 6uY5$%+-):'# !f6E;w+-):# 6�)o$%):# #'n$X $C6l=
'b):# @6<=$3$< @6o @6&!06M!P'#$/ +0$-+X =;-$B#n'5$/ #'n'5 $%   �7# $�$"=Q$h$/

 $�!?'A$B$/ $�?6o  
 

Tevekkelû yâ takvâîl yâ hâdime hâzel vefkil müttesi’ 
elmüvekkeli bi felekil kameru ve ahbirnî fî menâmî ammâ hüve 
kezâ ve kezâ ve bârakallâhü fîke ve aleyke. 
 

derse, görmek istediği şeyi rüyasında görür. Eğer birinci gece 
göremezse, ikinci veya üçüncü gecede Allah'ü Teala'nın izniyle 
görür. 
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DÖRDÜNCÜ KONU 
 

TEFRİK HAKKINDA 
       Bir kadın zalim ve günahkar bir erkeğin nikahında bulunuyor 
ve o erkekten zulüm görüyorsa, bunların arasında tefrik caizdir. 
 

      Bunun için: Arabi ayın son Cumartesi günü birinci saatte eski 
bir çömlek parçası üzerine Kamer isimlerini yedi defa yaz. 
      Kamer isimleri bunlardır: 
 

$?': K̄ /+"=$?': K«/+"=$?': K"%4o=$?': K%!�':=$?': KN?6P=$?':K�)A$.=$?': K¥/+"=  
 

Leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin leyârûsin leyârûğin leyârûşin 
leyâşelşin. 
 

Kamer isimlerini yazdıktan sonra, çömlek parçasını Hantit ve Kibrit 
ile buhurlayıp, tefrik olacak kişilerin ismiyle beraber şu Azimeti yaz: 
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Küllemâ ev kadû nâran lil harbi. Eşaleheş şeytânü allâhümme 
ferrik beyne fülân ibni fülâneten ve fülânete binti fülânete 
kemâ ferrakte beynes semâ-i vel ardı tevekkelû bi tefrîkı 
beyne fülân ve fülânete eyne derdeyâîl ve dehmûş. İnfirû 
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hıfâfan ve sikâlâ. Yevme izin yasdurannâsu eştâtâ. Eştâtâ 
eştâtâ. Allâhümme ferrık beyne fülân ve fülânete kemâ 
ferrakte beyne Âdeme ve iblis eyne derdeyaîl ve dehmûş ifalû 
mâ emertiküm bihi bi hakkıllezî kâle lis semâvâti vel ardı i’tiyâ 
tavan ev kerhan kâleta ateyna tâiîn. Lillâhi rabbil âlemîn. 
 

Yazdıktan sonra bu çömlek parçasını dövüp, tefrik olacak kişinin 
evine o tozu serpersen, o kişiler o gün tefrik olurlar. Allah c.c. tan 
kork ve zulümden sakın! Bunun gibi amellerde nefsine tabi olanlar 
helak olmuşlardır. İyi düşün ve müstehak olmayana sakın yapma. 
 

BEŞİNCİ KONU 
 

CİN SİHİRLERİNİN NEVİLERİ 
      Bir süre önce hizmetinde bulunduğum Kral ifrit Dehmuşu elde 
etmiştim. Bana sayısız meselelerde hizmet veren bu cinlerin meliki 
olan ifrit Dehmuşa bir gün sihir yapılmış kişinin alametlerinden 
sordum. Bana: Sihir otuz gurupta kendini gösterir dedi. 
 

      Bana bunları, Allah c.c. a ve Süleyman peygamberin ahitlerine 
yemin ederek yalan söylemeyeceğini söyledikten sonra say dedim. 
Kral ifrit Dehmuş şöyle karşılık verdi. 
 

      Kendisinde sihir olan kimse kapısı kapalı bir ev gibidir. O eve 
anahtarla açıp girmekten başka yol varmıdır? dedi. Bende: Hayır 
dedim. Şöyle devam etti. 
 

      Bir insanın vücuduna diken veya ok saplansa, o diken veya ok 
çıkmadan ağrısı gidermi? Bende: Hayır gitmez. dedim. 
 

      Kral ifrit Dehmuş dediki: Ey İbnil Hac! Bu guruplar için en 
geçerli ve gerekli olan haktır ve en yükseğide ciddiyettir. Sana 
bunların hepsini tek tek anlatacağım. 
 

      1. Gurup: Kocaya yaparlar. Kocaya öyle hükmederki, bu erkek 
karısına buğuz edip nefret etmeye başlar. Halbuki o erkek sihir 
yapılmadan önce karısını çok severdi.  
 

      2. Gurup: Kadına yaparlar. Kadına hükmeder, kocasına buğuz 
edip, nefret etmeye başlar.  Kocasını gördüğü zaman, düşman ve 
ya domuz görmüş gibi olur. 
 

      3. Gurup: Kadına yaparlar. O kadını evlenmemesi için sihir 
yaparlar. Bu kadını istemeye gelenler isteklerinden vazgeçerek 
geri dönerler. ( Dolayısıyla kısmetleri bağlanmış olur ). 
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      4. Gurup: Bakire kızlara yaparlar. O kız hırçınlaşır ve dışarıya 
çıkmaz. O kızı istemek için hiç kimse kapısını çalmaz. Çalmış 
olsalar bile süratle geri dönüp giderler. 
 

      5. Gurup: Erkek aile reisine yaparlar. O erkek çoluk cocuğuna, 
ailesine hakaret eder ve döver. 
 

      6. Koyunlara yaparlar. Koyunların karnındaki cenini öldürürler. 
Bu nasıl olur? dedim. Dehmuş bana şöyle cevap verdi: Göğü 
direksiz ayakta tutan Allah'a yemin ederimki, sihir yapılıpta koyun 
sürüsü üzerinden geçtiği zaman, bu amele müvekkel olan 
şeytanlar bu sürünün hayvanlarına havale edilirler. Bunlarda 
koyunların yavrularını öldürürler. 
 

      7. Evcil hayvanlara yaparlar. Bu evcil hayvanların eklemlerinde 
hastalık yaparlar. 
 

      8. Koyunlara yaparlar. Bu amele müvekkel kılınan şeytanlar, 
koyunların rahimlerine darb edip cenini düşürürler. 
 

      9. İneklere yaparlar. O ineklerin sütü kesilir ve hiç sağılmaz. 
İfrit Dehmuş dediki: Eşeğe, Katıra, Ata ve bunların dişisine sihirle 
müvekkel olan şeytanlar sihrin hükmünü icra ettiremezler. Eğer, bu 
saydığımız hayvanlarda böyle bir belirti olursa nazardandır. Bu ise 
Allah korusun döl verecek kısraklara doğum anında arız olur. 
 

      10. İnsan çocuğunun ölümü için yaparlar. Sihir yapılan kadının 
çok az çocuğu hayatta kalabilir. Hamile bir kadın sihrin üzerinden 
geçse, sihirle görevlendirilen şeytanlarda, o kadının beline, 
makadına ve karnına vurarak cenini düşürürler. 
 

      11. Küçük çocukları öldürmek için yaparlar. Sihirle müvekkel 
olan şeytanlar çeşitli darbelerle çocuğa vururlar. Daha kötüsü; 
Bahrı ezrak (mavi deniz) denen malum yerdeki bir kaynaktan 
getirdikleri suyu içirirler, çocuk aniden hastalanarak ölür. Bu sudan 
yetişkinlere içirildiği zaman karınları şişer ve su toplar. 
 

      12. Devamlı kız çocuğu doğurması için yaparlar. Salı veya 
Cuma günü tali-ın Sünbüle burcunda iken bir kadın sureti yaparlar, 
kadında bunun üzerinden geçerse, o kadın sadece kız çocuğu 
doğurur. Bunun üzerine: Ey Dehmuş! Nasıl olur da erkek çocuk 
doğurabilecek bir kadın, sihir yapıldıktan sonra yalnızca kız çocuk 
doğurur hale gelir? dedim. Dediki: Hazreti Muhammed s.a.v.i alem 
lere peygamber ve rasul olarak gönderen Allah a yemin ederimki, 
sana sadece gerçeği söyledim. Gerçek dışı bir şey konuşmadım 
Mağrib (Batı) in sonu olan denize yakın bir yerde bir bitki yetişir. 
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Sihirle müvekkel olan şeytanlar bu bitkiyi alırlar ve kadına 
yedirirler. O kadın bundan sonra sadece kız çocuğu doğurur. 
 

      13. Erkeğe yaparlar. O erkeğin erkekliğini bağlarlar. 
 

      14. Geline yaparlar. Gelin damattan nefret eder. 
 

      15. Kadına yaparlar. Kocası ile münasebetten tiksinti duyar ve 
kocasına ilişkiden nefret ettiğini söyler. 
 

      16. Erkeğe yaparlar. Erkek mafsallarının ağrısından duramaz. 
      17. Kadına yaparlar. Kadının karnında ve başında su toplanır. 
 

      18. Kadına yaparlar. O kadının güzelliği kaybolup gider. 
 

      19. Kadına yaparlar. O kadını kısırlaştırırlar. İnsanlar o kadını 
kısır zanneder. Kısır olan kadın kendisinden kan gelmeyendir. 
 

      20. Malların telef olması için yaparlar. Yaptıkları zaman mal, 
eşya ve hayvanlar telef olur.  
 

      21. Karı kocayı ayırmak için yaparlar. 
 

      22. Ev halkına fitne sokmak ve buğuz etmek için yaparlar. 
 

      23. Erkeklere ve kadınlara yaparlar. Cinlerden olan bu kavim o 
kişinin bedenine darb eder. O kişide giderilmesi zor bir illet kalır. 
 

      24. Kadınlara ve erkeklere yaparlar. O kişinin insanlar yanında 
hiçbir değeri kalmaz. Hiç kimse böyle kişilere değer vermez. 
 

      25. Erkeğe yaparlar. O erkek makamından aşağıya düşer. 
 

      26. Erkeğe yaparlar. O kişinin elinde mal ve para cinsinden ne 
varsa gider, iflas eder. 
 

      27. Kadına yaparlar. Bu kadın evlenir ama çabuk boşanır. Bir 
kararda duramaz. Evlilik hayatı kararsız olur. 
 

      28. Erkeğe yaparlar. O erkek beldesinde duramaz ve sürekli 
yer değiştirmek ister. 
 

      29. Güzel kadınlara yaparlar. O kadının insanların yanında hiç 
bir güzelliği ve değeri kalmaz. Güzelliği ve mutluluğu mutsuzluğa 
dönüşür. 
 

      30. Erkek ve kadınlara yaparlar. Bu kişinin rengi sararır, aklı 
gider ve hastalanır. 
 

      Ey Dehmuş! Bunların ilaçları nasıldır? diye sordum. Dehmuş 
başını salladı. Bende ona: Bunların ilaçlarını bana tarif et ve bildir 
dedim. Dehmuş dediki: Sihrin tedavisi ve bozması yazı iledir. 
Bunların ilaçlarıda şöyledir. 
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KARISINI SEVMEYEN ERKEK İÇİN 
      Karısını sevmeyen erkek için, tali-ın hamel burcunda iken, bir 
kağıt üzerine şu dörtlü vefki yaz. 
 

cd hd i gd 

 i gd cd hd 

gd i hd cd  
hd cd gd i 

 

      Vefkin etrafınada şu Ayeti Kerime leri yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Felemmâ raeynehü ekbernehü ve 
katta’ne eydiyehünne ve kulne hâşe lillâhi mâ hâzâ beşeran 
inne hâzâ illâ melekün kerîm. Felemmâ elkav kâle mûsâ mâ 
ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yuslihü 
amelel müfsidîn. 
 

      Yazdıktan sonra vefki yaş ud ile buhurla. Kadın bu vefki göğsü 
üzerinde taşırsa, kocası karısını çok sever. 
 

      Mülk suresi bir tabağa yazılır ve yazı su ile silindikten sonra, 
kadın bu su ile gusül ederse buda sihri etkisiz hale getirir. Sihir 
iptal olur ve aralarındaki anlaşmazlık ortadan kalkar. Bu çok tesirli 
bir yöntemdir. Kocası karısını Allah Teala'nın izniyle eskisinden 
daha çok sever ve bir an olsun yanından ayrılmak istemez. 
 

KOCASINI SEVMEYEN KADIN İÇİN 
      Kocasını sevipte sonradan kötü gören ve nefret eden kadın 
için: Esma-i Kameri yedi hurma veya yedi incir üzerine (her birine 
bir isim) yaz.  
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      Yazılacak Esma-i Kamer budur: 
 

': K¥/+"=$?': K̄ /+"=$?': K«/+"=$?': K"%4o=$?': K%!�':=$?': KN?6P=$?':K�)A$.=$?  
 

Leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin leyârûsin leyârûğin leyârûşin 
leyâşelşin. 
 

      Yazmadan önce de, zaferan ve gülsuyu ile Yusuf suresini bir 
kağıt üzerine yazıp, yazdığın kağıdı da kocasının üzerine astıktan 
sonra bu incirleri kocası kadına yedirirse, kadının üzerindeki sihir 
bozulur ve Allah Teala'nın izniyle kocasını çok sever. 
 

EVLENEMEYEN KADIN İÇİN 
      Evlenemeyen kadın için: Bir kağıt üzerine aşağıdaki Sure ve 
Ayetleri yedi defa bir kağıt üzerine yaz. Sonra kadın bu hirzi göğsü 
üzerinde taşırsa, kendisindeki sihir bozulur ve Allah c.c. ın izniyle 
en kısa zamanda evlenir. 
      Yazılacak olanlar budur: 
 

!E6h  # 67# 6N   $& !N':'# 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:  $�$"!8$S $�': !¡$0!�  =$3!I$�$/$/ 
  '# $�$"!26/ $�!3$B     6� $�': =$3!I'o$"$/ $�$0!s'� $§'b!&'# m6nY:   Ya6=Q'o $�$0)5

    $< Ya6# #�0!E+W 60!E+I):# $f$<   'o #�0!E+W 60!E+I):# $f    !q$GQ!&='o $�)�$0'o #'�6=
':6#$/     =;3;W$2 !q'�!"='o $�>h$" @  $1%+< 'c'=j $VW606�=;3A6:=$X   6R6h !N+w)�6U=$< @

7# Ya6# +0!96>E:# !G+W'( z7# Ya6# +R4A6Z!M+?$1W686E)̀ +-):# 'u$-$B +}6A $V 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem neşrah leke sadrak. Ve 
veda’nâ anke vizrak. Ellezî ankada zahrak. Ve rafa’nâ leke 
zikrak Feinne meal usri yüsrâ. İnne meal usri yusrâ. Feizâ 
ferağte fensab. Ve ilâ rabbike ferğab. Zeyyennâ hâ linnâzırîn. 
Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü 
innallâhe lâ yuslihü amelel müfsidîn. 
 

      Yine bu konuda evlenemeyen kadın için aşağıda gelecek olan 
hatemi yaz. Yazdıktan sonra bu hatemi kadın üzerine assın. 
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      Yazılacak olan hatem budur: 
 

 
 

      Kadının başı üzerinede şu Ayeti Kerimeyi bir defa oku: 
 

+e=$3!?$?!̂ '�'o =�w!?$< 'a='5 !V$<$/'# 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Eve men kâne meyten feahyeynâh. 
 

      Eğer kadın buna rağbet ederse, bu Ayeti Kerime nin ardından 
yetmiş (70) defa Kevser suresini okursan, o kadın bir haftadan az 
bir sürede Allah c.c. ın izniyle evlenir. 
 

EVLENEMEYEN BAKİRE İÇİN 
      Evde kalmış evlenememiş bakire kız için, Pazartesi veya 
Cuma günü Rahman suresini bakire kızın ve annesinin ismiyle şu 
tertip olunmuş dua ile birlikte bir kağıt üzerine yaz: 
 

   ?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h    4b+B +�!MYA$1 6c=$U>0:# ']$B=$-$U=$W 6N  % !N4~':
        Q6< 6]Q;M$9):#$/ =$s6O$0$r$. !V6< 6F$0$-Y�:# 6q)A$E'5 ']$&'D4o   =Q$s6<=$-)5'# !V

 6< $0!X�d:#$/   'A$B +�!?'b):'#$/ 6R6A65=$?$X !V    ;3$̂ $/ =Q�̀ )Z$B$/ �];M$9$<½ N4~!?  =Q�&=
  $O$/ =�b!�$B$/ �D+?$v$O$/!v      6l%+I4b):=Q6h'($/ 6,%4A+r):=6h !N4~': ']'j='{'( �D?6?

;w$̂        =$s6Ê6/!d$O 'a#$l$/ =$s'A?6Z!IQ$O $�)A'Z!h'#$/ !N4~!36< �8$̂ '# =$s$U;/$d$w$W @
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   �0:# 6¡#$/!"'()# %45>0Q$̂  6];?6&=$I)A$X=$W  @6o 6]$365=;E:# 6];?6&=$̂ /   6J%Q4A4j
'()#@$1%+< 'c='j !H>?6M$3!U7# Ya6# +0!96>E:# 6R6h !N+w)�6U=$<  Ya6# +R4A6Z!M+?$1  z7#

!G+W'($VW686E)̀ +-):# 'u$-$B +}6A 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ cemâater ricâli sellebtü ukûle 
küm fülâneten keselbis semerati min şeceratihâ vel habbeti 
min ekmâmihâ vez zühre min heyâkilihi ve elkaytü aleyküm 
mehabbeten ve atfan ve hannânan ve tehayyülen ve aşkan ve 
tahyîlen lâ tâkate leküm bil cülûsü ve lâ bil ukûdi hattâ 
yetezevvecehâ ehadün minküm ve ebtaltü ta’tîlehâ ve dâne 
tezvîcihâ yâ helâniyyeti harrikul ervâhır rûhâniyyetis sâkineti 
fî kulûbil ecnebiyyîn. Kâle mûsâ mâ ci!tüm bihis sihru 
innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yuslihu amelel müfsidîn. 
 

      Yazdıktan sonra, o kız bu yazılının suyu ile Pazar günü Utarid 
saatinde gusül abdesti alsın. O bakire kız erkeklerin gözünde 
parlak güneş gibi görünür. Erkekler ona Züleyha nın Yusuf Aleyhis 
selama baktığı gibi bakarlar ve o kız da yedi gün içinde, Allah c.c. 
ın izniyle evlenir. 
 

AİLESİNE BUĞUZ EDEN ERKEK İÇİN 
      Ailesine buğuz eden erkek için: Cuma günü güneş doğmadan 
önce şu Ayeti Kerimeleri yedi (7) defa yaz: 
 

!E6hQ6N 67#         !N4~$3!?$h 'u$I!r$W )a'# �7# @$E$B 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# $V!?$h$/ 
$VW6nY:#   �F;l$%$< !N+s!36< !N+w!W$l=$B      $" �"%4̀ '� �7#$/ �0W68'j �7#$/    'c'=Qj �N?6̂

7# Ya6# +0!96>E:# 6R6h !N+w)�6U=$< @$1%+< Ya6# +R4A6Z!M+?$1 !G+W'( z7# 'u$-$B +}6A
$VW686E)̀ +-):#  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Asallâhü en yecale beyneküm ve 
beynellezîne âdeytüm minhüm meveddeten vallâhü kadîrun 
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vallâhü ğafûrur rahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru 
innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yuslihü amelel müfsidîn. 
 

      Yazdıktan sonra yazıyı yağmur suyu ile silip, huysuzluk yapan 
ev reisine bu su içirilirse, o kişide bulunan buğuz ve ona benzer 
şeyler gider. 
 

KUZUSU ÖLEN KOYUNLAR İÇİN 
      Karnında kuzusu ölen koyunlar için bir kağıt üzerine yirmi (20) 
defa şu Ayeti Kerime leri yaz: 
 

!E6h6N 67#  6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#      )A$I$U$/ +e=$3!?$?!̂ '='o =�w!?$< 'a='5 !V$<$/'#   +RQ':=$3
6o 6R6h @K�!-$W #�"%+&@ 6o +R4A'�$< !V$-'5 6,=;3:## @   $y!?Q': 6�=Q$-4Ax�:

         Qj 'a%4A$-!I$W #%+&='5 =$< $VW606o='~)A6: $V>W+2 $�6:'n'5 =$s!36< K6"=$v6h 'c'=
$1%+<7# Ya6# +0!96>E:# 6R6h !N+w)�6U=$< @ !G+W'( z7# Ya6# +R4A6Z!M+?$1 'u$-$B +}6A

$VW686E)̀ +-):#  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Eve men kâne meyten feahyeynâhü 
ve cealnâ lehü nûran yemşî bihi fin nâsi kemen meselühü fiz 
zulümâtı leyse bi hâricin minhâ kezâlike züyyine lil kâfirîne mâ 
kânû ya’melûn. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe 
seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. 
 

      Yazdıktan sonra bu hirzi koyunların otladığı meraya as. Ayrıca 
bir kaya tuzu üzerine yedi defa Kureyş suresini yazıp, tuzu suda 
erittikten sonra bu suyu koyunlara içirirsen, koyunların kuzuları 
ölmesi kesilir ve onlarda Allah c.c. ın izniyle bereket hasıl olur. 
 

MAFSALLARI HASTALANAN HAYVANLAR İÇİN 
      Mafsalları hastalanan hayvanlar için: Feceşin sezhazin hatemi 
ni bir kaya tuzu üzerine yaz. O kaya tuzunu dövüp suda erittikten 
sonra hayvanlara içir. Sonra yedi karınca yuvasından toprak alıp 
bu toprağı bir levha üzerine serip, toprağın üzerinede Feceşin 
sezhazin hatemini yaz. Bu toprağı Cumartesi günü hayvanların 
üzerine serpersen hayvanlar kurtulur. 
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      Feceşin sezhazin hatemi budur: 
 

 
 

CENİNİ DÜŞÜREN KOYUNLAR İÇİN 
      Cenini düşüren koyunlar için: Bir kağıt üzerine aşağıdaki Ayet 
ve Esma ları yaz. Bu yazdığın hirzi koyunların bulunduğu yere as. 
Sihrin bozulması için aynı duayı yetmiş (70) defa bir bitki üzerine 
oku. Bu bitkiyi koyunların dişilerine yedirirsen ceninleri sabit olup, 
Allah c.c. ın izniyle düşmez. Ama bu bitkiyi erkek koyuna (Koça) 
yedirme!  
      Yazılacak ve okunacak dua budur: 
 

!E6hQ6N 67#6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# !9+W m6nY:# $%+X$/ Q+R':$/ +�?6-+W$/ @6? 
!I$O 'D'o'# 6"=$s;3:#$/ 6u!?Y:# +i'D6w!P#$̂  �7'# 'a%4A6b+C%�?'j �@  @6j=$h +N6g#$l

$<+8$-$S +f6&=  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve hüvellezî yuhyî ve yümîtü ve 
lehühtilâfül leyli ven nehâri efelâ ta’kılûn. Allâhü hayyü 
kayyûmü dâimü bâki mâniu samedü. 
 

İNEĞİN SÜTÜNÜN ÇOĞALMASI İÇİN 
     İneğin sütünün çoğalması için: Bir kağıt üzerine aşağıdaki Ayeti 
Kerime yi yaz. Bu hirzi İneğin boynuzuna asarsan, Allah c.c. ın izni 
ile ineğin sütü çoğalır ve kendisini sağdırır. 
      Yazılacak Ayeti Kerime budur: 
 

!E6h6N 67#6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# \]$W6l!/'# !�':=$E'o ®L=$< 6L=$-;E:# $V6< 'c$d!&'#   
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Enzele mines semâ-i mâen fesâlet 
evdiyetün bi kaderihâ fahtemeles seylü zebeden râbiyen ve 
mimmâ yûkıdûne aleyhi fin nârib tiğâe hılyetin ev metâın 
zebedün mislühü kezâlike yadribullâhül hakka vel bâtıla 
feemmaz zebedü feyezhebü cüfâen ve emmâ mâ yenfeun 
nâse feyemküsü fil ard. 
 

      Ayrıca bir kağıt üzerine şu Ayeti Kerime leri: 
 

!E6hQ6N 67#6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#  Ya6# +0!96>E:# 6R6h !N+w)�6U=$< @$1%+< 'c'=j 
7#  +R4A6Z!M+?$1!G+W'( z7# Ya6#;�$9):# �7# ��69+W$/ $VW686E)̀ +-):# 'u$-$B +}6A 

 'a%+<60!r+-):# $e60'5 !%':$/ 6R6O=$-6A'~6h 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsû mâ ci’tüm bihis sihru 
innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. Ve 
yühıkkullâhül hakka bi kelimâtihi ve lev kerihel mücrimûn. 
 

Musa dediki: Bu sizin yaptığınız şey sihirdir. Allah muhakkak onu 
iptal edecektir.Şüphe yok ki Allah müfsitlerin işlerini düzeltmez. 
Allah hakkın hak olduğunu kelimeleriyle ispat eder. Gühahkarların 
hoşuna gitmesede. 
 

yaz. Yazdıktan sonra bu hirzin ortasına Üzünül fe’r ( Fare kulağı ) 
otundan bir miktar koyup, bu hirzi sar ve ziftle. Daha sonra bu hirzi 
süt tulumunun içine atarsan, o sütün kaymağı çoğalır. Sonraları 
süt azalırsa o hirzi ineğin üzerine asarsan ineğin sütü çoğalır. 
 

CENİNİ DÜŞÜREN KADIN İÇİN 
      Cenini düşüren kadın için: Bir kağıt üzerine Vakıa suresini yaz. 
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Bu yazılan hirzi kadın karnı üzerine assın. Sonra bir tabağa Esma-
ül Hüsna yı ve sihir bozma Ayetini yaz. 
      Esma-ül Hüsna budur: 
 

 �7# $%+X  '( m6nY:#        +,/�84b):'# +�6A$-):'# +N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# $%Q+X Y(6# $R':6#
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+?$1!G+W'( z7# Ya6# +R4A6Z!M$VW686E)̀ +-):# 'u$-$B +}6A  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüver 
rahmânirrahîm.Elmelikü elkuddûsü esselâmü elmü’minü el 
müheyminü elazîzü elcebbârü elmütekebbirü el hâliku elbâriü 
elmüsavvirü elğaffârü elkahhârü elvehhâbü errezzâku 
elfettâhu elalîmü elkâbıdu elbâsitu elhâfidu errâfiu elmuizzü 
elmüzillü essemîu elbasîru elhakemü eladlü ellatîfü elhabîru 
elhalîmü elazîmü elğafûru eşşekûru elaliyyü elkebîru elhafîzu 
elmukîtü elhasîbü elcelîlü elkerîmü errakîbü elmücîbü elvâsiu 
elhakîmü  elvedûdü elmecîdü elbâisü eşşehîdü elhakku 
elvekîlü elkaviyyü elmetînü elveliyyü elhamîdü elmuhsî 
elmübdiü elmuîdü elmuhyî elmümîtü elhayyü elkayyûmü 
elvâcidü elmâcidü elvâhidü elahadü essamedü elkâdiru 
elmuktediru elmukaddimu elmuahhiru elevveli elâhiru 
ezzâhiru elbâtınü elvâli elmüteâlü elberru ettevvâbü el 
müntekimü elafüvvü erraûfü malikel mülkü zülcelâli vel 
ikrâmü elmuksitu elcâmiu elğaniyyü elmuğnî elmâniu eddâru 
ennâfiu ennûru elhâdi elbedîu elbâki elvârisü erreşîdü 
essabûru. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe 
seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. 
 

      Yazdıktan sonra temiz su ile yazıyı sil. Kadın yedi gün güneş 
doğmadan önce bu suyu aç karınla içsin. Daha sonra o kadının 
başı üzerine yetmiş (70) defa sihir bozma Ayeti olan: 
 

!E6hQ6N 67#6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# j $1%+< 'c'=Ya6# +0!96>E:# 6R6h !N+w)�6U=$< @ 
7# !G+W'( z7# Ya6# +R4A6Z!M+?$1$VW686E)̀ +-):# 'u$-$B +}6A 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru 
innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. 
 

Musa dediki: Bu sizin yaptığınız şey sihirdir. Allah muhakkak onu 
iptal edecektir.Şüphe yok ki Allah müfsitlerin işlerini düzeltmez. 
bu Ayeti okursan Allah Teala o kadının zürriyyetini lutfeder. 
 

KÜÇÜK ÇOCUKLARI HASTALANAN VE ÖLEN İÇİN  
      Küçük çocuğu hastalanan ve ölen için: Cumartesi günü bir 
kağıt üzerine Vakıa suresini yaz. Kadın bu hirzi karnı üzerine 
assın. Sonra bir tabağa Esmaül Hüsnayı ve şu Ayetleri yaz:  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru 
innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. Ve 
yeşfi sudûra kavmin mü’minîn. Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve 
şifâün limâ fis sudûri ve hüden ve rahmetün lil mü’minîn. 
Yahrucü min butûnihâ şerâbün muhtelifün elvânühü fîhi 
şifâün linnâs. Ve nünezzilü minel kurâni mâ hüve şifâün ve 
rahmetün lil mü’minîn. Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn. Kul hüve 
lillezîne âmenû hüden ve şifâün. 
 

      Yazdıktan sonra yazıyı temiz su ile silip, kadın yedi gün güneş 
doğmadan önce aç karınla bu suyu içsin. Daha sonra kadının başı 
üzerine sihir bozma Ayeti olan: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru 
innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. 
 

bu Ayeti yetmiş (70) defa oku. Allah ın izniyle o kadının çocuğu 
hastalanmaz ve ölmez. 
 

DEVAMLI KIZ DOĞURAN KADIN İÇİN 
      Devamlı kız çocuğu doğuran kadın için: Bir tabağa Necm sure 
sini yaz. Yazıyı su ile sildikten sonra, Çarşamba günü kadın bu su 
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ile gusül etsin. Sonra kadının başı üzerine yedi defa Enbiya 
suresini ve sihir bozma Ayetiyle şu Esma-i Kameri: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru 
innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. 
Leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin leyârûsin leyârûğin leyârûşin 
leyâşelşin. 
 

oku. Bu iki sure nin bereketiyle o kadın erkek çocuk doğurur. Bu 
surelerde erkeklik vardır. Ayrıca o kadın için bir kağıt üzerine 
Fekacin Mahmet hatemini yazıp kadın bu hatemi üzerinde taşırsa, 
o kadının hali değişir. Fekacin mahmet hatemi budur: 
 

� F R F  L O H 
H � F R  F  L O  
O H � F  R  F  L 
L O H � F R F  
F  L O H �  F R 
R F  L O H � F 
F R F  L O H  � 

 
HALLİ MA’KUD 

      Erkekliği bağlanmış erkek için: Aşağıda gelecek olan üçlü vefki 
ve vefkin etrafınada Ayeti Kerime leri yaz. Bağlı olan erkek bu hirzi 
sağ uyluğuna bağlasın. Sonra temiz bir deri üzerine Cuma sure 
sini Utarid saatinde yaz. Bir tabağa temiz su koyup deriyi tabağın 
içine bırak. Bağlı olan erkek bu su ile hacet zamanında gusül 
etsin. Daha sonra o gün yumurtlamış bir yumurta üzerine (siyah 
tavuk yumurtası daha iyi olur) üçlü vefki yaz. Kadının önündeki 
saçı ile yumurtayı vefkin tam ortasından ikiye böl. Yumurtanın 
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yarısını bağlı olan erkek, yarısınıda kadın yesin. Allah'ın izni ile 
bağlı olan erkeğin bağı çözülür. Bunu tecrübe et. Sen! Bu büyük 
sırrı görürsün. 
      Yumurta ve kağıt üzerine yazılacak vefk budur: 
 

 
 
 (Vefkin etrafındaki Ayetler: Sure-i Neml Ayet:88, Sure-i Kehf: Ayet 98, Sure-i 
Fürkan Ayet 23, Sure-i Araf Ayet 118. Vefkin içindeki rakamların toplamı ise 
Cami’ isminin toplamıdır). 
 

      Bu vefkte büyük bir sır vardır. Sen! Deneki bu acaib sırrı gör. 
 

GELİNİN DAMADI SEVMESİ İÇİN 
      Damada buğuz eden gelin için: Yusuf suresini bir kağıt üzerine 
yaz. Surenin içindeki şu Ayete geldiğin zaman: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Felemmâ raeynehü ekberneh. 
 

Bu Ayeti yedi (7) defa yaz. Yazdıktan sonra bu hirzi gelinin başına 
vurursan, gelin çok iteatkar olur. Sonra şu Ayeti Kerimeyi:  

  

!E6hQ6N 67#6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 6V!?$U!/$2 =$3)b'A$P KL!@Q$. Yu45 !V6<$/  
'a/+0Y5'n$O !N4~YA$I': 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve min külle şeyin halaknâ 
zevceyni lealleküm tezekkerûn. 
 

yazıp tatlı bir şey içerisine karıştırdıktan sonra, bu tatlıyı geline 
yedirirsen, gelin damadı çok sever. Sihirle müvekkel olan şeytanlar 
tarafından yapılan sihir iptal olur. 
 

CİMADAN NEFRET EDEN KADIN İÇİN 
     Cimadan nefret eden kadın için: Cimadan nefret edip kocasının 
yatağına gelmeyen kadın için, bir tabağa şu Ayeti Kerimeyi (70) 
yetmiş defa yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Emraete nûhın vemraete lûtın 
kâneta tahte abdeyni min ıbâdinâ sâlihîn. 
 

      Yazdıktan sonra tabaktaki yazıyı Bal ile silip, yedi (7) gece 
yatma zamanında kadın bu balı yerse, Allah c.c. izniyle kadının 
hali değişir. Bu tecrübe edilmiş bir sırdır. 
 

      Taharet üzere olan bir kimse bu Ayeti kerimeyi uyumadan 
önce yedi defa okuyup zevcesiyle cima ederse, bu cimadan ikiside 
çok büyük zevk alır. Hatta zevcesinin nefsi kocasına iştiyakından 
(şevk) dolayı uçacak gibi olur. Ey Talip! Sen bunun kıymetini bil. 
İrşad olursun.  
 

MAFSALLARI AĞRIYAN ERKEK İÇİN 
      Mafsalları ağrıyan erkek için: Aşağıdaki Ayeti Kerime leri bir 
kağıt üzerine yaz. Yazıyı su ile sildikten sonra, hasta olan erkek bu 
suyu yedi (7) gün güneş doğmadan önce aç karınla içerse, Allah 
Teala hazretlerinin izniyle şifa bulur ve sihrin etkisinden kurtulur. 
 

      Yazılacak Ayetler budur: 
 

!E6h6N 67#6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# �]$3$<'# >N$�):# 68!I$h !V6< !N4~!?'A$B 'c$d!&'# ;N4�  
+&!8'j \]'̀ 6g='{$/ !N4~!36< �]'̀ 6g='{ @$�!�$W =�1=$I !&'# !N+s!w;-$X'#'a%�34�$W !N+s+E4̀  



 ŞUMUSUL ENVAR VE KÜNÜZÜL ESRAR  ---------------------------------------- 231 

     b$W 6];?6A6X=$r):# ;V'� >�$9):# $0!?'� 67=6h�Q'a%4:%      !VQ6<6 0!<'()# $V6<=$3': )u$X
      4̀ !v$W 676 +RYA45 $0!<'()# Ya6# )u4j KL!@$. 6o 'a% !N6s6E4̀ !&'# @    'a/+8Q!M+W ©=$< 

       )A6w4j=$< _L!@$. 60!<'()# $V6< =$3': 'a='5!%': 'a%4:%4b$W $�':     Q4j =Q$3+s$X =Q$3 )u
 6o !N+w!345!%':           @Q':6# 4uQ!w'b):# +N6s!?Q'A$B $q6w45 $VW6nY:#$2 $0$M': !N4~6O%+?+h @

/+8+S @6o=$< �7# $@6A$w!M$?6:$/ !N6s6I6U=$�$< Q:$/ !N456" @6o=Q$< $�;96-+? 

        $VW6nY:#$/ 67# 4c%+1$" �8;-$9+< 6"/+8�G:# 6�#'n6h �N?6A$B �7#$/ !N4~6h%4A4j 
          #�8;rQ+1=�IY5+" !N+sW$0Q$O !N+s$3!?$h �L=$-$̂ +" 6"=Ỳ 4~):# @'A$B �L#;86.'# +R$I$<
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Sümme enzele aleyküm min ba'dil 
ğammi emeneten nuâsen yağşâ tâifeten minküm ve taifetün 
kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnûne billâhi ğayral hakki 
zannel câhiliyyeti yekûlûne hel lenâ minel emri min şeyin kul 
innel emra küllehü lillâhi yuhfûne fi enfüsihim mâ lâ yebdûne 
leke yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şeyün mâ kutilnâ 
hâhünâ kul lev küntüm fî büyûtiküm leberazellezîne kütibe 
aleyhimül katlü ilâ medâciıhim ve liyebteli yallâhü mâ fî 
sudûriküm ve liyümahhısa mâ fî kulûbiküm vallâhü alîmün bi 
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zâtis sudûr. Muhammedür rasûlullâhi vellezîne meahü 
eşüddâü alel küffâri ruhamâü beynehüm terâhüm rukkean 
sücceden yebteğûne fadlan minallâhi ve rıdvânen sîmâhüm fî 
vücûhihim min eseris sücûdi zâlike meselühüm fit tevrâti ve 
meselühüm fil incîli kezerın ahrace şetehü feâzerahü 
festağlıza festevâ alâ sûkıhi yu'cibiz zerrâa li yeğîza bihimül 
küffâra ve adallâhüllezîne âmenû ve amilüs sâlihâti minhüm 
ma'firaten ve ecran azîmâ. 
 

BAŞINDA VE KARNINDA SU TOPLANAN KADIN İÇİN 
      Bu kadına şeytanlar sihir yaptıkları zaman, o kadının başında 
ve karnında su toplanır. ( Matba hatasından dolayı olsa gerek, 
orijinalinde burası yazılmamıştır. Mütercim). 
 

GÜZELLİĞİNİ KAYBEDEN KADIN İÇİN 
      Şeytanların yapmış olduğu sihirden dolayı bir anda güzelliğini 
kaybeden kadın için: A’la suresini yedi (7) defa bir kağıt üzerine 
yaz. Kadın bu hirzi üzerine assın. Sonra o kadının başı üzerine 
aynı sureyi on (10) defa oku. Okuma esnasında yaş Ud ve Cavi 
buhurlarını yak. Daha sonra Bal ve Şentekure bitkisini karıştır. 
Kadın yirmi (20) gün bu karışımı sabahları aç karınla yesin. Yirmi 
gün sonra sureti eskisinden daha güzel olup, vücudu sıhhat bulur 
ve sihrin etkisinden kurtulur. 
 

      Bu mübarek surenin haller değiştirmesinde acaib bir özelliği 
vardır. Bunun birleşiminde ve kullanımında bir çok sır vardır. 
 

ÇOCUĞU OLMAYAN KADIN İÇİN 
      Çocuğu olmayan kadın için: Bir tabağa Cuma suresini yazıp, 
yazıyı su ile sil. Kadın bu su ile arabi ayın ortasında gusül etsin. 
Sonra yedi (7) adet Hurma veya Kuru üzüm üzerine ( Her birinin 
üzerine bir isim) şu esmaları yaz: 
 

�7'#+fW68$M):'# +">%$G+-):'# +�6:=$v):'# +¡=;w'̀ ):'# +t#;2;0:# +J=;X$%):'#   
 

Allâhü Elvehhâbü Errezzâku Elfettâhu Elhâliku Elmüsavviru 
Elbedîu. 
 

      Cuma gününden başlayarak güneş doğmadan önce kadın 
bunların hergün bir tanesiyle iftar ederse, kırk (40) gün dolmadan 
bu isimlerin bereketiyle karnında çocuk şekillenir. 
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      Sonra o kadın için Mülk suresini ve şu sihir bozma Ayetini: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru 
innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. 
 

Zaferan ve Gülsuyu ile bir kağıt üzerine yaz. Kadın bu hirzi karnı 
üzerinde taşırsa sihir iptal olur ve Allah'ü Tealanın izniyle hamile 
kalır. 
 

HAYVANLARIN TELEF OLMAMASI İÇİN 
      Cinlerin yaptığı sihirden dolayı telef olan hayvanlar için: Bir 
kağıt üzerine yedi (7) defa Buruc suresini ve sihir bozma Ayetini: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru 
innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. 
 

beraber yaz. Yazdıktan sonra bu hirzi hayvanların otladığı meraya 
asarsan, bu hirzin bereketiyle hayvanlardaki düzelmeyi ve üremeyi 
Allah Teala nın izniyle görürsün. 
 

KARI KOCA ARASINI İSLAH 
      Sihirle görevlendirilmiş olan şeytanlar karı koca arasını tefrik 
etmek için yaparlar. Bunun için: Bir kağıt üzerine yetmiş (70) defa 
şu Ayeti Kerimeyi yaz: 
 

6NE6h 67#  6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#        @Q$1%+<=$W $�6<!%'j !V$B $�'A$r!B'# =$<$/ 
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Bismillâhirrahmânirrahîm Ve mâ a’celeke an kavmike yâ mûsâ 
kâle hüm ülâ-i alâ eserî ve aciltü ileyke rabbi literdâ. 
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Bu hirzi karı kocadan biri üzerine assın. Sonra bir tabağa yetmiş 
(70) defa şu Ayeti Kerimeyi yaz:  
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 َ Bismillâhirrahmânirrahîm İnnemel mü’minûne ihvetün 
feeslihû beyne ehaveyküm. 
 

Tabaktaki yazıyı su ile sildikten sonra erkek bu su ile gusül edip, 
Kibrit ve Nişadır ile buhurlansın. Daha sonra erkeğin başı üzerine 
sihir bozma Ayeti olan şu Ayeti Kerime yetmiş (70) defa: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru 
innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. 
okunursa, karı koca o gün barışır. 
 

EV HALKINI İSLAH 
      Sihirle müvekkel olan şeytanlar ev halkı arasına fitne sokup 
aralarını bozarlar. Bunun için: Nisa suresini bir tabağa yazıp yazıyı 
su ile sil. Bu suyu bir yemeğe karıştır. Bu yemekten ev halkından 
kim yerse birbirleriyle barışır. Sonra yedi (7) defa bir kağıt üzerine 
şu sihir bozma Ayeti Kerimesini:  
 

!E6hQ6N 67#  6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#  j  $1%+< 'c'=     Ya6# +0!96>E:# 6R6h !N+w)�6U=$< @
7#  z7# Ya6# +R4A6Z!M+?$1!G+W'($VW686E)̀ +-):# 'u$-$B +}6A  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru 
innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. 
 

yazıp evin kapısının üst eşiğine koy. O eve bir daha fitne ve buğuz 
Allah Teala nın izniyle giremez. 
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CİN DARBI OLAN KİŞİ İÇİN 
     Bir kimsenin vücudunun herhangi bir uzvuna Cin vurmuşsa, o 
uzvun üzerine yedi (7) defa Cin suresini oku. Sonra bakır veya 
cam bir tabağa şu Ayeti Kerimeleri yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Vessemâ-i vettârık. Ve mâ edrâke 
mettârık. Ennecmüs sâkib. İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. 
Felyenzuril insânü mimme hulik. Hulika min mâin dâfik. 
Yahrucü min beynis sulbi vet terâib. 
 

      Yazdıktan sonra yazıyı temiz su ile sil. Suyun içine biraz Kuzu 
yağı, biraz Turp ve birazda Kebar koy. Bu karışımla Cin darbı olan 
yerini birkaç defa yağlarsa, Allah ın izniyle şifa bulur. 
 

İNSANLAR ARASINDA KÜÇÜK GÖRÜLEN KİŞİ İÇİN 
      Sihirle müvekkel olan şeytanlar bir kimseye sihir yaptıkları 
zaman, o kişinin insanlar arasında hiçbir değeri kalmaz. Bunun 
için: Bir kağıt üzerine aşağıdaki Ayeti kerimeleri yedi (7) defa yaz. 
Bu yazılan hirzi o kişi üzerinde taşırsa insanlar arasındaki değeri 
artar. Ayrıca sihir bozma Ayetinide Ayetlerin sonuna eklersin. Ey 
Talip! Bu babı uygulamayan çok azdır. 
      Yazılacak Ayeti Kerimeler budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İleyhi yasadül kelimüt tayyibü vel 
amelüs sâlihu yerfeuh. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyul 
kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîs 
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 min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel 
arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Kâle 
mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ 
yüslihu amelel müfsidîn. 
 

MAKAMINDAN DÜŞEN İÇİN 
      Sihirle müvekkil olan cin şeytanları bir kimseye makamından 
düşmesi için yaparlar. (Matba hatasından dolayı orijinalinde burası 
yazılmamıştır. Mütercim). 
 

MALI AZALAN İÇİN 
      Malı azalan için bir tabağa şu Ayeti Kerimeyi yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve zennûni iz zehebe muğâdıben fe 
zanne en len nakdira aleyhi fenâdâ fiz zülumâti en lâ ilâhe illâ 



 ŞUMUSUL ENVAR VE KÜNÜZÜL ESRAR  ---------------------------------------- 237 

ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn.  
 

Yazdığını su ile sil. Malı telef olan veya azalan kişi Pazar günü bu 
su ile gusül etsin. Sonra tali-ın Hut burcu esnasında ve zühre 
saatinde aşağıdaki Ayetleri bir kağıda yaz. O kişi bu hirzi üzerinde 
taşısın. Bu Ayetlerin bereketiyle malında çoğalma başlar. Bunda 
saklı bir sır vardır. Kim! Güneşin şerefinde bu Ayetleri vefke koyup 
üzerinde taşırsa, bir sene dolmadan Allah o kişiyi zenginleştirir. 
      Yazılacak Ayetler budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhüllezî halakas semâvâti vel 
arda ve enzele mines semâ-i mâen feahraca bihi mines 
semarâti rızkan leküm ve sahhara lekümül fülke litecriye fil 
bahri bi emrihi ve sahhara lekümül enhâr. Ve sahhara 
lekümüş şemse vel kamera dâibeyni ve sahhara lekümül leyli 
ven nehâr. Ve âtâküm min külli mâ seeltümûh. 
 

ÇABUK BOŞANAN KADIN İÇİN 
      Çabuk boşanan kadın için: Cuma veya Pazartesi günü Zühre 
saatinde yirmi (20) defa aşağıdaki Ayetleri ve sihir bozma Ayetini 
bir kağıt üzerine yaz. Yazdığını su ile sildikten sonra o kadın bu su 
ile gusül ederse, sihri iptal olur ve evlilikte sebat eder. 
      Yazılacak Ayetler budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Meselen kelimeten tayyibeten 
keşeceretin tayyibetin aslühâ sâbitün ve feruhâ fis semâ-i tü’tî 
ükülehâ külli hînin bi izni rabbihâ. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis 
sihru innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel 
müfsidîn. 
 

BELDESİNDE DURAMAYAN ERKEK İÇİN 
      Sihirle müvekkel olan şeytanlar mekanında duramayıp gitmesi 
için erkeğe sihir yaparlar. Böyle sihirli olan bir erkek beldesinde 
duramaz ve her zaman yer değiştirmek ister. Bu erkek için: Bir 
kağıt üzerine aşağıdaki Ayetleri ve Sureleri yaz. Yazdıktan sonra 
yazıyı su ile sil. Erkek bu su ile gusül ederse, Allah Teala nın izni 
ile bir daha mekanından çıkmaz. 
      Yazılacak olan Ayet ve Sureler budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Meselen kelimeten tayyibeten 
keşeceretin tayyibetin aslühâ sâbitün ve feruhâ fis semâ-i tü’tî 
ükülehâ külli hînin bi izni rabbihâ. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis 
sihru innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel 
müfsidîn. Liilâfi kureyşin. İlâfihim rıhleteşşitâ-i ves sayfi 
Felya’büdû rabbe hazal beytillezî etamahüm min cûiv ve 
âmenehüm min havf. Kul eûzü bi rabbil felak. Min şerri mâ 
halak. Ve min şerri ğâsikin izâ ve kab. Ve min şerrin neffâsâti 
fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Kul eûzu bi rabbin 
nâs. melikin nâs. ilâhin nâs. min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî 
yüvesvisü fî sudûrin nâs. Minel cinneti vennâs. Kul hüvallâhü 
ehad. Allâhüs samed lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekül 
lehü küfüven ehad. 
 

GÜZEL KADIN İÇİN 
      Sihirle müvekkel olan şeytanlar güzel kadına sihir yaptıkları 
zaman, o güzel kadının insanların yanında hiçbir güzelliği kalmaz. 
Erkeklerden ve kadınlardan hiç kimse, o güzel kadınla beraber 
olmayı istemez ve ona buğuz ederler. 
 

      Bu kadın için: Bir kağıt üzerine Haşr suresini yaz ve yazıyı su 
ile sil. O kadın Cuma günü İmam hutbede iken bu su ile gusül 
etsin. Sonra başka bir kağıt üzerine Haşr suresinin son Ayetlerini 
ve sihir bozma Ayetini yirmi (20) defa yaz. 
      Yirmi defa yazılacak Ayet ler budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Lev enzelnâ hâzel kurâne alâ 
cebelin leraeytehü hâşian mütesaddian min haşyetillâhi ve 
tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn. 
Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti 
hüver rahmânir rahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve el 
melikül kuddûsüs selâmül  mü’minül müheyminül azîzül 
cebbârül mütekebbir. Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. Hüvallâ 
hül hâlikul bâri-ul musavvirü lehül esmâ-ül hüsnâ.  Yüsebbihu 
lehü mâ  fis semâvâti vel  ard. Ve hüvel azîzül hakîm. Kâle 
mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ 
yüslihu amelel müfsidîn. 
 

      O kadın bu hirzi üzerinde taşırsa, insanların gözünde gelin gibi 
olur. Herkes onun yüzünü özler. Bu Sure ve Ayetlerin bereketiyle o 
kadının vasıflarını zihinlerinde canlandırırlar. 
 

AKLI GİDİP ŞEKLİ DEĞİŞEN İÇİN 
      Erkek ve kadınlara yaparlar. Bu kişinin rengi sararıp aklı gittiği 
anda, aklı başına gelene kadar: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm Elem tera ilâ rabbike keyfe 
müddezzıllü ve lev şâe lecealehü sâkina. Leyâhîmin 
leyâlağvin leyafûrin leyârûsin leyârûğin leyârûşin leyâşelşin. 
Mâzerin kamtamin kasveratin taykel. 
 

      Bu Ayet ve esmaları oku. Sonra cam bir tabağa Rahman 
suresini yazıp, yazıyı su ile sil. Suyun içine biraz zeytinyağı, 
sarımsak, turp, susam tanesi ve hırva’ yaprağı koyup, tabağı 
buhurlamak için üç gece beklet. O kişinin aklı gittiği anda, vücudu 
bunlarla buhurlanır ise aklı başına gelir. Daha sonra yukarıda 
zikredilen Ayetleri, esmaları ve Adiyat suresini bir kağıt üzerine 
yedi defa yaz. Hasta bu hirzi üzerinde taşırsa, hastalık Allah c.c. ın 
izniyle bir daha geri dönmez. 
 

      İfrit Dehmuş dediki: Ey ibnil Hac! Sen bilki: Sihir iki darbe 
üzerinedir. Birincisi; Yazılarla, hatemlerle, Tılsımlarla ve azimetler 
ledir. Bunların hepsi bir nevidir. İkincisi: Kadınları bağlarlar. Allah 
Teala bunu Kuranı Kerim de şöyle buyurmuştur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. 
 

( Düğümlere üfleyenlerin (Büyücüler) şerrinden. 
 

      Şeytanlar tarafından bağlanan bu kadınlar, sihirli kelimelerle 
konuşurlar. Sihirle müvekkel olan şeytanlar o kadına sahip olurlar. 
Bu sihirden dolayı o kadın helak olur. Bu sihirden ancak sihri veya 
yazıyı getirmekle veyahutta Allah Teala nın dilemesiyle kurtulur. 
 

      Ey ibnil Hac! Sana zikrettiğim bu Ayetler ifritlere hakim olur. 
Böylece sihrin nevileri ve ilaçları anlatıldı. Kral İfrit Dehmuş lada 
konuşmamız burada sona erdi. 
 

ALTINCI KONU 
 

HEYECANLANDIRMAK İÇİN 
      Eğer matlubunu heyecanlandırmak istersen: Aşağıda gelecek 
olan hatemi arabi ayın ondördüncü (14) günü yaz. Yazdıktan 
sonra matlubunun saçı ile rüzgara karşı asarsan, matlubun seni 
gördüğü anda heyecanlanır. 
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      Veyahut arabi ayın ilk Cuma günü zaferan ve gülsuyu ile bu 
hatemi matlubun ve annesinin ismiyle birlikte yaz. Yazdıktan sonra 
yazdığını matlubun göğsüne vur. Sonra bu yazdığını sağ koluna 
bağlarsan, o gün hacetin Allah Teala'nın izniyle yerine gelir. Anla! 
Arif ol.  
      Yazılacak hatem budur: 
 

 
 

YEDİNCİ KONU  
 

ACAİB BİR İSTİHARE 
      Define için başarılı ve acaib bir istihare olan bu iş için dört tane 
taş al. Her taş üzerine Ruusü erbaa dan bir isim yazdıktan sonra, 
taşları keten bir beze koy ve tayyıb buhuru ile buhurla. Sonra 
taşları keten bezin içinden alıp, şüphe ettiğin mekanı gündüz terbi’ 
et. Gece olduğu zaman, yatsı namazını kıldıktan sonra, daha 
önceki kullandığın keten bezin içine terbi’ ettiğin taşları al ve bezin 
içine tayyib buhuru ile birlikte koy. Taşlarla birlikte mekanına gel ve 
yatsı namazı kıldığın yeri tayyıb buhuru ile buhurla. Orada yedi 
defa Şems, yedi defa Duha, yedi defa Tin surelerini okuyup, 
sonunda bir defa şu duayı oku: 



 ŞUMUSUL ENVAR VE KÜNÜZÜL ESRAR  ---------------------------------------- 243 

 6"'# ;N+sAY:'#  6<=$3$< @6o @6&@  '# =$<   Q6< 6R!?'A$B $�!0$-!�  #'nQ$X !V   6dQ!3'~):#
 �]$3?6o;8:6#!/'#  

 

Allâhümme erinî fî menâmi mâ admerte aleyhi min hâzel kenzi 
ev iddefîneh. 
 

      Okuduktan sonra gecenin üçte birine kadar yat. Daha sonra 
yatağından kalk ve güzelce bir abdest alıp, iki rekat namaz kıl. 
Birinci rekatta Fatiha ve İnşirah, ikinci rekatta Fatiha ve Kadr sure 
lerini oku. Namaz dan sonra şu isimleri: 
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Hâdî habîr basîr mübîn. 
 

Çok hızlı bir şekilde yedibin (7000) defa oku. Her yüzde bir defada:  
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İhdinî yâ hâdî ve ahbirnî yâ habîr ve ebsirnî yâ basîr ve 
beyyinlî yâ mübîn. 
 

dersin. Sonra kıbleye karşı sağ yanın üzerine yat. Rüyanda sana 
birisi gelip, definenin yerini, gerekli olan buhurunu, azimetini ve 
kurbanını söyler. Eğer birinci gece göremezsen, ikinci veya 
üçüncü gece şüphesiz definenin yerini görürsün. Define ile ilgili en 
kuvvetli istihare budur. Sen bununla amel et. Sırrını görürsün. 
 

      Terbi; Dört taş alıp her taşın üzerine Ruusu erbaa dan bir isim 
yaz. Ruusu erbaa isimleri budur: 
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Mâzerin kamtamin kasveretin taykel 
      Yazdıktan sonra, şüphe ettiğin mekana taşlarla birlikte git. 
Şüphe ettiğin mekanda kendine göre dört köşe belirle. Birinci 
köşeden ikinci köşeye kadar çizerek birinci isim olan Mazer yazılı 
taşı koy. İkinci köşeden üçüncü köşeye kadar çiz ve ikinci isim 
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olan Kamtam yazılı taşı koy. Üçüncü köşeden dördüncü köşeye 
kadar çizerek üçüncü isim olan Kasverah yazılı taşı koy. Dördüncü 
köşeden birinci köşeye kadar çizerek dördüncü isim olan Taykel 
yazılı taşı koy. Bu amele “Terbi’” denir.  
 

MAĞARADA YERİ MEÇHUL OLAN DEFİNENİN KEŞFİ 
      Bu ameli sakın denemek için yapma. Eğer denemek için 
yaparsan, sana tarif edileni göremezsin. Ameller niyetlere göredir. 
 

     Pazar günü güneş saatinde, gülsuyu ve zaferan ile bir kağıt 
üzerine Şuara sure sini yaz. Yazdığını bir Sırtlan derisine koy ve. 
Şüphe ettiğin mağaradan biraz toprak alıp, o toprağıda derinin 
içine koy. Deriyi güzelce sardıktan sonra, çatal ibikli, beyaz renkli 
hindi Horozunun boynuna asıp, horozu şüphe ettiğin mağaraya 
sal. Bu esnada sende Kizbere buhurunu yakki, devamlı duman 
tütsün. O Horoz definenin olduğu yerden başka yerde durmaz. 
Durduğu yeri ise ayağıyla deşeleyerek öter ve çırpınır. Eğer sen 
onu öyle görürsen, bilki o Horoz definenin üzerinde durmuştur. 
Orayı kaz ve defineyi çıkar. Onun için Allah c.c. a hamdet. 
 

YER ALTINDA YERİ MEÇHUL OLAN DEFİNENİN KEŞFİ 
      Yer altında en az on (10) yıl kalmış olan definenin yerini tespit 
etmek istersen: Rabuül evvel ayının ilk Pazar günü veya Aşüre 
ayının ilk Pazar günün (Bu daha efdaldir) den başlayarak Allah 
rizası için üç (3) gün oruç tut. Veya bu ameli herhangi bir arabi 
ayın ilk Pazar günüde başlarsın. Oruçlu iken amelinin icabeti çok 
seri olur. Bu ameli yapmak için, üç (3) gün oruç tuttuktan sonra, 
(Pazar ve Pazartesi günü oruçlu iken Azimeti okuma) Salı günü 
oruçlu olarak her farz namazın arkasından yedi (7) defa aşağıdaki 
Azimeti yedi gün süre ile oku. Yedinci gün olan Pazartesi gün 
tamamlanınca sekizinci gün olan Salı günü Azimeti bir levha 
üzerine yaz. Levhayı Kizbere ile buhurla ve güneş doğmadan önce 
başlayarak, zeval vaktine kadar Azimeti devamlı oku. O anda seni 
bir titreme tutar. Sende hemen sağ elinle levhayı tut. Ama 
önceden levhanın ortasına bir bıçak sapla veya bir ip geçir. Çünkü 
yardımcılar o levhayı elinde döndürüp, levha ile birlikte sağ elini 
çok kuvvetli bir şekilde çekerler. O anda Azimeti okumayı kes. 
Sonra gece şüphe ettiğin mekana git. Kizbere buhurunu ateşe at 
ve levhada yazılı olan Azimeti okumaya başla. Sonra levhanın 
ortasına bir bıçak sapla ve bıçaktan sinbere ipi ile bağla. Azimeti 
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tekrar okumaya başlarsan, levha dönüp definenin olduğu yere 
gider. O anda ruhani azimeti okuyan kişiyi bayıltır. O kişi 
ruhaniyetin söyledikleri ile konuşur. Ruhani o kişinin vasıtasıyla 
definenin yerini, kurbanını, buhurunu, azimetini ve o mekanın 
ummarını söyler.  
 

      Ey Talip! Bu amel en güvenilir ve en kıymetli bir bilgidir. Sen! 
bunun değerini ve kıymetini bil. 
      Levhaya yazılacak ve okunacak azimet budur:  
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Bismillâhirrahmânirrahîm Aksemtü alel ervahıl ulviyyeti bil 
esmâ-is süryâniyyeti ve bi yâhin yâhin âhiyyen şerâhiyyen 
ceylin hîdin ellezî tekelleme bihi yâşa’ bin nûn ve uksimü bil 
ismil ekberillezî tekelleme bihi mûsâ alâ cebelit tûr ehûnây 
mercîdin lûhin şâtûhin enûhin akbilû ve accilû yâ huddâme 
hâzihil esmâ-illezî halakaküm tâiîne ifalû mâ tü’merûn. 
Veşşemsi veduhâhâ. Vel kameri izâ telâhâ. Ven nehâri izâ 
cellâhâ. Vel leyli izâ yağşâhâ. Ves semâ-i ve mâ benâhâ. Vel 
ardı ve mâ tahâhâ. Ve nefsin ve mâ sevvâhâ. Feelhemahâ 
fücûrahâ ve takvâhâ. Kad eflaha men zekkâhâ. Ve kad hâbe 
men dessâhâ. Kezzebet semûdü bitağvâhâ. İzinbease eşkâhâ. 
Fekâle lehüm rasûlüllâhi nakatallâhi ve sukyâhâ. Allâhümme 
esrif rûhâniyyeti tilkeş şemsi yahdimûne sûreten veş şemsi 
akbil yâ derdeyâîl ve yâ anyâîl ve yâ atyâil şumuse levvâhin 
akbilû ve lâ tenfirû vefalû mâ tü’merûn. Fekezzebûhü feakarû 
hâ fedemdeme aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvâhâ. Ve 
lâ yehâfü ukbâhâ. 
 

      Ey Talip! Sen bu Azimete iyi sahip ol ve çok sıkı tut. Çünkü bu 
azimet çok acaibtir. Bunda iki türlü fayda vardır. Birincisi o mekanı 
terbi’ etmek. İkincisi ise o mekanda bulunan şeylerden haberdar 
olmaktır. Sara çeşitlerinin hepsi için bu azimet gereklidir. Ayrıca 
defineyi kazmak için ihtiyaç olan şeyleride söylerler. 
 

      Ey Talip! Allah ın rahmeti üzerine olsun. Talebelerden çoğu bu 
ilmi bilmez ve buna gerekli olan şeyleride bulamamışlardır. Bunun 
sebebide gömülü olan definenin yanındaki avanlar yüzündendir. 
İnsanlardan birisi bunu yapmak istese ve orayı terbi’ edip, şüpheli 
olan yeri kazsa, bazen birşey bulamaz. Bazende oradaki avanlar o 
kişiye darb ederler. Kim bu avanların darb ettiğini görürse, o kişinin 
haline delalet eden olmaz. Çünkü o kişinin bilgisi azdır. Üzerinde 
amel olan şey, eğer yeri terbi’ edip definenin yerini öğrenmişsen, o 
yere terbi’ ettiğin günden başka bir günde gel. O yerden aldığın 
dört taş üzerine Ruusu erbaa yı yaz. Şüpheli olan mekanı terbi’ 
edip, Tayyib buhuru ile buhurla. Eğer Sent ve Akırıkarha olursa 
daha iyidir. Orayı kazmaya başla. Allah c.c. ın izniyle maksadına 



 ŞUMUSUL ENVAR VE KÜNÜZÜL ESRAR  ---------------------------------------- 247 

nail olursun. Sana hayal gibi birşey engel olacak olursa, onu tedavi 
etmeden amelini yapma. Eğer tedavi etmeden yaparsan amelin 
bozulur. Bu her amelde böyledir. 
 

      Mekanı terbi’ etmenin ve üzerine Ruusu erbaa yazılı taşların 
faydası şudur: Define şüphe ettiğin mekanı terbi’ edersen oradaki 
sakin olan avanlar hazineyi senden gizleyemezler. İnsanlardan 
bazıları kazı işi ile çok uğraşır ve bununla birlikte ne hazine ne de 
başka birşey bulabilirler. Bunun sebebide orada görevlendirilmiş 
olan avanların hilesidir. Kazı yaparlar ve geri dönerler. Orada bir 
şey olmadığını zannederler. Eğer sen o zikrettiğimiz taşları yazıp 
mekanı terbi’ edersen, o mekanın tamirini delalet edecek şeyleri 
görür ve hacetine Allah c.c. ın izniyle ulaşırsın. 
 

MANİLERİ BOZMAK 
      Definenin olduğu mekanda bir mani zuhur ederse, sırçalı bir 
tabağa Rahman sure sini yaz. Güneş ışığı görmemiş pınar suyu 
veya kuyu suyu ile yazıyı boz. Sonra Rahman sure sini okuyarak o 
suyu o mekana serp. Suyu serptikten sonra o mekanı Mastaki ile 
buhurlarsan, o mani bozulur. Daha sonra hacetine yönel. 
 

YILAN VE AKREP ŞEKLİNDE GÖRÜNEN MANİLER 
      Definenin olduğu yerde Yılan ve Akrep şeklinde mani 
görürsen, Kamer isimlerini okuyarak Lüban buhurunu yakarsan, o 
mani iptal olur. Ama amelini ayın ortasındaki gecede yaparsın. O 
geceden önce veya sonra yapma! Zikrettiğimi iyi anla ve hacetini 
gör. 
 

TAŞLAR ŞEKLİNDE GÖRÜNEN MANİ 
      Taşlar şeklinde görünen mani için: Böyle bir mani gördüğün 
zaman, Cumartesi gecesi o mekandan çık ve yine geri gel. Çünkü 
o Yahudi bir cinnidir. 
 

      Bunun için: Cumartesi gecesi Necm suresiyle beraber azimeti 
okuyarak, Sudan, Lüban ve Meyatü saile buhurlarını yakarsan, o 
mani iptal olur. Ondan sonra hacetini görürsün. 
 

MÜ’MİN VE KAFİR CİNLERDEN GELEN MANİ 
      Mü’min ve Kafir cinlerden gelen mani için; Eğer o mani mü’min 
cinlerden ise, o cinni Allah ın vahdaniyetine ve efendimiz Hazreti 
Muhammed s.a.v. in risaletine (elçiliğine) şehadet eder. O cinniden 
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Ahti Süleymani al. O cinni sana o mekanı tanıtır. O cine avanların 
oradan gidip, hacetine ulaşman için gerekli olan şartları sor. 
 

      Eğer bu cin kafirlerdense, onun ne şartını nede sözünü kabul 
et. O cinin üzerine Sure-i Cin i okursan, o kafir cin yanar. Ondan 
sonra Allah Teala hazretlerinin izniyle matlubuna yönelir ve 
hacetini görürsün.  
 

KURBAĞA ŞEKLİNDE GÖRÜNEN MANİ 
      Kurbağa şeklinde bir mani zuhur ederse, o mekandan hemen 
uzaklaş. O günden itibaren yedi (7) gün sonraya kadar o mekana 
varma. Eğer senin elin o Kurbağa ya değerse hazine taş şekline 
dönüşür. Çünkü o Kurbağa cinlerin dişisindendir.  
 

      Yedinci gün tayyib bir buhur olan Sudan ve Cavi buhurlarını 
yakarak Yasin sure sini on (10) defa oku ve hacetine yönel. 
 

HANAFİS ŞEKLİNDE GÖRÜNEN MANİ 
      Hanafis (Osurgan böceği) şeklinde bir mani zuhur ederse, o 
mekanda Çarşamba gecesi Meyatü saile ve Cavi buhurlarını 
yakarak yedi (7) defa Hucurat suresini oku. Daha sonra fekrun 
sıfatında zuhur eden maninin üzerine yürü. Bu fekrun hiristiyan bir 
cinnidir. Bu cinniye miladi ayın ilk gününden başka bir günde 
hükmedemezsin. Sen o mekanı Tevsiril ğant, Hant, ve Katran ile 
buhurlayarak, yüz (100) defa Esma-i Kameri okursan, sana hiçbir 
mani görülmez. O zaman sende hacetine yönelirsin. 
 

YER HAŞERELERİ ŞEKLİNDE GÖRÜNEN MANİ 
      Yer haşereleri ve buna benzer bir alamet zuhur ederse, sen iyi 
bilki; O mekanın cinnileri Cin Krallarının kızlarındandır. O anda 
yapman gereken o mekanda Lüban, Meyatü saile ve Füclül ahmer 
buhurlarını yakarak yedi (7) defa Mürselat suresini okumandır. O 
anda oradaki  manilerin hepsi batıl olur. Sende hacetini görürsün. 
Ama bu ameli Pazartesi gecesi yaparsın. 
 

DEMİR SESİ OLARAK DUYULAN MANİ 
      .Bilki! Bu demir sesini çıkaranlar cinlerin ifritlerinden olup, en 
azgınlarındandır. Sen! Bunun ilacını getirene kadar, o mekandan 
hemen uzaklaş. 
 

      Bunun ilacı; Arabi ayın ilk veya onbeşinci veyahutta son gecesi 
Katran ile bu mekanı buhurlarsın. Buhurlama anındada üç defa 
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Kehf suresini okursun. O mekandaki bütün maniler iptal olur. Sen 
hacetine devam edersen, AllahTeala hazretlerinin izniyle muradına 
ulaşırsın. 
 

ARI ŞEKLİNDE GÖRÜNEN MANİ 
      Eğer mekanda Arı şeklinde bir mani zuhur ederse, o mekana 
ayın 12. veya 22. gecesinden haricindeki gecelerde yaklaşma! 
 

      Bu iki geceden birinde o mekana gidip, Tevsiril ğant, Meyatü 
saile ve Harmel buhurlarını yakarak yedi defa İnşikak sure sini 
oku. Senin için orada bütün maniler kaybolur. Sonra sen hacetine 
yürü ve hacetini Allah c.c. ın izniyle gör. 
 

ÖLÜ FARE ŞEKLiNDE GÖRÜNEN MANİ 
      Ölü Fare şeklinde bir mani zuhur ederse, Pazartesi günü o 
mekanda Fücl, Nane yaprağı ve Kırmızı sarımsak buhurlarını 
yakarak yirmibir defa Tarık suresini oku. O mekandaki maniler 
senin için iptal olur. Sen hacetine doğru yürü ve hacetini gör. 
 

GİZLİ MANİ 
      Azimet sahibine görünen ve diğerlerine görünmeyen gizli mani 
için: Bu mani uzun boylu, siyah tenli ve elinde kılıç olan bir köle 
sıfatında zuhur eder. Azimet sahibine darb etmek ister. Ne zaman 
böyle bir mani zuhur ederse ilacını getirmeden sakın bu ameli 
yapma! Eğer amele devam edersen, o cinni azimet sahibine vurur 
ve sara eder. 
 

      Eğer talibin huddamlarından gerçek bir yardımcısı veya gerçek 
bir ruhani hizmetçisi varsa, o cinni talibe vurur ve sara eder. Eğer 
talibin huddamı yoksa, o cin talibe darb ettiği anda öldürür veya 
talibin herhangi bir azasına yerleşip, o azayı iptal eder. Bunlardan 
başka talibin ağzını eğer, ayaklarını iptal edip, hareket ettirmez. 
Yahutta talibin zekerine darb edip, talibi bağlar. Talip bir müddet 
erkekliğini kaybeder. Yukarıda zikrettiğim gibi zuhur eder ve talibe 
bir şey yapmazsa, bu amelin ilacını arabi ayın son Cumartesi günü 
yaparsın. 
 

      Bu maninin ilacı: Lüban, Mastaki, Cavi, Sudan, Fücl (Turp), 
Meyatü saile, Kırmızı sarımsak ve Tevsiril ğant kökü buhurlarını 
karıştırıp yumuşakça dövdükten sonra, Difle den yapılmış Katran 
ile yoğurup macun haline getir. Sonra o mekanda üç (3) defa Feth 



-----------------------------------------------  İBNİL HAC TİLMİSANİL MAĞRİBİ 250 

sure sini okuyup, mekanı bu macunla buhurlarsan, o mani Cin 
gider. Sende hacetine doğru yürürsün. 
 

      Eğer talip o mekanda bir şey bulamazsa, o Cin geri döner ve 
talibi darb eder. Talibin tedavisinide yazılarla, Sudan, Lüban ve 
Meyatü saile ile buhurlayarak yaparsın.  
 

      Bu talibin tedavisi: Bir tabağa Hakka sure sini yaz. Yazıyı yağ 
ile bozup, darb olan azayı bu yağ ile yağlarsın. Kalan yağıda aç 
karınla talibe içirirsin. Bu Cin  ne zaman birisine vursa üç gün 
sonra çıkar ve o kişi kurtulur. O kişi ümidini kesmeyip, hacetine 
devam etsin. Çünkü bu gibi şeyler, define üzerine yerleşmiş olan 
Cinnilerden meydana gelir. O cinniler talibin aciz kalmasını ve o 
mekandan gitmesini isterler. Eğer çok mal varsa bir alamet zuhur 
eder. Bunu tedavi et. Daha sonra bir mani daha zuhur eder.  
 

KAHIR VE ĞALEBE İLE GÖRÜNEN MANİ 
      Cinlerden aniden kahır ve ğalebe ile zuhur eden bir  mani için: 
Seni yenmek ve kahretmek amacıyla aniden zuhur eden bir 
manidir. Bu mekanda belkide yenme amacı zuhur etmez. Bunun 
yanında mal olduğunu bildiğin bir mekana gittiğinde oradaki 
tılsımları tedavi etsen bile, mal kuma, toprağa, kömüre, taşa veya 
çömleğe dönüşür.  
 

      Eğer oradaki mal kuma dönüşmüşse, aslı Altın parçalarıdır. 
 

      Eğer oradaki mal toprağa dönüşmüşse, bazı hükemaların 
yaptığı kimyevi maddeler veya tab olmamış paralardır. 
 

      Eğer oradaki mal kömüre dönüşmüşse, o kömürün aslı cevher 
den kolyeler ve yakutlardır. 
 

      Eğer oradaki mal taşa dönüşmüşse, o taşın aslı saf gümüşten 
yapılmış paralardır. 
 

      Eğer oradaki mal çömleğe dönüşmüşse, o çömleğin aslı altın 
dan halhallar, gümüş bilezikler, altın takılar ve buna benzerleridir. 
 

TAMAMEN DÖNMÜŞ OLAN DEFİNENİN İLACI 
      Aşağıda gelecek olan dörtlüyü zaferan ve temiz su ile bir kağıt 
üzerine yaz. Yazdığın kağıdın ortasına biraz altın, biraz da altın 
parçaları koy. Sonra bunları mavi bir beze sarıp, bezide kırmızı 
topraktan bir çamurun içine koy. Tamamen değişen definenin 
yanına bir zira’ (65 cm.) miktarı derinlikte göm. Kırk gün 
tamamlanana kadar o mekana hiç kimse yaklaşmasın. Her yedi 
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günde bir o mekanı Lüban ve Meyatü saile ile buhurla. Kırk gün 
dolduktan sonra orayı açarsan, en güzel şekilde hacetini bulursun. 
 

      Ey Talip! Muradına ermek için amelini gizli yap. Baban veya 
kardeşin olsa bile bundan kimseye söz etme! Bu sırrı başka birine 
söylersen, en kuvvetli ilaçlarla bile tedavi yapsan mal eski haline 
döner. Anla! İrşad olursun.  
      Yazılacak dörtlü budur: 
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TOPRAĞA DÖNÜŞMÜŞ OLAN DEFİNENİN İLACI 
      Eğer, define toprağa dönüşmüş ise: Gümüş talaşı veya Altın 
parçası alıp, üzerine yetmiş (70) defa Esma-i Kameri oku. Temiz 
su ve zaferan ile beyaz keten bez üzerine aşağıdaki hatemi yaz. 
      Yazılacak Hatem budur:  
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KÖMÜRE DÖNÜŞMÜŞ OLAN DEFİNENİN İLACI 

      Yedi Karınca yuvasından toprak al ve bu toprağı bir levha 
üzerine ser. Bu toprağın üzerinede Batadin zehecin vahın hatemini 
yaz.  
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Yazılacak Hatem (üçlü vefk) budur: 
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Bu yazılan toprağın üzerine bir miktar taş ve bir miktar cevher koy. 
Sonra bunların hepsini yeşil keten bir bezin içine koyup, bezi sarı 
ipek ile bağla. Bezide çamurun içine koyup, değişmiş olan 
definenin yanına daha önce zikrettiğimiz gibi göm. Kırk gün dolana 
kadar orada beklet. Muklil ezrak, Misk ve Kafur alıp bunların 
üzerinede kırk (40) defa Mülk suresini oku. Seni Allah tan başka 
kimsenin görmediği bir yerde bunları karıştırıp, üzerine Meyatü 
saile döküp yoğur. Bunlardan fındık miktarı kadar altı tane hap 
yap. Her yedi günde bir o mekanı oruçlu olarak bu hapların bir 
adedi ile buhurla. Kırk gün dolduğunda orayı açarsan, hacetini en 
güzel şekilde bulursun. Allah c.c. a hamdet. 
 

TAŞA DÖNÜŞMÜŞ OLAN DEFİNENİN İLACI 
      Bir Kurbağa alıp, Pazar günü üzerine Esma-i Kameri okuyarak 
Kurbağayı kes. Sonra bu Kurbağanın yağından biraz alıp, 
Gümüş’ten olan bir parayı bu yağ ile yağla. Üzerine bir defa Mülk 
sure sini okuyup, siyah yünden bir bezin içine koy. Bezi beyaz 
veya yeşil ipek iple bağlayıp çamurun içine koy. Bunu değişmiş 
olan definnin yanına daha önce zikredildiği gibi göm. Aynı 
zamanda her gece Tevsiril ğant ile yirmi (20) gece tamamlanana 
kadar buhurla. Sonra üç gece Neddül esved ile buhurlayıp, kırk 
gün tamam olana kadar bırak. Kırk (40) gün sonra orayı açarsan, 
hacetini istediğin gibi bulursun. Allah c.c. a hamdet. 
 

ÇÖMLEK ŞEKLİNE DÖNÜŞEN DEFİNENİN İLACI 
      Böyle birşey zuhur ederse, bilki: Oradaki mal Altın ve Gümüş 
karışımı olan büyük bir hazinedir. 
 

      Bunun için: Büyük bir mavi keten bez alıp üzerine Samki arabi 
ile Mülk suresini yaz. Bu bezin ortasına biraz altın, birazda gümüş 
parçası ve ölçme aletlerinden (metre, mezura, terazi) de koyup, 
bezi sarı ipek iple bağla. Bunu beyaz çamurun içine koyup, bu 
çamuru değişmiş olan definenin yanına daha önce zikrettiğimiz 
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gibi göm. Cuma gecesi Sudan, Sandalı ahmer ve Lüban buhurları 
ile buhurla. Kırk (40) gün tamamlanınca orayı açarsan, hacetini 
istediğin gibi ve seni razı edecek şekilde bulursun. 
 

KUMA, UFAK TAŞLARA VE ÇÖMLEĞE DÖNÜŞMÜŞ OLAN 
DEFİNENİN İLACI HAKKINDA 

      Şu şana rağbet eden ey İnsan! Bilki; Allah c.c. seni muvaffak 
etsin. Ben sana acaip şeyler ve garip sırlar vasfettim. Sana vasf 
ettiğim şeyleri yaparsan, definelere ve hazinelere ulaşırsın. Bunlar 
ile dünyada bazı yerlere yükselirsin. Bunda rağbet edilen şey 
sadece mal topluluğu olup, yalanda dağildir. Bunun mevkisi İsmi 
a’zam mevkisindedir. Bu isimlerle dua edersen cevap alırsın.  
 

      Bununla bir şey sorarsan hacetin yerine gelir. Mevlamızın ismi 
celle ve ala el aliyyül azimdir. Bundan daha yüce bir şey olamaz. 
Güvendiğim evliyalardan bazıları bana şunu zikrettiler. Allah Teala 
bu iki isme (Altın ve Gümüş) yaratıkların tedbir sırrını koymuştur. 
Bununla gemi suyun üzerinde yürür. Deli olan bakire kız güzel 
olmasa bile evlenir. Ağaçlar bununla dağlarda ve kayalarda biter. 
Bu dağlıklı ve kayalıklı yerler bununla ova olur. Gündüz gece, 
gecede gündüz olur. Bunlarla At ların üzerine binersin. Bununla 
şanın ve kelamın yücelip, sözlerin herkesin yanında geçerli olur. 
Bununla mertebelere ve her yere ulaşırsın. Bunlarla saraylar bina 
eder ve karanlıktan aydınlığa çıkarsın. Bunlarla emir altında olan 
kişi amir olup, esir de serbest kalır. Velhasıl ben sana bunların 
menfeatlarının hepsini sayacak olsam kitaplar almaz. Bunların 
menfaatları katipler arasında mahsur kaldığı için, katipler 
yazmaktan aciz kalır. Senin için bunların bütün dünyada geçerli 
olması yeterlidir. Her ne hacet için olursa olsun, bu kadın veya 
erkeğin elinde olursa, en kısa zamanda işleri hallolur. Çünkü Allah 
Teala bu iki ismin üzerine en büyük kabülü ve en geniş sırrı 
koymuştur. İnsanlardan bir ahmak bile bunu sana geri vermez. 
Bunlarda her hastalık için şifa da vardır. Biz burada mevzumuza 
dönelim.  
 

      Sen bilki! Bu defineyi bulduğunda, eğer bu define üç neviye 
dönüşmüş ise (Taş, Kum ve Çömlek) Allah Teala nın yardımıyla 
mavi ve kırmızı bez alıp, üzerine zaferan ve gülsuyu ile Mürselat 
suresini yaz. Bunun ortasına altın ve gümüş takılarla parçalar 
koyup, bezi yeşil ipek iple bağla. Bunuda buğday hamurunun içine 
koy. Eğer buğday hamuru yoksa arpa hamurunun içine koyarsın. 
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Sonra dönüşmüş olan definenin yanına daha önce zikrettiğimiz 
gibi göm. Amelinin yedinci gününde Cavi ile, ikinci yedinci günde 
Sudan ile buhurla. Yirmibirinci günü defineyi ve o bezi çıkarıp, 
üzerinde yirmi rekat namaz kıl. Her rekatta Fatiha dan sonra Yasin 
sure sini oku. Daha sonra bunları tekrar yerine göm. Yirmisekizinci 
gece Neddül esved, otuzbeşinci gece Meyatü saile, kırkikinci 
gecede Kust ile buhurla. Eğer Kust yoksa Nane yaprağı ile buhur 
yaparsın. Kırkdokuzuncu gece orayı açtığın zaman oradaki 
malların aslına, yani altının altına, gümüşünde gümüşe döndüğünü 
görürsün. Sen! Allah c.c. hamdet. 
 

FAYDA VE HATİME 
      Bilki: Allah seni ve beni salih amellere muvaffak etsin. Eğer bu 
defineye ulaşmış isen ve definede dönüşmüşse üzerine konuşma! 
Hatta baban, kardeşin ve insanlardan kim olursa olsun, hatemleri 
zikrettiğimiz gibi kullanıp, o mekana göm. O mekana hiç kimse 
girmesin ve kadınlar yaklaşmasın. Hatta birlikte olduğun karını bile 
yaklaştırma! Eğer bunu yaparsan, senin amelin bozulur ve malın 
hepsi değişir.  
 

      Ey rağbet eden Talip! Bu kırk gün müddet içerisinde kadınına 
yaklaşmaktan sakın! Bu süre içinde yalan söyleme, haram yeme, 
her Cuma günü gusül edip ev olmayan boş bir mekana çıkar ve 
Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. e birgün ve bir 
gece salavati şerife getir. Temiz elbiseler giy. Amelinin onuncu, 
yirminci ve otuzuncu günleri oruç tut. Temiz ve seslerden uzak bir 
yerde halvete girip, orada bir gece peygamberimize salavatı şerife 
getirerek yat. Şunuda iyi bilki; Bir malın üzerinden kırk (40) sene 
geçtiği zaman üzerine İfritler yerleşir. Bu adı geçen nevilerden 
başkasıylada o İfritler malın üzerinden asla kaldırılamazlar. 
 

      Eğer hazineyi gömen kişi hazinenin içine Tuz koymuşsa, o 
hazine yer altında bin sene kalsa bile o mala Cin asla yaklaşamaz. 
Üzerine Tuz serpilmiş olan hazineye avanların eli ulaşamaz. Bazı 
insanlar yerdeki çukurlarda veya yıkık duvarlarda hazine bulup 
alırlar. Çünkü o hazine gömülürken içine Tuz konmuştur. 
 

      Peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. in dediğine güven. 
Hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuştur: 
 

$�!"'()# =$W=$M$P @6o $t!2>0:# #%+M4A){4#  
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Utlübür rızka fî habâyal ard. 
 

 (Rızkınızı yerin gizliliklerinde arayınız). 
      Bu hadisi şerifi bazıları çift sürme ile ve ziraatla tefsir etmişler, 
bazıları medfun olan mala tefsir etmişlerdir. İkisi içinde geçerlidir. 
 

      Sana zikrettiğim bütün tedavileri Mülükü seba’ dan aldım. Bu 
yedi ruhani: Müzhib ve memleketin ehli, Mürre ve kabile ehli, 
Ahmer ve dairesi, Bürkan ve önderleri, Şemhureş ve askerleri, 
Ebyad ve orduları, Meymun ve yardımcılarıdır. 
 

      Acaib ve garib olan sır budur. Bunu hiç kimseye söyleme ve 
bundan başkasınada yönelme. Eğer himmetin yüksek ise bunun 
içindekiler sana yeter. Arif olanda anlar. Tevfik Allah Teala 
hazretlerindendir. 
 

SEKİZİNCİ KONU 
 

KAĞIDI GÜMÜŞE ÇEVİRMEK 
      Dört veya sekiz dirhemlik kağıtları kesip, bunları mavi bir  kese 
içine koy. Kesenin içinede gümüşten bir dirhem bırak. Kesenin 
ağzınıda beyaz ipek iple bağla. Sonra sağ avucunun içine Kadr 
suresini yazıp, avucunuda yumduktan sonra kesenin üzerine bin 
(1000) defa İhlas suresini oku. Daha sonra keseyi bir kabın 
içindeki suya at. Bu amelin işareti elinde ve başında bir titreme 
olmasıdır. Sonra o su kabının üzerini kapatıp bir müddet bırak. 
Daha sonra o bezi açarsan, hacetini değişmiş olarak bulursun. Bu 
amelde oruca ve halvete gerek yoktur. 
 

      Bu amelin günü aşüre günüdür. Bu değişmiş olan paraları, 
Allah ve Rasulünün rizasından başka yere sarf etme! Bununla her 
istediğini al. Bu amelin buhuru Lübani zeker dir. Bu buhuruda İhlas 
sure'sini okurken yakarsın. Lübani zekerin alameti dumanının 
kağıdı delmesidir. Buna şu Ayeti Kerime delildir:  
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Bismillâhirrahmânirrahîm Ve lâ takfü mâ leyse leke bihi ilmün 
innes sema vel basara vel füâde küllü ülaike kâne anhü 
mesûlâ. 
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(Birde hiç bilmediğin bir şeyin ardınca gitme. Çünkü kulak, göz ve 
gönül bunların herbiri ondan sorumludur).  
 

KAĞIDI ÇEVİRMEK 
      Kağıtlardan yukarıda geçtiği minval üzere üç dirhemlik kesip 
bunların içine üç tane sikkeli dirhem koyarsın. Her dirhem üzerine: 
 

!�W60)̀ 6I):# $¥%+-!X$l  
 

Dehmuşel ifrit 
yazarsın. Sonra şu Ayeti temiz bir kağıt üzerine yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm Nahnü halaknâhüm ve şedednâ 
esrahüm ve izâ şi’nâ beddelnâ emsâlehüm tebdîlâ. 
 

( Onları biz yarattık ve mafsallarını biz bağladık. Dilediğimiz vakitte 
kılıklarını değiştiririz). 
 

      Yazdıktan sonra bu kağıdın ortasına dirhemleri koyduktan 
sonra katla. Bunu mum veya buğdaydan yapılmış hamur parçası 
içine koy. Elinede  -�q:,-k+E (Dehmuş) yazıp, parçayı yazılı elinle tut 

ve üzerine yüz (100) defa şu Azimeti oku: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm Nahnü halaknâhüm ve şedednâ 
esrahüm ve izâ şi’nâ beddelnâ emsâlehüm tebdîlâ. Akbil yâ 
Dehmûşül ifrîti ente ve cünûdike ve aklibû hâzel kâğıda 
fiddeten hâlisaten bi hakkı şerâhiyyen essamedül muîn. 
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      Adet tamam olunca o parçayı tatlı su dolu bir kaba at. Kabın 
içine biraz şebbi yemani veya nişadır at. Bu ameli gündüzleri her 
zaman yaparsın. Bu amelin buhuru ise üzünül fa’r dır. Ameli günde 
yetmiş (70) defa tekrarlarsan daha iyi olur. Bu amelin icabeti çok 
seri olup, bu amelde oruca ve halvete gerek yoktur. 
 

KAĞIDI ÇEVİRMEK 
      Kağıttan iki dirhemlik kesip, yanına sikkeli Dirhem koyduktan 
sonra bunları kırmızı bir beze sar. Bezi sarı ipek iple bağlayıp 
Zeytin dalına as. İskiratül mekki ve Muklil ahmer buhurlarını yakıp, 
İnsan suresini yedi (7) defa oku. Adet tamam olunca astığın bezi 
ipini makas ile kes. Bu bezi içinde su olan bir kaba atıp, üzerini 
kapat. Sonra üzerine yetmiş (70) defa Esma-i kameri oku. Daha 
sonra kabı açarsan, hacetini gümüş olarak bulursun. Bu amel her 
gün için iki keredir. Biri güneş doğarken, diğeride batarken. Bu 
amelde oruca ve halvete gerek olmayıp, sadece riyazat tutulur. 
Her namazdan sonra yüz (100) defa Esma-i kameri okuyup, 
hacetini içinden geçirirsin. Bu ameli uykuda iken, hadim başına 
dikilene kadar yaparsın. Ey İnsan! Sen anla. Sana verilen şeyin 
kıymetini bil. Allah c.c. a hamdet. 
 

KESME İLMİ 
      Arabi ayın ilk Pazar gününden başlayarak Allah c.c. rizası için 
yedi (7) gün oruç tut. Oruçlu iken her farz namazın arkasından (7) 
defa şu Azimeti oku: 
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Yâhin yahin şerâhiyyen temûşerhın tayhan hertakat tûrânin yâ 
azîzü yâ câmi-u. 
 

      Yedi günü tamamladıktan sonra, insanların bulunmadığı boş 
bir yer çıkıp, etrafına bir daire çizdikten sonra dairenin ortasına 
otur. Muklil ezrak, Meyatü saile, Hayvan içyağı ve Maymun beynini 
ateşe atıp tüttür ve Azimeti yüz (100) defa oku. Okuduktan sonra 
arkana bak. Hadimi siyah Kedi sıfatında görürsün. Ona deki; “Allah 
c.c. ve Rasulü için kağıdı değiştirmede hizmet etmeni istiyorum. 
Dinime ve dünyama yardımcı olması için”. O kedi çok şiddetli bir 
şekilde bağırır. O anda bilki, senin istediğini kabül etmiştir. Onun 
için Allah Teala ya hamdet. 
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      O günden sonra kağıttan sekiz dirhemlik kes ve her dirhemin 
üzerine hadimin ismini yaz. Hadimin ismi, “Ebu Hamid el Hindi'dir. 
 

q:04(?!̀ -�!l6'( +̀ !a@+$  Bir kağıt üzerinede Azimeti yazıp, yazdığın kağıdın 
ortasına kesmiş olduğun kağıtları koy. Bunları mavi bir beze sarıp, 
ağzını sarı ve beyaz ipek iple bağla. Güneş doğarken secde ettiğin 
yere alnının altına gelecek şekilde koyup, oniki (12) rekat namaz 
kıl. Her rekatta Fatiha ve Kadr sure lerini oku. Namazı bitirdikten 
sonra içinde su dolu olan bir kaba sağ elinle keseyi at. Bir müddet 
su dolu kabı kapalı olarak tut. Sonra keseyi oradan çıkarırsan, 
kesmiş olduğun kağıtları Gümüş olarak bulursun. Sen! Fakirlerin 
hakkınıda unutma ve Allah Teala hazretlerin dende hakkı ile kork. 
Bu amel icabette çok seridir. 
 

KAĞIDI ÇEVİRMEK 
      Önce sağ eline şu Ruusu erbea isimlerini yaz. 
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Mâzerin kamtemin kasveratin taykel. 
      Daha sonra pişmemiş çömlek parçası üzerine şu hatemi yaz: 
 

 
 

Yazdıktan sonra üzerine biraz kül koy. Külün üzerinede yanan 
közden ve közün üzerinede kağıttan kesmiş olduğun dört dirhemi 
koy. Bunlarla birlikte birde Gümüş dirhem koyup, üzerlerini çömlek 
parçası ile kapat ve içinede Üzünül fa’r (Fare kulağı otu) buhurunu 
at. Eğer bu yoksa Meyatü saile ve Sandalı ahmer atarsın. 
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      Sonra üç (3) defa Kıyamet sure sini ve üç (3) defa da şu Ayeti 
Kerimeyi oku. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm Nahnü halaknâhüm ve şedednâ 
esrahüm ve izâ şi’nâ beddelnâ emsâlehüm tebdîlâ. 
 

      Okuduktan sonra bunları su dolu bir kabın içine atıp, üzerini 
kapat. Yasin sure sini okuyana kadar beklet. Sonra sağ elini kaba 
sokup çömlek parçasını dağıt. Bu şekil huddamlar için sevimlidir. 
 

      Bu amel birgün ve birgece hizmet ister. Bu ameli Receb ayının 
ilk günü yaparsın. O gün Kıyamet sure sini, Esma-i kameri ve 
Ruusu erbea yı bin (1000) defa, gecede bin (1000) defa okursan, 
seni hafif bir uyku tutar. O anda hadim yanına dikilip, sana çalış 
der. Sen! Bunun için Allah c.c. a hamdet. 
 

GÜMÜŞ YAPMAK İÇİN 
      Gümüşten istediğin kadar al ve ince talaş haline getir. Bunun 
ağırlığı kadar Abd ve ikisinin ağırlığı kadar da Mısır Ukbası koy. 
Bunların hepsini güzelce karıştırdıktan sonra, bir cam şişe içine 
koy. Bunları şişede yedi (7) gün bekletirsen suyu çözülür. Bunun 
üzerine beyaz su ekle ve üzerinede Demir tozu ekleyip, sıcak bir 
gübreye göm. Gübrenin içinde üç (3) gün bekletip, dördüncü günü 
çıkar. Ondan beyaz ve saf bir su çözülür. Sonra bunu yumuşak bir 
ateş üzerine koyarsan birbirine karışıp iyice özleşir. Daha sonra bu 
mamülü cam bir şişe içine koyarsın. Böylece bunun bir dirhemini 
bin dirhem bakır üzerine dökersen, saf gümüş olarak bulursun. 
Humma ve revbas için halis gümüş yerine geçer. Hikmet çözmekte 
ve bağlamaktadır. Sır da ateştedir. 
      Bu mesele için: Şeyh ibni Rüşd kasidesinde şöyle işaret etti. 
Ebul Fadl Ebel Velid dediki: Bakır'da ve Demir'de olanı bize belirtti. 
Bu uygulama da acaib olup, bizim uygulamamıza yakındır. 
      Ukab ve bunun miktarı kadar da Barut tuzu al. İkisini sabaha 
kadar ateşin üzerinde beklet. Sabahleyin gramajından ne kadar 
eksilmişse o kadar Ukab ekle. Sonra bunları cam bir şişe içine 
koyup yedi (7) gün beklet. Bundan bir su çözülür ve ayrılır. Sonra 
bu mamülü güneşte kurutarak ve döverek dök. Beyaz tozun 
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dumanı sönene kadar ve üzerinden yağ gibi akana kadar beklet. 
Sabitleşen bu tozdan al ve bunu ser. Sonra bunu çömlek içine 
koyup ağzınıda iyice kapattıktan sonra bir gün beklet. O gümüş 
kireç rengini alır. O mamülden ve Civa'dan bir miktar, bunlar kadar 
da sabitleşmiş tozdan al. Civayı gümüş ile birlikte karıştır. Onlar 
için tozu ser. Bu karışımı hikmet kabına (Çömlek) koy ve ağzını 
kapat. Bu çömleği bir gün kadar hafif ateş üzerine koyarsan, 
sabitleşmiş olarak bulursun. Yassı ve düz taş üzerinde bunu döv. 
Buna arıtılmış Ukabı ağırlığını alana kadar dök. Bunu cam şişeye 
koyup, yedi gün gübreye göm. Yedi gün sonra çıkartıp, normal bir 
ateşin üzerine koy. Dövülmüş ve arıtılmış Ukabı üzerine döküp, 
ağırlığını alınca bir daha tekrarla. Daha sonra hallolması için tekrar 
cam şişe içine koy. Biraz önce zikrettiğimiz gibi çözülmede yedi 
gün tamam olana kadar bağlamayı yap. Bundan bir dirhemi 
yüzotuz dirhem bakır üzerine bağla. Onu saf gümüş yapar. 
 

      Ey Talip! Senin için bu kitabıma açıklama koydum. Hatta keşf 
edip senin için gizlenmiş olan hikmetin dört erkanın kapağınıda 
kaldırdım. Bu dört erkan ruhtur. Bunlar Abd ve Ceset tir. Bunların 
manasıda Gümüş tür. Nefis kelimesinin manasıda Rehec tir. (Toz). 
El müellifil cami manasıda Ukab tır. 
 

      Ey rağbet eden insan! Ben sana nasihat ettim. Başka bir 
kitapta böyle garip bir açıklama göremezsin. Bunu böyle 
yapmamın sebebide dünyada ve ahirette müslimanlara faydalı 
olması içindir. Allah c.c. vicdanda ve kalb te olan gizlilikleri bilir. 
 

DOKUZUNCU KONU 
 

BEREKET İSİMLERİ 
      Bir bez üzerine şu dörtlü Vefki yaz: 
 

�  
e¤i �  

e¤g �  
e¤c � 

ehg  
�  

e¤¤ �  
ehh �  

e¤d �  
e¤h 

�  
eh¤ �  

e¤f �  
e¤£ �  

ehf 
�  

e¤e �  
eh¢ �  

ehc �  
e¤¢ 
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Yazdıktan sonra 1446 adet ekin tanesinin her biri üzerine şu Ayeti: 

!E6h6N 67#6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# Kl='̀ $& !V6< +R':=$<=$34j!260': #'n$X Ya6#   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm İnne hâzâ lerizkunâ mâlehü min nefâd. 
 

birer defa oku. Sonra her okunan Ekin tanelerini bezin içine koyup, 
bezi beyaz ipek iple bağladıktan sonra bezi Anbardaki mahsülün 
içine koyarsan, bu Ayeti Kerime nin bereketiyle mahsüle inen 
bereketi görürsün. O bez mahsülün içinde bulunduğu müddetçe, 
Allah Teala nın izniyle mahsül tükenmez. 
 

SİHİR CELBİ İÇİN 
      Miladi aylardan Ocak ayının ilk günü başlayarak yedi gün oruç 
tut. Oruçlu iken her farz namazın arkasından aşağıdaki Azimeti (7) 
yedi defa oku. Yedinci gün olduğunda boş bir sahraya çık. Sudan 
buhurunu yak ve Azimeti devamlı okumaya başla. Hadim siyah 
ince yılan sıfatında zahir olur. O muhakkakki sana cevap verir.  
 

      Ey Talip! Kim ne kadar sihirli olursa olsun, aşağıda gelecek 
olan Hatemi bir kabın içine yaz ve kaba temiz su koy. Bulunduğun 
mekanada kül koyup, kabın ağzını herhangi birşey ile kapat. Daha 
sonra sihirli olan kişi sağ elini kapağın üzerine koysun. Sonra sihirli 
olan kişinin eline Hatemi yazıp, elini kabın içine sokmasını emret. 
Eğer, sihrini bulmuşsa tamamdır. Eğer sihri bulamamışsa, Azimeti 
tekrarlar ve elini tekrar kabın içine sokmasını emredersin. Böylece 
yediden yirmiye kadar elini sokmasını emredersin. Sihirli olan kişi 
sihrini kabın içinde bulur. Eğer sihir gömülü ise, (Evler, Kabirler ve 
pınarlar gibi) böyledir. Eğer sihir yerin üstünde, yani ağaca asılı 
tiplerdense, o sihir kabın içine gelmez. 
 

      Bir insanın sihirli olduğu sabit olup kabın içine sihri gelmezse, 
o çanak üzerine Hatemi yaz. Sihirli olan kişiye o çanağın üzerine 
oturmasını emret. Sende Azimeti okumaya başlarsan, o kişi Allah 
c.c. ın izniyle sihrini kabın içinde bulur. Okunacak Azimet budur: 
 

      +<=$W$/ Ke=$W Ke=$?6h +q6X½ n+<=$W $�!?'A$B +�!-$E)j'#   '#=$W$/ KC=$1 KC=$E$h 4F;0!̂ +0$-
  $W$/ Kº?6A!<$l Kº?6A!<$86h+h=       +¥$"%+s!-Q$.=$W$/ K¥=Q$?!X'# K¥=Q$?!X'�6h 4a='j!0
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$-;G:# 6l!0'̀ ):# 686̂ #$%):# >�$96h!8 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm Aksemtü aleyke yâ müzhibü bi 
yâhin yâhin ve yâ mürretü bi sâmin sâmin ve yâ ahmeru bi 
demlîhın demlîhın ve yâ bürkânü bi ehyâşin ehyâşin ve yâ 
şemhûreşü bi derdemîşin derdemîşin ve yâ ebyadu bi 
subbûhın subbûhın ve yâ meymûnü bi ezeliyyin ezeliyyin 
ezrârin ezrârin ukdû hâcetî eyyühel mülûküs sebati bi hakkis 
sırrıllezî ev deal bârî sübhânehü fî kef he ye ayın sad ve ha 
mim ayın sin kaf. Ve innehü lekasemün lev ta’lemûne azîm. 
İbasû ilâ hadîmen minel cinnil mü’minîne ye’tînî bi sihri fülân 
ibni fülânete sevâen kâne tahte atabeti bâbi ev bi kurbin 
müstevkıdin nâri ev medfûnen fil kubûri ev eluyûni ev 
mutlakan ev muallekan bil eşcâri ev hüve min rasâsin ev 
nuhâsin ev hadîdin ev tesâvîra bi hakki yâhin yâhin ifalû mâ 
tü’merûne  vakdû  hâcetî  fî esra-i  vaktin kel berkıl hâtıfi ve  la 
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tedurrû ehaden bi hakkil vâhidil ehadil ferdis samed. 
 

      Yazılacak Hatem de budur: 
 

M F ( L 6J@+\!&-a!E 2( 
J@+\!&-a!E  2 ( M F ( L 

2 ( 6J@+\!&-a!E ( L   M F 
( L M F 2 ( 6J@+\!&-a!E 

 
SAÇI DÖKÜLEN İÇİN 

      Saçı dökülen kişinin ve annesinin ismi ile birlikte sana geldiği 
günün ismini hesap et. Toplamdan dört dört düş. Bakide bir kalırsa 
o kişinin saçına sihir yapılmıştır. Zikrettiğimiz sihir bozma ve sihir 
celb etme amelleriyle tedavi et. Eğer bakide iki kalırsa, beyindeki 
bir hastalıktan dolayı saçı dökülüyordur.  
      Bu hasta için; Buruc sure sini, Esma-i kameri ve Ruusu erbea 
yı bir tabağa yazıp, yazıyı yağ ve su ile sil. Yazmış olduğun sure 
ve isimleri Kına üzerine oku. Tabaktaki su ve yağ ile kınayı karıp, 
bu kına ile hastanın başını Cumartesi gününden başlayarak yedi 
gün kınala. O kişi için yapılan tedaviler sonucu saçı hapsolur ve 
dökülmez. Aynı zamanda bu sure ve isimlerin bereketiyle saçı ve 
saçındaki siyahlık Allah c.c. ın izniyle çoğalır. 
 

SİHİRDEN VE BELALARDAN KORUNMAK 
      Bilki! Allah c.c. ın rahmeti üzerine olsun. Şu mübarek Hatem: 
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(Hatemin içindekiler: Hatemi süleyman, Hatemi süleyman isimlerinin baş harfleri, Fekacin 
mahmet harfleri, Araf suresi Ayet:196 Yusuf suresi Ayet: 65 Buruc suresi Ayet ler. 20, 21 
ve 22. Hatemin köşelerindeki: Ruusu erba isimleri, “Kavlühül hak ve lehül mülk” Ayeti 
Kerimesi, Enam suresi Ayet: 173. Hatemin dışındakiler: Dört büyük Halife isimleri, Dört 
büyük mela-ike isimleri ve dört büyük sahabi isimleri). 
 

koruma hatemi olup, bu hatem hangi evde bulunursa o eve hırsız 
girmez. Bu hatem bir iş yerinde bulunursa o iş yerine sihir yapan 
ve hırsız giremez. Fidanlıkta olursa fidanlara zarar veren 
hayvanlar yaklaşamaz. Koyunların bulunduğu yere asılırsa, Kurt 
yaklaşamaz. Bir eşya üzerine konulursa o eşya çalınmaz. Bu 
mübarek Hatemin bunlar gibi sayılamayacak kadar birçok faydaları 
vardır. Bu Hatemi şerif icabette çok seridir. 
 

      Bu mübarek vefki Perşembe günü zaferan ve gülsuyu ile bir 
kağıt üzerine yazıp, yazdığın kağıdıda Tayyib bir buhurla buhurlar 
ve ameline uygun yere koyarsın. 
 

MALI ÇALINAN İÇİN 
      Senin veya bir başkasının malı çalındığı zaman çalınan malı 
bulmak murat edersen, Allah c.c. ın izniyle başarılı olursun. 
 

      Bunun için: Malı çalınan kişinin elbisesinin eninden bir ip çek. 
Besmele-i şerif ile Veşşemsi veduhaha sure sini ipin üzerine oku. 
Şems sure sinin harfleriyle konuştuğun zaman, o ipe bir düğüm at. 
Yani Şems suresindeki harfler adedince ipe oku ve düğüm bağla. 
Sonra o ipi malı çalınan kimsenin mekanına koy. Bundan sonra şu 
üçlü hatemi: (müsellesi)  
 

 
 

(Vefkin içindeki Ayetler.: Lokman suresi Ayet:16. Sebe suresi Ayet: 51). 
 

bir kağıt üzerine yazıp, kağıdı mal çalınan o mekana koy. Vefkin 
üzerinede büyük bir taş bastırıp, taşı tekrar vefkin üzerinden kaldır. 
 

      Bu mesele bizim yanımızda bazı arkadaşların telef olan malın 
bazısı ğabit olduğu sabit oldu. Biz bu vefki o mekana koyduk. Bir 
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müddet veya bir sene sonra o çalınan mal geri geldi. Eğer çalınan 
mal canlı ise veya cansız olupta yanmadı ise, hayatta olduğu 
müddetçe muhakkak geri gelir. Elbise cinsinden olup yanmamışsa, 
bu vefk yapılmadan önce o eşya geri gelir. Bu bağlama geçmişse 
senin için hacetin açıklanması lazımdır. Bu sır mübarek vefkin 
bereketindendir. Ey Talip! Bu meseleyi iyi anla ve kıymetini bil. 
 

CİN VE ŞEYTANLARDAN KORUYAN HİCAB 
      Bu hicabı üzerinde taşıyan kimseye, İnsan ve Cin şeytanları 
asla zarar veremez. 
 

      Bu hicabı üzerinde taşıyan kimse ister erkek, ister kadın, ister 
erkek çocuğu ve isterse kız çocuğu olsun ona hiçbir zarar gelmez. 

 

      Bu hicabı büyük kimse taşırsa, o kimsenin yanına hiçbir Cin 
yaklaşamaz ve rahatsız edemez. O kişiye insan oğlu ve hırsız dahi 
zarar veremez. Cenabı Hak o kimseyi her türlü afetlerden korur. 
 

      Bu hicabı üzerinde taşıyan kimse nereye giderse gitsin, gittiği 
her yerde ikram görür, sevilen ve sayılan bir kimse olur. Allah c.c. 
mahlukatın kalbini onun heybetine koyar. O kişiyi kötü gözlerden 
ve düşmanlardan perdeler. Hatta yırtıcı hayvanların mekanında 
uyusa ve düşman beldelerine uğrasa bile onu göremezler. Allah 
c.c. o kişiyi onlardan korur. 
 

      Eğer bu hicabı bir çocuk taşırsa, Cin ve şeytan o çocuğa zarar 
veremez. Bu mübarek hicabın bereketiyle hastalanmaz. 
 

      Yazılacak hicab budur: Mülk suresini sonuna kadar bir defa, 
Mela-iketi selatini yetmiş (70) defa, Mülükü sebayı bir (1) defa, 
Esma-i derari sebayı bir (1) defa, Hatemi süleymanı bir (1) defa ve 
hatemi süleyman isimlerinide bir (1) defa yazarsın.  
 

      Bir başka benzeri daha olmayan bu hicab için Allah a hamdet. 
Allah c.c. ın yardımıyla muvaffak olursun. 
      Mela-ike-i selatin budur: 
 

)u?6g#$"!d$B )u?6o#$0!16# )u?6g='~?6< )u?6g#$0!M$U  
 

Cebrâîl mîkâîl isrâfîl azrâîl. 
 

      Mülükü seba budur: 
 

)a%+-!?$< !§$?!h'# !¥$"%+s!-$. )a='j!0+h !0$-!̂ '# )F;0+< !q6X)n+<  
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Müzhib mürreh ahmer bürkân şemhûreş ebyad meymûn. 
 

      Ruhaniyeti seba budur: 
 

)j/+"$U )u?6g=$?Q)u?6g#$0!MQ$S )u?6g='~?6< )u?6g=$-$E!-$1 )u?6g=$?!3$B )u?6g=$?'o!0 
)u?6g=$?'̀ !E'5  

 

Rûkyâîl cebrâîl semsemâîl mîkâîl sarfeyâîl anyâîl kesfeyâîl. 
 

      Esma-i derar budur: 
 

+2 m60$w!�+< !l6"='Z+B !ºW60$< !0$-'j !y-$.)u$̂ +2 )F$0!X  
 

Şems kamer merîh utârid müşterî zühre zühal. 
 

      Hatemi Süleyman budur: 
 

                   
 

      Hatemi Süleyman isimleri budur: 
 

°@65$2 ��6M$P ��6s'� ��6h='� �"%4~$. �"=;M$U �l!0'o  
 

Ferdün cebbârun şekûrün sâbitün zahîrun habîrun zekiyyün. 

 
DİL BAĞLAMAK İÇİN 

      Ey Talip! Bilki: Allah Teala hazretleri sana rahmet etsin. Halkın 
dilini senden hapsolunmasını istersen, senin hakkında hayırla 
konuşmalarını murad edersen, ayrıca senin hakkında kötü haber 
söylendiği zaman Adem oğlunun dilini bağlamak istersen, hatta 
senin hakkında kötülükle konuşmalarından korkarsan: Cumartesi 
günü zühal veya Kamer saatinde, Kamerde dönen bir burçta 
gecelediği zaman, şu dörtlü Vefki: 
 

2 M ( L  g £f  ci 
h e ¤¢ £¢ 

¤f £c ¤ £ 
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bir kağıt üzerine yaz. Vefkin etrafınada Ayet ve duaları yazdıktan 
sonra vefki üzerinde taşırsan, senin için bunda Allah ın sırrı vardır. 

      Vefkin etrafına yazılacak Ayet lerle dua budur: 
 

!E6h$-;E:# $�'A$P m6nY:# �7'# 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N$�!"'()#$/ 6�#$% 
Q6< 'c$d!&'#$/;E:# $VQ6< 6R6h $$0!P'�'o ®L=$< 6L=$-$0$-Y�:# $V !N4~': =�j!26" 6�#
': $0;v$1$/$m60!r$w6: $�)A4̀ ):# +N4~ # @6o$M): +N4~': $0;v$1$/ 6e60!<'�6h 60!9

$1$/$"=$s!&'()#$y!-;�:# +N4~': $0;v$1$/ 6V!?$M6g#$l $0$-'b):#$/  6u!?Y:# +N4~': $0;v
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 4a=$E!&6()# @'A$B )u?6g#$"!d$B 4u+P!8$W=$-'5 !N4~!?'A$B @6o Ya6# 4u6B=$r):# �7'#
6 �F$0!M6I6: $�6:'� !"=$G!h'()# @6:/4(6 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhüllezî halakas semâvâti vel 
arda ve enzele mines semâ-i mâen feahraca bihî mines 
semarâti rızkan leküm ve sahhara lekümül fülke litecriye fil 
bahri bi emrihi ve sahhara lekümül enhâr. Ve sahhara 
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lekümüş şemse vel kamera dâibeyni ve sahhara lekümül leyli 
ven nehar. Ve âtâküm min külli mâ seeltümûh. Eve men kâne 
meyten feehyeynâh. Yekâdül berku yahtafü ebsârahüm 
küllemâ edâe lehüm meşev fîhi ve izâ azleme aleyhim kâmû 
ve lev şâallâhü lezehebe bi semıhim ve ebsârihim innallâhe 
alâ külli şeyin kadîr. Dehaltü aleyküm ya ma'şeral âdemiyyîne 
kemâ yedhulül mevtül âcilün ve habistü elsineteküm kemâ 
habesellâhüs semâ-e en takaa alel ardı illâ bi iznihi ve ramey 
tüküm bi sihâmil ceberûti kemâ yermî bihil melikü fil melekûtil 
a'lâ ve dehalte aleyküm kemâ yedhulü azrâîl alel insânü Allâh 
ül câilü inne fî zâlike li ıbreten li ülil ebsâr. 
 

SITMA TASALLUT ETMEK 
      Bir kimseye sıtma tasallut etmek istersen: Dokuz (9) gün oruç 
tut. Oruçlu olarak hergün Esma-i kameri ve Ruusu erbaa yı (1000) 
bin defa oku. Ama her yüz (100) defanın başında şöyle dersin: 
 

           Y(6# 6L=$-Q!1'()# 6e6nQ$s6h +qQ!3$r):# @;-+9):# =$s+w;W'# $�!?'A$B +�!-$E)j'#
!V$< @'A$B $�4Z�A$14# m68$W $k!%'{ 6�!345=$< +8W6"4#   

 

Aksemtü aleyke eyyetühel hummel cenbü bi hâzihil esmâ-i illâ 
ma künti tava yedî üsellituke alâ men ürîd. 
 

      Dokuz günü tamamladığın zaman, onuncu gün boş bir mekana 
çık. Olduğun yeri Hantit ile buhurla. Adı geçen Esmaları seni sıtma 
tutuncaya kadar oku. Senin karşına saçları iyice ağarmış ihtiyar bir 
kadın gelir. 
 

      Sen! O kadını bir kimseye musallat etmeyi dilediğinde şu üç 
ismin p¥ harflerini yaz. Ama bu harfleri Sa'ter yaprağı üzerine 

yazıp, o yaprağı dilinin altına koy. Adı geçen Esmaları okumaya 
başlarsan, matlub olan kişi senin karşına gelir. Matlubunu sıtma 
tutuncaya kadar yerinden kalkma! Sen yinede Allah c.c. tan kork. 
 

CİN TASALLUT ETMEK 
      Bir kimseye Cin tasallut etmek istersen: Sure-i Cin'i bir tabağa 
yazdıktan sonra, yazıyı İnebi zeib (Kurt üzümü) in suyu ile sil. 
Daha sonra Seykeran tohumundan alıp güzelce döv. Döverkende 
üzerine Cin suresini oku ve sonundada şöyle de: 
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@'A$B >V6r):# ']$B=$-$U=$W !N4~+w)ZYA$1 6]$M$�$I):# 6e6n$X !V6< 'u'5'# !V$< 
 

Sellattüküm yâ cemâatel cinni alâ men ekele min hâzihil 
aşebeh. 
 

Sonra bu mamülü yazılı tabağın içine koyup su ile karıştır. Bunu 
güneşte kuruyuncaya kadar beklet. Bu mamülü üzerine Cin 
musallat etmek istediğin kişiye yedir ve yedirirkende şöyle de: 
 

�D?6h$/ #�n!P'# +e/4n+P  
 

Huzûhu ahzen ve bîlen 
 

      Ama yedirirken bir ay veya bir aydan azı veya çoğu, kaç gün 
cini musallat ettireceğini aklından geçirirsin. Böylece sana 
gizleneni görürsün. Bu kitaptan başka bir yerde bu babı bulmak 
zordur. Kapalı şeyi keşfetmek azdır. Allah c.c. muvaffak edicidir. 
Ondan başka Rab ve Mabut yoktur. 
 

ERKEK VE KADINLARI CELB 
      Ey Talip! Sen bilki; Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Bu mesele 
çok güzeldir. Bunu kullanmanın şekli: Sırçalanmış beyaz renkli, 
yeni ve yedi dilli bir kandil yap. Sonra boyanmış ve ketenden olan, 
yedi renk fitil al. Renkleri sarı, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, gri ve 
siyah olsun. Her renk fitil üzerine bu azimetleri sırasıyla yaz. 
 

      Sarı fitil üzerine bu azimeti yaz: 
 

)j/+" >�$96h �]$&'D4o !q6A!U'#$/ +q6X)n+<=$W !q6U'# $�!?'A$B +q6:=$�):'# )u?6g=$?
 Ke=$W Ke=$W >�$96h$/*  

 

Ecib yâ müzhibü ve eclib fülâneten bi hakki rukyâîl elğâlibü 
aleyke ve bi hakkı yâhin yâhin. 
 

      Beyaz fitil üzerine bu azimeti yaz: 
 

'# )u?6g#$0!M$U >�$9Q6h �]$&'D4o !q6A!U'#$/ 4F;0Q+<=$W !q6U'#$B +q6:=$�): $�!?'A
KC=$1 KC=$1 >�$96h$/*  
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Ecib yâ mürretü ve eclib fülâneten bi hakki cebrâîl elğâlibü 
aleyke ve bi hakki sâmin sâmin. 
      Kırmızı fitil üzerine bu azimeti yaz: 
 

+q6:=$�):'# )u?6g=$-$E!-$1 >�$96h �]$&'D4o !q6A!U'#$/ +0$-!̂ '# =$W !q6U'#$�!?'A$B  
Kº?6A!<$l Kº?6A!<$l >�$96h$/*   

 

Ecib yâ ahmeru ve eclib fülâneten bi hakki semsemâîl el 
ğâlibü aleyke ve bi hakki demlîhın demlîhın. 
 

      Mavi fitil üzerine bu azimeti yaz: 
 

6:=$�):'# )u?6g='~?6< >�$96h �]$&'D4o !q6A!U'#$/ 4a='j!0+h=$W !q6U'#$�!?'A$B +q 
 K¥=$?!X'# K¥=$?!X'# >�$96h$/*  

 

Ecib yâ bürkânü ve eclib fülâneten bi hakki mîkâîl elğâlibü 
aleyke ve bi hakki ehyâşin ehyâşin. 
 

      Yeşil fitil üzerine bu azimeti yaz: 
 

   $&'D4o !q6A!U'#$/ !¥$"%+s!-$.=$W !qQ6U'# 6h �] )u?6g=$?'o!0$S >�$9 ):'#  +qQ6:=$�
6h$/ $�!?'A$B K�?6<$l!"$l K�?6<$l!"$l >�$9*  

 

Ecib yâ şemhûreşü ve eclib fülâneten bi hakki sarfeyâîl 
elğâlibü aleyke ve bi hakki derdemîşin derdemîşin. 
 

      Gri fitil üzerine bu azimeti yaz: 
 

$/ +§$?!h'#=$W !q6U'#6h �]$&'D4o !q6A!U'#!3$B >�$9!?'A$B +q6:=$�):'# )u?6g=$? $�
 �,/�84j �¡%�M+1 >�$96h$/*  

 

Ecib yâ ebyadü ve eclib fülâneten bi hakki anyâîl elğâlibü 
aleyke ve bi hakki subbûhün kuddûsün. 
 

      Siyah fitil üzerine bu azimeti yaz: 
 

'̀ !E'5 >�$96h �]$&'D4o !q6A!U'#$/ 4a%+-!?$<=$W !q6U'#$�!?'A$B +q6:=$�):'# )u?6g=$?  
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K"#$"!2'# K"#$"!2'# >�$96h$/*  
 

Ecib yâ meymûnü ve eclib fülâneten bi hakki kesfeyâîl 
elğâlibü aleyke ve bi hakki ezrârin ezrârin. 
 

      Fitillere yazdıktan sonra Difle'den yapılmış ince Katran ve 
beyaz Zeytinyağını kandile koy. Cuma gecesi gece yarısı fitilleri 
yak. Fitiller yanarken, Taha ve Yasin surelerini oku. Mülükü seba 
en kısa zamanda matlubunu senin yanına getirir. 
 

      Bu mesele en gerçek tecelli edenlerdendir. Bu şanın ehli 
üzerine zulmeden erkek ve kadınlar için alimler koymuştur. 
Şeriatta bu kapsamın ve bu işlerin yularıdır. Sen! Bu meseleyi çok 
iyi anla. Nasibini Allah c.c. ın izniyle alırsın.  
 

DİRHEMLER CELB ETMEK 
      Miladi aylardan Ocak ayının ilk günü yeşil bir kağıt üzerine 
aşağıdaki dörtlü vefki ve vefkin etrafınada daire şeklinde aşağıda 
gelecek olan Ayeti Kerime yi yaz. 
      Yeşil kağıt üzerine yazılacak Vefk budur: 
 

cd gd i e 
e cd gd i  
i e cd gd 

gd i e cd 
 

      Vefkin etrafına yazılacak Ayeti Kerime budur: 
 

6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6NQ!E6h $�!?'5 @6&6"'# >J$" +N?6X#$0!h6# 'c='j)�6#$/ 
# 6@!9+O6<![+O !N':$/'# 'c='j @$O!%$-): @6M)A'j ;V6�$-)Z$?6: !V6~':$/ @'A$h 'c='j !V

 @Q'A$B )u$I!U# ;N4� $�!?':6# ;V+X !0+G'o 60!?YZ:# $V6< �]$I$h!"'# )n$v'o 'c='j
$U �u45$M+B!l# ;N4� �¦!d+U ;V+s!36< Ku+s =�?!I$1 $�$3?6O)�$W ;V  
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Bismillâhirrahmânirrahîm Ve izkâle ibrâhîmü rabbi erinî keyfe 
tuhyil mevtâ kâle evelem tü'min kâle belâ ve lâkin liyetmeinne 
kalbî kale fehuz erbeaten minet tayri fesurhünne ileyke 
sümmecal alâ külli cebelin min hünne cüzen sümmed uhünne 
ye'tîneke sa'yâ. 
 

      Yazdıktan sonra bu hirzi Sudan buhuru ile buhurlayıp, oniki 
(12) rekat namaz kıl. Her rekatta Fatiha sure sini ve vefkin etrafına 
yazmış olduğun Ayeti kerimeyi yetmiş (70) defa oku. Namazdan 
sonra güneş doğuncaya kadar şu isimleri hirzin üzerine oku. 
 

'# !C%4A$1=$W65=$?)̀ $S >�$96h $�$/!0$. !q6U)u  
 

Yâ selûm ecib şervete bi hakki safyâkil. 
      Ama namazdan önce iki gümüş dirhem alıp birinci dirhemin 
üzerine Camiun  ٌ   s!a@+� ikinci dirhemin üzerine Cailün  S!W@+�_   isimlerini 
nakşet. Bu dirhemleri yazmış olduğun vefkle beraber seccadenin 
altına koy. Güneş doğduğu zaman Cailün yazılı olan dirhemin 
vefkin yanında döndüğünü görürsün. Cailün yazılı olan dirhemi 
sadaka olarak ver. Yetmiş defa sadaka versen bile yine o sana 
gelir. Ancak Yahudilere sakın verme! 
 

      Eğer sen müslimanlardan birisinin malını yersen amelin batıl 
olur. Celb ettiğin dirhemler bin dirhem dahi olsa batıl olur. Bunu 
denersen cevher bulursun. Anla! İrşad olursun. 
 

KADININI KENDİNE BAĞLAMAK 
      Kim! Bu hatemi üzerine asıp Cumartesi günü karısıyla cima' 
ederse, kendisinden başka hiç kimse karısına cima' niyetiyle asla 
yaklaşamaz ve yaklaşmaz. 
      Yazılacak Hatem budur: 
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Bu mesele, riyaset ehlinin ihtiyacı olan nefis cevherlerdendir. Bu, 
garip ilimlerin ve ileri gelen ülemaların hazinesindendir. Ben bunu 
efendi şeyhlerden aldım ve zikrettiğim gibi buldum. Eğer bu 
hatemin suyunu bir kadına içirirsen, senden başkası o kadınla 
cima yapamaz. Allah tan kork! Çünkü ölüm vardır. Sen öldükten 
sonra o kadını dulluğa mahkum etmiş olursun. 
 

      Bazı Şeyhler şöyle zikretti: Bir adam bu hatemi yazıp, suyunu 
karısına içirmiş ve bir müddet sonra o adam ölmüş. Karısı başkası 
ile evlenmiş, sonra ikincisiyle evlenmiş, daha sonra da yedi erkeğe 
kadar evlenmiş ama bunların hiç biriside kadınla cima yapamamış.  

      Ey Allah için kardeşim! Bu mübarek hatemi yazıp üzerinde 
taşıman yeterlidir. Anla!  
 

EHLİNİ KORUMAK İÇİN 
      Pazar günü zaferan ve gülsuyu ile bir tabağa şu Fekacin 
mahmet hatemini yaz: 
 

� F R F  L O H 
H � F R F  L O  
O H �  F R F  L 
L O H � F R F  
F  L O H �  F R 
R F  L O H � F 
F R F  L O H � 

 

      Hatemin etrafınada Yasin sure sini yaz. Yazdıktan sonra yazıyı 
su ile silip suyuda kadına içirirsen, o kadına ne el uzanır nede 
fercine zarar gelir. Ayrıca bir kağıt üzerine bir daha yazılıp, kadının 
üzerine takılırsa, bu sure nin ve yedi harfin bereketiyle cenin 
kadının karnından Allah c.c. ın izniyle düşmez. 
 

SIHHATİ KORUMAK İÇİN 
      Ey Kardeş! Bilki; Senin vücuduna elem ve kötülük gelmemesini 
murat edersen, ayrıca Allah ın sana hastalıktan sıhhat vermesini, 
baş ağrısından, sıtmadan, cin darbesinden korunmayı, sihrin tesir 
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etmemesini, göz değmemesini ve sulara, korkunç yerlere girdiğin 
zaman, sana cinlerden ve insanlardan zarar gelmemesini murad 
edersen, aşağıdaki Cetveli yazıp üzerinde taşırsan, Allah c.c. ın 
izniyle her türlü musibetlerden emin olursun. 
      Yazılacak Cetvel budur: 
 

 
 

BAŞ AĞRISI İÇİN 
      Baş ağrısı için aşağıdaki Ayetlerle hatemi bir kağıt üzerine yaz. 
Sonra bu hirzi üzerinde taşırsan baş ağrısından emin olursun. 
      Yazılacak Ayetler ve Hatem budur: 
 

@6o $V'~$1=$< +R':$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h  $%+X$/ 6"=$s;3:#$/ 6u!?AY:#
$I$r': zL=$.!%':$/ +N?6A$I):# +f?6-;E:#=$s�W'# !V4~!14# =�365=$1 +R'A  =$-'5 +f$U$%):#

!̂ ;0:# 6¥!0$B $V'~$1 67#6"#$0'b6h;0'j$/ 6V$-  
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Bismillâhirrahmânirrahîm Ve lehü mâ sekene fil leyli ven 
nehâri ve hüves semî-ul alîm. Ve lev şâe lecealehü sâkinâ. 
üskün eyyühel veceu kemâ sekene arşirrahmâni ve karra bi 
karârillâh. 
 

 
 

ANLAMAK VE EZBERLEMEK İÇİN 
      Perşembe günü zaferan ve gülsuyu ile Yasin sure sini ve altına 
aşağıdaki Ayetleri yaz. Anlama ve ezberleme zorluğu çeken 
kimse, bunun suyu ile yedi gün sabahları aç karınla iftar ederse, 
şüphesiz Allah ın izniyle hafızası güçlenip, ezberlemesi kolaylaşır. 
      Yasin in sonuna yazılacak olan Ayetler ve İsimler budur: 
 

!E6h       m6"!8$S @6: !¡$0!.# >J$" 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N    @Q6: !0>E$W$/ 
 )u4A!̂ #$/ m60!<'#          'a=$EQ!&6()# $NQYA$B @6:!%'j %+s'b)̀ $W @6&=$E6: !V6< �F$8)b+B 

 @6EQ!3$O'D'o $�4g60)b+3$1 !N'A!I$W !N':=$<        
'o$P ��6s'� ��6h='� �"%4~$. �"=;M$U �l!0°@65$2 ��6M  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm Rabbiş rahlî sadrî. Ve yessirlî emrî. 
Vahlül ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî. Allemel insâne mâ 
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lem ya'lem. Senukriüke felâ tensî. Hatemi Süleyman. Ferdün 
cebbârun şekûrün sâbitün zahîrun habîrun zekiyyün. 
 

KARIN ŞİŞLİĞİ İÇİN 

      Aşağıdaki Ayeti Kerimeyi sırçalı bir kabın içine yazdıktan sonra 
yazıyı su ile sil. Kabın içine Harmel (üzerlik) ve sedef otu koy. 
Bununla güneş batmadan önce karnını yağla ve aynı Ayeti Kerime 
yi yedi defa oku. Sonra Şenteküra otu ve Bal ile üç gün sabahları 
aç karınla iftar et. Allah ın izniyle karın şişliğinden kurtulursun. 
      Yazılacak Ayeti Kerime budur: 
 

!E6h !N4~6O=$s;<4# 6a%4Z+h !V6< !N4~$U$0!P'# �7#$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N
 !N4~YA$I': 'F$86�)o'()#$/ $"=$G!h'()#$/ $f!-;E:# +N4~': 'u$I$U$/ ��!?$. 'a%+-'A!I$O'(

 'a/+04~!�$O  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm Vallâhü ahraceküm min bütûni 
ümmehâtiküm lâ ta'lemûne şeyen ve ceale lekümüs sema vel 
ebsâra vel efidete lealleküm teşkürûn. 
 

MUHABBET İÇİN 
      Muhabbet için İnşirah suresini şu tertip üzere yaz: 
 

?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h !N':'# 6N$�$"!8$S $�': !¡$0!�$&  6�!36h ']$&'D4o=$W
']$&'D4o 6�!36h ']$&'D4o=$W $�$"!26/ $�!3Q$B =$3!I$�$/$/ ']$&'D4o!&'# m6nY:'#  $§'b
$�$0)56� $�': =$3!I'o$"$/ ']$&'D4o 6�!36h ']$&'D4o=$W $�$0!s'�  6�!36h ']$&'D4o=$W

']$&'D4o #�0!E+W 60!E+I):# $f$< Ya6='o 'D4o=$W$< Ya6# ']$&'D4o 6�!36h ']$& 60!E+I):# $f
 ']$&'D4o 6�!36h ']$&'D4o=$W !q$G!3'o $�)�$0'o #'�6='o ']$&'D4o 6�!36h ']$&'D4o=$W #�0!E+W

@':6#$/ 'D4o 6�!36h ']$&'D4o=$W !q'�!0'o $�>h$" ']$&'D4o 6V!h# 6a'D4o ']$& 
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Bismillâhirrahmânirrahîm Elem neşrah leke sadrak. Yâ fülâne 
binti fülânete. Ve veda'nâ anke vizrak. Yâ fülâne binti fülânete. 
Ellezî ankada zahrek. Yâ fülâne binti fülânete. Ve rafa'nâ leke 
zikrak. Yâ fülâne binti fülânete. Feinne meal usri yüsrâ. Yâ 
fülâne binti fülânete. İnne meal usri yüsrâ. Yâ fülâne binti 
fülânete. Feizâ ferağte fensab. Yâ fülâne binti fülânete. Ve ilâ 
rabbike ferğab. Yâ fülâne binti fülânete. Fülân ibni fülâneh. 
 

      Pazartesi günü zaferan ve gülsuyu ile bir kağıda yazıp, zikir 
edilen sure yide kağıdın üzerine yetmiş (70) defa oku. Yazıyı temiz 
su ile silip, suyu da matlubunun ismi ile yemeğe koyarsan, matlup 
talibi çok büyük bir muhabbetle sever ve ona yönelir. Allah tan 
kork! Bunu karı kocadan başka kimseye yapma! Talibin ismini ve 
annesinin isminide sonuna yazarsın. 
 

ANLAMAK VE EZBERLEMEK 
      Bu mevzunun şanı büyüktür. Bunun bir benzerini daha bulmak 
çok zordur. Çocuk bunu yediğinde tabiri hasıl olmayan fehim ve 
hıfzında artma olur. Hatta öyleki bir ayda hıfz ettiğini bir günde hıfz 
eder. Bir yılda hıfz ettiğini bir ayda hıfz eder. Bu şerbetin sırrı şehir 
çocukları arasında umimileşti. Bunu Şeyhler şehir çocukları için 
işlediler ve birçok sırlarını gördüler. 
 

      Ey şu ilme rağbet eden! Sen bu işi talep ettiğin zaman tek olan 
Allah c.c a tevekkül et. Şenteküra ve bunun benzeri olan Hilaliye 
diye isimlendirilen otlar vardır. Bunların ikisini yumuşakça dövüp, 
insanlardan uzak kimsenin görmediği bir mekanda Fetih suresini 
oku. Dövdüğün otları Bal ile karıştır. Bu mamülden oniki (12) adet 
küre şeklinde ve bakla tanesi büyüklüğünde habbeler yap. Daha 
sonra şerbet yapacağın çocuğa abdest almasını emret. Akşam 
namazından sonra kürenin birini çocuğa yedir ve çocuğun üzerine 
bin (1000) defa şu Ayeti Kerime yi oku: 
 

=$E!&6()# $NYA$B 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h!N'A!I$W !N':=$< 'a  
 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allemel insâne mâ lem ya'lem. 
 

      Sonra yatsı namazını kılıp, ikinci küreyi çocuğa yedirdikten 
sonra çocuğun üzerine bin (1000) defa şu Ayeti Kerime yi oku: 
 

;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h$�4g60)b+3$1 6N?6̂E!3$O'D'o @  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Senukriüke felâ tensâ 
      Daha sonra çocuk akşam yemeğini yer. Ama amel tenha bir 
evde olmalı ve o evede sadece okunan çocuk girmelidir. Başka hiç 
kimse girmemelidir. 
 

      Sonra gecenin yarısına kadar çocuk uyur. Gece yarısı olduğu 
zaman çocuğu kaldırıp, üçüncü küreyide çocuğa yedirdikten sonra 
çocuğun üzerine bin (1000) defa şu Ayeti Kerime yi oku: 
 

m6"!8$S @6: !¡$0!.# >J$" 'c='j 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h !0>E$W$/ 
)u4A!̂ #$/ m60!<'# @6: !V6< �F$8)b+B @6&=$E6:  

 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm Kâle rabbiş rahlî sadrî. Ve yessirlî 
emrî. Vahlül ukdeten min lisânî. 
 

      O çocuğun havassı hamsesi (Beş duyu organı) hareket eder. 
Cenabı Allah o çocuğu sabahlattığı ve uşbeyi yediği zaman kalkar 
ama cismi ile fehmi ağırlaşır. Bu ağırlık vücudunda o gün baki 
kalır. O gün bu ameli yapma! Hıfızda ve fehimde o gün çoğalma 
olmaz. Ancak oniki küreyi tamamladıktan sonra artar. 
      Bundan sonra o çocuk üzerine senin amelinden, yedinci günde 
amelini tekrar et. Taki yedişer gün ara ile oniki küreyi tamamla. 
Oniki küre tamamlandıktan sonra sen sırrı ve delili görürsün. Sen 
anla! İrşad olursun. Allah c.c. muvaffak edicidir.  
 

ZALİME KADINDAN KAN AKITMAK 
      Zalime, günahkar ve saldırgan olan kadınlardan kan akıtmak 
istersen: Salı günü Merih saatinde siyah bir kurşun parçası üzerine 
yeni ve kendisinden hiç iplik geçmemiş bir iğne ile kadının ve 
annesinin ismiyle birlikte şu isimleri yaz: 
 

)u6MQ)j'#   !0$-!̂ '#=$W  +U$/ $�!&'#+l%+3$�     ):# $VQ!W'# Kº?6A!<$l >�$96h  QW60)̀ 6I 6�
 ;3:# +q6̂ =$S ):# 6]'j= ):# 6L#$0!-$9      6�Q!36h ']$&'D4o !C$l!06U'# 6a=$M!Ix�:=6h 6N>-$I$w+-

6X#$0$. Ke=$W >�$96h ']$&'D4oKN?6X$%):'# K�+ª=$M!S'# =·?  
 

Akbil yâ ahmer ente ve cünûdüke bi hakki demlîhın eynel ifrîti 
sâhibün nâkatil hamrâ-il müteammimi bis su'bâni ecirdem 
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fülânete binti fülânete bi hakki yâhin şerâhiyyen esbâutin el 
vehîm. 
 

      Sonra levhayı delip, deliğinden kırmızı ipek ip geçir. Levhayı 
suyun  aktığı yere koy.  Daha  sonra dokuz (9)  adet kırmızı  Nohut 
alıp, her tane üzerine şu harflerden birini yaz: 
 

 
 

      Ama bu harfleri tali-ın mizan burcu esnasında yazarsın. Sonra 
bu yazdığın nohutları aynı vakitte dövüp, zeytin, hurma, incir ve 
bal gibi tatlı şeylerle karıştırıp o kadına yedir. O kadının kanı helak 
olana kadar akar. 
      Ey Talip! Allah tan kork. Bunu, sana vasfettiğimiz öyle kişilere 
yap. Eğer o kadın geri dönüp tevbe ederse o levhayı eritip, kadın 
için Mülk suresini bir tabağa yaz. Yazıyı su ve yağ ile silip suyunu 
kadına içirirsen, Allah ın izniyle kurtulup, önceki haline döner. 
 

KADINI EVLENMEMESİ İÇİN BAĞLAMAK 
      Ey kardeş! Bilki; Allah c.c. seni muvaffak etsin. Bir kadında iki 
mesele zuhur etmemişse evlilikten bağlamak caiz değildir. 
      Birincisi: Eğer o kadını farz ve salah sahibi isteyipte, o kadın 
evlenmeye razı olmazsa. 
      İkincisi: Bir erkeğin nikahında olup, o erkekle beraber kalmak 
istemezse. Çünkü o kadın erkeğini zarara sokmuştur.  
      Böyle bir kadın için: Aşağıdaki dörtlü vefki Cumartesi günü 
Zühal saatinde, Kamerde hava-i burçlardan birinde iken Katran 
mürekkebi ve Zağt kalemi ile mavi bir kağıt üzerine yaz. 
      Yazılacak dörtlü Vefk budur: 
 

M A ( F 
( F M  A  
F ( A  M 
A M F ( 
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      Vefki yazdıktan sonra vefki yazdığın mavi kağıdın arkasına 
kadının suretini çiz. Ama tasvirini şekillendirip ve tam benzeterek 
yapma! Çünkü icmaya göre caiz değildir. 
      Suretin fercine şunu yaz: 
 

 6�+O!8'b$B6#;/;d:# 6V$B �]$&'D4o=$W  
 

Akadtüki yâ fülâneten aniz zevvâci. 
 

      Yazdıktan sonra kağıdı Hantit ile, eğer Hantit yoksa Kırmızı 
sarımsak ve Kibrit ile buhurlayarak kağıdın üzerine Esma-i kameri 
yetmiş (70) defa ters olarak oku. 
      Ters Esma-i Kamer budur: 
 

 )u?6g'D)�$/ )u?6g='o/+" )u?6g#$"!%'� )u?6g#$"!%'� )u?6g#$"!%$. )u?6g=$�)A$.
)u?6g=$v?6<  

 

Şelşâîl şevrâîl ğavrâîl sevrâîl rûfâîl vağlâîl mîhâîl  
      Ama her onun (10) başında şöyle dersin: 
 

6�+O!8'b$B@;w$̂  @6U;/;d$w$O'( 6#;/;d:# 6V$B �]$&'D4o 6�!36h ']$&'D4o=$W   $C%4b$W
+M4b):# 4u!X'#!N+s;&6#$/ ��>?$< $�;&6# 6"% )a%+w>?$< *  

 

Akadtüke yâ fülânete binti fülâneten aniz zevvâci lâ tete 
zevvecî hattâ yekûme ehlül kubûri inneke meyyitün ve 
innehüm meyyitûn. 
 

      Okuduktan sonra kadının sağ ayağının altından toprak alıp, bu 
toprağı dörtlü vefkin ortasına koyduktan sonra, bu yazdığın hirzi 
sahibi bilinmeyen bir mezara gömersen, o yazılı hirz orada gömülü 
olduğu müddetçe o kadın asla evlenemez. Allah c.c. tan kork! 
Akıllıların yanında affetmek daha makbüldür. 
 

ERKEĞİ EVLENMEMESİ İÇİN BAĞLAMAK 
      Eğer bir kadın erkeğinin üzerine evlenmesinden korkuyorsa, o 
erkeğin elbisesine şu Ayet ve Esma-i kameri ters olarak yaz: 
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�F;8+B +R': #/�8$B'(z $/+0+v):# #/+l#$"'# !%':$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h 
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Bismillâhirrahmânirrahîm Ve lev erâdül hurûce leeaddû lehü 
uddeten ve lâkin kerihallâhün biâsehüm fesebbetahüm ve 
kîlakudû meal kâidîn. Leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin leyârûsin 
leyârûğin leyârûşin leyâşelşin.  
 

      Eğer erkeğin elbisesi bulunmazsa, bu Ayet ve Esma-i kameri 
ters olarak bir tabağa yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu 
erkeğe içir. Sonra Esma-i kamer ve ruusü erbea isimlerini yetmiş 
(70) defa erkeğin ve annesinin, kadının ve annesinin isimleriyle 
birlikte bir kağıda yazıp, kadın bu hirzi üzerinde taşır veya sahibi 
bilinmeyen bir kabre gömer. Eğer sahibi bilinmeyen bir kabre 
gömerde o kadın erkeğinden önce ölürse, o erkek ebediyyen 
evlenemez. Allah tan hakkı ile kork!  Müstehak olmayan birine 
yaparsan, sana gelenide bil. 
 

KADININ HAMİLE KALMAMASI İÇİN 
      Bu amel  kadına yapıldıktan sonra, kadın da bu hirzi üzerinde 
taşırsa, o hirz üzerinde olduğu müddetçe o kadın hamile kalmaz. 
 

      Yani bir kadının çocuğu olup, o çocukta emzirmeyi tamam 
lamadan hamile kalırsa, o sütten o çocuğa zarar gelir. Belkide 
çocuğun hayatının sonu olur. Bunu iyi anla! 
 

      Bunun için: Aşağıdaki Ayeti Kerimeyi Pazar günü ve gecesinde 
yedi defa okuyarak bir kağıt üzerine yaz. Kadın bu hirzi karnı 
üzerine assın. Bunu yedi gün ve gece tekrar et. Yedi gün tamam 
olunca, aynı Ayeti bir kağıt üzerine yaz ve kadının üzerine as. 
Başka bir tane daha yazıp yazıyı su ile sildikten sonra, kadın bu su 
ile iftar etsin. Kalan su ilede vücudunu kocası yağlasın. Daha 
sonra kocası kadınının karnı üzerine elini koyup adı geçen Ayeti 
yüz (100) defa okusun. O yazılı hirz kadının üzerinde olduğu 
müddetçe kadın asla hamile kalmaz. 
 

      Bu ameli sadece kadının veya çocuğun hayatı tehlikede ise 
yaparsın.  
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      Yazılacak ve okunacak Ayeti Kerime budr: 
 

;0:# 67# 6N!E6h +R$I$< 'a='5=$<$/ K8':$/ !V6< �7#'n$v;O# =$< 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Mettehazallâhü min veledin ve mâ 
kâne meahü min ilâhin izâ lezeheb. Vemâ batnül merati minel 
vilâdeti. 
 

KARINDAKİ UYUYAN ÇOCUĞU UYANDIRMAK 
      Sen! Bu mesele için aşağıdaki Ayeti Kerimeleri bir tabağa 
yazıp, yazıyı tatlı su ile sil. Kadın bu su ile yedi gün sabahları iftar 
etsin. Daha sonra bu Ayetleri bir kağıt üzerine yirmi (20) defa yaz 
ve kadın bu hicabı karnı üzerine assın. Bundan sonra yedi adet 
Kına yaprağı alıp, her yaprağın üzerine: Ha Mim Ayın Sin Kaf 
¦/jj[¥ yaz. Güneş batmadan önce yaprakları kadının karnına 
dolarsan, cenin bu Ayetin bereketiyle Allah ın izniyle uyanır. 
      Tabağa ve kağıda yazılacak Ayetler budur: 
 

 $V6< !N+X #'�6='o 6"%�G:# @6o $º6̀ +&$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6NQ!E6h
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Bismillâhirrahmânirrahîm Ve nüfiha fis sûri feizâ hüm minel 
ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beasenâ 
min mer kadinâ hâzâ mâ ve aderrahmânü ve sadakal 
mürselûn. 

 
BİR KİMSEYİ MEKANINDAN ÇIKARMAK 

      Bir kişi zalim, saldırgan ve aynı zamanda namazı bırakıp, Allah 
c.c. ın haklarını kaybetmiş ise, sende o kişinin bulunduğu yerden 
çıkıp gitmesini istiyorsan: Salı günü kötü bir saatte, siyah bir kağıt 
üzerine yukarıdaki beşli vefk olan "Echezetin" vefkini yazıp, 
yazdığını katran ile buhurla. Bu yazılıyı o kişinin evinin duvarına 
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veya dükkanına gömersen, bir ay dolmadan o kişi dedeleri 
babaları o evde doğmuş olsa bile o mekanı terk eder. 
      Yazılacak beşli echezetin vefki budur: 
 

 
 

ERKEK VE KADINLARI HASTALANDIRMAK 
      Erkek ve kadınlardan senin hakkına tecavüz eden olursa ve 
sende onlara ceza vermek istersen: Yedi tane Kizbere al ve her 
tanenin üzerine doksandokuz (99) defa Esma-i kameri ters olarak 
oku. Her tanenin üzerine okuyacağın zaman şöyle de: 
 

!1'()# 6e6n$X $C#;8+P=$W #%4AY5$%$O #'n'5$/ #'n'5 6§W60!-$w6h 6L=$- 
 

Tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâ-i bi temrîdı kezâ ve kezâ. 
 

      Gece olduğu zaman o tanelerle birlikte mezarlığa git ve kıbleye 
yönelmeden onları oraya ek. Ekerkende şöyle de: 
 

 ):# =$s+w;W'#  $�'A$X 4F$06v;3:# +C='�6I     4u6GQ$W =�MW60'j $�60$<$/ )a'D4o    !N4~!?Q':6#
!"%+M4b):# 'u!X'#=$W  

 

Eyyetühel ızâmün nehıratü heleke fülân ve merida karîben 
yesılü ileyküm yâ ehlel kubûr. 
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      Bunları ekerken dokuz (9) defa okursan, matlup hastalanır ve 
sıhhati kalmaz. Ama bu ameli Arabi ayın son Çarşamba günü yap. 
Allah tan kork ve sana zulmedenden başkasına yapma!  
 

ZALİM TÜCCAR İÇİN 
     Herkesin hakkına tecavüz edip yalan söyleyen, günahkar, zalim 
ve faizci tüccarın alışverişini bağlamak istersen: Dokuz adet siyah 
Baklanın her biri üzerine şu harflerden birini yaz: 
 

 
 

( Bu harflerin garip bir sırrı vardırki, bu harflere İfritler hizmet eder. 
Bu harfler Süleyman a.s. ın tahtının yanındaydı. Huddamların 
buna karşı gelmelerine imkan yoktur). 
 

      Yazdıktan sonra Baklaları yumuşakça döv. Döverkende Zilzal 
suresini oku. Dövdüğün bu mamül ile birlikte ticaretini bağlamak 
istediğin tüccarın yanına kötü bir saatte git ve: 
 

?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6hK0!E+P @6̀ ': 'a=$E!&6()# Ya6# 60!G$I):#$/ 6N  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm Vel asr. İnnel insâne lefî husr. 
 

Ayetlerini okuyarak Unu mekana serp. O zalim tüccarın alışverişi 
bağlanır. Ama bu amel Arabi ayın son Cumartesi günü yapılır. 
 

NEBATIN İSLAHI İÇİN 
      Hububat, ağaç ve meyveler gibi bitkilerin olgunlaştıktan sonra 
susuzluğundan, ağaçların meyvelerinin dökülmesinden korktuğun 
zaman ve de suyun çoğalmasını istediğin zaman; Bir tabağa yüz 
(100) defa Esma-i kameri, bir defa Mülükü sebayı ve bir defada 
Feth suresini yaz. Tabaktaki yazıyı su ve bal ile sil. Bunu tarlanın 
ve bahçenin sulandığı suya dökersen, Allah Teala hazretlerinin 
izniyle meyveler ve ekinler üreyip, bereketi çoğalır. Bu sır isimlerle 
Sure nin bereketindendir. Ey İnsan! Sen bunu iyi işle. Allah c.c. ın 
yardımı sana gizli olan şeyi buldurur. 
 

KOYUN İNEK VE DEVE NİN İSLAHI 
      Bir kimse elinin darlığından şikayet ettiği, hayvanlarının çok 
olmasını, hayvanlarında ölümün az olmasını, nazar değmemesini, 
sahirin sihir yapmamasını, yel olmamasını, nebatın ve suyun bol 
olmasını, şeytanın ve cinninin zarar vermemesini istediği zaman: 
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Bir kağıt üzerine Ra'd suresini ve surenin sonunada aşağıdaki 
Ayeti yedi defa yaz. Yazdıktan sonra bu hirzi hayvanların erkeğine 
as. Ondan sonra bereket ırmağın denize aktığı gibi akar. 
      Sure nin sonuna yedi (7) defa yazılacak Ayet budur: 
 

!E6h67# 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#  @6wY:# $�$w$-!I6& $04~!.'# )a'# @63!B62!/'# >J$" 6N
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Rabbi ev zi'nî en eşküra ni'metekel 
letî enamte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a'mele sâlihan 
terdâhü ve eslıhlî fî zürriyyetî innî tübtü ileyke ve innî minel 
müslimîn.  
      Sen bu sırrı anla! İrşad olursun. Allah başarılara ulaştırandır.  
 

HAYVANLARI KORUMAK 
      Şu Fakacin mahmet hatemini, Hatemi Süleyman harfleriyle 
birlikte şu tertip üzere vefke koy. 
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      Yazdıktan sonra, Hatemin altınada şu Ayeti yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ nahnü nezzelnaz zikra ve innâ 
lehü le hâfizûn. 
 

      Sonra bu hirzi hayvanların yataklandığı yerin ortasına göm 
veya bu hirzi hayvanların erkeğine as. Allah Teala'nın izniyle hıfz 
olurlar.  
 

FAKİRLİKTEN ŞİKAYET EDEN İÇİN 
      Bazı kardeşlerimiz Allah c.c. için dediki: Elimde olan azaldı, 
fakirlikte çok yaklaştı. Buna dayanamayınca Şeyh Ebil Abbas el 
Mürsi ye gidip halimi anlattım. Bana bu vefki bir kağıda yazıp güzel 
kokulu bir şey sürdükten sonra, her Cuma gecesi vefki güzel bir 
buhurla buhurlamamı ve hergün bu ismi zikretmemi istedi. 
      Dörtlü Vefk budur: 
 

id gd iddd gd 
gd iddd gd id 

iddd gd id gd 
gd id gd iddd 

 

      Böylece halvette iken, bu büyük ismi zikretmeye başladım. 
Kırk (40) gün tamamlandıktan sonra üzerime kırk tane Altın dan 
Irak kıntarı indi ve şöyle bir ses duydum. "Ey fülan! Eğer fazla 
zikredersen bizde fazla verelim. Eğer bununla yetinirsen kifayet 
kılarız". Anla! İyi fehim et. 
 

İÇKİ VE ZİNADAN VAZGEÇİRTMEK 
      İçki ve zinadan vazgeçirtmek için, şu Ayeti Kerimeyi: 
 

 'a%4A$-!I$O=$<$/ !N4~'b'A$P �7#$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Vallâhü halakaküm ve mâ ta'melûn. 

 

yedi (7) veya yediyüz (700) defa yaz. Ama yediyüz (700) defa 
yazmak daha efdaldir. 
 

      Pazar günü güneş saatinde, Kamer de dönen burçta iken 
yazıp, yazıyı Gülsuyu ve Şeker ile silip, Güneş batarken içkiden ve 
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zinadan menetmek istediğin kişiye içir. Kim bundan içerse, Allah 
c.c. a karşı gelmez ve içki içmez. 
 

      Bu mesele dargın kişilerin arasında ülfet yapmak için toplu bir 
sırdır. Bunu Allah'a iteat etmeyi sevmeyen ve günah işleyenler 
içinde yaparsın. Aynı şekilde bundan bir kadın içerse ebediyyen 
zina etmez. Buda güzel bir faydadandır. Sen bunu uygula. Çünkü 
bu garip bir mesele olup, bu Ayeti Kerime'nin büyük bir delili ve 
acaib bir sırrı celili vardır. Bunu sen iyi inceleki, bunda seçmekte 
yapılan amellerin acaip bir sırrı vardır. 
 

HAŞERATI EKİN VE MEYVEDEN MEN ETMEK 
      Ey rağbet eden Talip! Sen bilki: Eğer kurtlar senin malına zarar 
vermişse veya zarar vermelerinden korkarsan, aşağıdaki Ayetleri 
efendilerin ismiyle birlikte bir çömlek parçasına yaz. Bunu evdeki 
malların ortasına koyarsan veya ekin anbarının içine gömersen, bu 
Ayeti Kerime lerin sırrıyla ona Kurt yaklaşamaz. Hatta hırsızlar bile 
Allah c.c. ın izniyle yaklaşamaz. 
      Ayetler ve İsimler budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Felemmâ harra tebeyyenetil cinnü 
en lev kânû ya'lemûnel ğaybe mâ lebisû fil azâbil mühin. 
Lekad kâne lisebein fî meskenihim âyetün cennetâni an 
yemînin ve şimâlin külû min rızkı rabbiküm veşkürû lehü 
beldetün tayyibetün ve rabbün ğafûr. Seîd ebû bekr süleymân 
hâriceh ubeydullâh urveh kâsım. 
 

Bunlar Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. in fıkıh 
ilmini alan yedi fakihlerdir. 
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GECE ÇIKMAKTAN KORKAN İÇİN 
      Geceleri dışarıya çıkmaktan korkan kimse için: Tarık suresini 
aşağıda gelecek olan Hatem ile beraber bir kağıt üzerine yazarsan 
Allah c.c. ın izniyle korunmuş olursun. Bu mesele korunmayı murat 
eden kimse içindirki, bunun sayesinde o kimsenin sahasına hiçbir 
zarar gelmez. 
 

      Bu hatemi üzerinde taşıyan kimseye ister cin ister insan olsun, 
o kimseye hiçbir şey zarar veremez. Bu mesele korunmayı murat 
eden kimse içindirki, bunun sayesinde o kimsenin sahasına hiçbir 
zarar gelmez.  
 

      Bu mübarek Hatemi şerefi şems de ve güneş saatinde yazıp, 
bu hatemi üzerinde taşıyan kimse gecedeyse insanların gözünden 
gizlenir. O kimsenin ayak sesleri duyulmaz ve onun için gölge 
zahir olmaz. Hatta o kimse bir mekana girse gözler onu görmez. 
 

      Bu hatemin ortasında korunma sırrı vardır. İki isim arasını cem 
için ihata sırrı vardır. Bu iki isimden birisi Allah ın Muhit ismidirki, 
hindi kalemiyle resmedilmiştir. İkinci isim hafız ismidirki, harfi 
kalemle resmedilmiştir. 
 

      Bu mübarek Hatem yeşil bir kağıda, yoksa beyaz bir kağıda 
yazılır. Buhuru ise Lüban ve Meyatü saile dir. Anla ve fehim et. 
      Yazılacak olan mübarek Hatem budur: 
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KISIR KADIN İÇİN 

      Çocuğu olmayan kadın için: Sırçalanmış bir tabağa Fetih sure 
sini kadının ve kocasının ismiyle beraber Pazartesi günü güneş 
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doğmadan önce yaz. Kadın hayızdan temizlendikten sonra yedi 
gün bunun suyunu içerse, çocuk kadının karnında şekillenir. 
      Ayrıca Fetih suresini bir kağıt üzerine yazıp, çocuğu olmayan 
kadın bu hirzi üzerinde taşırsa, en kısa zamanda çocuğu olur. 
 

YÜKSEK MAKAM VE TAM KABÜL İÇİN 
      Bu mesele, insanlar arasında hali zayıf olupta himmetinin 
yükselmesini isteyen kişi içindir. 
 

      Bunun için: Pazartesi, Perşembe veya Cuma günü iyi bir 
saatte Yusuf suresini, Esma-i kameri, Ruusu erbaayı ve Mela-iketi 
selatini yaz. Bu hicabı üzerinde taşıyan kimseyi gören herkes onu 
sever, ilgi gösterirler ve ondan çekinirler. Bu hicabı üzerinde 
taşıyan kimse bir makam sahibi ise, en kısa zamanda Allah 
Teala'nın izniyle yüksek makamlara yükselir ve her istemiş olduğu 
şeyde tam kabül görür. 
 

BU BÖLÜMÜN HATİMESİ 
      Ey Talip! Çeşitli meseleler bu bölümde tamamlanmiştır. Bu 
kitaptaki meseleleri kullanmak isteyen kişi için şu şartlar gereklidir: 
Elbisesi ve bedeni temiz olmalı, kıbleye yönelmeli, sıdk ve halis 
niyet ile niyeti ameline mutabık olmalıdır. Zikrettiğimiz şeyleri 
yazan kişide niyet edip bu kitaptaki vaad ettiklerimize inanmalıdır. 
Kulağınla duy, gözünle bak ve kalbinle inanki, icabetin delilini en 
kısa zamanda Allah c.c. ın izniyle görürsün. 
 

      Ondan başka İlah olmayan Allah Teala ya yemin ederimki, bu 
bölümde ve bu kitapta kendim yapıp, defalarca denemedikten 
sonra bir tek kelime koymadım. Veyahutta bunu yapan kişilere 
emrettim. Yaptılar ve zikrettiğim gibi buldular. Bundan istifade 
etmek isteyen kişi, bunu kim için kullanırsa fetih bundandır. Ben bu 
kitaba öyle sırlar koydumki, bu sırları divanlar taşıyamaz ve sınır 
koyulamaz. Yeni başlayan kişi içinde kelimeleri kolaylaştırıp, en 
açık ibare ile yazdım. Bu ilimde sona gelmiş kişi için, bu kitaptan 
kendisinin ve müslimanların faydalanması içindir. Fetihlerden 
zikrettiğim gibi her meseleye inanmazsa, ne o nede yaptığı kişi 
fayda görür. Muvaffakiyet Allah tandır. 
 

      Fetihlerdede, kada-i hava-ic için sır koyulmuştur. Şer-i ahkam 
ların delaletine göre sadaka olur. Şu Ayeti Kerime nin delili ile:  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Femen kâne minküm merîdan ev 
bihi ezen min re'sihi fefidyetün min sıyâmin ev sadakatin ev 
nüsikin feizâ emintüm femen temettea bil umreti ilel haccı 
femesteysera minel hedyi femen lem yecid fesıyâmü selâseti 
eyyâmin fil haccı ve sebatin izâ raca'tüm tilke aşeratün 
kâmiletün zâlike limen lem yekün ehlühü hâdırıl mescidil 
harâmi vettekullâhe va'lemü ennallâhe şedîdül ıkâb. 
 

( İçinizde hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa, fidye 
olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi 
gerekir. Güven içinde olursanız, hacca kadar umreden faydalana 
bilen kimseye kolayına gelen bir kurban kesmek, bulamayana hac 
esnasında üç gün ve döndüğünüzde yedi günki o tam on (10) gün 
dür. Oruç tutmak gerekir. Bu ailesi mescidi haramda oturmayan 
kimseler içindir. Allah tan sakının ve Allah ın cezasının şiddetli 
olacağını bilin). 
      Ve de Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. in şu 
Hadisi şerifi ile: 
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İsteînû alâ def-ıl elemi bis sadakati 
 

( Elemi def' etmek için sadaka veriniz). 
      Allah Teala hazretleri harfler alemine sağlam sırlar koymuştur. 
Hazreti Muhammed s.a.v. bunu şöyle bildirmiştir: 
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Dâvû merdâküm bi selâsetin. 
 

( Hastalarınızı üç şeyle tedavi ediniz). 
 

      Birincisi: Yazı ile başlamıştır. ( Yani Ayet lerle). 
 

      İkincisi: Bal iledir. 
      Üçüncüsü: Yakmak iledir. 
 

      Bazı müfessirler bu hadisi şerifi şöyle yorumlamışlardır. 
Ayetlerin nevisi şöyledir; Bunlar İsimler ve okuma ( Afsun ) gibidir. 
İnsanlara yapılan genelde budur. 
 

      İkincisi bal'dır. Balın derecesi birinciden daha düşüktür. 
Denildiki: Bal karında oluşan illeti tedavi etmek içindir. Allah c.c. 
daha iyi bilendir. 
 

      Üçüncüsü yakmakladır. Buda vücutta zuhur eden hastalıklara 
mahsustur. Bu konuda şöyle denmiştir; Yakmak sadece karın ve 
beyin içindir. 

 

      Kurani Kerim Ayetlerinin sırrıda, vücudun hem dışı hemde içi 
için geçerlidir ve bu daha faydalıdır. Allah Teala yardımcın olsun. 
Anla! İrşad olursun. 
 
 
 
 
 
        ONBEŞİNCİ BÖLÜMÜN SONU. 
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CİN İLAÇLARININ NEVİLERİ 
 

     Ey bu işi öğrenmek isteyen Talip! Bilki; Allah Teala beni Cinlere 
hakim kılıp, benimle onların arasındaki perdeyi kaldırdığında, 
ruhanilere, mü'min cinlere, yedi mülüklere, Peygamber efendimiz 
hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve selleme ve Kuran okuyan 
kişilere alemdeki oluşan şeylerden sordum. Onlarda gerçek ve 
doğru olanı, fazlasız ve noksansız bir şekilde haber ederlerdi. 
 

      Birgün bir mağarada Mülükü seba ile buluştum. Onlara, insan 
ların erkek ve kadınlarına cinlerden oluşan hastalıkları ( Sara, darb 
ve butlan gibi ) sordum. Onların hepsi bana şöyle cevap verdi. 
Şayet bu soruyu senden başka birisi sormuş olsaydı, biz ona 
cevap vermezdik. Ama seninle aramızda sözleşmeler, ahitler, 
isimler ve akitler oldu. Bizi kahrettiğin isimler olmasaydı senin 
yanına gelmez ve seninle buluşmazdık.  
 

      Onlara şöyle dedim: Sizler bana yaklaşın. Cin kabilelerini ve 
ilaçlarını bana öğretin. Onlar aralarında konuşup anlaştılar 
Bunların ileri gelenlerinden ve alim olan, İsmail katip isimli bir zatın 
benimle konuşması için sözleştiler. Onlardan olan bu zat büyük 
Kral ın katibi ve veziri imiş. Bu büyük Kral, Katip İsmail ile uzun 
süre birlikte kalmış.  
 

      Katip İsmail bana dediki: Ey İbnil Hac Tilmisani! Senin ile 
senden sonrakilerin faydalanacağı ve seninle birlikte bu sevabı 
paylaşacağım. İlaçlarıda sana öğreteceğim.  
 

      Bazı Cinler vardırki, erkekleri ve kadınları sara ederler. Bunlar 
çeşit çeşittir. Bunlardan çoğunu bilirim. Yaklaşık yetmiş (70) taife 
vardır. Sen ve diğerleri için bunların hepsini sana öğreteceğim. Bu 
cin taifelerindende 70.000 Cin kabilesi vardır. Her kabiledede 
70.000 Cin vardır. Şöyle bir düşün. Gökyüzünden bir iğne düşse 
muhakkakki bu iğne bir Cin in başına düşer. Bunlardan kimisi 
pınarlara, kimiside mağaralara yerleşirler. Şeytanlarıda evleri ve 
kabirleri mesken tutarlar. Yani İnsan kabirlerinin yanına inerler. 
 

      Tevağit ler kanın yakınına inerler ve yerleşirler. Ne zaman bir 
kan akıtılsa, o kanın yanına yıldırımdan ve rüzgardan daha süratli 
bir şekilde gelirler. 
 

      Bazı Zevabia larda rüzgara binerler. Bazı şeytanlarının büyük 
leride ateşin yakınına yerleşirler. Çünkü onların ilk aslı ateştendir. 
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      Bazı Tevakif ler yani insan şekline girenler yüksek ağaçların ve 
dikenli Böğürtlenin yakınına yerleşirler. Bahçelere ve büyük çöllere 
girerler.  
 

      Bazı Sebasib dağlara ve boş harabelere yerleşirler. Bunların 
çoğu insanlardan, erkekler ve kadınlar için zararlıdır. Bu 
şeytanlardan ve ifritlerden bazıları vardırki, insan oğlunun kadınları 
ile cima' yapar. Bazılarıda karısının insanlardan olmasını ister ve 
çok sever. Bazılarıda insanın şeklini ve şemalini bozarlar. Yani 
azalarından birini iptal ederler.  
 

      Ey İbnil Hac! Bilki; İşte ben yetmiş vasfı sana öğretiyorum. 
Bunun haricinde herhangi bir ilaç çıkarsa, anlatacaklarımdan 
başkasına senin ihtiyacın olmayacaktır. Ama sara ashabı kırküç 
(43) nevidir. Her nevininde ilacı ve tedavi etme şekli vardır. Bu 
neviler şöyledir: 
 

BİRİNCİ NEVİ 
      Kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun, kadın olsun, veya erkek 
olsun, bunlardan herhangi biri sara olursa, o saralının iki gözünün 
arasına şu Ayeti Kerimeleri yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Efemen kâne mü'minen kemen 
kâne fâsıkan lâ yestün. Emmellezîne âmenû ve amilüs sâlihâti 
felehüm cennâtül me'vâ nüzülen. Nüzülen nüzülen.  
 

      Saralının sağ avucunada Hatemi Süleyman mührünü yaz. Bu 
mührün doğrusu senin için resim ettiğimizdir. Bu mührün etrafında 
Hatemi Süleyman vardır. Hatemi Süleyman'ın bizim yanımızda (7) 
yedi adet şekli vardır. 
      Hatemi Süleyman budur: 
 

                   
 

Bu mührün içinde Feceşin Sezhazin harflerinden her birisi vardır. 
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      Feceşin sezhazin harfleri budur: 
 

2   ¸   ±   «   ¥      i 
 

                       Ze     hı      zı     se      şın    cim    fe 
 

      Bu mührün içinde şu Ayeti Kerime de vardır: 
 

!E6h67# 6N6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# $<$/'#  +R': =$3)A$I$U$/ +e=$3!?$?!̂ '�'o =�w!?$< z'a='5 !V
 6,=;3:# @6o 6R6h @6�!-$W #�"%+& 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Eve men kâne meyten feahyeynâhü 
ve cealnâ lehü nûran yemşî bihi finnâs. 
 

      Bu mührün Cin lerin yanında çok büyük bir şanı vardır. Anla! 
irşad olursun. 
      Hatemi Süleyman mührünün şekli budur: 
 

 
 

      Daha sonra mavi bir keten fitile şu Ayeti Kerimeyi: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ a'tednâ liz zâlimîne nâran 
ehata bihim surâdikuhâ ve in yesteğîsü yüğâsû bi mâin 
kelmühli yeşvil vücûh. 
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Üç (3) defa yazdıktan sonra, fitili Katranın içine batırıp, saralının 
burnuna yaklaştırırsan hasta saralanır. Sende o anda hastanın 
üzerine Cin suresini okumaya başlarsın. Okurkende Kizbere 
buhurunu yakarsın. Bunun diğer adıda Cin elması dır. Cinler bunu 
çok sevdiği için bu isim verilmiştir. Hasta saralı iken durumunu ona 
sor. Saralıya arız olan Cin Mü'min cinlerden ise, Mü'min cinlerin 
sıfatı şöyledir. Bir insanı çarptığı zaman, hasta saralı iken Hazreti 
Muhammed s.a.v. e salavat getirir. O cinli ile şartlarına göre anlaş. 
Söylediği her şeyede uyma! Eğer o Cin'i sıkıştırırsan, saralı olan 
kişinin vücudundan çıkar gider.  
 

      Eğer o Cin hastaya daha sonra yine dönerse, şu yazı ile 
amelini tekrarla. Yedi adet kağıt üzerine Mülükü sebayı Kral larıyla 
birlikte şu tertip üzere yaz: 
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Müzhib mürreh ahmer bürkân şemhûreş ebyad meymûn 
rukyâîl cebrâîl semsemâîl mîkâîl sarfeyâîl anyâîl kesfeyâîl. 
 

Bu yazdığını yedi (7) gece uyku zamanında saralıyı her gece bir 
tanesiyle buhurla. O arız olan Cin, saralının vücudundan çıkar ve 
bir daha saralının vücuduna dönmez. 
 

      Daha sonra o saralı hasta için: Hatemi Süleyman, Ayetel kürsi, 
Fatiha, Muavvezeteyn, İhlas, Kadr ve Kureyş surelerini bu tertip 
üzere yazıp, yazdığın bu hirzide hastanın üzerine asarsan, hasta 
Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

      Esma-i Mülükü seba nın Kral larıyla beraber olan bu yazı baha 
biçilmez bir cevherdir. Bu değerli cevherleri al ve bunlara güven. 
 

İKİNCİ NEVİ 
      İkinci nevi Sara ashabından Zevabi' ifritlerindendir. Ne zaman 
Geline düğünden sonra ilk yedi günde vururlarsa, o gelini yazılarla, 
yağlamakla ve buhurlarla tedavi et. 
 

      Yazı ile şöyledir: Cin suresi yazılır ve gelin bu yazılı hirzi 
üzerinde taşır. 
 

      Yağlamakta şöyledir: Temiz bir tabağa Hatemi Süleyman ve 
Ğazali meselesi: 
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yaz. Yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, içine sedef otu koy. Bu su 
ile gelinin vücudunun tamamını yağla. O sudan kalanıylada yedi 
gece gelinin bedeninin yağla.  
 

      Buhur ile şöyledir: Yedi gün güneş doğmadan önce, Lübani 
zeker ile yoksa Cavi ile o da yoksa Sudan buhuru ile buhurla. 
Sudan buhuru diğerlerinin yerine geçer. (Gelinin bedenini kocası 
yağlamalıdır) O gelin Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

ÜÇÜNCÜ NEVİ 
      Üçüncü nevi Sara ashabından şeytanların ifritlerindendir. Sana 
zikrettiğim gibi bunlar kadını erkeklerden men etmeyi isterler. O 
kadını kocasıyla cima etmesine mani olurlar. Bunlar İfritlerin en 
şiddetlileri ve en azgınlarıdır. Bazen kadınlara ayın başında, bazen 
ayın ortasında, bazende ayın sonunda vururlar. Bu azgın ifritler 
sadece çok güzel olan kadınlara darb ederler. Bunların çoğuda, 
doğum yapamayan kadınların üzerinde çok dururlar.  
 

      Bunlar yedi vasıftır. Birinci vasıf bu şeytanların İfritleri olup, 
Ashabı saradandırlar. Cin taifesininde üçüncüsüdürler.  
 

      O kadın süslendiği zaman, koku süründüğü zaman, cesedini 
ve elbisesini yıkadığı zaman darb ederler.  
 

      Bunlar; Daire-i Meymun el esved, Huddamül Ahmer ve Asakiril 
Ebyad dır. (Yani siyah Meymun un çevresi, Ahmer in hizmetçileri 
ve Ebyad ın askerleridir).  
 

      Sen; Hastayı konuşturursun. Hastanın vasıtası ile şöyle derler. 
Ben Meymun um veya ben Ahmer im veyahutta ben Ebyad ım der. 
Bunların tedavisinide kuvvetli azimetlerle yaparsın. (Dehruşiye 
Azimeti gibi). 
 

      Bunların tedavisinin şartları: O hasta kadın tamamen kapalı bir 
vaziyette olup, elbisesini erkekler gibi giyer. Haram olan hiçbir 
şeyle meşgul olmamalı, üzerinde nüsha bulundurmamalı, kadının 
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bulunduğu yerde o anda demir bulunmamalıdır. O hasta kadının 
bulunduğu hicabın içinden çıkarak, kolları sıva ve Dehruşiye 
azimetini, bolca buhurunu yakarak okumaya başla. O mecliste çok 
konuşulmasın. Hayızlı kadın olmasın. Odada katil olmasın. Hasta 
kadının veya erkeğin sağ eline Hatemi Süleyman mührünü, alnına 
da şu Keşf Ayeti Kerimesini: 
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Fekeşefnâ anke ğıtâeke febesarukel yevme hadîd. 
 

yaz. Hastanın sol elinin baş parmağını tutup, hastaya arız olan Cin 
konuşana kadar Dehruşiye Azimetini hastanın üzerine okumaya 
devam et. Eğer hasta olan kadın konuşursa, hasta olan kadına 
hangi arızlardan (Gece arızı, gündüz arızı) olduğunu sor. Eğer 
gece arızlarındansa, gece olana kadar bırak ve gece tedavi yap. 
Eğer gündüz arızlarındansa, tedavini ve okumanı gündüz yap. 
Çünkü gündüz ashabına gündüzdekilerden başkası hükmedemez. 
Gece ashabınada gecedekilerden başkası hükmedemez. Hastayı 
okurkende gerekli olan buhurunu yakarsın. 
 

      Eğer Meymun el esved veya diğerlerinden olduğunu söylerse, 
Meymun un buhuru Meyatü saile veya Sudan dır. Ahmer in buhuru 
İlkirrum veya Cavi dir. Ebyad ın buhuru ise Mastaki veya Darı fülfül 
veyahutta Kübabe dir. 
 

      Hatemi Süleyman mührünü bir kağıt üzerine yazıp o mekana 
as. O mekandada ne çocuk nede çok konuşan olmamalı. Görünse 
veya görünmesede arız olan Cin in dediklerine tabi ol. Çünkü o 
arız Cin mü'min veya kafir cinlerdendir. O arız cinler ameli devam 
ettirmedikçe yanmazlar. Dehruşiye Azimeti budur: 
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Bismillâhi şerâhiyyen dehmûsan âlî müteâlî fî ulivvihi eynel 
ecnâdil kaviyyeti eyneş şemhâmiriyyeti eyne kerdûn ve 
derdem eyne asâb eyne sâhibü cebelid duhâni eyner râkibü 
alel fîlil müteammimi bis su’bâni ecîbû bi hakkil esmâ-il 
ibrâniyyeti ve berhemûsan ve şeymûsan ecîbû tâiîn. 
 

YEDİ VASIFTAN İKİNCİSİ ADETLERDEN DÖRDÜNCÜ NEVİ 
      Çok güzel olan kadınların dübürüne vururlar ve oralarına 
yerleşmeyi isterler. O kadın için: Üçüncü nevide geçen şartlara 
göre amelini yap. Dehruşiye Azimetini hastanın üzerine yukarıda 
geçtiği minval üzere, şu Ayet leride ilave ederek oku. 
      Okunacak Ayeti Kerime ler budur:  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve minel cinni men ya’melü beyne 
yedeyhi bi izni rabbihi ve men yeziğ minhüm an emrinâ 
nüzikhü min azâbis seîr. Ya’melûne lehü mâ yeşâü min 
mehârîbe ve temâsîle ve cifânin kel cevâbi ve kudûrin râsiyâ 
tin i’melû âle dâvude şükran ve kalîlün min ibâdiyeş şükûr. 
 

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem Rabbinin izniyle 
elinin altında cinlerdende çalışanlar vardı. Onlardanda her kim 
emrimizden ayrılırsa o'na çılgın azaptan tattırırız. Onlar ona 
köşkler, nakışlar, havuz gibi çanaklar, sabit kazanlardan her ne 
isterse yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükür için çalışın. Kullarım 
içinde şükreden azdır). 
 

Gülsuyu, Sünbül ve yağ alıp bunları birbirine karıştırıp, hastanın 
vücudunu bu yağ ile (Hastanın en yakını yağlar) yağla. 
Yağlarkende yukarıda geçen Ayetler okunur.  
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YEDİ VASIFTAN ÜÇÜNCÜSÜ ADETLERDEN BEŞİNCİ NEVİ 
      Güzel yüzlü ve güzel vücutlu kadınların göğsüne darb ederler. 
O kadının bazı vakitlerde karnı şişer. Şişmese bile bazı zaman 
yemek yemekten men ederler. Bazı azalarınıda iptal ederler. El ve 
ayaklarını gibi. 
 

      Bu hastayı üçüncü nevide geçtiği gibi tedavi et. Buna ilaveten 
şu Ayeti Kerime leri bir tabağa yaz:  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve iz sarafnâ ileyke neferan minel 
cinni yestemiûnel kurâne felemmâ hadarûhü kâlû ensıtû 
felemmâ kudıye vellev ilâ kavmihim münzirîn. Kâlû yâ 
kavmenâ innâ semi'nâ kitâben ünzile min ba'di mûsâ 
musaddikan limâ beyne yedeyhi yehdî ilel hakki ve ilâ tarîkün 
müstakîm. Yâ kavmenâ ecîbû dâıyallâhi ve âminû bihi 
yağfirleküm min zünûbiküm ve yücirküm min azâbin elîm. Ve 
men yücib dâıyallahi feleyse bi mu'cizin fil ardı ve leyse lehü 
min dûnihi evliyâ-ü ülâike fî dalâlin mübîn. 
 

      Yazıyı yağ ile silip, bu yağla hastanın vücudu yağlanır. Buhur 
olarakta Tevsiril ğant ve Menengiç sakızı ile buhurlanırsa, hasta 
Allah c.c. ın izniyle kurtulur. 
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YEDİ VASIFTAN DÖRDÜNCÜSÜ ADETLERDEN ALTINCI NEVİ 
      Eğer hasta sara olmuşsa ve de arız Cin sana cevap vermiyor 
ise şu vakitlerden (Güneş doğmadan önce, öğle vakti, güneş batar 
ken, şafak vakti geçerken ve seher vakti) birinde o hasta üzerine 
hükmedersin. O arız Cin uçan cinnilerdendir. O Cin bulutlarda uçar 
ve doğudan batıya şimşekten daha süratli bir şekilde gider. 
 

      Sen! O hastayı Hantit, Sarımsak, Katran ve Sedef otu ile buhur 
larsın. Bunun içinde daha önceki Sara ashabı nevisindeki (3.nevi) 
yaptığın gibi yaparsın. Böylece o cinniye hakim olursun. Dehruşiye 
azimetinede Tarık suresini ilave edip, hastanın üzerine okursun. 
 

YEDİ VASIFTAN BEŞİNCİSİ ADETLERDENDE YEDİNCİ NEVİ 
      O vasıflarda olan kadının başına veya fercine vururlar. Sonra o 
kadın kocasıyla cimayı reddeder. Cimaya ancak zorlama ve kavga 
ile yaklaşır. 
 

      Bu ifritler su sakinleridir. O Cin, sana tarif ettiğim yedi vasıftan 
olanların yardımcılarındandır. Sen amelini üçüncü nevide geçtiği 
gibi yap. Azimetinede Müzemmil suresini ekle ve hastanın üzerine 
oku. Yağlarkende Reyhanı ekle. Bu amelin buhuru Şenteküre'dir. 
 

YEDİ VASIFTAN ALTINCISI ADETLERDEN SEKİZİNCİ NEVİ 
      Bunun sıfatı şöyledir. Eğer kadına dokunmuşsa, sanki kadın 
boğulacak gibi olur. Veya ellerine ve ayaklarına vurur. Hasta kadın 
elbiselerini çıkarmak ister veya ellerini başına atıp saçlarını yolar. 
Eğer hasta böyle yapıyorsa tedavisini üçüncü nevideki gibi yap. 
Hasta daha önce zikrettiğimiz gibi kapalı olmalıdır. Dehruşiye 
azimetini okurken hastanın kakülünden tut ve Cin çıkana kadar 
okuyup, Cindende söz al. Buhur olarakta Kizbere buhurunu yak. 
Dehruşiye azimetinede Şu Ayeti Kerime leri ilave edip, hastanın 
üzerine okursun. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ eyyühellezîne âmenuzkirullâhe 
zikran kesîra. Ve sebbihûhü bükraten ve asîlâ. Hüvellezî 
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yüsallî aleyküm ve melâiketühü liyücriceküm minez zulumâti 
ilen nûr. 
 
YEDİ VASIFTAN YEDİNCİSİ ADETLERDEN DOKUZUNCU NEVİ 

      Sen bilki: Allah c.c. ın rahmeti üzerine olsun. Bu arızlar hasta 
olan kadını bir seneden fazla rahatsız ederler. Bazı vakitlerde 
hasta kadın yemek yemez ve sadece su içer. Bazılarıda ne yemek 
yer nede su içer. Dendiki; O hastanın su içmesi çoğalır. Arız olan 
Cin kadının içine girdiği zaman, gündüzün yarısından fazla kadının 
içinde durur. Bazende o Cin tam gün ve tam gece hastanın içinde 
kalır. Hasta sanki uzatılmış tahta gibi olur. 
 

      Sen! Bu hastayı üçüncü nevideki gibi tedavi et. Buna ilaveten 
hasta yıkanır. Yıkandıktan sonra, içinde Reyhan, Sünbül ve Gül 
suyu olan suyla hastanın vücudunu hastanın en yakını yağlar. 
Daha sonra Dehruşiye azimetine Mülk suresini ekleyerek hastanın 
üzerine okumaya başla. Hastanın durumunu öğrendikten sonra, 
gerekli olan tedaviyi yaparsın. Eğer, Cinin dediklerini yapmazsan 
hasta bozulur. Doğrusunu Allah c.c. bilir. 
 

BU AMELİN ŞARTLARI 
      Bu yedi vasfın gerçekleşmesini kapsayan şartlar ve tedavilerde 
ihtiyaç olan şeyler şunlardır: 
 

      1. Mekanın temiz olması, 
 

      2. O mekanda bulunan hasta kadının ve diğer kadınların hayız 
lı olmaması. O mekanda hayızlı kadın varsa amelin tamamlanmaz. 
 

      3. Hastanın mesture (Kapalı) olması. 
 

      4. O mekanda çok konuşulmaması, 
 

      5. Gündüz ehlini gündüz, gece ehlini gece tedavi etmeli, 
 

      6. O mekana kim gelirse gelsin, halvetini Peygamberimiz s.a.v. 
e salavat getirerek kaldırsın ve amelin başarılı olması için Salavati 
şerife devam etsin. 
 

      7. O mekanda buhurun hazır olması, 
 

      8. Eğer, azmedip amele başlarsan hasta olan kişinin üzerinde 
nüsha olmaması, 
 

      9. Amelin bir çatı altında olması, eğer dışarıda isen sema ile 
aranda bir örtü olması, 
 

      10. Hasta olan kişiyi ev kapısının önünde veya evin eşiğinde 
tedavi etme! 
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      11. Hastayı okurken hasta oturmalı ve yatmamalıdır. Eğer arız 
ayaklarına isabet ettiğinden dolayı oturamıyorsa, erkekler onu 
tutup, Azimet okuyan kişinin önüne oturturlar ve tedavisi öyle 
yapılır. Eğer hasta olan kişi kadın ise, onu kadınlardan başkası 
oturtmasın. Tedavi zamanında her cins kendi cinsiyle mekanda 
bulunsun. Bunda bir incelik vardır. Eğer hasta erkek ise ve mekan 
dakilerin çoğunluğu kadın ise amel batıl olur ve tamamlanamaz. 
Aynı zamanda hasta kadın ise ve yanındaki erkekler çoğunlukta 
ise amel yine batıl olur. 
 

      12. Cin ilaçları, dört azimet ile azimet olunur. 
 

      a) Azimet (Okumak) 
 

      b) Buhurlamak (Tütsülemek) 
 

      c) Yağlamak (Hastanın vücudunu yağlamak) 
 

      d) Hicab (Nüsha yazmak) 
 

      Üzerine azimet okunan kişi için buhur gereklidir. Yağlamak 
içinde yazı gereklidir. Ve de dendiki; Cin arızları için bu dört şeye 
ihtiyaç vardır. 
 

      13. Tedaviyi sabahleyin, ikindiden sonra, akşamdan sonra ve 
seher vaktinde yaparsın. Bu vakitlerde uçan Cinlere hükmedilir. 
 

      14. Eğer arız kadında ise tedavi süresince kocası ile cima 
etmesin. Hatta üzerlerinde elbise varken bile kucaklaşıp cima 
etmesinler. Aynı yatakta yatmayıp, ayrı yataklarda yatsınlar. 
 

      15. Hastalıklı olan kişinin yanına ateş bekiyesi (?) yaklaşmasın 
      16. Hasta olan kişi setirsiz yıkanmasın. 
 

      17. Hasta tedavi günlerinde, ister erkek ister kadın olsun 
vücudunu yıkasın. Eğer gücü yetmezse bir başkası yıkasın. 
 

      18. Hasta sert elbiseler yerine yumuşak elbiseler giysin. Ey 
Talip! Bilki: Ben senin için uygun ve gerekli olan şeyleri topladım. 
Onlarda özetle şöyledir. Temiz mekan, hayızlı olmamak, kapalı 
olmak, çok konuşmamak, gece ehlini gece, gündüz ehlini gündüz 
tedavi etmek, buhur tüttürmek, o mekanda bulunanlar ve yeni 
gelenlerin Peygamber efendimiz s.a.v. e salavat getirmesi, tedavi 
çatı altında veya sema ile senin aranda bir perde olması, amelin 
kapı karşısında veya kapı eşiğinde olmaması, kuvvetli azimet 
okunması, hasta sabah akşam temiz olması, hasta kadın tedavi 
günlerinde kocası ile cima yapmamalı, tedavi günlerinde kocası ile 
aynı yatakta yatmamalı, hasta amelden önce yıkanmalı, hasta 
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kimse tedavi süresince sadece kendi cinsi ile yatmalı ve ikisinin 
arasında örtü olmalıdır. Bu şartların mutlaka uygulanması şarttır. 
 

TALİBE LAZIM OLAN ŞARTLAR 
      Talip olan kişi içinde özel şartlar vardır. Bu şartları yerine 
getirmekle amel tamam olur. Bu şartlarda şunlardır. Sen iyi anla! 
 

      1. Zikrettiğimiz Cin vasıflarını iyi bilmeli ve her kabileyide kendi 
ilacı ile tedavi etmelidir  
 

      2. Tam taharet üzere olmalı. 
 

      3. Amele iştiğal ettiği günlerde sarımsak veya soğan gibi 
şeyleri yememeli, bunları yerse bile pişmiş olarak yemelidir. 
 

      4. Nefsinde Allah Teala nın aksamlarda, yazılarda, Ayetlerde 
ve beyanatlarda sırrı olduğunu itikaf etmelidir. Zina yaparak Allah 
c.c. a asi olmamalıdır. 
 

      5. Bir ağaç altında yıkanmamalıdır. 
 

      6. Gece dışarı çıkmamalıdır. 
 

      7. Kadınına hayızlı iken cima maksadı ile yaklaşmamalı. 
 

      8. Cinlerin, insanların ve şeytanların şerrinden Allah Teala ya 
sığınmalıdır. 
 

      9. Bakara suresi ile Yasin suresinin Vefkini yazıp, hicab olarak 
üzerinde bulundurmalıki, bu hicab talibi İfritlerden korur ve gizler. 
 

ONUNCU NEVİ 
      Bu kavim Ahmer oğullarıdır. Bunlar su sakinleridir. Bu taife 
boylu boslu güzel kadınları suda iken darb ederler. O kadının 
içinde bir seneden fazla dururlar. Bazen kadının cismine girip, 
cismini değiştirirler. Bazende cismi olduğu gibi kalırki, o kadını 
görenler bir şey olmadığını sanırlar. 
 

      Bunun tedavisi: Bir tabağa Dehruşiye azimetini, Hatemi 
Süleymanı ve Esma-i kameri yetmiş (70) defa yaz. Yazıyı yağ ile 
silip, hastanın vücudunu bu yağ ile yağla. 
 

ONBİRİNCİ NEVİ 
      Bu kavim Kamakim oğullarıdır. Bunlar pınarlarda ve yüce 
dağlarda ikamet ederler. Bazı kadınları kocalarından gizlemek ve 
kocalarıyla cimadan men etmek için şekillenirler. Daha önce zikir 
ettiğimiz gibi hastayı tedavi et. Ayrıca Fatiha ve Bakara suresinin 
hatemini (Vefkini) yazıp, hastanın üzerine as. Bu hicab o ifriti men 
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edip, isteyerek veya istemiyerek hastanın vücudundan dışarı 
çıkarır. Hasta da Allah ın izniyle kurtulur.  
 

ONİKİNCİ NEVİ 
      Bu kavim Ebyad oğullarıdır. Bunlar erkeklere vurdukları zaman 
darb olan erkeğin akli dengesi bozulur.  
 

      Bunun tedavisi: Yazılarla ve yağlamakla olur. Bir tabağa Cin 
suresini yaz. Yazıyı yağ ile silip, hastanın vücudunu bu yağla 
yağla. O hasta kırk gün hayvandan çıkan yiyecekleri yemezse, 
Allah c.c. ın izniyle şifa bulur.  
 

ONÜÇÜNCÜ NEVİ 
      Bu kavim  Meymun oğullarıdır. Bunlar küçük çocukların başına 
iki yaşına girmeden vururlar. Ama fazla darb etmezler.  
 

      Bu çocukların tedavisi: Kırmızı bakır bir tabağa Dehruşiye 
azimetini yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu çocuğa içir. 
Ayrıca Mülk suresini bir kağıda yazdıktan sonra, kağıdı çocuğun 
üzerine asarsan, bu hicab çocuğu ifritlerden perdeler ve korur. 
Allah c.c. ın izniylede çocuk şifa bulur. 
 

ONDÖRDÜNCÜ NEVİ 
      Bu kavim Nu'man oğullarıdır. Bunlar diyar sakinleri olup, bakire 
kızlara darb ederler. Darb ettikleri kızın bazı vakitlerde akli dengesi 
bozulur. O kız uykusunda korkar ve erkeklerle oturup, gülüşmeyi 
sever. Eğer hasta olan bakire kız böyle ise, onda bulunan cini sara 
et. Dehruşiye azimetini ve Rahman suresini bakire kızın üzerine 
oku. Sonra Secde suresini bir kağıda yazıp, bu hirzi kız üzerine 
assın. Tekrar Secde suresini bir tabağa yazdıktan sonra, yazıyı su 
ile silip, bu suyu o kıza içir. Daha sonra bir Nar dalı üzerine Esma-i 
kameri yaz. Bu yazılı Nar dalı ile kızın karnına vur. Hasta olan 
bakire kız Allah c.c. ın izniyle şifa bulur.  
 

ONBEŞİNCİ NEVİ 
      Bu kavim çöplük sakinleridir. Bunlar kadına doğum esnasında 
darb ederler. Bu kadınların kanı çok akar ve kesilmez.  
 

ONALTINCI NEVİ 
      Bu kavim Zevabi' ehli olup, Kayan oğullarıdır. Kadını doğum 
anında darb ederler. Kadın sararır ve zayıflar. Bunların verdiği 
zarar bazı kadınların karnında olur ve o kadının karnı şişer.  



 ŞUMUSUL ENVAR VE KÜNÜZÜL ESRAR  ---------------------------------------- 305 

      Bunun tedavisi: Sara ashabında geçen şartlara göre tedaviyi 
uygula. Ama Pazar günü güneş saatinde yaparsan, kadın kurtulur. 
 

ONYEDİNCİ NEVİ 
      Bu kavim Kayşan ve Haris oğullarıdır. Bunlar şişman ve güzel 
kadınlara su yanında dokunurlar. 
 

      Bunun tedavisi: Ashabı sarada geçen şartlara göre, Perşembe 
günü Müşteri saatinde hastayı tedavi edersen Allah c.c. ın izniyle 
hasta kurtulur. Eğer, kadının sureti değişir veya cismi zayıflarsa, 
bunun tedavisini Cumartesi günü altıncı saat olan Utarid saatinde 
yaparsın. O zaman ifrit o kadının cesedinden çıkar. 
 

ONSEKİZİNCİ NEVİ 
      Bu kavim Dehman oğullarıdır. Bunlar büyük çöplüklerin 
sakinleridir. Bakire kızların başlarına darb ederler. O bakire kız 
tuvalete kaçar ve elbiselerini çıkartmak ister.  
 

      Bunun tedavisi: Ashabı sarada geçen şartlara göre, Pazartesi 
güne fecr zamanında veya Çarşamba günü güneş battığında yap. 
Allah c.c. ın izniyle hasta olan bakire kız kurtulur. 
 

ONDOKUZUNCU NEVİ 
      Bu ifritler, erkeği yıkanırken darb ederler. Erkeğin vücuduna 
karınca gibi et ile derisinin arasına girerler. Bazılarıda erkeğin 
mafsallarına yerleşir. 
 

      Bunun tedavisi: Ashabı sarada geçen şartlara göre, Pazar 
günü zeval vaktinde veya Cuma gecesi, yazılarla ve azimetlerle 
tedavi et. O hasta erkek, Allah Teala nın izniyle şifa bulur ve 
hastalığından kurtulur. 
 

YİRMİNCİ NEVİ 
      Bu arız erkek veya kadın olsun Adem oğlunun cildine girer. Bu 
tip Cinler genellikle yaşlı ve orta yaşlı olanların cesedine girip, 
tasallut ederler. Hava soğuk ve bulutlu olduğu zaman, o kişinin 
hastalığı artar. Bunun çoğunluğu gece olduğunda ortaya çıkar. O 
kişinin bedenini karınca gibi işgal eder. Bu nedenle hastanın karnı 
şişer, mafsalları, sırtı ve kalbi ağrır. O kişide ne sıhhat ve nede 
hastalık vardır. Yani ikisinin arasındadır. Bunun için gerekli olan 
şey hastanın yatmasıdır.  
 

      Bunun tedavisi:  Ashabı  sarada  geçen  şartlara  göre  hastayı 
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tedavi et. Buhuru ve yağlamayıda çoğaltırsan, Allah c.c. ın izniyle 
hasta sıhhatine kavuşup sıhhat bulur. 
 

YİRMİBİRİNCİ NEVİ 
      Şeytanlardan olan bu kavim, kadınların içine girerler. O Cin 
kadının içinde iken, kadının ağlaması çoğalır, yemek yemesi azalır 
ve bazı vakitlerde de uyku uyuyamaz. 
 

      Bunun ilacı: Ashabı sarada geçen şartlara göre hastayı tedavi 
edersen, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur.  
 

YİRMİİKİNCİ NEVİ 
      Eğer bu arız bir kadında olursa, o kadın köpek gibi havlar. 
Hasta kadın et olan hiçbir şeye yaklaşmaz. 
 

      Bunun tedavisi: Ashabı saradaki şartlara göre hastayı sara 
edip, Tenkar ile buhurlarsan, hastalık o kadından Allah c.c. ın 
izniyle acilen çıkar. 
 

YİRMİÜÇÜNCÜ NEVİ 
      Bu kavim Meymun el Hattaf zürriyetindendir. Eğer bu arız bir 
kadında ise, o kadın aklını kaybeder ve sıhhati bozulur. 
 

      Bunun tedavisi: Ashabı saradaki şartlara göre hastayı 
okuyarak sara edip, tedavini tamamlarsın. Hasta için yazdığın 
hirzede Fekacin mahmet vefkini yazarsın. Hasta olan kişi, bu hirzi 
üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

YİRMİDÖRDÜNCÜ NEVİ 
      Bu arız bir kadında ise, bu hastalık kadının doğumunu bozar. 
O hasta kadının kanı çoğalır, sihhati bozulur ve rengi sararır. 
 

      Bunun tedavisi: Cumartesi veya Çarşamba günü Zühal 
saatinde, sara ashabında geçen tedaviyi uygula. Buhur olarakta 
Kizbere ve Mastaki buhurları ile hastayı buhurlarsan, hasta 
kurtulur. 
 

YİRMİBEŞİNCİ NEVİ 
      Bu arız yaşlı kadınların vücuduna girer. O yaşlı kadında kalp, 
sırt, baş ve ayak ağrıları çoğalır. Hatta ağrı gözlerine kadar çıkar 
ve o anda gözlerinin görmesi azalır. 
 

      Bunun ilacı: Pazar günü beşinci saat olan Zühal saatinde sara 
ashabında  geçen nevilere  göre  tedavisini  yap. Hasta kişi  Allahü 
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Teala nın izniyle iyi olur. 
 

YİRMİALTINCI NEVİ 
      Bu kavim Ahmer oğullarından olup, vadi sakinleridir. Bunlar, 
geceleri kadının böğrüne ve beline vururlar. Kocası kadınla cima' 
ettiği zaman, kadının fercinden kan gelir. Bazende cimadan sonra 
kan gelir. Bazı kadınlarda kan daha fazla olur. O kadının rengi 
sararır. Hava soğuduğu zamanda, kadının karın ve mafsal ağrıları 
fazlalaşır.  
 

      Bunun tedavisi: O kadın için bir tabağa Sure-i Cin'i ve Esma-i 
Kameri yaz. Yazıyı su ile sildikten sonra, kadın bu suyu yedi gün 
sabahları aç karınla içsin. Ama suyun içine biraz Bal koyarsın. O 
kadını Cin'lerden men etmek için şu hicabıda yazıp, kadının 
üzerine as. Kağıt üzerine yazılacak olan budur: Yedi defa Ayetel 
kürsi yazılıp, bu hirzi kadın üzerinde taşır. Ayrıca kadın devamlı 
olarak pişmiş Balık ve Tavşan eti yerse, Allah Teala nın izniyle 
kurtulur. Bu defalarca tecrübe edilmiştir. Sen bunu kullan. Bunun 
çok acaip sırrı vardır. 
 

YİRMİYEDİNCİ NEVİ 
      Bu Cin lerden bir kavimdir. Bunlar hamile kadınlara vururlarsa, 
kadın karnındaki çocuğu kaybeder. Bu kadının kanı çoğalır, karnı 
şişer, rengi sararır, cismi ve kalbi zayıflar. Bazen o kadında doğum 
belirtileri görülür, bazende görülmez. Hatta o kadının hiç doğum 
yapmayacağı zannedilir. Yani durumu hiç anlaşılmaz. O hasta 
kadının durumu iki darb üzerinedir. 
 

      Birincisi: Kadın sihirlidir. Yani sihirli bir şey yemiştir. 
 

      İkincisi: Cin kabilelerinden su ve ateş sakinlerinin darbındandır. 
Bunlar ifrit Dermaş ın kardeşi Meymun oğullarıdır. 
 

      Bunun tedavisi: Temiz bir tabağa Tarık suresini, Esma-i Kamer 
ve Ruusü erbea isimlerini yaz. Yazdıktan sonra yazıyı su ile sil ve 
hasta bu su ile sabahları aç karınla yedi gün iftar etsin. Ayrıca 
zikrettiklerimizi başka bir tabağa yaz ve hasta bunun suyu ile gusl 
etsin. Daha sonra bir kağıt üzerine Ayetel kürsi ve Naziat suresini 
yaz. Kadın bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah ın izniyle kurtulur. 
 

YİRMİSEKİZİNCİ NEVİ 
      Bu arız kadınların başına, vücuduna ve karnına vurur. Kadın o 
anda kalkamaz ve yürüyemez. Cin o kadına tamamen hakim olur. 
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Kadının vücudu bozulur, Cin vücudundan çıkmaz ve en az bir 
seneden fazla kalır. Eğer hasta kadın bu sıfatta ise, bunun ilacı: 
Ashabı sarada geçen şartlara göre hastayı tedavi et ve buna 
ilaveten keten bir bez üzerine zaferan ile yetmiş defa Esma-i 
Kameri yaz. Kadın bu hirzi başında veya üzerinde taşırsa, Allah 
c.c. ın izniyle hasta iyi olur.  
 

YİRMİDOKUZUNCU NEVİ 
      Bu arız bir kadının vücuduna girerse, o kadında ağlama ve 
bağırma çoğalır. Kendisini ateşin yakınına atar.  
 

      Bunun tedavisi: Ashabı sarada geçen şartlara göre, Cuma 
gecesi müşteri saatinde hastaya ilaç et. Hasta kadın Allah c.c. ın 
izniyle kurtulur. 
 

OTUZUNCU NEVİ 
      Bu arız bir vücuda girdiği zaman, o vücutta kusma ve karın 
şişmesi çoğalır. O kişinin sihhati azalır ve çok su içmeye başlar. 
Soğuk havalarda mafsalları ağrır. Yazın ise bu ağrılar azalır. Yazın 
ağrısının olma sebebide çok yemek yemesindendir. Buna matum 
denir. Matum: Cin lerden bazıları suya veya yiyeceklere geceleri 
bir şey atarlar. Herhangi bir kişi ondan yer veya içerse, o kişide 
hastalık zuhur eder. Bu hastalığa Matum denir. 
 

      O kişinin sıhhati azalır, ağır bir şey kaldıramaz, çeşitli ağrıları 
çoğalır ve bir basamak dahi çıkamaz. 
 

      Bunun tedavisi: Vakıa suresini bir tabağa yazıp, yazıyı su ile 
sil. Bu suyun içine Tereyağı koy. Hasta bu suyu sabahları aç 
karınla yedi (7) gün içer ve zeval vaktine kadar hiçbirşey yemez. 
Yedinci gün Dehruşiye azimetini yedi defa bir tabağa yazıp, yazıyı 
su ile sildikten sonra, hasta bu su ile gusül etsin. Daha sonra 
başka bir tabağa yedi defa Dehruşiye azimetini yaz. Yazıyı su ile 
sildikten sonra, bu suyun içine oniki dirhem (39 gram.) Bal koy. 
Hasta bunu yedi gün aç karınla yesin. Eğer, bundada rahatlık 
görmez ve vücudu bu hastalıktan kurtulmazsa, o hasta için aynı 
ameli bir daha tekrarlarsan, Allah Teala nın izniyle hasta kurtulur. 
 

OTUZBİRİNCİ NEVİ 
      Ey Talip! Sen bilki: Allah Teala nın rahmeti üzerine olsun. 
Şeytanlar iki kısımdır. 
      Birincisi: İsrailiyye  dinine  mensubtur. Yani  Yahudi dini  olarak 
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bilinen dine mensubtur. 
 

      İkincisi: Nasrani dinine mensubtur. Yani Hiristiyan dini olarak 
bilinen dine mensubtur.  
 

      Eğer sen! Saralı birini tedavi ederken, hasta Yahudi lisanı ile 
konuşursa, o hastanın üzerine Dehruşiye azimetini oku. Ama 
azimetin sonuna şunuda ekleyerek oku.  
      Dehruşiye azimeti ve ardından okunacaklar: 
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Bismillâhi şerâhiyyen dehmûsan âlî müteâlî fî ulivvihi eynel 
ecnâdil kaviyyeti eyneş şemhâmiriyyeti eyne kerdûn ve 
derdem eyne asâb eyne sâhibü cebelid duhâni eyner râkibü 
alel fîlil müteammimi bis su’bâni ecîbû bi hakkil esmâ-il 
ibrâniyyeti ve berhemûsan ve şeymûsan ecîbû tâiîn. Enûhın 
edunâyi berâhın billezî tekelleme bihi Mûsâ alâ cebelit tûr illâ 
mâ ecibtenî eyyüheş şeytân akbil minhâ ve ahruc feinneke 
racîm. 
 

      Ashabı sarada geçen şartlar üzerine hastayı tedaviden sonra, 
bu yukarıdakini ilave olarak hastaya uygularsan, hasta Allah c.c. ın 
izniyle kurtulur ve şifaya kavuşur. 
 

OTUZİKİNCİ NEVİ 
      Ey Talip! Bunları bil  ve iyi anla. Cin insana  isabet  eder  ve hiç 
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kimsede bunun farkına varmaz. Bazı doktorlar o hastanın matum 
olduğunu veya ince bir hastalık olduğunu zannederler.  
 

      Şöyleki: O cin hastaya darb ettiğinde, o darbe ile hastanın 
karnına girer. O darbtan dolayı vücutun illeti ortaya çıkar. Bazı 
vakitlerde hasta bevl eder. Bazende hastanın önünden ve 
arkasından irin çıkar. O kişi geceleri çok su içer ve bevl ettği 
zaman vücudunda ağrılar olur. Bu kavim Zevabia beriyye 
kabilesindendir. 
 

      Bunun tedavisi: Mülk sure sini, Esma-i Kameri, Ruusü erbeayı, 
yedi gezegeni, Esma-i eyyami sebayı ve Esma-i mülükü sebayı 
sırçalanmış bir tabağa yazıp, yazıyı su ile sil. Bu suyun içine 
köpüğü alınmış dumansız oniki dirhem Bal ve üç dirhem Tiryak ve 
de onbeş dirhem Şenteküre, yoksa Hırva' yaprağı koyarsın. Bu 
Şenteküre nin yerine geçer.  
 

      Bu hastalık Cin den bir darb olup, tabiatlara karışmıştır. Bu 
yüzdende terkibin bozulması meydana gelmiştir. Bu ilaçları isimler 
ile birleştirirsen, amelin tamam olur.  
 

      Hasta olan kişi bundan on (10) gün sabahları ve yatmadan 
önce aç karınla fındık miktarı kadar yer. Bu amelin başlangıcı 
Cumartesi günü olursa, hasta kişi Allah c.c. ın izniyle kurtulur. 
 

Ondan sonra yine bir kap içine ashabı sara nevilerinden bir nevi 
yazıp, hasta bu su ile (Yukarıdaki neviyi yapmadan önce) amelden 
önce gusül ederse, Allah c.c. ın izniyle kurtulur. 
 

OTUZÜÇÜNCÜ NEVİ 
      Cin kavminden olan bu Cinler, genç kadınlara darb ederler ve 
hastalandırırlar. Onların kanamaları artar. Ferclerini bozarlar ve 
karınlarından çocuğunu düşürürler. Eğer bu vasfettiğimiz alametler 
varsa bunun tedavisi: Sara ashabı nevilerinde geçen ameli işle ve 
buna ilaveten, aşağıdaki dörtlü vefki yaz. Hasta olan kişi bunu 
üzerinde taşırsa, Allah ın izniyle kurtulur ve şifa bulur. 
      Yazılacak dörtlü Vefk budur: 
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OTUZDÖRDÜNCÜ NEVİ 
      Bu kavim, Dehman ve Arhim oğullarıdır.     Bunlar, korkutma 
(hevil), zaik (bağırma) ve naik (anırma) ashabıdır. Bu vasıflara 
Ferezdak diye isim verilmiştir. Bu kavmin ifritleri uçarlar. Bunlara 
amelini tekrar etmeden hükmedemezsin. Buhuru ise Böğürtlen 
ağacının yaprağı ve Sidre (Arabistan kirazı) ağacının dikeni 
üzerindeki kıvrım kıvrım olan telidir. 
 

      Bunun ilacı: Böyle bir hastaya defalarca Nüşre etmendir. 
Nüşre: Siyah bir Horoz kesmektir. Kendisinde başka renk olmayan 
siyah renkli bir horoz kes. Bu kestiğin Horozun kanı ile hastanın 
elini ve alnını bu kan ile kınalarsın. Azimet okuyacağın zaman, 
Horozun kanından hastanın burnuna damlatırsın. Eşek pisliği ilede 
buhurlarsın. Buhurlarkende Dehruşiye azimetini tekrar tekrar 
okursan, Allah c.c. ın fadlı keremiyle o Cin hastanın vücudundan 
çıkar ve hasta sıhhat bulur. 
 

OTUZBEŞİNCİ NEVİ 
      Bu ifrit cinlerden Karine diye isim verilendir. Senenin dörtte 
birinde devir ederler. İster kadın, ister erkek olsun, ellerine ve 
ayaklarına vururlar. O hastanın aklı gider, ağzı eğilir, çırpınır ama 
hareket edemez. Bu ferezdakın sıfatı şöyledir. Hasta olan kişi 
kendini yukarıdan aşağıya ve kuyudan içeriye atmak ister. Bu 
hasta ateşi gördüğü zaman sanki içine düşecek gibi olur. Eğer o 
hastayı kimse görmezse, kendini ateşe ve kuyuya atar. 
 

      Bunun tedavisi: Sırtlan ve Maymun beynini azimet okurken ilaç 
et. Bu sarada amel tektir. Ama defalarca tekrar edilmelidir. 
 

OTUZALTINCI NEVİ 
      Bu da Cin lerden bir nevidir. Bunlar bir kişiye vurdumu o kişi, 
Allah c.c. korusun ölmedikçe kurtulamaz. Bu Cin bir insanın içine 
girdiği zaman, elini hastanın boynuna ve boğazına atar. Bunlar 
kafir ifritlerdendir. Bu Cin sadece geceleri Güneş veya Zühal 
saatinde hastayı tutar. 
 

      Bunun tedavisi: Hastanın üzerine Dehruşiye azimetini okur ve 
sonunda şöyle; 
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Ecib da'vetî eyyühel ifrît eyyühen nasrâni bi hakkil ismillezî 
yuhyî bihil mevtâ îsâ ibni meryem aleyhisselâm ve lâ 
bihamlûmin heyâkîr bizeâtû'. 
dersen, Allah c.c. ın izniyle o Cine hakim olursun. 
 

OTUZYEDİNCİ NEVİ 
      Bu bahçe sakinlerinden ve Haris'in zürriyetinden olan 
İblislerdir. Allah c.c. Harisin zürriyetine lanet etsin.  
 

      Bunlar kadının kalbine vurdukları zaman, kadın heyecanlanır, 
erkeklerle beraber oturmayı ve onlarla oynaşmayı sever. Onu 
görenler, onun aklında bir bozukluk olduğunu zanneder. 
 

      Bunun tedavisi: Ashabı sara nevilerindeki tedavi şeklini uygula. 
Buna ilaveten bir kağıt üzerine Ahkaf suresini yazıp, bu hirzide 
hasta kadına asarsan Allah c.c. ın izniyle kurtulur.  
 

OTUZSEKİZİNCİ NEVİ 
      Bu Cin'lerden bir nevi olup, çöplük ve ağaçlık sakinleridir. 
Bunlarada Hebir oğulları denir. Bunlar bir insana vurdukları zaman 
o kişinin akli dengesi bozulur. Aklı geri gelmez ve ahmaklaşır. 
 

      Bunun tedavisi: Ashabı sara nevindeki tedaviyi uygula. Ama bu 
tedaviyi her ay yedi defa tekrar edersen, hasta Allah Teala nın izni 
ile kurtulur ve şifa bulur. 
 

OTUZDOKUZUNCU NEVİ 
      Cinlerden bir nevi olup, hendeklerde ikamet ederler. Bunlar 
insanın gözüne vurdukları zaman, o kimsenin gözleri az görür. 
Kendisi ile insanlar arasında bir kırmızılık olur. Eğer bu alametler 
varsa, bunun tedavisi: Sarı renkli ketenden bir bez üzerine bir defa 
Ayetel kürsi, yetmiş defa Ruusü erbea ve bir defada Hatemi 
Süleymanı yaz. Arabi ayın onyedisinde hasta bu hirzi sarığının 
altında taşırsa, Allah c.c. ın izniyle bu illetten kurtulur ve şifa bulur. 

 
KIRKINCI NEVİ 

      Bunlar diyar sakinleridir. Tevabi' ve Zevabi' ehlindendirler. 
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Bunlarda insanın gözüne vururlar ve o kişi geceleri göremez. 
Böylece Butlis (Gece körlüğü) denen illet meydana çıkar.  
 

      Bunun tedavisi: Hiç beni olmayan siyah bir Keçi ciğerini alıp, 
ciğeri yedi parçaya böl. Her parça üzerine şu Ayeti Kerime yi yaz: 
 

67# 6NQ!E6h��6g='{ !N+s;E$< #'�6# #!%'b;O# $VW6nY:# Ya6# 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#  
'a/+06G!M+< !N+X #'�6='o #/+0Y5'n$O 6a='Z!?;�:# $V6<  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnellezînet tekav izâ messehüm 
tâifün mineş şeytâni tezekkerû feizâhüm mübsırûn. 
 

Hasta olan kişi her gece uyku zamanında bunlardan bir tanesini 
yesin. Hasta için, Dehruşiye azimetini yazıp, hastanın üzerine as. 
Onun için bu hirz hicab olur ve Allah ın izniyle şifa bulup kurtulur. 
 

KIRKBİRİNCİ NEVİ 
      Cin lerden bir kavimdir. Bunlar kadının göbeği üzerine vurduğu 
zaman kadının karnı şişer, kusma illeti meydana gelir ve geceleri 
çok su içer. Yaz aylarında ise ferci yarılır. 
 

      Bunun tedavisi: Daha önce zikrettiğimiz Ashabı saradaki 
nevilere göre tedavisini yap. Buna ilaveten Esma-i Kameri ve 
Sure-i İnşikak'ı yazıp güzel kokulu bir buhurla yazdığını 
buhurladıktan sonra, hastanın üzerine bu hirzi asarsan, hasta 
Allah Teala nın izniyle kurtulur ve şifa bulur. 
 

KIRKİKİNCİ NEVİ 
      Herhangi bir insanın sıhhati iyi olup, aynı zamanda yara ve 
çıbanları çoğalmış ise şunu iyi bilsinki, o kişi geceleyin dışarı çıkıp, 
Cin lerin çocuklarını çiğnemiş ve onların bazı azalarını kırmıştır. 
 

      Bunun ilacı: O kişi nüşre kullansın. Kırmızı bir Horoz kesip 
başından, karnından ve kanadından kan alıp, bu kanı hastaya 
sürsün. Daha sonra Horozu ve mihrası (Tandır karıştırdıkları alet) 
bir çömleğe koyup, çömleğide o şehrin kıblesindeki bir ağaca veya 
bir su pınarının gözüne atarsın. Ama Horozu keserken; 
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Bismillâhi Allâhü ekber. 

deyip, Dehruşiye azimetini bir defa okuduktan sonra şöyle der: 



-----------------------------------------------  İBNİL HAC TİLMİSANİL MAĞRİBİ 314 

 

)a=$-!I�3:# +l'(!/'# )a='̀ !?'j ;@$3+h=$W =;36< !N4~Yb$̂  #/4n+P  
 

Huzû hakkaküm minnâ yâ büneyye kayfân evlâdün nu'mân. 
ve Horozu kesersin. Sonra bir kağıt üzerine Dehruşiye azimetini 
yazıp, hasta olan kişide bunu üzerinde taşırsa şifa bulur. 
 

KIRKÜÇÜNCÜ NEVİ 
      Eğer, çocuklarda yara, çıban ve sivilce çok ise, o kişi geceleyin 
dışarı çıkıp, Cin lerin kızını çiğnemiştir. Her kim Cinlerin kızını 
çiğnerse, o kişide yara ve benzeri şeyler çoğalır. 
 

      Bunun ilacı: Adı geçen Dehruşiye azimetini bir kağıda yazıp, 
çocuk bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

KIRKDÖRDÜNCÜ NEVİ 
      Bunlar Cin'lerden bir kavim olup, küçük çocukların karınlarına 
vururlar. O çocuklarda sıhhat kalmaz ve halleri değişir. Hatta o 
çocuğun kardeşleri onun insanlardan olmadığını zanneder. 
 

      Bunun tedavisi: Dehruşiye azimetini ve sonunada kabilenin 
ismini yaz. Kabilenin ismi budur: 
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Eşşemâ şakatül ğâvûn. 
 

Yazdıktan sonra bu hirzi çocuğun üzerine as. Ayrıca bir tabağa 
sadece Dehruşiye azimetini yazıp, yazıyı yağ ile sil. Arabi ayın ilk 
günü veya ortasında veyahutta sonunda bu yağ ile çocuğun 
bedeni yağlanırsa, Allah c.c. ın izniyle kurtulur. 
 

KIRKBEŞİNCİ NEVİ 
      Bunlar Cin lerden bir nevidir. Kadınlara, kocaları ile cima 
ederken vururlar. Bunlarda Ezrak oğullarıdır.  
 

      Bunun tedavisi: Daha önceki şartlarda zikredildiği gibi, yani 
kadın setirli olarak ve Dehruşiye azimetini okuyarak başlarsın. Bir 
kağıdada Buruc sure sini yazıp, kadın bu hirzi üzerinde taşırsa, 
Allah c.c. ın izniyle kurtulur. 
 

KIRKALTINCI NEVİ 
      Eğer  isabetli  olan kişi ağrıdan  şikayet ediyorsa, bazen sıtma, 
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bazen karın ağrısı, bazende baş ağrısı gibi şikayeti olursa ve o 
hasta vücudunda karınca gibi bir şey çıktığını hissederse, o hasta 
için: Mavi renkli keten bez üzerine Dehruşiye azimetini, Hatemi 
Süleymanı, o günün müvekkili olan meleğinin ismini ve hastanın 
ismini yazdıktan sonra, bu hirzi hastanın boynuna asarsan, hasta 
Allah c.c. izniyle kurtulur. 
 

BU BÖLÜMÜN HATİMESİ 
      Ben burada Cin kavimlerinin nevilerini bitirdim. Size yetmiş 
(70) kavmi getireceğime söz vermiştim. Bunlardan kırkaltısı (46) 
tamamlanmıştır. Bu nevi üzerine cereyan eden yedi (7) vasıflar : 
8X3=24 tür. Bu bölümün tedavilerinin toplamı yetmiş (70) kavimdir. 
Bunlar birbirleriyle toplanmiştır. Bunun mahiyetini sadece arifler, 
akıllılar ve zeki olanlar anlar. 
 
 

ONALTINCI BÖLÜMÜN SONU. 

      Büyük teliften adı ŞUMUSUL ENVAR VE KÜNÜZÜL ESRAR olan kitabın 
onaltıncı bölümü tamamlanmıştır. 
 
 
      Bundan sonra Allah c.c. ın yardımıyla Mülükler hizmeti, Cin 
lerin ve Ruhanilerin huddamına gelelim. 
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HIDMETEL  CİN 
      Ey Talip! Sen bilki: Allah Teala nın rahmeti üzerine olsun. Ben 
rumuzu gizli olan kitaba baktığımda, içinde bu oniki Cin hizmetini 
gördüm. Bunun Süryanice azimetleri vardır ve sırrıda çok incedir. 
Bunun için Cin ifritleri ve Ruhani Krallar hizmetinde döner. 
 

BİRİNCİ HİZMET 
      Halvette iken, Allah c.c. rizası için kırk (40) gün riyazatlı olarak 
oruç tut. İftarını mebsus olan (Arpa ekmeği, siyah kuru üzüm, 
hurma vb.) yiyeceklerle yaparsın. Her farz namazdan sonra, yüz 
(100) defa şu Azimeti okursun: 
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Yâ benûh radermûh ecîb ve accilû entüm ve zürriyyâtiküm bi 
hakki semât şemu' berhüt berhîn eshîm vefalû eyyetühel 
a'vâni mâ emertüküm minel hıdmeti mehabbetin ve firâkın ev 
taslîtın ev celbin nisâ-i ev fethıl künûzi ve celbil ahbâr. Eyne 
mâ tekûnü ye'ti bikümullâhi cemîan innallâhe alâ külli şeyin 
kadîr. 
 

Daha sonra hergün bu azimeti yazıp, bununla akşam namazını 
iftarını açarsın. Kırk gün tamamlandığında hadim sana Aslan 
suretinde zahir olur. Sen ondan korkma! Kendi ruhunu sıkarak 
azimeti okumaya devam edersen, o Aslan elinde kırmızı bir taş 
olan siyah köle şekline dönüşür. Köle sana elindeki o kırmızı taşı 
verir. Sen! Herhangi bir hacetin olduğunda o taşı döndürür ve 
azimetide okursan, hadim çok seri bir şekilde yanına gelir. Ondan 
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muhabbet, tefrik, taslit, kadınları celb, hazineleri açmak ve 
haberler celb etmesin istersin. Hadim senin bu istediklerini  yapar. 
Bu amelin buhuru, Cavi, Mastaki ve Meyatü saile dir. 
 

İKİNCİ HİZMET 
      İnsanlardan uzak bir mağarada dokuz (9) gün riyazatlı olarak 
oruç tut. Yiyeceklerdende sadece meyve gibi tatlı yiyecekler ye. 
Aşağıdaki isimleride her farz namazın arkasından yüzyetmiş (170) 
defa oku. Uyuyacağın zamanda ikibin (2000) defa oku. Dokuzuncu 
gün hadim sana Kurbağa şeklinde zahir olur. Ondan, kadın celbi, 
sihir celbi, muhabbet, tefrik, cin gönderme, sıtma, tasallut ettirmek 
ve tedmiri zalim gibi amelleri yapmasını iste. Hadim sana beyaz bir 
taş verir. O taşı oynatıp, Lüban ile buhurlarsan, hadim senin 
yanına gelir ve hacetini yerine getirir. Hizmet günlerinde ise Sudan 
ve Muklil ezrak buhurlarını yakarsın. 
      Okunacak isimler budur: 
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Akbil yâ derdeyâîl alel ifrît şemriyâd bi hakki âhin âhin yâhin 
yâhin hüve hüve Allâhül ahad yâ benûh ve yâ şeykîd akbil bi 
hakki semrâd ve teberdâd ve ûcin ve tayğûb ve fâğûğ. 
 

ÜÇÜNCÜ HİZMET 
 

MELİK EBYAD IN KIZI ŞEMSÜL KERAMİD İN HİZMETİ 
      Bu mülükü seba dan olan Kral Ebyad ın kızı Şemsül Keramid 
in hizmetidir. 
 

      Eğer, Şemsül Keramidi yanına getirmek istersen: İnsanlardan 
ve seslerden uzak boş bir yerde, Allah c.c. rizası için oniki (12) gün 
oruç tut. Arpa ekmeği ve Ud yağından başka bir şey ile iftar etme! 
Hergün yıkan ve her farz namazdan sonra buhur yakarak, yetmiş 
(70) defa şu azimeti oku: 
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Aksemtü bil kasemis süryâni alâ melîhatil kaddi vel menzari 
zâtil hüsni vel cemâli elletî izâ esbelet şa'ra delâliha setera 
zâtihâ ve izâ ibtesemet haraca min fîha umûdün kennûri akbilî 
li mehabbetî ve hıdmetî eyyetühel fâdiletüt tâiretü eyne 
sevâhıbüke kemeymûnete ve yâkutete ve zevbelete ve fâtime 
tes sehâbiyyete ve rukiyyete bintil ahmer ve yâ lûşete binti 
semerdeyâl akbilû yâ benâte mülûkel cinni şemât ve denheyû 
ve berûs enînûn mezcelin terkabin ifalû mâ tü'merûn. 
 

      Onikinci (12) gün tamamlandığında sana büyük bir yılan zahir 
olur. O yılan senin boynuna dolanır. Sen ondan korkma! Azimeti 
çoğalt ve gidene kadar oku. O yılan eriyene kadar azimete devam 
et. Yılan eriyip kaybolduktan sonra, üzerlerinde kırmızı ipek ve 
yakut giyimli ellerinde altın ve para dolu tabaklarla, Cin kızları 
görünürler. Onlar sana: "Ey fülan! şunu al" derler. Sen onlara 
cevap verme! Onlar senden giderler. Daha sonra boylu poslu, 
beyaz tenli ve çok güzel bir kadın görünür. Bu kadın sanki nar 
çiçeği gibidir. Yürüyüşünde gururlu, nazını göğsüne atmış, 
kollarında altından bilezikler, ayaklarında zümrütten halhallar ve 
halhalın üzerindede kırmızı ve yeşil yakutlar vardır. Yanındada 
hizmetçileri vardır. Bunların her birisinin güzelliğide sanki gözleri 
kör edecek şekildedir. Bu hizmetçiler Kralın kızı için senin olduğun 
yeri döşerler. Bundan sonra Kralın kızı sana selam verir. Ondan, 
hiçbir kimsenin sabredemeyeceği şekilde güzel bir ses duyarsın. 
Onunla beraber olmak için hiçbir kimse sabredemez. Kralın kızı 
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seninle evlenmek ister. Eğer, sen onunla evlenirsen, hiçbir zaman 
insanlardan bir kadının fercine nikah ile ulaşamaz ve insanlardan 
hiç kimseyle evlenemezsin. Eğer, bundan sonra bir insan ile 
evlenirsen, senin amelin bozulur ve bu işi kaybedersin.  
 

      Şemsül Keramid'e insanların yanında kabüllenmeyi ve onları 
kendine musahhar etmeyi şart koş. Çünkü onun kabül babında 
çok büyük bir şanı vardır. 
 

DÖRDÜNCÜ HİZMET 
      Bunu yapmak isteyen kişi için bu hizmet en kısa olanıdır. Arabi 
ayın ilk Perşembe gününden başlayarak yedi (7) gün riyazatlı 
olarak oruç tut. Aşağıdaki azimeti avucuna yazıp, her farz namaz 
dan sonra aynı azimeti bin (1000) defa oku. Yedinci gün olduğu 
zaman, hadim ince bir Yılan sıfatında veya düşünce şeklinde 
veyahutta su da gelir. Eğer, sen onu görürsen, Sandalı ahmer, Bir 
sakızı ve Şecereti meryem buhurlarını yak. Bu buhurlar öyle bir 
buhurdurki, bunlarla melikler sana hizmet ederler. 
 

      Hadim siyah bir köle şekline girinceye kadar azimeti üzerine 
oku. Daha sonra ondan, sihir celbi, kadın ve erkek arasında 
muhabbet, kan akıtmak, hastalandırmak, terbi etmek ve define 
bulmada hizmet etmesini istersin. 
      Okunacak azimet budur: 
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Eytenût berhiyâ eshîn neheş akbil yâ bürkânel ifrît ve yâ 
meymûnel ezrak. 
 

BEŞİNCİ HİZMET 
      Şu isimleri bir sahrada hergün onbin (10.000) defa oku: 
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Taştemîsan min vetebûn min eshîm. 
 

     Cavi ve lüban buhurlarını hergün yatacağın zaman buhurlarsın. 
Yirminci gün olduğu zaman, yanına uzun boylu, başı semada, 



-----------------------------------------------  İBNİL HAC TİLMİSANİL MAĞRİBİ 320 

ayakları yerde, siyah bir köle dikilir. O siyah köle sanki arzın 
derinliklerine ulaşmış gibidir.  
 

      Ondan elindeki yüzüğü iste. Sana yüzüğü verir. Her ne zaman 
yukarıdaki isimleri okuyup hadimin ismini içinden söylersen, senin 
önünde hazır olur. Hadim senden ismini gizlemek ister. Onun ismi: 
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Şemtûnel ğulâm  dır. 
      Şemtunel ğulam'dan, celbi muhabbet, dil bağı, kan akıtmak, 
kadınları heyacanlandırmak, hastalandırmak, dağıtmak, cinleri 
sara etmek ve kahretmek, tefrik ve tedmiri zalim amellerini iste. O 
bunların hepsini en kısa zamanda yapar. Sen! Bunun kıymetini bil 
 

ALTINCI HİZMET 
      Bu, Salı gününün sahibi Kral Ahmer in hizmeti olup, tasarrufu 
şöyledir: Elbiseni ve bedenini temizleyip, insanlardan uzak bir 
yerde, Allah c.c. rizası için yirmisekiz (28) gün riyazatlı olarak oruç 
tut. Aşağıdaki azimetide her farz namazın arkasından yirmisekiz 
(28) defa oku. Yirmisekizinci (28) gün tamamlandığında kırmızı bir 
kağıt üzerine azimeti yazıp, kağıdı ipek bir iple önüne asarsın. 
Hizmetin sahibi Ahmer kırmızı bir at üzerinde ve büyük bir orduyla 
birlikte zahir olur. Sana selam verir. Sende onun selamını al. 
Ahmer sana; "Bizden ne istiyorsun " der. Sende ondan: Kağıdı 
gümüşe çevirmek, kadın celbi, hastalandırmak, musallat etmek, 
sara, kalbleri celb etmek, muhabbet, sihirleri celb etmek, terbi 
etmek ve define çıkarma gibi şeyleri iste. 
 

      Kral Ahmer senin şartlarını kabül edip, sana kendi şartlarını 
söyler. Eğer, senin o şartları yapmaya gücün yeterse, şartları 
kabül eder ve amelini yaparsın.  
      Okunacak ve yazılacak azimet budur: 
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Serkûd ve tayyûd ve tavû' rafâvûğ akbil yâ ahmer ente ve 
cünûdüke ilâ hıdmetî ve ilâ meclisÎ bi hakki Vessaffâti saffâ. 
Fezzâ cirâti zecrâ. Fettâliyâti zikrâ. İnne ilâheküm levâhid. 
Rabbüs semâvâti vel ardı ve mâ beynehümâ ve rabbül 
meşârik. İnnâ zeyyennes semâ-ed dünyâ bi zînetinil kevâkib. 
Ve hıfzan min külli şeytânin mârid. Lâ yessemmeûne ilel 
meleil a'lâ ve yukzefûne min külli cânib. Duhûran ve lehüm 
azâbün vâsib. İllâ men hatifel hatfete featbeahü şihâbün 
sâkib. Festeftihüm ehüm eşeddü halkan em men halaknâ innâ 
halaknâhüm min tînin lâzib. Ve nüfiha fis sûri feizâ hüm minel 
ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beasenâ 
min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal 
mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemîun 
ledeynâ muhdarûn. Ve minel cinni men ya'melü beyne 
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yedeyhi bi izni rabbihi ve men yeziğ minhüm an emrinâ 
nüzikhü min azâbis seîr. 
 

YEDİNCİ HİZMET 
      Temiz ve taharetli olarak boş bir yerde yirmibir (21) gün oruç 
tut. Hergün beşyüz (500) defa Şems sure sini oku. Her yüz (100) 
defanın başındada bir (1) defa şöyle: 
 

+<$l!0$h=$W%   $-$. >�$96h u6M)j'# !¥ '5 !�=  !0'{$/ Kl%+& !�=$- +&=$W$/ K¥%+X% Ķ
u6M)j'#  6F$"%�E:# $¤68$P=$W    $<'# =$< )u$I)o#$/ 6]'5$"=$M+-):#  6R6h $�+O!0 !V6<   $qQ)A'j  

  :# 6q)A$U$/ !N6X#$";8:#>3   :#$/ 6J%4A4b):# 6q)A$U$/ 6L=$E $/ 6§W60!-;w  6L'DQ!P6#
$< >�$96h !"=$W>8:#$W =$<$/ 'a='5 =$< $N6A$B !V)a%4~  

 

Yâ berdemûş akbil bi hakki şemât kemât nûdin ve tarhûşin ve 
yâ nûhın akbil yâ hadîmes sûretel mübâreketi vefal mâ 
emertüke bihi min kalbid derâhim ve celbin nisâ-i ve celbil 
kulûbi vet temrîdı ve ihlâid diyâr bi hakki men alime mâ kâne 
ve mâ yekûn. 
 

dersin. Okuma anında Mastaki, Meyatü saile ve Sudan buhurlarını 
yakarsın. Yirmibirinci (21) gün tamamlanınca hadim yeşil elbiseli, 
beyaz renkli ve elinde kılıç ile gelir. 
 

      Sana: "Hacetin nedir?" diye sorar. Sen ondan ne istediğini 
söylediğinde , sana kırmızı bakırdan bir yüzük verir. Bir isteğin 
olduğu zaman azimeti ve sureyi içinden okursan, o hadim senin 
yanına çok seri bir şekilde gelir. Hadimin sana vermiş olduğu bu 
yüzükte Süryanice İsmi a'zam yazılıdır. 
 

SEKİZİNCİ HİZMET 
      Arabi ayın ilk Cuma gününden başlayarak Allah c.c. rizası için 
on (10) gün oruç tut. İftarınıda sadece mebsus olan (Arpa ekmeği 
ve siyah kuru üzüm vb.) yiyeceklerle yaparsın. Her farz namazın 
arkasındanda yüzkırk (140) defa şu azimeti oku: 
 

'{$/ )c%+U=$B !̧ %+3$h !l%+h!0$1$�+O!0$<'#=$< )u$I)o#$/ 6q)A'~):# =$h'#=$W )u6M)j'# )c%+-!? 
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6h +R;&6#$/ 6];?6&=$W!0�E:# 6L=$-!1'()# 6e6n$X >�$9�N$E'b':�N?6�$B 'a%+-'A!I$O!%':   
 

Serbûd benûh âcûl ve taymûl akbil yâ ebel kelbi vefal mâ 
emertüke bi hakki hâzihil esmâ-is süryâniyyeti. Ve innehü le 
kasemün lev ta'lemûne azîm.  
 

      On (10) gün tamamlandığında bulunduğun yeri Veşk buhuru 
ile buhurla. Veşk buhuru Kelh sakızı ve Sudan buhurunun 
karışımından meydana gelir. Veşk buhurunu yakarak azimeti üçbin 
(3000) defa okursan, hadim senin yanına Köpek sıfatında gelir. 
Onunla şartlar konuşulur ve anlaşılır. Ona celb, kabül, kadın ve 
erkek arasında muhabbet, tefrik taslit, hastalandırmak, mekanı 
boşalttırmak, sıtma taslit etmek, kan akıtmak, sihirleri celb etmek 
ve hazine çıkartmak gibi şeyleri yapmasını şart koş. O hadim 
senin için bunların hepsini yapar. 
 

DOKUZUNCU HİZMET 
      Bu da Kral Ebyad ın hizmetidir. Bunun için: Allah c.c. rizası için 
kırk (40) gün oruç tut. Helal olan yiyeceklerle iftar et ve o günlerde 
karına yaklaşma!  
 

      Bu ameli evin boş bir odasında halvete çekilerek, kırk gün oruç 
ve riyazatlı olarak tamamlarsın. Her farz namazın arkasından yüz 
(100) defa aşağıdaki azimeti ve azimetten sonra da üç (3) defa Cin 
sure sini oku. Amel anında ise, Muklil ezrak ve yaş Ud buhurlarını 
yakarsın.  
 

      Kırk (40) gün tamamlandığında yanına Lübani zeker alıp boş 
bir yere çık. Etrafına bir daire çiz. Dairenin ortasınada azimeti 
okuyarak yaz. Lübani zeker buhurunu yak ve Ebyad ın orduları 
görünene kadar azimeti okumaya devam et. Onlara dilediğini şart 
koş. Onlar senin istediğin şeyleri yapar. 
      Okunacak ve yazılacak azimet budur: 
 

$E)j'#!h'()# +�6A$-):# =$s�W'# $�!?'A$B +�!-)j'# !§$? $�+< #;8+P$/ $�!&'# )u6M
+<=$.$/ Kk%+h+0!�$< >�$96h K$l%+& $�+O!0$<'#=$< )u$I)o6# K|/+"$l$/ Kc%

$/ KC=$X!0$.$/ K�?6A6h!0$1  

Aksemtü aleyke eyyühel melikül ebyad akbil ente ve huddâmü 
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ke bi hakki meşrubûın ve şâmûlin ve derûtın ifal mâ emertüke 
nûdecin ve serbilîtın ve şerhâmin. 
 

ONUNCU HİZMET 
 

GİZLİ EMEVİ KİTABINDAN 
      Yeşil bir fitil üzerine aşağıdaki Süryani isimleri yaz. Halvete 
çekilerek, her farz namazın arkasından üçyüz (300) defa bu 
Süryani isimleri oku. Okurkende Neddül esved buhurunu yak. 
Onyedinci gece yatsıdan sonra, o fitili yeni ve yeşil renkli bir 
kandilede Ud yağı ile, azimeti okuyarak ve buhuru tüttürerek yak. 
 

      Hadim büyük bir yılan sıfatında sana zahir olur. Onu gördüğün 
anda azimeti çoğaltırsan, o senden gider. Tekrar Kurt sıfatında 
yanına gelir ve seninle konuşur. Onunla istediğin şeyler üzerine 
şart koş. O Cinlerin eşyasını keşfeder. O bir ifrit olup, İsmide: 
 

!l='j!";d:# +l$%!1'# 
 

Esvedüz zerkâd. tır. 
      Okunacak ve yazılacak azimet budur: 
 

 )u$I)o#$/ !l='j!";d:# +l$%!1'#=$W )u6M)j'# KF$0$r!�$< KJ%+s!?$< +q'~!3$W K¡/+0!M$S
$�+O!0$<'#=$<  

 

Sabrûhın yenkebu meyhûbin meşceratin akbil yâ esvedüz 
zerkâd vefal mâ emertüke. 
 

ONBİRİNCİ HİZMET 
      Bu ulvi ruhaniyetlerin hizmetidir. Allah c.c. rizası için, halvette 
iken kırkdokuz (49) gün, aynı zamanda her farz namazdan sonra, 
aşağıdaki Süryani isimleri bin (1000) defa oku. Her gecede 
yatacağın zaman ikibin (2000) defa oku. Bu amelin buhurları 
Lüban, Cavi, Meyatü saile, Mastaki, yaş Ud ve Karanfil dir. Kırk 
dokuz (49) gün tamamlandığında, Ruhanileri görürsün. İstediğin 
herşeyin şartını sor. Onlar sana cevap verirler. 
      Okunacak isimler budur: 
 

6R6~)A+< @6o KdW6d$B !¥%+.$/ !l/+0!?$̂  !l%+&!0$h 
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Bernûd hayrûd veşûş azîzin fî mülkihi. 
 

ONİKİNCİ HİZMET 
 

EBİ YA'KUB UN HİZMETİ 
      Arabi ayın ilk Salı gününden başlayarak, Allah c.c. rizası için, 
otuz (30) gün oruç tut. Her farz namazdan sonrada aşağıdaki 
Kasemi yetmiş (70) defa oku. Otuzuncu gün Kasemi bin (1000) 
defa oku. Okurkende Muklil ahmer, yaş Ud, kırmızı Cavi ve Misk 
buhurlarını yakarsın. Zikredilen müddetin sonunda yani otuzuncu 
günde, hadim kırmızı bir Katıra binmiş olarak sana zuhur eder. 
İstediğin her şeyi ona şart koş. O hadim senin bütün isteklerini, 
(Dirhemlerin celbini, kadın celbi, fethul künüz vb. gibi) kabül eder 
ve senin için yapar. 
      Okunacak Kasem budur: 
 

     $�6.%+?+U$/ $�!&'# !0$-!̂ '()# $J%4b!I$W=$h'# =$W )u6M)j'#    $�+O!0$<'# =$< )u$IQ)o#$/ 
   KC=$1 KC=$1 >�$96h 6R6h    6h$/ Ku$-!?$X K,)¦$" �,/�84j      'c=Q'j m6nQY:# >�$9
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      $VQ6< #�0'̀ $& $�!?':6# =$3)o$0$S)�6#$/ Kk6"='Z!3$. Ke%+-$& Kk6"=$s!-$1   >VQ6r):# 
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$96h$/ KH6M+< Kc'D$�+R;&6#$/ Ke=$W Ke=$W >� KN$E'b': �N?6�$B 'a%+-'A!I$O!%':  
 

Akbil ya ebâ ya'kûbel ahmer ve cüyûşike vefal mâ emertüke 
bihi bi hakki sâmin sâmin kuddûsün ra'sin heymelin ve bi 
hakkillezî kâle lis semâvâti vel ardı' i'tiyâ tavan ev kerhen 
kâletâ ateynâ tiîn. Semhâriın nemûhin şentâriın Ve iz sarafnâ 
ileyke neferan minel cinni yestemiûnel kurâne felemmâ 
hadarûhü kâlû ensitû felemmâ kudıye vellev ilâ kavmihim 
münzirîn. Kâlû yâ kavmenâ innâ semi’nâ kitâben ünzile min 
ba’di mûsâ musaddikan limâ beyne yedeyhi yehdi ilel hakki 
ve ilâ tarîkim müstekîm. Yâ kavmenâ ecîbû dâiyallâhi ve 
âminû bihi yağfirleküm min zünûbiküm ve yücirküm min 
azâbin elîm. Ve men lâ yücib dâıyallâhi feleyse bi mu’cizin fil 
ardı ve leyse lehü min dûnihi evliyâ-ü ülâike fî dalalim mübîn. 
Ve bi hakki yâhin yâhin. Ve innehü lekasemün lev ta'lemûne 
azîm. 
 

CİN HİZMETLERİNİN ŞARTLARI 
      Cinlerin hizmet ettiği meselelere rağbet eden ey Talip! Sen 
Bilki; Bunların bazı şartları olup, bu şartlarda şöyledir: 
 

      1. Helal elbise giymek. 
 

      2. Helal yemek ve içmek. 
 

      3. Boş bir mekanda olmak. 
 

      4. Zikredilen buhurları kullanmak. 
 

      5. Kasemi eksik veya fazla okumamak. 
 

      6. Hizmet günlerinde hiç kimseyle konuşmamak. 
 

      7. Sadece uyku bastırdığı zaman uyumak. 
 

      8. Her abdest bozulduğunda abdest yenilemek. 
 

      9. Hergün sabah gusül abdesti almak. (En mühim şart budur). 
 

      10. Kasemi ağır ağır ve tertipli okuyup, acele etmemek. 
 

      11. Rasulüllah (s.a.v.) a salavati şerife getirmek. 
 

      12. Kaseme başka bir kasem eklememek. 
 

      13. Devamlı kıbleye yönelerek oturmak. 
 

      14. Halvette devamlı namazda oturur gibi oturmak. 
 

      15. Niyetinin yaptığın amele mutabık olması gerekir. 
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      16. Amelinin olacağına inanarak yapmalıdır. Eğer sen yaptığın 
amelden şüphe edersen, maksadına hiçbir zaman erişemezsin. 
 

      Cin hizmetlerinin şartları bunlardır. Anla! İyi fehim et. Allah 
Teala senide benide başarılara ulaştırsın. 
 

SON HİZMET 
      Ey Talip! Sen bilki; Ruhani Kralları kendine musahhar etmek, 
yazıların sırrını bilmek ve de amelinin başarılı olmasını istersen: 
Arabi ayın ilk Pazar gününden başlayarak, Allah c.c. rizası için 
dokuz (9) gün oruç tut. Aşağıdaki Ayeti Kerimeyi her farz namazın 
arkasından dokuzyüz (900) defa oku. Eğer, sende sadık bir durum 
varsa, sen bu bölümdeki gerekli olan ve saymış olduğumuz şartlar 
üzerine halvette iken, dokuzuncu gün bir dinar büyüklüğünde sağ 
avucunda kınadan bir alamet görürsün. Bu alamet Ruhani 
Kralların alametidir. Belkide bu alamet senin avucundan çıkmaz. 
Sana her istediğin şey için yazmalarını emrederler. Her istediğin 
şeyde hayır olsun, şer olsun, Allah c.c. ın izniyle başarılı olursun. 
      Her farz namazın arkasından 900 defa okunacak Ayet budur: 
 

'n'5$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h+& $�6:$N?6X#$0!h6# m60  $�%4~'A$<
$H636j%+-):# $V6< 'a%4~$?6:$/ 6�!"'()#$/ 6�#$%$-;E:#  

 

Bismillahirrâhmânirrahîm. Ve kezâlike nurî ibrâhîme melekû 
tes semâvâti vel ardı ve liyekûne minel mükınîn. 
 

 
 
      Onyedinci bölüm olan "Hıdmetel Cin" bölümü de Allah c.c. ın 
izniyle tamamlanmıştır. 
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O  N  S  E  K  İ  Z  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M 

 

BAZI ESMALARIN HAVASSI CELİLESİ 
      Dedimki: Şüphesiz bu kitapta fen ve minhac (yol) vardır. Bu yol 
da yürüyen muradına erişir. Yüksekle enginin birbirine karıştığını 
sormaz. Bunda, murat ettiği yolda garip ve acaip bir sır vardır. 
Allah Teala nın basiretini keşfettiklerinden başkasına sorma! Veya 
konuşupta ganimete ulaşan veyahutta susup selamete ulaşanlara 
sorma! 
 

!C%�?'b):# �@$9):# �7'# 
 

ALLAHÜL HAYYÜL KAYYÜM İSMİ ŞERİFLERİ 
      Kim! Bu isimleri üzerine vaki olan adetle, tahareti kamile ile, 
taki ismin halleri üzerine zuhur edene kadar şu şartlar üzerine 
zikrederse:  
 

      1. İnsanlardan ve evlerden uzakta olmalı. 
 

2. Giysileri helal olmalı. 
 

      3. Yedikleri helal olmalı. 
 

      4. Oruçlu olmalı. 
 

      5. Az yemek yemeli. (Bu çizgiyi aşarsa ameli bozulur) 
 

      6. Her gün gusül etmeli. 
 

      7. Canlı ve canlıdan çıkan şeyleri yememeli. 
 

      8. Uyku bastırmadıkça uyumamalı. 
 

      9. Başka bir işle meşgul olmamalı. 
 

      10. Kıbleye yönelerek, toprak veya çakıl üzerine oturmalı. 
 

      11. Başı öne eğik olmalı. 
      12. Allah'a ibadet etmeye niyet edip, hicabın keşf olmasına 
niyet etmemeli. 
 

      13. Her abdest bozulduğunda abdest tazelemeli. 
 

      14. Eğer bulunursa her Perşembe veya Pazartesi veyahutta 
Cuma günü tayyıb bir buhurla mekanı zeval vaktinde buhurlamalı. 
Çünkü yanına gelen Ulvi ruhaniler güzel kokuyu severler. 
 

      15. Bu süre içinde hiç kimseyle konuşmamalı. 
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      16. İhtiyacı olan her şeyi kendi eliyle yapmalı. 
 

      17. Çok ağlamalı ve pişman olmalı. 
 

      18. O müddet içinde ince ve şeffaf elbiseler giymemeli.  
 

      19. Giysileri beyaz olmalı ve üzerinde siyah renk bulunmamalı. 

      20. Allah Teala nın icabet edeceğine inanmalı. 
 

      Sen! Bu şartların kadrini bil. Sen bunları ne bir divandan nede 
herhangi bir yardımcıdan alamazsın.  
 

      Allah Teala Kuran-ı Kerim de şöyle buyurmuştur: 
 

 67=6h Y(6# @6b?6o!%$O =$<$/ 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h 6R!?'A$B$%$O +�)AY5
+q?6&4# 6R!?':6#$/  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve mâ tevfîkı illâ billâhi aleyhi 
tevekkeltü ve ileyhi ünîb. 
 

(Başarım ancak Allah tandır, ona güvendim ve ona yöneliyorum). 
 

      Şimdi yolunda olduğumuz isimlere, yani ismül celale, (o da 
Allah'ül Hayyül Kayyum'dür) dönelim. Bu ismi zikreden, bu 
isimlerle birlikte hal ve durumunda yüksek makamlara ulaşmış ve 
bu zikir hissi alemlerine karışmıssa, her taraftan her acaip dille 
kudsi sözleri söyleyen hatifler duyar. O zaman bu zikirden ikisini 
bırakıp, gece gündüz sadece Elkayyüm ismini zikretmelidir. Bu 
zikre devam ederken o kişiden uyku gider. O kişi Samadaniyye 
kuvveti ile güçlenip Allah c.c. tarafından olan Rabbani hatifin 
söylediği şu Ayeti Kerime yi: 
 

6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h!V+3!<='o !/'# 60!?$�6h !�6E!<'#  KJ=$E6̂ 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Femnün ev emsik bi ğayri hisâb. 
 

(Bizim bağışımız budur. İster ver, ister tut. Hesapsızdır). 
 

      Daha sonra Kevn ler: "Biz Allah ın emriyle senin emrindeyiz" 
diyerek önüne gelir. "Bize ne yaparsan yap ve ne alırsan al". 
 

      Bu makam Ferd olan kutbun makamıdır. Bu makamla Allah 
c.c. rızık verir ve dünya ehline bağışlar. Nurundan ve ilminden, 
dünyanın iklimlerinden, bir iklimde kaim olan Veted e ulaşır. Bu 
isimlerin kadrini bil. Şüphesizki, bu Allah Teala nın azimül a'zam 
ismidir. Bununla dua edilirse icabet edilir, sorulursa cevap verilir. 
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!,/�84b):'#  
ELKUDDÜS İSMİ ŞERİFİ 

      Daha önce zikrettiğimiz şartlar üzerine bu ismi şerifin hali galip 
gelene kadar bu zikre devam eden kimse ağzından nurlar çıktığını 
görür. Kaleminde sesini duyar. Ulvi aleminde dilini anlar. Buda 
Rabbani daire ehlinden Evtad ın makamıdır. Bu durumu gören 
kimse, o zikri kessin ve ismi celali (Allah) okumaya başlasın. O kişi 
o mertebede sabitleşir.  
 

!fW60;E:'#  
ESSERİ' İSMİ ŞERİFİ 

      Daha önce zikredilen şartlarla, o hal zikredenin üzerine galip 
gelene kadar bu isme devam eden kimse, Meleküt alemini görür. 
Herşey için yaptığı dua müstecab olur. O kişi için ruhani alem keşf 
olunur. Onlara istediği hayırlı her şeyi sorabilir. 
 

!J=;X$%):'# 
ELVEHHAB İSMİ ŞERİFİ 

      Daha önce zikredilen şartlarla, o hal zikredenin üzerine galip 
gelene kadar, bu isme devam eden kimseye Cin lerin Kralları ve 
Ruhaniyetler hizmet eder. Dünya tamamıyla ona tabi olur. Bu Ata' 
nın makamıdır. İnsanlara bu sıfatla muamele etmelidir. İnsan 
lardan yücelerini ve aşağı derecedekinleri hakir görmemelidir. Bu 
makam Kemal ehlinden Nüceba nın makamıdır. Sen! İyi anla. 
 

!l#;%$r):'#  
ELCEVVAD İSMİ ŞERİFİ 

      Daha önce zikredilen şartlarla, o hal üzerine galip gelene 
kadar bu ismin zikrine devam eden kimseye bütün alem tabi olur. 
Her kavimle şekillenir. Çünkü bu makam Büdela makamıdır. Bir 
kimse bu isimden sonuç alana kadar zikrine devam etmelidir. 
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@63!�+-):'# @6o='~):'# 
ELKAFİ ELMUĞNİ İSMİ ŞERİFLERİ 

      Kim! Bu iki isme o hal üzerine galip gelene kadar, aralıksız 
devam ederse ve bu zikirler hissi alemlerine karışmıssa uluhiyyetin 
güzelliğini görür. Hatta o kişi eline bir toprak alıp üzerine bu 
isimleri okursa, o toprak en kısa zamanda Altın olur. Buda daire 
ehlinden Ahyar ın makamıdır. 
 

!C#$0)56()#$/ 6c'D$r):#/4� 
ZÜLCELALİ VEL İKRAM İSMİ ŞERİFİ 

      Daha önce zikredilen şartlarla, o hal üzerine galip gelene 
kadar bu zikre devam ederse ve ismi a'zam hissi alemleriyle 
karışmışsa, mahiyeti tabir edilemeyecek kadar sırlar görür. Hatta 
buna sahip olan herhangi birşey yapmak isterse, o en kısa 
zamanda Allah c.c. ın izniyle olur. 
 

      Bu kitabın kötülerin veya layık olmayan kimselerin eline 
geçeceğinden korkmasaydım bu isim üzerine konuşurdum. Bu işe 
girenler ve bu kitabı isteyenler için bunların özelliklerini ve 
faydalarının hepsini buraya yazardım. Bu isim ismi a'zamdır. 
Bununla gemiler yürür ve kuşlar sana cevap verir. Eğer çağırırsan 
kuşlar sana cevap verir. Alemdeki her yaratık sana hizmet eder. 
 

!�6M$v):'#  
ELHABİR İSMİ ŞERİFİ 

      Kim! Bu ismi zikredilen şartlarla, hissi alemine karışana kadar 
zikrederse, bunun sahibi imanlı ve keşif edenlerden olur. Zahirden 
ve batından haber verir. Bu zikirde Allah Teala nın ehlinden 
Mükaşefe (Keşf) ehline layıktır. 
 

6d$I):'#!dW  
ELAZİZ İSMİ ŞERİFİ 

      Kim! Bu isme  zikredilen  şartlarla, o hal  üzerine  galip  gelene 
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kadar devam ederse, ulvi ve süfli alemler ona musahhar olur. Allah 
Teala o kişiyi istediği ile bir araya getirir.  
 

      Hatta bu ismi zikreden kişi, bir dağa veya bir duvara işaret 
etse, o dağ ve duvar açılır. Bu, daire ehlinden Nükeba nın zikridir. 
 

!"6l='b):# +"68$w)b+-):'#  
ELMUKTEDİRÜL KADİR İSMİ ŞERİFLERİ 

      Kim! Yüksek bir himmetle ve zikredilen şartlarla, o hal üzerine 
galip gelene kadar bu isimlere devam ederse, Allah Teala o kimse 
ye galabet (Üstünlük) ve şiddetlik elbisesi giydirir. Hatta o kişi 
gökteki bir kuşa hafifçe baksa o kuş sanki ok atılmış gibi yere 
düşer. Veya yaratıklardan biri o kişiye zarar vermek için yaklaşırsa 
zararını anında kendi görür. Bu zikir daire ehlinden Kabd erbabının 
zikridir. Bu isimlerden sonuç alana kadar zikrine devam et! 
 

!�6M'~):'#  
ELKEBİR İSMİ ŞERİFİ 

      Kim! Zikredilen şartlarla o hal üzerine galip gelene kadar bu 
ismin zikrine devam ederse, Hazreti Samadaniyye ehline ve 
malum olan Rabbaniye hilafetinin derecesine yükselir. 
 

)�?69+-):'#  
ELMUHİT İSMİ ŞERİFİ 

      Kim! Bu ismi üzerine vaki olan adetle altmışyedi (67) defa her 
farz namazın arkasından zikrederse, korunmasını istediği; (Ailesi, 
çocuğu ve malları) şey üzerine zikrederse, onlar Allah c.c. ın izni 
ile korunur. Bu ismin zikrine devam eden kişi için kapsama sırrı 
vardır. 
 

@6o='~):'#  
ELKAFİ İSMİ ŞERİFİ 

      Bu ismi şerifi her farz namazdan sonra üzerine vaki olan adetle 
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142 defa, aylardan bir müddet devam ederse, Allah Teala o kimse 
için gerekli olan dünya ve ahiret ihtiyaçlarına kifayet getirir. İnsan 
ların arasında o kişinin zikrini yüceltir. Bu isimle meşgul olan 
kişiden herkes korkar. Adem oğluna zararlı olan rızık tasasıda 
kalkar. 
 

!N6g='b):'# 
ELKAİM İSMİ ŞERİFİ 

      Bu mübarek ismi hergün ve hergece aylardan bir müddet 
onbin (10.000) defa zikreden kimse için, Ruhaniyet alemi keşf 
olunur. O kimse yerin altındaki suları, üzerinde bulunan taşları, 
yakınlık ve uzaklığını sorarsa, o kişiye ruhaniler cevap verir. 
Ruhaniler o kimseye bir sürme verirler. O kişide bu sürmeyi 
sabahları gözüne çekerse, zikrettiklerimizi görür. Sen anla. 
 

)̈ ?6�+-):'# 
ELMUĞİS İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse bu ismi şerifi hergün üzerine vaki olan adetle 1581 
defa okumaya devam ederse, Allah c.c.  o kişinin rızkını genişletir 
ve ummadığı yerden rızıklandırır. Her sıkıntıdanda bir çıkış yolu 
gösterir.  
 

!H6M+-):'# 
ELMÜBİN İSMİ ŞERİFİ 

      Bir kimse her gece uyku zamanında bu ismi şerifi, bin (1000) 
defa okur ve uyandığındada abdestini tazeledikten sonra yedibin 
(7000) defa aynı ismi zikrederse, Allah Teala o kimseye hazine ve 
definelerin keşfini verir. Bu amele bir müddet devam etmelidir. 
 

!qW60'b):'#  
ELKARİB İSMİ ŞERİFİ 

     Bu mübarek ismi hergün sekizbin (8000) defa zikreden kimseye 
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Allah Teala yakınlık kapısını açar. İnsanlardan ve Cinlerden alem 
verir. O kimsenin ihtiyacını ve her istediğini yerine getirirler. Her 
Cuma günü Lübani zeker ile olduğun yeri buhurlar ve riyazatlı 
olursun.  
 

      Bu bölümde fethi rabbani getirdim. Ey Rağib! Senin iştihat 
(çalışma) etmen gerekir. Şu Ayeti Kerime nin delili ile: 
 

!E6h   ?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N Y:#$/ 6N     =$3'A+M+1 !N+s;3$W68!s$3': =$3?6o #/+8$X=$U $VW6n
$H636E!9+-):# $f$-': z7# Ya6#$/ 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Vellezîne câhedû fînâ lenehdiyenne 
hüm sübülenâ ve innallâhe lemeal muhsinîn. 
 

(Bizim uğrumuzda cihat edenlere gelince, elbette biz onları 
yollarımıza hidayet ederiz. Şüphesizki Allah Teala ihsan edenlerle 
beraberdir).  
 
 

Onsekizinci bölümün sonu. 
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O  N  D  O  K  U  Z  U  N  C  U      B  Ö  L  Ü  M 

 

HİKMETİN NEVİLERİ 
      Ey şu kitabın üzerinde duran kişi! Sen bilki: Ömrün ebedi olup, 
gündüzünde ay olsa ömrünü bitirirsin. Ama daha öncekilerdeki gibi 
zikredilen Kimya ilminin sonuna ulaşamazsın. 
 

      Ahmed el Buni'nin remzindeki (Sembol) kitabı, Bukratıl 
Hakim'in luğzundaki (Şifre) kitabı, İristetales'in işaretindeki gibi, 
İbni Rüşt'ün Ercüze'tindeki gibi, Zinnuni Mısrı'nın Kasidesindeki 
gibi, Halid bin Yezid, Cabir bin Habban ve bu şanın ehlinden olan 
diğerleri gibi. Onun için kendini yorup, sana bir hale delalet 
edeceğinin üzerinde durduğunu sanma! Şüphesizki onların 
zikrettikleri her şey gerçektir. Bu fen yeni başlayanlar için olmayıp, 
bu fen ehlinden olan fetih ehli için bir yardımcıdır. Onlar bunu 
kardeşlerimizden bu ilimde en son ehli olanlar için koymuşlardır. 
 

      Bu bölümde Allah c.c. ın bana öğrettiğini yeni başlayan 
talebeler için, en açık ibare ile açıkladım. Aynı şekilde sana 
ulaşanlar içinde bu hikmet gerçektir. Bunu inkar edende sadece 
cahildir. Cahilden veya alim olupta, bu ilmi inkar edenden Allah'a 
sığınırım. Kuranı Kerim de şu Ayeti Kerime bu hikmete delildir: 
 

          !V$<$/ �L=$�$W !V$< ']$-)~69):# @6O![+O 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h![+W $�
$@6O/4# !8'b'o ']$-)~69):##��6�'5 #�0!?$P  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Tü'til hıkmete men yeşâ-ü ve men 
yü'tel hıkmete fekad ûtiye hayran kesîrâ. 
 

(Hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse süphesiz ona 
çokça hayır verilmiştir). 
 

      Bu hikmet için, Hazreti Muhammed s.a.v. Hasan bin Ali bin 
Talib r.a. ten rivayete göre şöyle zikretmiş ve buyurmuşturki, 
 

  60!?$�6: ']$-)~69):# #%+O![+O'(        =Q$s'A!X'# =Q$X%+I$3!-$O '($/ =$X%+-6A)�$w'o =$s6A!X'# 
 !N+X%+-6A)�$w'o  

La tü'tül hıkmete liğayri ehlihâ fetazlimûhâ velâ temneûhâ 
ehlehâ fetazlimûhüm. 
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(Siz hikmeti ehlinden başkasına vermeyin, ona zulmetmiş olursunuz. 
Ehlindende men etmeyiniz, hikmet ehline zulmetmiş olursunuz). 
 

      Bu mübarek ilimde İmamların sözü dört şart gerektirir. Şartlar: 
 

      1. Erbabından başka hiçbir kimsenin görmeyeceği bir mekan 
olması. 
 

      2. Allah c.c. için bir kardeşle kullanmalı, o kişide iyi ahlak 
sahibi olmalı, susmalı, iyi niyetli ve sadık olmalı, az konuşmalı ve 
kötü kişilerle az oturmalıdır. Çünkü insanlara karışıp, onlarla 
beraber oturmak hiçbir şey ifade etmez. 
 

      Seyyid İbrahim Havvas Allah için şöyle dedi: 
 

                +8?6̀ +W $y!?': 6,=;3:# �L='b6:$. !?��  
          )u?6j !V6< 6a=$W'n$s):'# m$%61  )c='j$/   
             6,=;3:# 6L='b):'# !V6< )u6A)j'�'o    Y(6#  
           6c=$̂  6¡'D!S6# !/'# 6N)A6I):# 6n!P6(6    

 

                                  Likâün nâsi leyse yüfîdü şeyen 
                           Sivâ el hezeyâni min kîl ve kâl 
                                 Fe aklil min elkâ-in nâsi illâ 
                           Liihzil ılmi ev ıslâhı hâli 
 

                               (İnsanlarla buluşmak bir şey ifade etmez 
                          Sadece konuşmaktır o söyledi bu söyledi gibi 
                               İnsanlarla buluşmayı azalt ancak 
                          İlim almak veya hali düzeltmek için). 
 

      3. Zaman şartlarından, 
 

      4. Tarikat şeyhi. 
 

      Bunlarda dört şarttır. Zaman, Mekan, İhvan ve Şeyh dir. Bu 
sanatın erbabı gayet gerekli gördüler. Hatta dedilerki: Senin gibi 
olsa bile hikmetin şeyhini isteyiniz. Yani Takva ehli olmasa bile. 
 

      Bazılarının şu beyitte söylediği gibi: 
 

a6#$/ �§6̀ $v!3+< $8!36B �N)A6B $�':#$8$h½ 
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!"=$-��:# 6V!U='o$q$�$P !V6< $�!?'A$B =$<$/   
                       Ve in bedâleke ılmün ınde münhafidun 
                 Fecnis simâr ve mâ aleyke min haşebe 
 

                      (Eğer, bir aşağılıkta ilim gözükmüşse sana 
                 Meyvesini alda tahtasına karışma). 
      Ve bazılarıda şöyle dedi; 
 

              =$s$S%+v+. $�W60+W Kº!?$. !V6< ;8+h'($/  
       )j'# 6N!16()#$/ 6V!?$I):=6h =$s4bW60)̀ $w'o   $f'Z  

         +�!G+3'o Y(6# $/     \u6S=$̂  $�$8!36B 6N)A6I):#   
       !G$&$/   ��+f;3$-$w$W +R+w):$/ =$̂ #'�6# 

 

                         Velâ büdde min şeyhın yürîke şuhûsahâ 
                    Fetefrîkuhâ bil ayni vel ismi aktaa 
                         Ve illâ fenusfül ılmi ındeke hâsılun 
                    Ve nasfün izâhâ veltühü yetemennea 
 

                        (Bunun belirtisini gösterecek bir şeyh gereklidir 
                    Gözle ve isimle ayırmak en keskindir 
                         Yoksa ilmin yarısı sende hasıl olmuş 
                   Yarısınada uğraşırsan gelmemezlik eder). 
 

      Dedimki; Şüphesiz bu sanat takvalılarda ve başkalarındada 
olur. Ama takva talibe ve bu işle uğraşan kişiye yardımcı olur. Bu, 
hayrın anahtarıdır.  
 

      Ey bu bölüme rağbet eden kişi: Zikredilen define ve hazineler 
ilmine talip olanların haline bak. Sen arkadaşlarının yanında bu 
ehlin ahlakına uy. Bu amelde Allah c.c. a tevekkül etmek, niyet ve 
ilimdeki inanç gereklidir. İnsan bununla kadri celil olan hikmetin 
sanatına ulaşır. Sana, Rubaiyyetil fidde (Gümüşü dörtlemek) 
konusunu öğretse bile, o kişi senin seyyidin ve efendindir. 
 

      Sıcak günlerde Sudan beldesinden geçen tüccarları gördüm. 
Yolllar uzak ve yollardada hırsızlar vardı. Malın yarısına bile 
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ulaşamamışlar. Aynı şekilde Hicaz beldesinden geçenleride 
gördüm. Anla! Muradına erersin ve büyük Kimya ya ulaşırsın. 
 

BİRİNCİ NEVİ 
      Bir ratıl Kala tuzu, bir ratıl Alçı, bir ratıl Haydarani tuzu alıp, 
hepsini döv ve damlat. Bunları yedi defa arınmış Bakır ile yağ 
olana kadar döv.  O bakırdan ikincisini yere serki, Gümüş onu 
indirsin. Daha sonra taşan Gümüş ten aynı miktarda olan Civa yı 
bir çömleğe aynı ağırlıklarla ser. Yumuşak ateş üzerine çömleği 
koy. Bu çömlek ateş üzerinde bir gün kalırsa sabitleşir. Ondan bir 
dirhemi (3.25gr.) yüz (100) dirhem Bakıra koyarsan halis Gümüş 
olur. Humma ve Revbas'a sabırlıdır. 
 

İKİNCİ NEVİ 
      Yedi defa arınmış Nişadır ve kan gibi kırmızı Demir talaşını al. 
Bunları cam içinde çöz. Sonra bunun içinde Zencefili mum ateşi 
üzerinde yağ olana kadar döv. Daha sonra kızarana kadar hafif 
ateş üzerinde beklet. Bunu serip Gümüş için ört. Daha sonra 
bundan Gümüş için sırçalanmış çömleğe serip, birgün normal ateş 
üzerinde, güneşin doğuşundan batışına kadar bekletirsen, sabit 
olarak bulursun. Zikredilen arıtılmışı Nişadır ile sırçalanmış bir 
çömleğe koy. Bunu yedi gün bekletirsen çözülür. Sonra bunu ikinci 
kez bağlayıp, yedi defa tamamlanana kadar çözersin. (arıtırsın) Bir 
dirhem bin tane Gümüş yapar. Bundan halis Gümüş oluşur. 
 

ÜÇÜNCÜ NEVİ 
      Bir miktar Kala tuzu, bir miktar Nişadır ve bir miktarda Talk 
(Toz halinde tabii hidratlı mağnezyum) alıp hepsini döv. Bunları 
ağırlıkları kadar olan Cevşir madeni ile birleştir ve hepsini tekrar 
döv. Sonra bunu Kısrağın karnına bağlayıp yirmi gün bekletirsen, 
bundan beyaz ve saf su çözülür. Demir talaşına Civa haline 
gelene kadar bu suyu dök. Daha sonra o Civa dan alıp Gümüş için 
ser. Cevşir ve diğerlerini arıtılmış su ile arıtılmış olana kadar dök. 
Bundan Bakıra yirmi defa dök. Kar gibi beyaz olur. Bundan dört 
ratıl saf Kurşun üzerine dökersen, o Kurşun Gümüş olur. 
 

DÖRDÜNCÜ NEVİ 
      Bir parça Buz, bir parça beyaz Ma'nina ve bir parçada sabit 
olan Bakır dan alıp hepsini döv. Dövdükten sonra bunları Hımamı 
Mariyeden bir cam içine koy ve çöz. Bu mamülü Zırnıh ın üzerine 
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sabitleşene kadar dök. Ondan duman çıkmaz ve rengi beyaz olur. 
Bunu ser ve Gümüş için kapat. Daha sonra o gümüşten iki katını 
ateş üzerine alıp, bunun ağırlığının yarısı kadar Civa ilave et ve 
çözülmesi için tam birgün ateş üzerinde beklet. Sonra o arıtılmışta 
çözülüp bağlanana kadar dök. Daha sonrada ikinci kez dök. 
Böylece yedinci defaya kadar tekrar et.  Bundan bir dirhemi bir ratıl 
kırmızı bakır üzerine dökersen, saf gümüş olur.  
 

BEŞİNCİ NEVİ 
      Bir parça mavi Cam, bir parça Merkaşisez zehebi, bir parça 
Demir talaşı, yedi defa arınmış Ukab, bir parça Alemi ahmer ve bir 
parçada Karbül asfer alıp, hepsini ayrı ayra döv. Sonra bunların 
hepsinin miktarı kadar Barut tuzu koy. Bu barut tuzu kadarda buz 
koy. Bunların hepsini bir veya daha fazla boş yumurtanın içine 
koy. Bu yumurtaları civcivler çıkana kadar Tavuğun altına 
koyarsan arıtılmış su olarak bulursun. Bunu ateş içine koyarsan 
bağlanır. Sonra bunu ser. Gümüş için İnek kemiklerinin içine kapat 
ve ağzını çamurla sıva. İçinde şişman İnek eti olan bir tencereye 
koy ve havaya asılı olarak bırak. Tam bir gün altında kuvvetli bir 
ateş yak. Birgün sonra o kemikleri çıkar. Kemiklerin içinde hacetini 
kırmızı Su olarak bulursun. Kurşundan dinarlar yapıp üzerine bu 
suyu damlat. (Her dinarın üzerine Be harfinin noktası kadar 
damlat). Arpa hamurundan yapılmış iki yufka arasına bu 
kurşundan yapmış olduğun dinarları koy. Yufkaları iki tabak içine 
koyup, yanıncaya kadar ateş üzerinde bırak. Daha sonra bunu 
suya at. Bunların arasındakini çıkarırsan, halis Altın olarak 
bulursun. 
 

ALTINCI NEVİ 
      Bir parça Haydarani tuzu, bir parça Cevşiril madeni ve onun 
kadarda Ukab alıp iyice döv. Bunları iyice karıştırdıktan sonra, bir 
cam şişenin içinde çöz. Bundan beyaz bir su çıkar. Bununla Alemi 
asferi iki vezin kadar beyaz toza dök. Yetmiş defa sahife üzerinde 
susamla. (sula) Onun ağırlığı kadar Bakır ile karıştır. Bunların 
hepsini bir kaba koyup, sıcak gübre içinde yedi gün bekletirsen, 
çözülür. Daha sonra bunu yumuşak bir ateş üzerine bağla. Ondan 
ser. Bunu çömleğe koyup, ağzını kapatırsan çözülür ve civa gibi 
olur. Sonra taze civadan bir vezn koy. Hepsi Gümüş olana kadar 
güneşte beklet. Daha sonra yumuşak bir ateşe koyarsan bağlanır. 
Bağlandıktan sonra, onlarla birlikte ve onların ağırlığı kadar bir 
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Re'si sabunu cam şişeye koy. Üç gün bekletirsen çözülür. Daha 
sonra ikinci kez bağla. Üç bağlanıp, üç kez çözülene kadar 
bu şekilde devam et. Bundan iki kırat (4 desi gr.) ağırlığında 
olanı iki ratıl Demir, Bakır veya saf Kurşuna koyarsan halis 
Gümüş olur. Sen anla! 
 

YEDİNCİ NEVİ 
      Bir parça Şebbi yemani, bir parça Barut tuzu, bir parça Kala 
tuzu, bunların hepsi kadar Haydarani tuzu ve bunların hepsi kadar 
da Ukab al. Bunların hepsini yumuşakça dövüp, bir cam kaba koy. 
Bunlardan beyaz bir su çözülür. Bunu, yağ olana kadar Bakır 
üzerine dök. Daha sonra yumuşak bir ateş üzerine bağlarsan, bu 
kar gibi beyaza dönüşür. Bunları ser. Civa için kapatırsan ve bir 
dirhemini bin dirhem bakıra dökersen, saf gümüş olur. 
 

SEKİZİNCİ NEVİ 
      Bir parça Kala tuzu, bir parça Ukab ve bunlar kadarda Barud 
alıp, cam bir kaba koy. Daha sonra bunu Hadhad çamuruna 
koyarsan, bir su çözülür. Bu suyu Demir talaşına doyana kadar 
dök. Bunu tartıp bir cam içine koyduktan sonra çözersen, bundan 
sarı bir su çözülür. Bunu yumuşak ateş üzerindeki Zencefir'e 
kızarana kadar dök ve ateşe bağla. Sende bu esnada Kireç, 
Bütüm külü, Çöven ve Sirke den yapılmış üçlü kesen başı 
dökersen Zencefir bağlanır.  Bundan ser. Gümüş için kapadırsan, 
sabit Altın olur. Daha sonra o sabitleşmişi Gümüş için ser. Tabiki 
bunlar çömlek içinde ve ateş üzerinde iken olmalıdır. Bunun bir 
dirhemini bir ratıl Kurşun üzerine dökersen, halis Altın olur. 
 

DOKUZUNCU NEVİ 
      Bir ratıl Haydarani tuzu, bir ratıl Alçı ve iki ratılda Kala tuzu al. 
Bunları damlatma kabına koy ve üstünede ihtiyacı olduğu kadar 
Sirke kat. Eğer, bunlardan daha önceki gibi boş damlarsa, Tuz, 
Kala, ve Alçı gibi daha öncekine döner. Bu yedi defaya kadar 
tekrar edilmiştir. Onu sadece cam iter. Daha sonra o suya, bir 
evkiye (39 gr.) çocuk saçı koyarsın. Bunları bir şişeye koyup, 
buharı tüterken tencerenin içindeki yemeğin ortasında sabahtan 
öğleye kadar bekletirsen, bundan bir su çözülür. Sonra bunu ser 
ve Gümüş için kapat. Daha sonra saf suyu çözülene kadar bu 
gümüşe dök. Bakırdan dirhemler yapıp, bir dirhem bakırın üzerine 
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o arıtılmış gümüşten bir dirhem koyup, onları içli ve dışlı olarak 
yak. Sen anla!  
 

ONUNCU NEVİ 
      Bir parça Kala tuzu, bir parça yemek tuzu ve bunlar kadarda 
Ukab alıp, bir cam kabın içine koy. Daha sonra yumurtanın 
kabuğunu soy ve o suyu Kirece dök. Ağırlığı kadar (Yani emene 
kadar) kaymak gibi olur. Demirden bir kepçeye koyduktan sonra 
ateşe yaklaştırırsan, bundan kar gibi bir sıvı olur. Daha sonra 
yumuşak ateş üzerinde bu sıvıyı Demire içirirsin. Tabi sayfa 
üzerinde akana kadar. Bunu ser ve Gümüş için kapat. Daha sonra 
Kireçten alıp üzerine ser. Bir çömlek içinde ve yumuşak ateş 
üzerinde Civa için kapatırsan, bundan bir dirhem bir ratıl Bakıra 
bağlanır ve halis Gümüşe dönüşür. Sen anla! 
 

ONBİRİNCİ NEVİ 
      Saf Kurşunun talaşı, bunun dörtte biri kadar Şebbi yemani, 
sekizde biri kadar Ukab bitkisi, hepsi kadarda Şeker ve Bal al. 
Bunların hepsini şeker ve bal ile iyice döv. Daha sonra kuruyana 
kadar güneşte beklet. Bunların hepsi kadarda Demrek alıp 
zikrettiğimiz Kurşun talaşı ve diğerleri ile karıştır. Sonra güneşte 
iyice kurut. Pazartesi günü Kamer sabit bir burçta iken  ve Hena 
menzilinde konakladığında, siyah bir Tavuğa yedir. O tavuğu bir 
kafese koyup, üçgün o mamülle besle. Üç gün sonra o tavuğun 
pisliğini alıp, üzerine Natron at. O pisliği bir çömlek içine koyarsan 
çömleğin içindeki halis Kurşun halis Altın olur.  
 

ONİKİNCİ NEVİ 
      Allah yolunda olan ey Kardeşim! Sen bilki; Bu meselenin bir 
benzeri yoktur ve bunun gibisi bulunamaz. Bu hikmet ilminde en 
yakın meseledir. Buna tam olarak güven. Gümüşün çıktığı taşa 
Zümrüdetül hükema denir. Buna yumurtada dediler, madende 
dediler. Her yerde bulunduğunuda söylediler. Bazende çöplük 
üzerine düştüğünü söylediler. Anla! Sen isabet edersin.  
 

      Ben derimki: Taş şüphesiz gümüştür. Gümüşün talaşından bir 
ratıl miktarı alıp, bunu bir ratıl Natron ile karıştır. Onun onda biri 
kadar da Ukab alıp, hepsini sıcak güneşte üzerine tatlı Su dökerek 
toz olana kadar döv. Daha sonra bir cam şişeye koyup, sıcak bir 
gübreye göm. Dört veya yedi gün sıcak gübrenin içinde beklet. 
Sonrada çıkartıp onda biri kadar Natron ekle. Üzerine bir miktarda 
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Cevaşir dök. Tabiki öncedende Esmed sürmesinden onda biri 
kadar koymuş olacaksın. Bunu dört gün gübre içine göm. Daha 
sonra çıkarıp, taze Gümüşten bir vezin ekle. Bir gün ateş üzerinde 
bekletirsen, ertesi gün bağlı olarak bulursun. Daha sonra bunu düz 
bir taş üzerine koyup, şu şifreden yapılmış Re’si sabun dökerek 
çözülene kadar yumuşakça döv. 
      Şifre budur: 
 

 3 (c `,W &�_ ( f F f G ( ( E @a > 3  &�_ �W (  
 

Çözüldüğünde yumuşak bir ateşe bağla ve Re’si sabun ile ikinci 
bir defa daha çöz. Böylece bağlama ve yedi defada çözene kadar 
tekrar et. Bundan bir dirhemini yedi ratıl Bakır üzerine atarsan 
Bakır halis Gümüş olur. Humma ve Revbas a sabırlıdır. 
 

      Ey Talip! Bilki; Bu meseleyle meşgul olan kişinin abdestli 
olması gerekir. Ne zaman abdesti bozulursa, abdestini tazelemeli 
ve şu dua ile Ayeti kerime nin: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ ilâhe illallâhü vahdehü la şerîke 
lehü lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ 
külli şeyin kadîr. 
 

(Allah tan başka ilah yoktur. Tek olup ortağıda yoktur. Mülk ve 
hamd ona mahsustur. O hem diriltir, hem öldürür. Ve o her şeye 
kadirdir). 
 

zikri ile devamlı meşgül olmalıdır. O mekanda çok göz olmamalı 
ve abdestsiz olan kişininde görmesinden sakın! Çünkü ameli 
bozar. İnsanlardanda hiçbir kimseye gösterme! Bu meseleye 
Merkateş şerife diye isim verilmiştir. Bu bölüm Merkatların en 
yücesidir. Anla! İrşad olursun. Allah c.c. ta dediğimize vekildir. 
 
      Ondokuzuncu bölüm olan  “Hikmetin nevileri isimli bu bölümde 
Allah c.c. ın izniyle tamamlanmıştır. Bundan sonra gelecek olan 
yirminci bölüm “Tıbbın nevileri” dir. 
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TIBBIN NEVİLERİ 
      Ey Allah c.c. yolunda olan kardeş: Allah sana rahmet etsin. 
Sen bilki; Ben bu bölümde senin için lügatça yazı ile karışık Tıb 
tecrübelerinden “Mücerrebatı tıb” koydum. Tıp kitaplarından 
kısaltarak ve yazma sırrında şeyhlerden aldığımı bu bölümde 
kısalttım. Yazının sırrındada şöyle dedim: 
 

GÖZ HASTALIĞI 
      Göz hastalığı iki kısma ayrılır. Birincisi: Göz bebeğinin üzerine 
kirpiğin düşmesi. Bundan bez ile gözyaşı hastalığı doğar. Bazı 
vakitlerde göz ile güneş parlaklığı arasında kırmızılık veya siyahlık 
görülür. Bazı gecelerde iki gözüylede bir şey göremez. Sanki onu 
Butlis (Gece körlüğü) hastalığı tutmuştur. 
 

      Bu hastalığın ilacı: Bir ölçek Zaferan, bir ölçek Sünbül ve bir 
ölçekte Şeker alıp, bunların hepsini iyice döv. Hasta bununla 
gözlerine sürme çeksin. Daha sonra o hasta için bir tabağa Esma-i 
Kameri, Ruusü erbaayı ve Sure-i Kadri yedi defa yaz. Hasta 
bununla yedi gece uyku zamanında iki gözüne sürme çeker. Ama 
bu amele Perşembe gecesi başlamalıdır. O kişi Allah c.c. ın izniyle 
kurtulur ve iki gözünde olan illet (Hastalık) gider. 
 

      İkincisi: Bu tür hastalığın sahibinin iki gözüne bazen Cin ler 
darb eder. Bela ve kötülüğü ancak zikredilen yazı ile def’ edersin. 
Gözü şiddetli ağrıyan kişi çoğu zaman acı ile şikayet eder. Bu acı 
bazen iyi olur, bazende şiddetli bir şekilde geri döner. Bu acı 
kendisinde iki aydan fazla durur. Gözü ile güneş ışığı arasında 
perde olur. İnsanlarlada arasında aynı perde görülür. Kendisinde 
bu alametler olan kişi bilsinki, ona ateşten olan Cin den bir arız 
isabet etmiştir. 
 

      Bu hastalığın ilacı: Sure-i Cin’i Zaferan ile bir kağıt üzerine yaz. 
Hasta bu hirzi iki gözünün arasına asar. Sonra yedi gün Zencar ve 
Reyhan yaprağı ile gözünü sürmeler. O kişinin iki gözüne hergün 
kırk (40) defa Esma-i Ruusü erbaayı azimet edersen, o hasta Allah 
c.c. ın izniyle kurtulur. 
 

GÖZ HASTALIĞI 
      Bu ilaç her göz hastalığı için faydalıdır. Gözde arız olan akıntı, 
kaşıntı, beyazlık, az görme ve yaşlanma gibi hastalıklar için 
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aşağıdaki murabbayı (Dörtlü) yazıp, yazıyı Gülsuyu ile sil. Sonra 
bir parça Sünbül, bir parça Zaferan, bir parça Şebbi yemani, bir 
parça Irak zencarı, bir parça Demir, bir parça Tutiya, bir parça 
Fülfülü rumi, bir parça Esmed ve bir parçada Reyhan alıp, hepsini 
tek tek döv. Sonra bu dövdüklerini gülsuyunun içine koy. Bu 
mamülü boş bir yumurta kabuğunun içine koy ve yumurtanın 
ağzınıda hamur ile kapat. Buna Fas yemeği (Kuskus yemeği) 
derler. Bu çok güzel bir yemektir. Bu ilaç iner. Soğuyuncaya kadar 
beklet. Kim bununla gözünü sürmelerse görmesi çoğalır. Gözünde 
meydana gelen bütün zararlar kaybolur. Bu ilacın bir benzeri daha 
yoktur. Bu sırrı elinde çok sıkı tut.  
      Murabbanın şekli budur. 
 

 
 

      Vefkin dört tarafınada yazılacak Ayeti Kerime budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı 
meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhun elmisbâhü fî 
zücâcetin ezzücâcetü ke ennehâ kevkebün dürriyyün yûkadü 
min şeceratin mübâraketin zeytûnetin lâ şarkıyyetin ve lâ 
ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lev lem temseshü nârun 
nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve 
yadribullâhül emsâle linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm. 
 

İÇ HASTALIKLARI İÇİN 
      Kalbinden, ciğerinden ve dalak şişmesinden şikayet eden 
hasta için: Esma-i Kameri, Ruusu erbaayı, Mülükü sebayı ve 
Ruhaniyyeti sebayı bir tabağa yazdıktan sonra, yazıyı Bal ve Su ile 
sil. Cuma gününden başlayarak bu mamulü hasta yedi (7) gün aç 
karınla yesin. Sonra aynı ağırlıkta Kübar ve Şendekura otlarını 
zikredilen yedi gün içinde uyku zamanında hasta yerse, Allah c.c. 
ın izniyle şifa bulup, hastalığından kurtulur. 
 

VÜCUTTAKİ SİVİLCE İÇİN 
      Vücudun tamamında olan sivilce için bir tabağa Sure-i 
Kıyameti yaz. Tabağın içine birer parça Şeb, Natrun ve Nişadır 
koy. Üzerinede bir miktar su döküp, yazdığını bunlarla sil. Bununla 
Salı günü güneş doğmadan ve Cumartesi günü güneş batma 
zamanında hastanın vücudunu yağla. Bu ameli üç kez tekrarlarsan 
vücuttaki sivilceler Allah c.c. ın izniyle iyileşir.  
 

      Eğer yarada irin olursa, Üzerlik otu ve Cezum'u bir miktar Bal 
ile karıştırıp yaraya bağlarsan, o zaman yaralar kurur. 
 

YARIM BAŞ VE BAŞ AĞRISI İÇİN 
      Yarım baş ve baş ağrısı veya acı veren arız hastalıklar için: 
Allah Teala nın şu Ayeti Kerime lerini ve duayı bir kağıt üzerine 
yaz.  
Yazılacak olanlar budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lehü mâ sekene filleyli ven 
nehâri ve hüves semî-ul alîm. Elem tera ilâ rabbike keyfe 
meddezzıle ve lev şâe leceale sâkinâ. Üskün eyyühel veceu 
ves sıdâ-u kemâ sekene arşür rahmânü karra bi karârillâhi 
ehdâ. Hatemi Süleyman. 
 

      Hasta bu hirzi üzerinde taşısın. Sonra o hasta için bu Ayetleri 
bir kaba yazıp üç gün boyunca o hastanın vücudunu Pazar 
gününden başlayarak yağlarsan, hasta Allah c.c. ın izniyle iyileşir. 
 

      Eğer, bundan sonra yarım baş ağrısı olursa, o hasta için zikir 
olunanı dibağlanmış kırmızı deriye yaz. Deriyi İbibik kuşunun tüyü 
ve Karga tersiyle buhurladıktan sonra bu hirzi hasta üzerinde 
taşırsa, Allah Teala nın izniyle iyileşir. 
 

EL VE AYAK AĞRILARI İÇİN 
      Azalarından bazısı (İki ayağı veya iki elinden biri) ağrıyan için: 
Eğer su ve ateşe yakın kan tarafından geliyorsa veya bazı 
mafsallarına geçiyor, bazısında ayağa kalkmaya gücü yetmezse, o 
hastayı altı ilaçla tedavi et. Bu ilaçlar: Yumurtanın sarısı kadar bir 
ölçek zeytinyağı, bir ölçek sedef otu, bir ölçek sarımsak, bir ölçek 
harmel ve bir ölçekte bal al. Hepsini karıştır ve bununla hastanın 
vücudunu müşteri saatinde yağla. Yağlama esnasında ağrıyan 
azanın üzerine Esma-i Kamer ile birlikte yüz defa şu Ayeti oku. 
      Okunacak Ayeti Kerime budur: (Nahl: 28) 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Vallâhü ahraceküm min butûni 
ümmehâtiküm lâ ya'lemûne şeyen ve ceale lekümüs sema vel 
ebsâra vel efidete lealleküm teşkürûn. 
 

      Sonra bu Ayeti gece Merih saatinde tekrarla. Evin dört 
köşesinde Tevsiril ğant ve Habbul lüban (Lüban taneleri) ile buhur 
et. Bu en güzelidir. Sonra o hastayı fecr zamanında adı geçen yağ 
ile yağla ve azaları üzerine yüz (100) defa Ayeti oku. Buhur 
olarakta Harmel yakarsın. Eğer Harmel bulamazsan, Sedef otu ile 
buhurlarsın. Sonra zeval vaktinde aynı ameli tekrarlarsın. Böylece 
o kişinin hastalığı gider. Hastalığın gittiğine alamet azalarında 
hareketin başlamasıdır. Sen bu meseleye güven. İsim ve Ayetlere 
"Cin ilaçlarının nevileri" bölümünde adı geçen Dehruşiye azimetini 
ilave ederek okursun. 
 

TENASÜL UZVUNDAN KAN GELEN İÇİN 
      Tenasül uzvundan kan gelmesinden, makatından kurt, kan ve 
benzeri şeylerden şikayet eden erkek veya kadın için: Bir parça 
Şebbi yemani, bir parça Nar kabuğu, bir parça Cevzi sahraviye ve 
bunlar kadar Hırva' tohumu alarak, hepsini ayrı ayrı döv. Sonra 
hepsini tali-ın Başak burcu esnasında ve iyi bir saatte iyice döv. Bu 
esnadada Esma-i kameri oku. Dövdüklerinin hepsini alıp, bunların 
ağırlığınca Bal ile karıştır. Sonra hepsinin ağırlığınca Tereyağı 
ilave et. Bunlar birbirine özdeşleşinceye kadar kuvvetli bir ateş 
üzerinde kaynat. Hasta olan kişi sekiz (8) gün bu karışımı yerse, 
Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

KULAĞI AZ DUYAN VE HİÇ DUYMAYAN İÇİN 
      Sağırlık, kulak çınlaması, duymamak, az duymak ve bununla 
ilgili diğer hastalıklar için: Bir ölçek Soğan suyu, bir ölçek Koyun 
ödü, bir ölçek Ceviz'in kök ve yapraklarından elde edilen suyunu 
alıp, hepsini birbirine karıştır. Bir tabağa Sure-i Fethi ve yetmiş 
(70) defa da Ruusü erbea'yı yaz. Yazıyı bu su ile sil. Bu suyu 
Perşembe ve Cumartesi geceleri uyku zamanında arızalı kulağa 
damlat. Bu amele oniki (12) gece devam et. Hastalık iyileşir. 
 

MAFSAL AĞRILARI VE DİĞER HASTALIKLAR 
      Mafsal ağrılarından, az yemeden, çok su içmekten, bedenin 
zayıflığından, inceliğinden ve buna benzer hastalıklar için. Böyle 
bir hasta kendini veremli zanneder.  
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     Bunun için: Hilaliye otundan bir ölçek, eğer Hilaliye otu bulamaz 
san Şenteküre otu bunun yerine geçer. Bir ölçek Keten tohumu ve 
bir ölçekte Pamuk tohumu al. Hepsini tali-ın Mizan burcunda ve iyi 
bir vakitte döv. Bu esnada "Cin ilaçlarının nevileri" bölümünde 
geçen Dehruşiye azimetini onların üzerine oku. Bunların iki katı 
kadar köpüğü alınmış Bal ile karıştır. Hastaya Arabi ayın onundan 
başlayarak, hergün güneş doğmadan önce bu ilacı yemesini söyle. 
Bu ilacı kırk (40) gün yerse, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

GÖĞÜS HASTALIKLARI İÇİN 
      Kesik kesik veya devamlı öksüren hastalar için: Bu hastanın 
göğsünde delik vardır. Göğsünde ve sırtında açıklık oluşmuştur. 
İllet sahibi yatağına ulaşıncaya kadar çok şiddetli acı duyar. Bunun 
için; Bir parça Reyhan yaprağı, bir parça Bütüm yaprağı, beş 
parça Samki Arabi ve beş parça Zencebil alıp hepsini talı-ın Akrep 
burcunda ve iyi bir vakitte döv. Bu esnada üzerine Sure-i Mülk'ü 
oku. Sonra bunların miktarı kadar Bal ile iyice karıştır. Hasta olan 
kişi bu macunu oniki (12) gün yerse, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

BÖBREK ÜŞÜTMESİ İÇİN 
      Böbrek üşütmesi ve erkeğin tenasül uzvuna arız olan hastalık 
hakkındadır. Erkeğin tenasul uzvundan bazen kan, bazende irin 
çıkar. İdrarını yaparken erkeklik uzvu şiddetli bir şekilde yanar. Bu 
illet sahibinin hastalığı sonbahar ve kış mevsiminde dahada 
ızdıraplı olur. 
 

      Bunun ilacı: Bir ölçek kabuğu soyulmuş kırmızı Sarımsak, bir 
ölçek İncir, bu ikisinin ağırlığı kadar yeni yapılmış Teryağı dörtte 
bir ölçek Cevzi sahraviye, oniki tane Cevzi tayyib, bir ölçek Şeker 
ve dörtte bir ölçekten az Pamuk tohumu al. Yağ haricindekileri 
iyice dövüp, Sade yağı (Tere yağı) ile karıştır. Daha sonra 
hepsinin ağırlığı kadar Bal ilave et. Ama bu mamülü tali-ın Hamel 
burcunda ve iyi bir vakitte iken yaparsın. Bu esnada Esma-i Kamer 
ile Sure-i Tarık'ı yetmiş (70) defa okursun. Sonra hasta bununla 
yirmi (20) gün iftar ederse, hasta Allah ın izniyle kurtulur. 
      Bu ilaç bütün ilaçlardan eftaldir. Soğukluk bununla tedavi edilir. 
Sen tecrübe et. Mevlamız celle ve azze nin izniyle şifa bulursun. 
 

BEDEN HASTALIKLARI İÇİN 
      Ey Allah yolunda olan kardeş! Bilki; Senin için acaip bir ilaç 
zikredeceğim. Beden hastalığından bazı vakitlerde şikayet eden 
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herkes bu ilaca muhtaç olur. Hastalıklı günlerde, bundan geceli 
gündüzlü yedi (7) gün yiyen kimse bedenindeki acı ve 
hastalıklardan şikayet etmez. Durumu normalleşir ve karnından 
bütün illetler gider. Bunu kullanan kişinin bedeninde hastalık 
olmaz. Vakitlerden her senede hastalık gelmez. 
 

      Ey Talip! Bu ilacın yapılışı; Bir parça Cevzi sahraviye, bir parça 
Sekencibin, (Bal ile sirkenin karışımından olan tatlı şerbet) bir 
parça Kırfe, dörtte bir parça Cevzi tayyib, bir parça Susam tohumu 
bir parça Kübabe, (Kuyruklu biber) bir parça Darisini, bir parça 
Kaküle, bir parça Havlan mekki, bir parça Beyaz kimyon, bir parça 
Çörek otu ve bir parçada Mastaki alıp, hepsini ayrı ayrı döv. Sonra 
hepsini birden tekrar döv. Bunların ağırlığınca Şeker veya köpüğü 
alınmış Bal koy. Tali-ın Aslan burcunda iken ve Müşteri saatinde 
bu macunu ateş üzerine koy. Bu ilaçtan kullanan kişinin bedeninde 
sıhhat görülür ve zikrettiğimiz illetler gelmez. 
 

DİŞ AĞRISI İÇİN 
      Ey Allah yolunda olan kardeş! Senin diş ağrına faydalı bir ilaç 
zikredeceğim. Dişlere ağrı olduğu zaman, Soğan tohumu ile dişleri 
buhurla. Üzerine Katran koy. Katranın ağırlığı kadar Şebbi yemani 
ve Akırı karha'danda birer parça koy. Hasta bunlarla dişlerini 
misvaklarsa (Fırçalarsa) Allah ın izniyle diş ağrısından kurtulur. 
 
 
 
      Yirminci bölüm olan’’Tıbbın nevileri’’ Allah ın yardımıyla tamamlandı. 
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Y  İ  R  M  İ  B  İ  R  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M 

 

MUHABBETİN NEVİLERİ 
      Ey Talip! Sen bilki; Allah c.c. korkusu Allah'a yaklaşmanın en 
faziletlisidir. Bu kitapta sebebimiz takva üzerine olup, amelin doğru 
ve başarılı olması içindir. 
 

KOCASINI SEVMEYEN KADIN İÇİN 
      Kadıbülban dediki; Sen bir kimseyi çok sevdiğin halde o kimse 
seni sevmeyip senden nefret ediyor ise veya bir kişinin karısı 
kocasını sevmiyor ise o kadın veya kız için aşağıdaki vefki yedi (7) 
adet İncir üzerine yaz. Yazdıktan sonra her İncir üzerine şu Ayeti 
kerimeyi ve duayı bir defa oku: 
 

!E6hQ6N 67#)a'# �7# @$E$B 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#  !N4~$3!?$h 'u$I!r$W $V!?$h$/ 
$VW6nY:#�F;l$%$< !N+s!36< !N+w!W$l=$B  !N$̂ !"6# �N?6̂ $" �"%4̀ '� �7#$/ �0W68'j �7#$/ 

6R!?'A$B $�+w$&=$3$<$/ $�6̀ )Z$I6h �]$&'D4o 6�!36h ']$&'D4o=$W  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Asallâhü en yecale beyneküm ve 
beynellezîne âdeytüm minhüm meveddeten vallâhü kadîrun 
vallâhü ğafurur rahîm. İrham yâ fülânete binti fülâneten bi 
atfike ve menânetüke aleyh. 
 

      Daha sonra aşağıdaki Ayeti Kerime ile Esma-i Kameri her İncir 
üzerine şu tertip üzere yüz (100) defa oku. 
 

!E6hQ6N 67#         !N4~$3Q!?$h 'u$I!r$W )a'# �7# @$E$B 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 
$V!?$h$/ $VW6nY:#   �F;l$%$< !N+s!36< !N+w!W$l=$B       �N?6̂ $" �"%4̀ '� �7#$/ �0W68'j �7#$/ 

4o=$?': K%!�':=$?': KN?6P=$?':K¥/+"=$?': K̄ /+"=$?': K«/+"=$?': K"% K�)A$.=$?':  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Asallâhü en yecale beyneküm ve 
beynellezîne âdeytüm minhüm meveddeten vallâhü kadîrun 
vallâhü ğafurur rahîm. Leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin 
leyârûsin leyârûğin leyârûşin leyâşelşin. 
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      Sonra bu İncirleri kocasını sevmeyen kadına yedirirsen, O 
kadın İncirleri yedikten sonra kocasını sever ve iteat eder. Ayrıca 
Vefki bir kağıt üzerine yaz. Talip olan kişi bu vefki üzerinde taşısın. 
      Bu ameli Cuma günü zeval vaktinde ve tali-ın Seretan burcu 
esnasında yaparsın. İncir ve Kağıt üzerine yazılacak Vefk budur: 
 

 Eg  3¤  Eg  3¤ 

 3¤  Eg  3¤  Eg 

 Eg  3¤  Eg  3¤  
 3¤  Eg  3¤  Eg 

 
HEYECANLANDIRMAK 

      Kadının veya erkeğin aklını talibe heyecanlandırmayı murad 
ettiğin zaman ; Kırmızı renkli bir kağıt üzerine şunları yaz:  
 

   $?': �]$&'D4o$/ )a'D4o KN?6P=$?':     4o$/ )a'D4o K"%4o=$?': �]$&'D4o$/ )a'D4o K%!�':=  �]Q$&'D
4o$/ )a'D4o K«/+"=?':$?': �]$&'D Q?': �]$&'D4o$/ )a'D4o K̄ /+"=K¥/+"=   )a'DQ4o

�]$&'D4o$/ K�)A$.=$?': �]$&'D4o$/ )a'D4o  
 

Leyâhîmin fülân ve fülânete leyâlağvin fülân ve fülânete 
leyâfûrin fülân ve fülânete leyârûsin fülân ve fülânete 
leyârûğin fülân ve fülânete leyârûşin fülân ve fülânete 
leyâşelşin fülân ve fülânete. 
 

Bunların altınada Allah Tealanın şu üç ismini: 
 

!i+ª;0:'# !i%4Z$I):'# !l/+l$%):'#  
 

Elvedûd Elatûf Erraûf 
      Yetmişyedi (77) defa yaz. Yazdıktan sonra matlubun ayak 
izindeki topraktan bir avuç al. Bu toprağı yazdığın hirzin içine 
koyup, kağıdı dür. Bu hirzi Yarasa kuşunun boynuna matlubunun 
saçı ile as. Sonra Yarasayı salarsan, matlubun sana karşı büyük 
bir heyecanla heyecanlanır. Bu ameli Zühre saatinde ve tali-ın 
Seretan veya Mizan burcunda iken yaparsın. 
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ATFETMEK 
      Birbirinden nefret eden iki kişiyi birbirine bağlamak ve 
sevdirmek istediğin zaman veya birbirlerinden nefret eden karı 
kocayı birleştirmek için: Bu iki kişinin ve annelerinin isimlerini yeşil 
bir kağıt üzerine şu tertip üzere yaz: 
 

           =$< =�I?6-$U 6�!"'()# @'o=$< $�)b'̀ !&'# !%': 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h
            �N?Q6~$̂  �dQW6d$B +R;&6# !N+s$3!?$h $�Y:'# z7# ;V6~':$/ !N6s6h%4A4j $V!?$h $�)̀ Y:'#

 ;0+< !q6X)n+<         6VQ!h# 6a'D4o )a%+-!?$< !§$?!h'# !¥$"%+s!-$. )a='j!0+h !0$-!̂ '# )F
 �]$&'D4o 6�!36h ']$&'D4o$/ �]$&'D4o* 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Lev enfakta mâ fil ardı cemîan mâ 
ellefte beyne kulûbihim ve lâ kinnallâhe ellefe beynehüm 
innehü azîzün hakîm. Müzhib mürreh ahmer bürkân şemhûreş 
ebyad meymûn fülân ibni fülânete ve fülânete binti fülâneten. 
 

      Yazdıktan sonra kağıdı Lüban ile buhurla. Bu yazılıyı talip olan 
kimse taharet üzere üzerinde taşırsa, nefret edenler birbirlerine 
muhabbet ederler. Hatta matlup talibe şevkinden uçacak gibi olur. 
      Bu ameli güzel bir vakitte, müşteri saatinde ve tali-ın Boğa 
burcunda iken yaparsın. 
 

MEYİL ETTİRMEK 
      Karı koca dan birini diğerine meyl ettirmeyi veya bir kadınla 
evlenmeyi istediğin zaman: Matlubunun elbisesinden bir parça al. 
Tali-ın yay burcu esnasında ve zühre saatinde o elbise parçasına 
aşağıdaki vefki, vefkin altınada talibin ve matlubun isimlerini yaz. 
      Yazılacak Vefk budur: 
 

¢d ¤ f cd 
¤ f cd ¢d 
f cd ¢d ¤ 

cd ¢d ¤ f 
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      Bu parçayı cavi ve meyatü saile ile buhurladıktan sonra, bezin 
üzerine Dehruşiye azimeti ile birlikte şu duayı yetmiş defa oku. 
      Okunacak Dehruşiye azimeti ve dua budur: 
 

 $V!W'# 6e>%6A+B @6o @6:=$I$w+< @6:=$B =��%+-!X$l =·?6X#$0$. 67# 6NQ!E6h
'# ];W6%'b):# 6l=$3!U'()# $V!W'# !C$l!"$l$/ )a/+l!0'5 $V!W'# 6];W606<=$s!-;�:# $V!W

 6u?6̀ ):# @'A$B +q65#;0:# $V!W'# 6a=$P�8:# 6u$M$U +q6̂ =$S $V!W'# !J=$G$B
 6];?6&#$0!M6I):# 6L=$-!1'()# >�$96h #%+M?6U'# 6a=$M!Ix�:=6h 6N>-$I$w+-):#  =��%+-$X!0$h$/

='{ #%+M?6U'# =��%+-!?$.$/ #%4A>?$<$/ #%4̀ 6Z!B6# 'u?6?!-;w:# 6];?6&=$̂ /+"=$W !H6I6g
 �]$&'D4o 6�!36h ']$&'D4̀ 6: ']$&'D4o 6V!h# 6a'D4o  

 

Bismillâhi şerâhiyyen dehmûsan âlî müteâli fî ulivvihi eynel 
ecnâdil kaviyyeti eyneş şemhâmiriyyeti eyne kerdûn ve 
derdem eyne asâb eyne sâhibü cebelid duhâni eyner râkibü 
alel fîlil müteammimi bis su’bâni ecîbû bi hakkil esmâ-il 
ibrâniyyeti ve berhemûsan ve şeymûsan ecîbû tâiîn. Yâ 
rûhâniyyetit temyîle ı'tıfû ve meyyilû fülân ibni fülânete li 
fülânete binti fülânete. 
 

      Bunun için ruhaniyeti temyilde bir sır vardır. Sonra bu hirzi 
kırmızı deriden bir parça içine koy. Talip olan bu hirzi kalbi üzerine 
assın. Matlup o anda talibe meyl eder. Bu, çok acaib bir ameldir. 
 

AŞIK ETTİRMEK 
      Matlubunun ayağının altından toprak ve başındanda bir kıl al. 
Sonra matlubunun elbisesinin parçasına bu toprağı koyup, saçının 
kılı ilede o parçayı bağla. Elbise parçasına toprak koyarken, parça 
üzerine yediyüz (700) defa Esma-i Kamer'i oku. Her yüz (100) 
defada bir defa şöyle de: 

'D4o °@6M?6U'# ']$&'D4o=$W6R!?'A$B !�+1%+?6: =$v?6:$2 6�!�6I65 6�!�6I):=6h =�&  
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=�b!�$B$/ @>36< �];M$9$< $�!?'A$B +�!?'b):'#$/ !C'D;E:#  
 

Yâ fülânete ecîbiyyün fülânen bilışkı kiışkı zelîhâ li yûsuf 
aleyhisselâm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî. 
Adet tamam olduğunda bu parçayı Hasalban (Kuş dili) ile buhurla. 
Sonra bu parçayı sahibi bilinmeyen bir mezara defnet. Matlub talibi 
büyük bir aşkla sever.  
      Bu ameli tali-ın Boğa burcunda, Zühre saatinde ve Çarşamba 
günü yaparsın. Ey rağbet edici! Anla, isabet edersin. 
 

MATLUBUN AKLINI ALMAK 
      Ey Talip! Sen bilki; Karı kocadan birisinin aklını diğerine selb 
(almak) etmeyi murad ettiğin zaman, yedi adet kağıt alıp her kağıt 
üzerine Mülükü sebayı, Ruhaniyeti sebayı ve Esma-i Kamer'i şu 
tertip üzere yaz: 
 

   )u?6g=$?)j/+" !q6X)n+<':?6P=$?  $U )F;0+< KN  )u?6g#$0!MK%!�':=$?': !0$-!̂ '#   )u?6g=$-$E!-$1 
K"%4o=$?': )u?6g='~?6< )a='j!0+h K«/+"=$?': !¥$"%+s!-$. $S)u?6g=$?'o!0 K̄ /+"=Q$?':  

!h'#!§$? )u?6g=$?!3$B K¥/+"=$?':)u?6g=$?'̀ !E'5 )a%+-!?$<  K�)A$.=$?':  
 

Müzhib rukyâîl leyâhîmin mürreh cebrâîl leyâlağvin ahmer 
semsemâîl leyâfûrin bürkân mîkâîl leyârûsin şemhûreş 
sarfeyâîl leyârûğin ebyad anyâîl leyârûşin meymûn kesfeyâîl 
leyâşelşin. 
 

      Yazdıktan sonra her parça kağıdın içine birer tane Kizbere 
koy. Ama kizbereleri koymadan önce her tane üzerine yetmiş (70) 
defa şu Ayeti Kerimeyi oku: 
 

     6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h  �q+̂  6,=;3A6: $V>W+2    $VQ6< 6�#$%$s;�:# 
63$M):#$/ 6L=$E>3:#):#$/ $H6�6{=$3'b 6F$0'Z!3'b+-):#  6q$XYnQ:# $V6<  6];�Q6̀ ):#$/ 

 6C=$I!&'()#$/ 6]$<;%$E+-Q):#$/ 6u!?$v):#$/6F%$?$9):# +k=$w$< $�6:'� 6«!0$9):#$/  
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 6J¾$-):# +V!E+̂  +e$8!36B �7#$/ =$?!&�8:#  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Züyyine linnâsi hubbüş şehevâti 
minen nisâ-i vel benîne vel kanâtîril mükantarati minez zehebi 
vel fıddeti vel hayli vel müsevvemeti vel enâmi vel harsi zâlike 
metâul hayâtid dünyâ vallâhü ındehü hüsnül meâb. 
 

      Okuduktan sonra her taneyi her parça kağıt içine koy. Daha 
sonra bu kağıtlardan birini her gece uyku zamanında yak. Kağıdı 
yakarkende şöyle de: 
 

 +�!MYA$1)]$&'D4̀ 6: )a'D4o 'u)b$B 
 

Sellebtü akle fülân li fülâneh. 
      Böylece yedi (7) gece kağıtları yakıp tamamlarsın. Bu yedi 
kağıdın yanması bitmeden matlubun aklı yok olur. Talibe sevgisin 
den aklı çıkacak gibi olur. Allah tan kork! Adamına göre yap. 
      Bu ameli Arabi ayın ilk Pazar günü ve zühre saatinde yaparsın. 
 

ERKEK VE KADINLARI MEYL ETTİRMEK 
      Sen! Bu mesele için; Güvercin kanıyla aşağıdaki isimleri bir 
kağıt üzerine talib ve matlubun isimleriyle birlikte, gece yarısı ve 
tali-ın Seretan burcunda iken şu tertip üzere yaz: 
 

 )c=$?!�'�$/ !C=$?)j+"   $.!0$B$/ !k=$&!0$1$/ )u?65='{!0$h$/ +B$/ )c=!l%+h!0  !f$1!%'j$/
�]$&'D4o$/ )a'D4o  

 

Rukyâm ve ğadyâl ve bertâkîl ve sernâ' ve arşâl ve urbûd ve 
kavsa' fülân ve fülâneten. 
 

       Yazdığın hirzi ölü kanı ile buhurla. Sonra bu kağıdı Kekliğin 
kanadının altına bağla ve Salı günü Merih saatinde kekliği sal. 
 

      Allah c.c. tan kork! Bu öyle bir meyildirki, akılları çıkarır. Matlup 
olan kişi talip üzerine heyecanının şiddetinden sabrı kalmaz. 
Velevki bu talip demir ile bağlı olsa bile nefsine sahip olamaz. Bu 
bölüm içerisinde en şiddetli olanlardan birisidir. Tevfik Allah tandır. 
 

SEVGİ İÇİN 
      İki kişinin arasında muhabbetin ve meveddetin vukuunu murad 
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ettiğin zaman talip ve matlubun ismini hurufu mukatta' (ayrı ayrı) 

olarak birbirine karıştırarak yaz. Örneğin; Talip ismi Ali  oj!�+W ve 

matlup ismi Havva  (%qj+$ olsa şöyle yazarsın.  ( ? 3 2 � M Sonra 

Allah c.c. ın Vedüd -E3:E+3 ismini bu isimlerin altına altıyüz (600) defa 

yazarsın. Ama bu yazıyı mavi bir kağıt üzerine yazar ve kağıdıda 
Mastaki ile buhurlarsın. Bu yazılan hirzi talip olan kişi üzerinde 
taşırsa, talip ile matlup arasında büyük bir sevgi vaki olur. 
      Bu ameli tali-ın Aslan burcunda ve Zühre saatinde yaparsın. 
 

BİRBİRİNE KAVUŞTURMAK 
      İki kişiyi birbirine kavuşturmayı murad ettiğin zaman, Esma-i 
Kameri ve aşağıdaki duayı sarı bir kağıt üzerine yetmiş (70) defa 
yaz. Yetmiş (70) defa yazılacak Esma-i Kamer ve Dua budur: 
 

  ': K%!�':=$?': KN?6P=$?':4o=$?   K¥/+"=$?': K̄ /+"=$?': K«/+"=$?': K"% K�)A$.=$?':  �]$&'D4o
$w$O$/ 4u6G$O)a'D4̀ 6: �(=$S6/ 4u;S$% 

 

Leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin leyârûsin leyârûğin leyârûşin 
leyâşelşin fülâneten tesılü ve tetevessalü visâlen li fülân. 
 

      Yazdıktan sonra, kağıdı Lüban ve Meyatü saile ile buhurla. 
Sonra kağıdın üzerine yetmiş (70) defa İnşirah suresini oku. Sure-i 
yetmiş defa (70) defa okuduktan sonra kağıdı dür. Talip olan kişi 
bunu üzerinde taşırsa, o günün güneşi batmadan mahbubunun 
sevgisine ulaşır. Bu amel karı koca arasında daha kuvvetlidir. Bu 
ameli Zühre saatinde, tali-ın mizan burcu esnasında ve Kamer de 
dönen bir burcda gecelediği zaman yaparsın. 
 

AİLE VE ANNE BABA ARASINDA MUHABBET 
     Anne ve babayı kendine sevdirmek veya bir ailede karı kocanın 
birbirlerine muhabbet etmesini istediğin zaman: Kırmızı bir kağıt 
üzerine Kamer saatinde, tali-ın Seretan burcunda ve kamer'de 
Seretan burcunda gecelediği zaman, şu Ayeti Kerimeleri 70 
(Yetmiş) defa yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Asallâhü en yecale beyneküm ve 
beynellezîne âdeytüm minhüm meveddeten vallâhü kadîrun 
vallâhü ğafurur rahîm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî. 
 

     Yazdıktan sonra matlubunun ayağının altından bir miktar toprak 
alıp, toprağıda yazının ortasına koy. Bu hirzi sahibi bilinmeyen bir 
mezara defnet. Bu amel kime yapılmış ise talibi sever ve ona 
şevkat eder. Bunun gibi bir şeyi Allah Teala nın iteatinden başka 
bir şeye sarfetme! Çünkü amelin bozulur. Anla! Tevfik Allah tandır. 
 

TALİP VE MATLUP ARASINI ŞEVK 
      Aşağıdaki Esma-i Ruusü erbeayı yetmiş (70) defa, Ayeti 
kerimeyi ve Melaiketi selatini birer defa Pazar günü güneş 
saatinde tali-ın Hamel burcunda ve Kamerde Mizan burcunda 
gecelediği zaman, zaferan ve gülsuyu ile yeşil bir kağıt üzerine 
yaz. Yazdığını Cavi ile buhurladıktan sonra, talip bu hirzi üzerinde 
taşırsa, Allah Teala nın izniyle matlubuna erişir. 
      Yazılacak Esmalar ve Ayet budur: 
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Mâzerin kamtamin kasveratin taykelin. Fülân ve fülâneten (Bu 
isimler 70 defa) Bismillâhirrahmânirrahîm. Lev enfakta mâ fil 
ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâ kinnallâhe ellefe 
beynehüm innehü azÎzün hakÎm. Cebrâîl mîkâil isrâfîl azrâîl. 
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KÜÇÜK CELB 
     Bu mesele, talibin matlubunu celb etmesidir. Bununla, talip olan 
kişi matlubunun aklını celb eder.  
     Bunun için: İpekten yedi renk ip al. İpleri bir araya getir ve bu 
iplerin üzerine yedi (7) düğüm vur. Ama her düğümü bağlarken, 
Esma-i Kameri ve Ruusü erbeayı her düğüme yedi (7) defa oku. 
      Okunacak isimler budur: 
 

K̄ /+"=$?': K«/+"=$?': K"%4o=$?': K%!�':=$?': KN?6P=$?': K¥/+"=$?': K�)A$.=$?':  K"$2=$<
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Leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin leyârûsin leyârûğin leyârûşin 
leyâşelşin mâzerin kamtamin kasveratin taykelin. 

 

      Okuduktan sonra en sonunda bir (1) defa şöyle dersin: 

$I):# #'n$X @6o +�!8'b$B)a'D4̀ 6: )a'D4o 6q)A$U 68)b  
 

Akadtü fî hâzel akdi celbi fülân li fülân. 
      Sonra bu düğümlediğin ipek ipleri Kurt derisinin içine koy. Talip 
olan kişi bu deriyi üzerinde taşırsa, matlubun kalbini celb eder. 
      Bu ameli Utarid saatinde, tali-ın Başak burcunda ve Kamer de 
sabit bir burçta gecelediği zaman yaparsın. 
      Sen! Allah c.c. tan hakkı ile kork. Meyveyi ye ağacını sorma. 
 
 

Yirmibirinci bölümün sonu. 
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BEREKETİN NEVİLERİ 
      Ey Allah yolunda olan kardeş! Sen bilki; Beni ve seni, bana ve 
sana uyanı hidayet ehlinin yoluna muvaffak etsin. Bu bölümde 
terkib sırrını anlayan için büyük sırlar vardır. 
 

BUĞDAYDA BEREKET 
      Yüz tane buğday alıp, Urube (Cuma) günü her tane üzerine 
yüz (100) defa şu Ayeti Kerimeyi oku: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İnne hâzâ lerizkunâ mâ lehü min 
nefâd. 
      Sonra beyaz renkli ipek bez üzerine zaferan ve gülsuyu ile şu 
Ayeti kerimeyi yaz: 
 

6N!E6h 67#  6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#  $w$O =$r'    =$�$-):# 6V$B !N+s+h%+3+U  U 6f
$P !N+s;h$" 'a%+B!8$W6<$/ =�I$-'{$/ =�o!%=;- 'a%4b6̀ !3+W !N+X=$3)j$2$"  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Tetecâ fâ cünûbühüm anil medâciı 
yedûne rabbehüm havfan ve tamaan ve mimmâ razaknâhüm 
yünfikûn. 
 

      Yazdıktan sonra okuduğun buğdayları yazılı bezin içine koy. 
Bezin ağzını beyaz ipek iple bağlayıp, kese gibi yap. Bu keseyi 
kırk (40) havayı buğdayın ortasına koy. Sonra buğdayları anbarın 
karanlık bir köşesine koyup, Lüban ilede buhurla. Buğdaylar yedi 
(7) gün bu yerde dursun. Yedinci gün ölçek ile buğdayları ölçersin. 
Ölçtüğünde buğdayları yedi misli çoğalmış olarak görürsün. Her 
gün güneş doğmadan önce onları ölçersen, fazladan yedi (7) defa 
bağlanmış olarak bulursun. 
 

BUĞDAYDA BEREKET 
      Sarı ipek bez üzerine zaferan, gülsuyu, misk ve ğaliye ile yirmi 
(20) defa şu Ayeti kerimeyi yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lehüm rızkuhüm fîhâ bükraten 
ve aşiyyâ. 
      Sonra elli (50) tane buğday alıp, her tane üzerine Allah Teala 

nın Kafi  o!}@4K ismi şerifini yüzonbir (111) defa oku. Okunan buğday 

ları yazılı ipek bezin ortasına koyup, bezin ağzını yeşil renkli ipek 
iple bağla. Sonra bu keseyi buğdayların ortasına koy. Hergün 
ihtiyacın kadar buğday alırsan vede kese buğdayların içinde 
durursa, Allah c.c. ın izniyle buğdaylar tükenmez. 
      Her Cuma günü de mekanı Sandalı ahmer ile buhurlarsın. Bu 
sırrını iyi gizle ve Allah Teala ya şükret. 
 

ARPADA BEREKET 
      Cuma veya Pazartesi gecesi seher vaktinde 1000 tane Arpa 

alıp, her tanenin üzerine Allah Teala nın Elfettah Errezzak  -�@j%v4U6'4( 
-O(%N%&'4( ismi şeriflerini üçer defa oku. Sonra bu arpaları Kurt derisinin 

ortasına koyup, Nire (Masura, argaç) ipiyle bağla. Deriyide Neddül 
esved ile buhurla. Daha sonra bu deri keseyi anbardaki Arpaların 
ortasına koy. Anbarın içine kadın, köle ve çocuk girmesin. Hergün 
ihtiyacın olduğu kadar (en fazla on havayı) alırsın. O Arpa Allah 
c.c. ın izniyle tükenmez ve eksilmez. 
      Ey Talip! Sen Allah c.c. a hamdet. Ama o Arpayı sakın satma 
ve ödünçte verme! Allah tan hakkı ile kork!  
 

YAĞDA BEREKET 
       Aşağıdaki isimleri ve Ayeti kerimeyi tali-ın Cedi burcunda ve 
Kamer saatinde kalaydan bir levha üzerine yaz. Yazdıktan sonra 
levhayı sandalı ahmer, mastaki ve yaş ud ile buhurlayıp, isimlerle 
Ayeti kerimeyi levhanın üzerine vaki olan adetle 3557 defa oku. 
Sonra bu levhayı yağın içine koy. Bu levha yağın içinde durduğu 
müddetçe o yağ tükenmez. Sen bunu Allah Teala ya iteatten 
başka yerde kullanmaktan sakın! 
      Yazılacak isimler ve Ayeti Kerime: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Elkâfî elmuğnî elfettâh elvehhâb 
errezzâk elmu'ti İnne hâzâ lerizkunâ mâ lehü min nefâd. 
 

YAĞDA BEREKET 
      Aşağıdaki gelecek olan dörtlü Vefki tali-ın Mizan burcunda, 
Utarid saatinde ve Kamer de dönen bir burçta gecelediği zaman 
gümüşten bir levha üzerine yaz. Yazdığın bu levhayı yağ dolu 
kabın içine koy ve on (10) gün o kapta kapalı olarak beklet. On 
gün sonra kabın ağzını açıp, her gün ihtiyacın kadar yağ al. Allah 
Teala nın yardımıyla yağda çoğalma ve bereket görürsün. 
      Gümüş levha üzerine yazılacak olan dörtlü vefk ve vefkin dört 
tarafına yazılacak olan Ayeti kerime budur: 
 

id f cd gd 
f cd gd id 

cd gd id f 
gd id f cd 

 
      Vefkin dört tarafına yazılacak olan Ayeti Kerime: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lehüm rızkuhüm fîhâ bükraten 
ve aşiyyâ. 
 

İNCİR HURMA VE KURU ÜZÜMDE BEREKET 
      Bu meyvelerden hangisi olursa olsun her tane üzerine şu Ayeti 
Kerimeleri ve isimleri yüz (100) defa oku. 
      Okunacak Ayeti Kerimeler ve isimler budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Senurîhim âyâtinâ fil afâkı ve fî 
enfüsihim hattâ yetebeyyene lehüm ennehül hakku evelem 
yekfi bi rabbike ennehü alâ külli şeyin şehîd. Elâ innehüm fî 
miryetin min likâ-i rabbihim elâ innehü bi külli şeyin muhîd. 
Elkâfî elvehhâbü zit tavlil kaviyyil metîn. 
 

      Bu taneleri Kamer saatinde, tali-ın Cevza burcu esnasında, 
Kamerde dönen burçta ve Cedi burcunda gecelediğinde, anbar 
daki meyvelerin içine koy. Üç gün orada bırak. Dördüncü günden 
itibaren istediğin kadar alırsın, yersin ve sadaka verirsin. Çünkü 
onlar gelecek seneye kadar bitmez. Her sene başındada bu ameli 
yenilersin. Allah c.c. muvaffak edicidir. 
 

YEMEKTE BEREKET 
      Aşağıdaki isimleri üzerine vaki olan adetle 2793 defa kırk gün 
oku. Kırkıncı gün tamamlandığında her Cuma günü Lübani zeker 
ile buhurla. Sonra aynı isimleri bir yemek üzerine kırk (40) defa 
oku. O yemek on kişinin yiyeceği kadar çoğalır. 
      Okunacak isimler budur: 
 

6C#$0)56()#$/ 6c'D$r):#/4� 4u>�'̀ $w+-):'# !t#;2;0:'# !J=;X$%):'# @6o='~):'#  
 

Elkâfî elvehhâbü errezzâku elmütefaddılü zülcelâli vel ikrâm. 
 

KOYUNLARDA ÇOĞALMA VE BEREKET 
      Nohut büyüklüğünde yedi tane taş alıp, her taşın üzerine şu 
Ayeti Kerimeleri ve isimleri yüz (100) defa: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Muhammedür rasûlullâhi vellezîne 
meahü eşüddâü alel küffâri ruhamâü beynehüm terâhüm 
rukkean sücceden yebteğûne fadlan minallâhi ve rıdvânen 
sîmâhüm fî vücûhihim min eseris sücûdi zâlike meselühüm fit 
tevrâti ve meselühüm fil incîli kezerın ahrace şetehü 
feâzerahü festağlıza festevâ alâ sûkıhi yu'cibiz zerrâa li yeğîza 
bihimül küffâra ve adallâhüllezîne âmenû ve amilüs sâlihâti 
minhüm ma'firaten ve ecran azîmâ. Elvehhâbü elcelîlü 
elkâdiru elmuktediru. 
 

      Okuduktan sonra taşları beyaz keten bez içine koyup,  bezi 
Koyunların yününden yapılmış ip ile bağla. Bu bezi koyunların 
olduğu yere as. Ondan sonra Koyunlarda bereket görülür. 
Onlardan birini satsan, satmamış gibi olur. Onlardan birini kessen, 
kesmemiş gibi olur. Yani çoğalma açıkça görülür. 
      Bu ameli tali-ın mizan burcunda ve utarid saatinde yaparsın. 
 

KOYUN SIĞIR KEÇİ DE ÜREME VE BEREKET 
      Bir Kaya tuzu üzerine şu Ayetleri, Sure-i ve Esmaları yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İnne hâzâ lerizkunâ mâ lehü min 
nifâd. Tetecâ fâ cünûbühüm anil medâciı yedûne rabbehüm 
havfan ve tamaan ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn. İnnâ 
enzelnâhü fî leyletül kadr. Ve mâ edrâkemâ leyletül kadr. 
Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelül melâ-iketi ver 
rûhu fîhâ bi izni rabbihim min külli emr. Selâmün hiye hattâ 
matlaıl fecr. Errahmân errahîm elvehhâb elkerîm. 
 

      Ama bu yazıyı tali-ın sevr burcu esnasında ve güneş saatinde 
yazıp, bu saat içerisinde, Lüban ve Sudan buhuru ile buhurlarsın. 
Buhurladığın bu Kaya tuzunu koyunların olduğu yere koy. Koyun 
lar bu tuzu yalarlarsa, bereket hasıl olur ve kuzuları çoğalır. 
 

SÜTTE YAĞDA BEREKET VE ÇOĞALMA 
      Kaptaki sütün ve yağın çoğalmasını istersen; Yağmur suyu ve 
Zaferan ile aşağıdaki Ayeti Kerimeyi bir kağıda yaz. Bu yazdığın 
kağıdı kapta yirmi (20) gün beklet. Sonra kağıdı Kamışın boğumu 
arasına koy. Bu kamışı kabın ortasına koyarak toprakla üzerini ört. 
Onlarda, Allah c.c. ın izniyle çoğalma görülür. 
      Bu ameli tali-ın Hut burcu esnasında ve Kamerinde sabit bir 
burçta gecelediğinde yazarsın. 
      Yazılacak Ayeti Kerime budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Enzele mines semâ-i mâen fesâlet 
evdiyyetün bi kaderihâ fahtemeles seylü zebeden rabiyen ve 
mimmâ yûkıdûne aleyhi fin nârib tiğâe hılyetin ev metâın 
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zebedün mislühü kezâlike yudribullâhül hakka vel batıla 
feemmez zebedü feyezhebü cüfâen ve emmâ mâ yenfeun nâs. 

 
PARADA BEREKET 

    Gümüşten iki tane dirhem alıp, birincisinin üzerine tali-ın mizan 

burcunda ve kamer saatinde Allah Teala nın Elkafi  o!}@4~6'4( ismi 
şerifini yaz. İkinci dirhemin üzerinede, tali-ın başak burcunda iken 

ve güneş saatinde Allah Teala nın Elcevvad  -E(%q+;6'4(  ismi şerifini 

yaz. Sonra bu iki dirhemin üzerine şu Ayeti gece gündüz oku: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lehüm rızkuhüm fîhâ bükraten 
ve aşiyyâ. 
 

Daha sonra dirhemleri lüban ve meyatü saile ile buhurla. 
Dirhemleri dört miskal miktarı olan beyaz ipek kesenin içine koyup, 
kesenin ağzını beyaz ipek ip ile bağla. Bu iki dirhem kesenin içinde 
olduğu müddetçe paralar Allah c.c. ın izniyle tükenmez. 
 
 

Yirmiikinci bölümün sonu. 
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Y  İ  R  M  İ  Ü  Ç  Ü  N  C  Ü      B  Ö  L  Ü  M 

 

TEFRİKATIN NEVİLERİ 
      Ey Kardeş! Sen bilki; Allah c.c. seni ve beni muvaffak etsin. İki 
kişiyi ayırmak caiz değildir. Ancak zalim ehli veya sana zikrettiğim 
şartlar üzerine olursa, caiz olur. Eğer bu ikisinden biri sadır olursa, 
onbeşinci bölümde geçtiği gibi o zaman caiz olur. 
 

SAPIK VE İSYAN EHLİ ARASINI TEFRİK 
      Sapık ve isyan ehli arasını tefrik etmeyi istediğin zaman: Eski, 
çürük ölü kemiği üzerine Zilzal suresini “Eştata” ya kadar, tali-ın 
Akrep burcu esnasında, Zühal saatinde ve Şubar ( ? ) günü yaz. 
Yazdıktan sonra kemiğin üzerine doksandokuz (99) defa Esma-i 
Kameri ters olarak oku. Sonra bu kemiği dövüp, onların olduğu 
yere saç. Bu iki kişi o gün ayrılırlar. Sen Allah c.c. tan kork! 
      Ters Esma-i Kamer budur: 
 

)u?6g=$�)A$.  $"!%'� )u?6g#$"!%$.    'o/+" )uQ?6g#$"!%'� )u?6g#    )uQ?6g'D)�$/ )uQ?6g=
)u?6g=$v?6<  

 

Şelşâîl şevrâîl ğavrâîl sevrâîl rûfâîl vağlâîl mîhâîl. 
 

KARI KOCA ARASINI TEFRİK 
      Ayrılması caiz görülen kişiler, günahkar olan kişinin hükmü 
altındaki kadın gibidir. Bu erkek kadının meşakkatine kaim olmaz, 
o kadını ihmal eder ve evini terk eder ise: O erkeğin sol ayağının 
altından bir miktar toprak alıp, o toprağın üzerine yediyüz (700) 
defa şu Ayeti ve Ruusu erbea isimlerini oku: 
 

6N!E6h 67#  6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#  'a%+h60!v+W   6h !N+s$O%+?+h   m68Q!W'#$/ !N6sW68!W'=
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhribûne büyûtehüm bi eydîhim 
ve eydil mü'minîne fa'tebirû yâ ülil ebsâr. Mâzerin kamtemin 
kasveratin taykel.  
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      Bu okuma işi Merih saatinde ve kamerin doğma esnasında 
olsun. Bu toprağı aynı saat içerisinde hantit ile buhurla. Sonra 
aşağıdaki dokuz harfi siyah bir kağıt üzerine katranla yaz. 
Okuduğun toprağı bu siyah kağıdın ortasına koy. Sahibinden 
tefrikini murad ettiğin kişinin üzerine bu kağıdı as. O kişi en yakın 
saatte eşinden ayrılır. 
      Siyah kağıt üzerine yazılacak harfler bunlardır: 
 

 
 

İKİ KİŞİYİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK 
      Difle dalı ve Katran ile siyah bir bez üzerine Esma-i Kameri 
ters olarak yaz. Altınada ayırmak istediğin kişilerin isimlerini yaz ve 
bu yazdığın bezi sarımsak ve kibrit ile buhurla. Buhurladıktan 
sonra bezin üzerine doksansekiz (98) defa Fil suresini oku. Bu 
bezi ayırmak istediğin kişinin olduğu yere göm. O kişi sahibinden 
ayrılır. Bu ameli Zühal saatinde yaparsın. Ama bu yazıyı sol elinle 
yaz. 
 

BİR KİŞİYİ SAHİBİNDEN AYIRMAK 
      Aşağıdaki Ayeti Kerimeyi mavi bir fitil üzerine, difle veya 
böğürtlen ağacının dalı ile dokuz (9) defa yaz. Yazdıktan sonra bu 
bezi tenkar ve harmel ile buhurla. Buhurlarkende bezin üzerine Fil 
suresini doksansekiz (98) defa oku. Bu ameli utarid saatinde ve 
tali-ın Cevza burcu esnasında yaparsın. 
      Bez üzerine 9 defa yazılacak Ayeti kerime budur: 
 

6N!E6h 67#6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# Kn6�$<!%$W ;3:# +"+8!G$W +,==�O=$w!.'#   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yevme izin yasdürun nâsu eştâtâ. 
 

İSYAN VE ZULÜM EHLİNİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK 
      Sen! İsyan ve zulüm ehlinin hepsini ayırmayı murad ettiğin 
zaman: Muhammed a.s. suresini Katranla ve difle dalı ile ayın son 
Cumartesi günü Zühal saatinde, tali-ın akrep burcu esnasında 
siyah bir kağıt üzerine yaz. Sonra yazının üzerine aynı sureyi 
harflerinin adedince oku. Okuduktan sonra kağıdı bir zira' miktarı 
yarık kamış içine koy. Kamışı ayırmak istediğin topluluğa doğru 
bulunduğun yerden işaret et. Sen! Onlara kamışla işaret ederken 
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onlar kesinlikle seni görmesin. O topluluktaki kişiler orada ayrılırlar. 
Bu amelin buhuru Hantit ve Kibrit tir. Allah c.c. tan kork! 
 

İKİ KİŞİYİ AYIRMAK 
      Allah c.c. a iteatın dışında birbirini seven iki kişiyi ayırmayı 
murad ettiğin zaman: Eski kiremit parçası üzerine Esma-i Kameri 
ters olarak dokuz (9) defa yaz: 
 

     'o/+" )uQ?6g#$"!%'� )u?6g#$"!%'� )u?6g#$"!%$. )u?6g=$�)A$.    )uQ?6g'D)�$/ )uQ?6g=
)u?6g=$v?6<  

 

Şelşâîl şevrâîl ğavrâîl sevrâîl rûfâîl vağlâîl mîhâîl. 
 

      Bu yazıyı Katran mürekkebi ve kır Diflesi dalından yapılmış 
kalem ile yaz. Yazdıktan sonra bu kiremit parçasını yumuşakça 
döv ve üzerine Esma-i Kameri ters olarak bir (1) defa oku. Sonra 
tekrar döv. Bu tozu ayırmak istediğin iki kişinin olduğu yere serp. O 
iki kişi birbirinden ayrılır. 
      Bu ameli arabi ayın son Çarşamba günü Utarid saatinde 
yaparsın. Sen yinede Allah c.c. tan kork!  
 

BİR KİŞİYİ SAHİBİNDEN AYIRMAK 
      Köpeğin omuz kemiğini alıp üzerine isteyen kişinin ve sahibinin 

ismi ile birlikte "Echezetın"  �J+9+l-�4(  ismini doksan (90) defa yaz. Bu 

ameli nahıs bir vakitte, Kamer saatinde ve tali-ın Akrep burcu 
esnasında yap. Daha sonra bu kemiği Tenkar ile buhurla. Kemiğin 
üzerine şu Ayeti Kerime leri:  
 

6N!E6h 67# 6V$-!̂ ;0:# 6N?6̂ ;0:#):#$/ @6̀ ': 'a=$E!&6()# Ya6# 60!G$I  K0!E+P 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Velasr. İnnel insâne lefî husr. 
 

Harflerinin adedince yirmibir (21) defa oku. Daha sonra bu kemiği 
istediğin kişinin evine göm. Onlar o gün ayrılırlar. Allah tan kork!  
 

İKİ KİŞİYİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK 
      Esma-i Kameri ters olarak utar üzerine herhangi bir miladi ayın 
son Şubar günü Katran ile Zühal saatinde yirmi (20) defa yaz. 
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Yazdıktan sonra aşağıdaki Ayeti kerimeyi üzerine vaki olan adetle 
2333 defa yazdığının üzerine oku. 
 

6N!E6h 67#6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# %+9$M!S'='o =$s>h$" 60!<'=6h KL!@$. Yu45 +0><$8+O # 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Tüdemmiru külle şeyin bi emri 
rabbihâ feesbehû lâ yürâ illâ mesâkinühüm. 
 

      Okumanın sonunda da bir defa şöyle dersin: 
 

 +�4A+-):# =$s�W'#   ;@':6# #%4�$I!h6# ']$I$h!"'()#       +t>0'̀ +W >V6r):# 6�W60)̀ 6B !V6< =�¼68$P 
)a'D4o$/ )a'D4o $V!?$h 

 

Eyyühel mülükül erbeatü ibasû ileyye hadîmen min ifrîtil cinni 
yüferriku beyne fülân ve fülân. 
 

      Sonra bu yazıyı su ile silip, ayırmak istediğin kişiye bu suyu 
serp. Onlar en kısa zamanda birbirlerinden ayrılırlar. Allah tan kork 
 

BİRLEŞMEDEN EVVEL AYIRMAK 
      Sen! Bir araya gelmeyi düşünen ve birleşmeyi murad eden iki 
kişiyi, birleşmeden önce ayırmak istersen; Örneğin sapık ehlinden 
bir erkeği Allah a iteat eden saliha bir kadınla nikahtan men etmek 
istersen ve bunu talep ettiğin zaman; Aşağıdaki Ayeti Kerimeyi 
harflerinin adedince mavi bir kağıt üzerine, tali-ın Cedi burcunda 
ve Merih saatinde yaz. Yazdıktan sonra yazdığını Hantit ve Kibrit 
ile buhurla. Kağıdın üzerine Esma-i Kameri üzerine vaki olan 
adetle 5307 defa oku. Sonra kağıdı kadının üzerine as. Aralarında 
nikah tamamlanmaz ve ayrılırlar. Ayeti Kerimenin harflerinin adedi 
36 dır. Yani bu Ayeti mavi kağıt üzerine otuzaltı (36) defa yaz: 
      Yazılacak Ayeti Kerime budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lâ ta'zimû ukdeten nikâhı hattâ 
yebluğal kitâbü eceleh. 
 

İSYAN VE FESAT EHLİNİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK 
      Allah c.c. ın aşağıdaki Ayeti Kerimesini Şubar günü, tali-ın 
Cevza burcu esnasında ve Zühal saatinde kurşun bir levha 
üzerine yaz. Bu Ayetin sonuna murad ettiğin kişilerin ve 
annelerinin isimlerinide ekle. Sonra Kurşun levhayı Difle katranına 
batır ve levhanın üzerine harflerinin adedince Dehruşiye azimetini 
oku. Daha sonra bu levhayı sahibi bilinmez bir kabre defnet. Kendi 
ecli için işlenen bu amelden dolayı sahibi ayrılır.  
      Kurşun levha üzerine yazılacak Ayeti Kerime budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Fekutıa dâbirul kavmillezîne 
zalemû vel hamdülillâhi rabbil âlemîn. 
Sen! Yinede Allah c.c. tan kork. 
 

GÜNAHKAR VE FESAT EHLİNİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK 
     Yeşil bir kağıt üzerine tali-ın Sünbüle burcu esnasında ve Zühal 
saatinde, aşağıdaki Ayeti Kerimeleri ayırmak istediğin kişilerin isim 
leriyle birlikte yaz. Yazdıktan sonra kağıdın üzerine Esma-i Kameri 
üzerine vaki olan adetle 5307 defa ters olarak oku. Kağıdı Tenkar 
buhuru ile buhurla. Sonra bu kağıdı o günahkar ve fesat kişilerin 
bulunduğu yere göm. O kişiler o gün ayrılırlar. Sen! Allah c.c tan 
kork! Hak etmiş olan kişilere yap. 
      Yazılacak Ayeti Kerime budur: 
 

6N!E6h 67#  6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#      =$s>h$" 60!<'=6h KL!@$. �u45 +0><$8+O   #%+9$M!S'='o
'(m$0+W $<Y(6# $E!N+s+365=    !N+s$O%+?+h 'a%+h60!v+W !N6sW68!W'=6h  $H636<![+-):# m68!W'#$/ 

=$W #/+06M$w!B='o 6"=$G!h'()# @6:/4#�u45 @'A$B �7# 'a='5$/ +¡=$W>0:# +e/+")n$O   



 ŞUMUSUL ENVAR VE KÜNÜZÜL ESRAR  ---------------------------------------- 371 

)a'D4o$/ a'D4o #�0W68$w)b+< KL!@$. 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Tüdemmiru külle şeyin bi emri 
rabbihâ feesbehû lâ yürâ illâ mesâkinühüm. Yuhribûne 
büyûtehüm bi eydîhim ve eydil mü'minîne fa'tebirû yâ ülil 
ebsâr. Tezrûhür riyâhu ve kânallâhü alâ külli şeyin muktedîrâ. 
fülân ve fülân. 
 

HEYMİS SAYİBİ DİYE İSİMLENEN TEFRİK 
     Bu şanın erbabı yanında Heymis sayibi diye isimlendirilen tefrik 
hakkındadır. Bunu bazı kere Ebu Abdullah bin Ruhaba kullanırdı. 
Sapık ehli ve masiyyetin hepsinin arasını bununla ayırırdı. Veya 
erkek ve kadın arasında kullanırdı. Öyleki, kadın erkeğe müstehak 
değil veya erkek kadına müstehak değil. Ahkamı şeriyyeye caiz 
olan vech üzere kullanırdı. 
 

      Bunun için: Arabi ayın son Cumartesi günü siyah kağıt üzerine 
Zühal saatinde Zilzal suresini dokuz (9) defa yaz ve kağıdın 
üzerine Esma-i Kameri harflerinin adedince 42 defa ters olarak 
oku. Okuduktan sonra kağıdı Tenkar ile buhurla. Ama tefrikini 
istediğin kişilerin ve annelerinin isimlerinide kağıda yaz. Sonra bu 
siyah kağıdı sahibi bilinmeyen müsliman mezarlarından birine 
defnet. O kişiler birbirlerinden en kısa zamanda ayrılırlar.  
 

      Bu bölüm daha önce defalarca adı geçen Ebu Abdullah bin 
Ruhaba tarafından kullanılmış ve bu meseleden istifade edilmiştir. 
 

      Ey Talip! Senin bu kitapta olan meseleyi caiz olan vech 
üzerine, ancak Allah Teala nın iteatinde kullanmak caizdir. Sen! 
Zulüm ve hattı tecavüzden sakın. Bu meseleyi kötülükte kullanır 
isen, tesirli olmaz. Allah tan korkulduğu şekilde kork.  
      Esma-i Kamer in harflerinin adedi: 42 dir. 
      Esma-i Kamer in cümeli kebir adedi: 5307 dir. 
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Y  İ  R  M  İ  D  Ö  R  D  Ü  N  C  Ü      B  Ö  L  Ü  M 

 

KAĞIDI ÇEVİRMEK HAKKINDA 
      Ey Talip! Sen bilki; Bu bölümde senin için hamele-i Kuran'a ve 
misafirlere bu sanatı yardım etmek için koydum. Bu sanat kağıdı 
paraya çevirmektir. Bu sanata sahip olun ve balını yalayın. Şahit 
olanlardanda sormayın. 
 

KAĞIDI GÜMÜŞE ÇEVİRMEK 
      Kağıdı Gümüşe çevirmeyi murad ettiğin zaman Allah c.c. rizası 
için 24 gün oruç tut. Arpa ekmeği ve zeytinyağı ile iftar et. Her farz 
namazın arkasındanda aşağıdaki azimeti yüz (100) defa oku. 
Onbeşinci (15.) gün (Bu 15. gün Pazar gününe denk gelecek) 
olduğunda Kastalü buhurunu yakarak azimeti bin (1000) defa oku. 
Hadim başının üzerine beyaz bir kuş şeklinde iner. O zaman bilki 
hacetin yerine gelmiştir. Bundan sonra kağıdı çevirmek istediğin 
zaman, hergün kağıttan yüz evkiye miktarı kesip, kağıdı secca 
denin altına koy. Üzerine yüz defa mezkur azimeti oku. Buhur 
olarakta Kastalü buhurunu yak. Hacetin yerine gelir. Allah yolunda 
olan ey kardeş! Sen bunu alçaklara öğretme!  
      Okunacak azimet budur: 
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Aksemtü bil esmâ-ir rabbâniyyeti berbûsetın ve avcûrin ve 
şertâhîlin ve azrûdin ve hüvellezî tekelleme bihi yûşa' bin nûn 
illâ mâ ecibtenî eyyühel hadîmü ve beddelet hâzihil 
kâğıdiyyeti fıddaten hâlisaten alâ darbil emîri bi hakkil hâzihil 
esmâ-illeti tekellemte bihâ aleyke. 
 

KAĞIDI ALTINA ÇEVİRMEK 
      Kağıttan iki adet dinar gibi kes. Bunların üzerine Sure-i Kevseri 
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yazıp, kağıtları sağ elinin içine koy. Neddü esved ve Lüban ile 
buhurlayarak üzerine Sure-i Kevser'i bin (1000) defa oku. Ama her 
yüz (100) defada bir kere şöyle de;  
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Âhin âhin şerhîlin ve berhûdin ve nûdecin ve askîran ifalû 
eyyühel hadîmi mâ emertiküm min tebdîli hâzel kâğıdı 
zeheben bi hakki şerhîlin. 
 

      Ondan sonra sen nida et. Elini açtığında hacetini Allah c.c. ın 
izniyle değişmiş olarak bulursun. 
 

KAĞIDI ÇEVİRMEK 
      Kağıttan dört dirhemlik kesip, her kağıdın üzerine Ğazali 
meselesi yaz. 
 

E  J C 
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Vefkin etrafınada aşağıdaki azimeti yaz. Kağıtları mavi bir bezin 
içine koyup, bezi yeşil ipek iple bağla. Üzerine 900 defa oku ve 
keseyi elinin içine sakla. Sonra keseyi suya at. Bir saat beklettikten 
sonra, keseyi sudan al ve aç. Hacetini değişmiş olarak bulursun. 
Vefkin etrafına yazılacak ve okunacak azimet budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Nahnü halaknâhüm ve şedednâ 
esrahüm ve izâ şi'nâ beddelnâ emsâlehüm tebdîlâ. Ve 
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bersuâtın ve yâ dehmûraşîn ecîbû bi hakki şâlin şâlin 
sabrûsâtın akmekîrin şa'şâlin şermûdin ve takafin. 
 

      Bu amelde oruç ve halvet yoktur. Buhuru ise Duhun sakızıdır. 
Allah Teala hazretleri doğruya muvaffak kılıcıdır. 
 

DERİYİ ALTINA ÇEVİRMEK 
      Kırmızı deriden dinar gibi kesip, deriyi sol elinin içine koy. Yedi 
gün halvette oruç tuttuktan sonra, derinin üzerine azimeti beşyüz 
(500) defa oku. Okurkende Lübani zeker ile buhurla. Bu amele 
Salı günü başla. Azimeti hergün sol elinin içine yazar ve iftar 
zamanında azimeti yalayarak iftar edersin. Azimet Ayetel Kürsi ve 
şu Esmalardır: 
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 �@6A$I):#$%+X$/ =$-+s4�)̀ 6̂  +e+l+[$W'($/ $�!"'()#$/ 6�#$%$-;E:#):#+N?6�$I 
 =·?�~61 =�M$X'� +e%4A6M)j'# K�6:=$-$< K"%+M!?$X Kº)A$.%+-$& Kc='Z!-$1 Ky?6&#$8!-$̂

=�G6:=$P  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyul 
kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîs 
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 min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel 
arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. 
Hamdânîsin semtâlin nemûşelhın heybûrin memâlitın 
akbilûhü zeheben sikkiyyen hâlisan. 
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      Beşyüz (500) kere okuduktan sonra elini aç. Hacetini değişmiş 
olarak bulursun. Derimki; İyilerin sırrı tırnaklarda yazılıdır. 
 

KAĞIDI ÇEVİRMEK 
      Kağıttan dört dirhemlik kes. Mavi bez veya kağıt üzerine 
azimeti yazdıktan sonra, kesmiş olduğun kağıtları yazdığının içine 
koy. Bunu sağ elinin içine sakla. Bu esnada kırk (40) defa azimeti 
oku ve Lübani zeker ile buhurladıktan sonra bunu suya atıp, suda 
bir müddet beklet. Sudan çıkardığında hacetini Allah Teala nın 
izniyle değişmiş olarak bulursun 
      Yazılacak ve okunacak Azimet budur: 
 

$1 KC=$1+< Kc=$B KJ/+0!?'Z6h KC/+0$h Kc%+I!E$< Kc=$I$w KC=$.!0   K¥$8Q!36B$/
)a/+0$<![+O=$< #%4A$I)o6# 

 

Sâmin serûmin bitayrûbin âlin müteâlin mesûlin berşâmin ve 
ındeşin ifalû mâ tü'merûn. 
 

KAĞIDI ÇEVİRMEK 
Ğazali meselesi beyaz bir bez üzerine yaz. Vefkin etrafınada şu 
Ayeti Kerime yi yaz. 
      Vefkin etrafına yazılacak Ayeti Kerime budur: 
 

6N!E6h 67#  6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#    !l$8$.$/ !N+X=$3)b'A$P +V!9$&    #'�6#$/ !N+X$0!1'# =$&
 �DW68!M$O !N+s':='�!<'# =$3):;8$h =$3)�6.  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Nahnü halaknâhüm ve şedednâ 
esrahüm ve izâ şi'nâ beddelnâ emsâlehüm tebdîlâ. 
 

      Ğazali meselles budur: 
 

E J C 
L jk N 
� ( 3 
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      Yazdıktan sonra içine 50 tane kağıttan bir tanede sikkeli 
dirhem koy ve bunu siyah ipek iple bağlayıp, Lüban ilede buhurla. 
Sonra kesenin üzerine aşağıdaki azimeti 600 defa oku. Azimeti 
okurkende Hercan sakızı ile buhurla. Okuduktan sonra bu 
kağıtların sikkeli dirheme döndüğünü görürsün. 
      Okunacak Azimet budur: 
 

K|=$W!0$. !V$<=$< KdW6d$B Kº)A$.%+-$& K8!3$X%+&$/ K̄ =$1!0$h  
 

Bersâğın ve nûhendin nemûşelhın azîzin mâ men şeryâtın. 
 

MİSAFİRLERİN AZIĞI 
      Kağıttan dört dirhem kesip bu kağıtlarla beraber sikkeli dirhemi 
sağ elinin içine koy. Sonra üzerine 600 defa azimet et. Hacetini 
Allah c.c. ın izniyle değişmiş olarak bulursun. 
 

MİSAFİRLERİN AZIĞI 
      Kağıttan dört dirhem kesip, kağıtlarla beraber sikkeli dirhemi 
sağ elinin içine koy. Havlan ile buhurlayıp, üzerlerine 900 defa  
 

  K�?6.!0$h=$W   +B$/ Kc='Z!-$1 >�$96h )u6M)j'#  K"=$s!-$. Ku!O$%!I$O$/ K% $& Kº)A$.%+-
0$<![+O=$< #%4A$I)o6#ُ)a/ 

 

Yâ berşîkın akbil semtâlin ve ûcin ve ta'vetlin şemhârin 
nemûşelhın ifalû mâ tü'merûn. 
isimleri okursan, elini açtığında hacetini değişmiş olarak bulursun. 
 

MİSAFİRLERİN AZIĞI 
      Kağıttan sekiz dirhem kes. Kağıtları sol elinin içine koyup, yedi 
bin (7000) defa şu Azimeti oku: 
 

  K"=$s!-$.    $<$/ KJ/+0!?'{ K̄ %4�='o$/ Kk$0!-$. Kq$.%+&$/  KJ%4�= Kq65=$M!.'#
$E)j'#   :# 6C=$E)j'=6h !N4~!?'A$B +�!-    !0�EQ:# 6C=$EQ)j'()=6h >0>E   #%Q4A$I)o6# 6];?6&=$W

)a/+0$<![+O=$<  
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Şemhârin ve nûşebin şemraın ve fâğûğın tayrûbin ve mâ 
ğûbin eşbâkibin aksemtü aleyküm bi aksâmis sırrı bil aksâmis 
süryâniyyeti ifalû mâ tü'merûn. 
 

      Bu amelin buhuru Hercan sakızıdır. Okumayı tamamladığında, 
hacetini değişmiş olarak bulursun. Bunda oruc ve halvet yoktur. 
 

MİSAFİRLERİN AZIĞI 
      Ey Talip! Kağıttan kırk (40) dirhemlik kesip, kırmızı keten bir 
bez üzerine aşağıdaki azimeti yaz. Yazdıktan sonra, kestiğin 
kağıtları bezin içine koyup, bezi mavi ipek iple kese gibi bağla. 
Ama kağıtların yanında bir tane sikkeli dirhem olsun. Kesenin 
üzerine; 

  ¢  X X  ٨ا ل J  

Bununla beraber azimeti okuduktan sonra, keseyi Cavi ve Kastalü 
ile buhurlayıp suya at. Bir müddet sonra sudan çıkar. Hacetini 
değişmiş olarak bulursun. Bu amel oruçsuz ve halvetsiz yapılır. 
      Okunacak Azimet budur: 
 

!0$. K�?6h!0$B Kº)A$. %+-$& Ku$s!-$. K¥=$h!0$X)a/+0$<![+O=$<#%4A$I)o6# Kl=$<  
 

Herbâşin şemhelin nemûşelhın arbîtın şermâdin ifalû mâ 
tü'merûn. 
 

KAĞIDI GÜMÜŞE ÇEVİRMEK 
      Kağıttan kırk dirhemlik kes. Kırmızı keten bez içine kestiğin 
kağıtları ve bir tanede sikkeli dirhem koyup, Nire ipi ile bezi kese 
gibi bağla. Dehruşiye azimetini okuyup, sonundada şöyle de: 
 

�];�6o $86�='~):# +q6A)j'# Kc='j%+h =·?6X#$0$. K¥%+-'~!?'5'#  
 

Ekeykemûşin şerâhiyyen bûkâlin aklibül kâğıda fıddaten. 
 

      Sen! Üzerine zikrettiğimiz gibi şöyle azimet edersen; 
 

 
 

okurkende Lübani zeker buhurunu yakarsın. Kağıtlar Allah Teala 
nın izniyle halis Gümüş'e döner. 
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KAĞIDI ÇEVİRMEK 
      Kağıttan on dirhemlik kesip eline al. Üzerine Sure-i Şems'i ve 
aşağıdaki İbrani isimleri ikibin (2000) defa oku. Okuma esnasında 
Kastalü buhurunu yak. Muhakkakki kağıtlar değişir. Bu amel 
oruçsuz ve halvetsiz yapılır.  
      Okunacak İbrani isimler budur: 
 

Kº)A$.%+-$& K±='5!0$h Ky'A$�!0'5 KL='{%4: K,%+-+. 
 

Şumûsin lûtâin kerdalesin berkâzın nemûşelhın. 
 

KAĞIDI GÜMÜŞE ÇEVİRMEK 
      Kağıttan iki dirhemlik kes. Bu kağıtlarla beraber, bir tanede 
sikkeli dirhemi sol elinin içine koyup, üzerine 4000 defa şu isimleri: 
 

        6¡=$W>0:# 6]$I$h!/$2=$W Kq)5'# Kq!.'# K̄ %4̀ !?'{$/ K̄ %4�='o$/ K"%+M!?$X Kº)A$.%+-$&
    ;�6o $86�='~):# #%+M6A)j'# 6t$"!2'()# $J%4b!I$W'=$W$/    =�O%+I!?$.$/ =�O%+-$X >�$96h �]

=�O%+X!0$h$/ 
 

Nemûşelhın ve fâğûğın ve tayfûğın eşbin ekbin yâ zevbeatir 
riyâhı ve yâ ya'kûbel ezrakı aklibül kâğıda fıddaten bi hakki 
hemûten ve şeyûten ve berhûten. 
 

oku. Okuma esnasında Neddül esved ve Lübani zeker buhurlarını 
tüttür. Bunlardan bir taneside yeterlidir. Okuma tamamlandıktan 
sonra, hacetini değişmiş olarak bulursun. 
Ey Kardeş! Sen bilki; Bu kesmeler, bunlardan suya attıkların helal 
olup, bunun üzerine ittifak olunmuştur. Zekat ve öşrü verilmeyen 
maldan zannettiğim, suya atmadığın şeyde ittifak olunmamıştır. 
Allah c.c. dediğimize vekildir. Sen anla! İrşad olursun. 
 
 
 
              Yirmidördüncü bölüm ün sonu. 
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Y  İ  R  M  İ  B  E  Ş  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M 

 

TERBİ'ATIN NEVİLERİ 
 

BİRİNCİ TERBİ' 
      Mavi bir kağıt üzerine Çarşamba günü Utarid saatinde ve tali-
ın Mizan burcu esnasında doksan (90) defa şu Ayetleri yaz: 
 

6N!E6h 67#  6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#        6R6h 'c$d$& $H6-':=$I):# >J$" 4uW6d!3$w': +R;&6#$/
    'a%4~$w6: $�6M)A'j @'A$B +H6<'()# +¡/�0:#      Ka=$EQ6A6h $VW6"6nQ!3+-):# $V6< 

»@6h$0$B    60+h+2 @6̀ ': +R;&6#$/ KH6M+<         �]Q$WT !N+s': !V4~$W !N':$/'# $H6:;/'()#  )a'#
 'u?6g#$0!16# @63$h +[$-'A+B +R$-'A!I$W*  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve innehü letenzîlü rabbil âlemîn. 
Nezele bihir rûhul emîn. Alâ kalbike litekûne minel münzirîn. 
Bi lisânin arabiyyin mübîn. Ve innehü lefî zübüril evvelîn. 
Evelem yekün lehüm âyeten en ya'lemehü ülema-ü benî İsrâîl. 
 

      Yazdıktan sonra kağıdı Hasalban ile buhurlayıp, bakire bir kız 
çocuğunun elbisesi parçasının içine koy. Beyaz veya mavi renkli, 
çift ibikli, bacakları ve gagası sarı, hayaları çıkmış bir Horoz'un 
kanadına yazdığını bağla. Pazartesi günü güneş doğmadan önce 
Horozu şüpheli mekana sal. Sende o esnada Şuara suresini oku. 
Horoz mal gömülü yere gidip, kanatları ile yere vurur, gagası ve 
ayakları ilede yeri deşeler. Eğer, bu alameti görürsen bilki! Orada 
hazine vardır. Allah tealaya hamdet ve orayı kaz. Horoz hiçbirşey 
yapmazsa orada hazine yoktur. 
 

İKİNCİ TERBİ' 
      Bir kağıt üzerine zaferan ve gülsuyu ile Sure-i Rahman'ı yaz. 
Yazdıktan sonra kağıdın üzerine 300 defa Şems suresini oku. 
Okurkende meyatü saile, lübani zeker, neddül esved ve kastalü 
buhurlarını yak. Pazar günü Kamer saatinde o şüpheli mekanda 
kağıdı at. Kağıt uçar ve hazinenin üzerine düşer. Eğer kağıt uçmaz 
ise o mekanda hazine yoktur.  
      Ey Talip! Bu sırrı iyi anla! İrşad olursun. 
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ÜÇÜNCÜ TERBİ' 
      Feceşin sezhazin hatemini beyaz tenli, sarı saçlı, mavi gözlü 
bir çocuğun avucuna yazıp, Kizbere ilede buhurla. Bu ameli tali-ın 
Hut burcu esnasında ve Utarid saatinde yap. 
 

      Şüphe edilen mekana çocukla birlikte gidip, çocuğu o mekana 
sal. Çocuk mekanda dolaşırken, sende Cin suresini oku. O çocuk 
hazinenin üzerine geldiği zaman eli ile yere vurur. Sen bilki! Define 
oradadır. Feceşin sezhazin hatemi budur: 
 

N R � � � L H 
H N R � � � L 
L H N R �  � � 
� L H N R � � 
� � L H N R � 
� � � L H N R 
R � � � L H N 

 
DÖRDÜNCÜ TEBİ' 

      Feceşin sezhazin hatemini zaferan ve gülsuyu ile bir levha 
üzerine yaz. Yazdıktan sonra levhanın ortasına bir bıçak çak. O 
bıçağı yedi renk (Sarı, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, gri ve siyah) 
ipek ipler ile bağla. Bağladıktan sonra levhayı Cavi ve Lüban 
buhurlarını tüttürerek, levhayı iplerinden tut ve Yasin suresini 
okumaya başla. Levha dönerek definenin üzerinde durur. 
 

BEŞİNCİ TERBİ' 
      Bir tabağa tali-ın Seretan burcu esnasında ve Kamer saatinde 
Vakıa suresini yaz. Yazıyı su ile silip, içine Buğday koy. Tabağa x 

ayının  gecesi yıldızlara yıldızlat. Sure-i Şems'i 
okuyarak şüphe ettiğin mekana buğdayları serp. Serptikten sonra 

o mekanı o gün terk et. Sonra  @j\G  ? >E  defa, o mekanda hazine 
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varsa, o buğdaylar hazinenin üzerinde toplanırlar. Eğer o mekanda 
hazine yoksa, serptiğin gibi kalır. 
 

ALTINCI TERBİ' 

      Sure-i Mülk'ü  defa bir tabağa yazıp yazıyı su ile 
sil. Suyun içine bir miktar Kizbere koy. Bu ameli tali-ın Sünbüle 
burcu esnasında ve Zühre saatinde yaparsın. Şüphe edilen 
mekana geceleyin git. Rahman suresini okuyarak, Kizbereleri 
şüpheli mekana serp. Ertesi güne kadar orada bırak. Ertesi gün o 
mekana gel. Eğer hazine varsa kizbereler hazinenin üzerinde 
toplanır. Eğer orada define yoksa kizbereler senin serptiğin gibi 
kalır.  
 

YEDİNCİ TERBİ' 
Yumurta üzerine Esma-i Kameri  yaz. Yumurtayı şüpheli 

mekana bırak.  buhuru tüterken Esma-i Kameri oku. O 
yumurtalar definenin üzerinde toplanır. Ama bu ameli 

saatinde yaparsın. 
 

SEKİZİNCİ TERBİ' 
      Bir tabağa Feth suresini  x  ه/ـ ا ه/ـ   . و   saatinde yaz. Tabağın 
içine Harmel koy. Daha sonra Çarşamba gecesi seher vaktinde 

harmelleri şüpheli mekana serp ve xد x  oku. Eğer 
o mekanda define varsa harmeller definenin üzerinde toplanırlar.  
 

DOKUZUNCU TERBİ' 

       saatinde Esma-i Kameri okuyarak zeytin 
dallarına Dehruşiye azimetini yaz. Yazarkende Kastalü buhurunu 
tüttür. Daha sonra dalları şüpheli mekanda yere bırak. O dallar 
hareket edip, tam definenin üzerinde dururlar. 
 

ONUNCU TERBİ' 
      Şems suresini cam bir tabağa  saatinde 

 defa yazıp yazıyı gülsuyu ile sil. Suyun içine bir miktar 
Buğday koy ve Çarşamba gecesi şüphe edilen mekana bu 
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buğdayları serp. Serperkende Şems suresini okuyup, Lübani zeker 
ile buhurla. İkinci günün sabahına kadar orada bırak. O sabah 
mekana gittiğinde buğdayları hazinenin üzerinde toplanmış olarak 
görürsün 
 

ONBİRİNCİ TERBİ' 
      Ekşi bir Nar dalına  ¢ saatinde zaferan ve gülsuyu ile 

Esma-i Kameri yaz. Bu saat nesneleri hareket ettiren en efdal saat 
tir. Daha sonra Nar dalının üzerine bin (1000) defa Cin sure sini 
oku. Okurkende Anber, Neddül esved ve Lübani zeker buhurlarını 
tüttür ve dalı buhurla. Şüpheli mekanda o Nar dalını bırak. Dal 
definenin olduğu yere gidip, ani bir duruşla durur. Bilki! Hazine 
oradadır. 
 
 
      Yirmibeşinci bölüm olan ''Terbiat'ın nevileri'' isimli bölüm Allah 
c.c. ın izniyle tamamlanmıştır. 
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Y  İ  R  M  İ  A  L  T  I  N  C  I      B  Ö  L  Ü  M 

 

HATF 
 

BİRİNCİ NEVİ 
 

    +&$/ KJ/+0'Z!?$. Kº)A$.%+-$& =·?6X#$0$. K¥%+-'~!?'5   K¥$l#$0$h=$W Kl/+0!?$h$/ Ķ %
6:!0>v$1%4b!I$W @$"!2'()# $J636<68!v$W !t@ 6�)Z$v):# @6o 

 

Keykemûşin şerâhiyyen Nemûşelhın şeytarûbin ve nûhın ve 
beyrûdin yâ berâdeşin sehhirlî Ya'kûbel ezrak yahdiminî fil 
hatf. 
 

      Bu azimeti Pazartesi gününden başlayarak yedi gün boyunca 
her farz namazın arkasından Bin (1000) defa oku. Yedinci gün 
olan Pazar günü Lüban buhurunu yakarak, azimeti binlerce defa 
oku. Hadim senin yanına gelir. Hadime getirmeyi şart koş. O 
hadim hergün için sana on kağıt getirir. Allah tan c.c. kork! 
 

İKİNCİ NEVİ 
 

KJ/+0'Z!?$.K¥%+-$.!0'o Kl%+3$h Ke='{%4: K̈ 5'# Kq!.'# Kº)A$.%+-$&  
 

Şeytarûbin nemûşelhın eşbin eksin lûtâhin benûdin 
ferşemûşin. 
 

      Bu esmaları Arabi ayın ilk Pazar gününden başlayarak dokuz 
(9) gün boyunca, her farz namazın arkasından dokuzyüz (900) 
defa oku. Onuncu gün insanlardan uzak boş bir mekana çık ve 
esmaları 5000 defa oku. Okurken misk ve kastalü buhurlarını yak. 
Hadim senin yanına gelip, sana bir dirhem verir. Hadime bir şey 
getirtmek istediğin zaman, o dirhemi çevir. Hadim yanına gelir ve 
hacetini giderir. Allah c.c.c tan kork!  
 

ÜÇÜNCÜ NEVİ 
      Şu Esmaları 100.000 (Yüzbin) defa oku. 

      !B'# Kq)5'# Kq!.'# Kl%+X$/ K̄ %4�='o$/ K¥%+s!-$.$/ K¥/+0$h  K¥='j!0$h=$W )u$r
K̄ %+S$/ K|#$0!-$B >�$96h 6l%+s$?):# 'c=$< !�'Z!P#$/  
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Berûşin ve şemhûşin ve fâğûğın ve hûdin eşbin ekbin a'cel yâ 
berkâşin vahtaf malel yehûdi bihakki amrâtın ve sûğın. 
      En sonundada şöyle de: 
 

'5 6c=$< !�'Z!P#$/ K¥='j!0$h=$W )u>r$B#'n  
 

Accil Ya berkâşin vahtaf mâlı kezâ. 
Okumayı tamamladıktan sonra, Kastalü buhurunu yakarak orada 
yat. Hadim yanına gelir ve baş ucuna dikilir. Sana gümüşten bir 
dirhem verir. Sen Yahudiden kimin malını istiyorsan, o dirhemi 
yere at. Hadim o malı sana getirir. Allah c.c. tan kork! 
 

DÖRDÜNCÜ NEVİ 
 

K¥%+-!?'5 K¥%+<!0$h Kq$O'# K¥/+0$s!3$1 
 

Senherûşin etebin bermûşin keymûşin 
      Bu esmaları 600.000 defa oku. Her bin (1000) kerenin başında 
da şöyle de: 
 

K¥=$-$X!"$l=$W !�'Z!P6# 
 

Ihtaf Yâ Derhemâşin 
      Veya denildiki her binin (1000) başında şöyle de: 
 

#'n'5$/ #'n'5 6c=$< !�W60)̀ 6I):# $¥%+-!X$l=$W 
 

Yâ Dehmûşel ifrît mâlı kezâ ve kezâ. 
 Lübani zeker ve Neddül esved ile buhurla. Adet tamamlanmadan 
gizlenen şey iki elinin önünde hazır olur. Bu ameli on (10) gün oruç 
tuttuktan sonra yaparsın. Allah Teala dan hakkı ile kork!  
 

BEŞİNCİ NEVİ 
 

     $/ K̄ %4�='o$/ K̄ %4:$/ K̄ %+S$/ K¥%+M!W$l$/ Kc=$-!X$l    'uQ$r$I):'# K̄ %Q4̀ !?'{
!P#$/ 6]'A6E)A6E):# +q6̂ =$S )a%+-!?$<=$W!�'Z 6R6h $�+O!0$<'# =$<  
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Dehmâlin ve deybûşin ve sûğın ve lûğın ve fâğûğın ve 
tayfûğın elacele yâ meymûn sâhibül silsileti vahtaf mâ 
emertüke bihi. 
 

      Bu esmaları 7000 defa oku. Her binin (1000) başında şöyle de: 
 

"=$3W6l ']'g=6< a'D4o !V6< 6�)Z$v):=6h )a%+-!?$<=$W 'u$r$I):'# =�̂ #$%):'#  
 

Elvâhan elacele yâ meymûn bil hatfi min fülân miete dînâr 
 

      Bu esmaları okurken Kastalü ve Sandalı ahmer buhurlarını 
yak. Okuma tamamlandığında hadim sana içinden geçirmiş 
olduğun malı getirir. Allah c.c. tan kork! 
 

ALTINCI NEVİ 
 

     !"=;?YZ:# 'a%+-!?$<$/ !l$%!1'()# 'a%+-!?$<    'a%Q+-!?$<$/ @6h=$9;E:# 'a%+-!?$<$/
       $96h #�"=$3W6l #'n'5 6�)Z$v6h !�W6"='̀ $I):# =$s�W'# #%4A$-!B6# !t$"!2'()#   Ke%Q4: >�

 $& Ke%+-$&       @6:!0>vQ$1 KN?6b'A!�$<$/ =$?6X!0$h=$W K̄ %4̀ !?'{$/ Kl/+0!?$B$/ Kº)A$.%+-
6�%4A+-):# 6e6n$X 

 

Meymûnel esved ve meymûnet tayyâr ve meymûnes sehâbi 
ve meymûnel ezrak ı'melû eyyühel afârît bi hatfi kezâ dînâran 
bi hakki lûhin nemûhin nemûşelhın ve ayrûdin ve tayfûğın yâ 
berhiyâ ve meşlekîmin sehhirlî hâzihil mülûk. 
 

      Bu azimeti kırk (40) gün her farz namazın arkasından beşyüz 
(500) defa oku. Her okumadan öncede Neddül esved ve Lübani 
zeker buhurlarını yak. Kırk gün tamamlandığında gece yarısı 
azimeti okumaya devam et. İfritler senin önünde hazır olurlar. Sen 
o ifritlerle haberleşmeyi şart koş. Onlar senin hacetini yerine 
getirirler. Allah tan kork!  
 

YEDİNCİ NEVİ 
 

 Kº)A$.%+-$&$< �t6"#$%'{ K"%+?$X@6w$B='{ @':6# )u6M)j'# !0$-!̂ '#=$W 'u$r$I):'# Ku$U!d 
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6�)Z$v):=$h @63!<68!P#$/  
 

Nemûşelhın heyûrin tavârikun mezcelin elacele Yâ Ahmer 
akbil ilâ tâatî vahdimnî bil hatfi. 
 

     Bu esmaları oruçlu olarak on (10) gün müddetle her farz 
namazın arkasından bin (1000) defa oku. Onbirinci (11.) gün Misk, 
Havlan mekki ve Lübani zeker buhurlarını yakarak azimeti 
okumaya başla. İçinden Ahmer'in hatf etmesini geçirirsen, hadim 
senin kucağına bir dirhem atar. O dirhemi al ve neyi kaçırmak 
istiyorsan, dirhemi oraya at. Hadim istediğini yerine getirir. Allah 
c.c. tan kork!  
 

SEKİZİNCİ NEVİ 
Bir dirhemin veya dinarın birinci yüzüne Deymusan   @j§�q:,-\+E ikinci 

yüzüne Şeymusan   @§�q:,-#j+�  yaz. Sonra Dirhemi secdedeki alnının 

altına gelecek şekilde koy. Bunun üzerine ikiyüz rekat namaz kıl. 
Her rekatta Fatiha suresini ve yüz (100) defa şu Ayeti oku: 
 

6h!E6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N $�!?'5 @6&6"'# >J$" +N?6X#$0!h6# 'c='j)�6#$/ 
# 6@!9+O':$/'# 'c='j @$O!%$-):6<![+O !N @6M)A'j ;V6�$-)Z$?6: !V6~':$/ @'A$h 'c='j !V

+X !0+G'o 60!?YZ:# $V6< �]$I$h!"'# )n$v'o 'c='j'A$B )u$I!U# ;N4� $�!?':6# ;V �u45 @
$U$M+B!l# ;N4� �¦!d+U ;V+s!36< Ku;V+s  =�?!I$1 $�$3?6O)�$W 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izkâle ibrâhîmü rabbi erinî keyfe 
tuhyil mevtâ kâle evelem tü'min kâle belâ ve lâkin liyetmeinne 
kalbî kâle fehuz erbeaten minet tayri fesurhünne ileyke 
sümmecal alâ külli cebelin min hünne cüzen sümmed uhünne 
ye'tineke sa'ya. 
 

      Her iki rekatta selam verdiğinde "Ya  Dehmusan" diye yüz defa 
söyle ve Lübani zeker ilede buhurla. Adedi tamamladığın zaman 
Yekter ile buhurlayıp, o mekanda uyu. Uyandığında Dirheme bak. 
Onu bu yazının yerinde matbu olarak bulursun. Bir malı celb 
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etmeyi murad ettiğin zaman, bunu o malın içine atıp yazdığını 
okursun. Senin için o mal celb olur. 
 

DOKUZUNCU FASIL 

      Bir Dirhem al ve dirhemin birinci  yüzüne Berkaşin  ]��@4u-&+0  ikinci 

yüzüne Sermuşin  ��q:a-&+_  yaz. Ama bu ameli acemi aylardan 

Ocak ayının son Çarşamba günü yaparsın. Sonra bu dirhemin 
üzerine onbin (10.000) defa "Dehruşiye" azimetini okursun. Her 
bin tamamlandığında dirhemi sikkeli olarak bulursun. Bu fakirler 
için makbüldür. Bu dirhemi herhangi bir mala atarsan, hadim o 
malı sana celb eder. Sen! Yinede Allah c.c. tan kork! 
 

ONUNCU NEVİ 
     Bir Dinar al ve dinarın birinci yüzüne Şeyran  ({&-#+�  ikinci yüzüne 

Deymuşin  ��q:,-\+E  yaz. Yirmidört (24) rekat namaz kıl. Her rekatta 

Fatiha dan sonra Esma-i Kamer'i oku. Sen o namazın kılınış 
şeklinden sual et. Her iki rekatta selam verdiğinde Neddül esved 
ve Meyatü saile ile buhurla. Ama sen bu ameli Muharrem ayının ilk 
Pazartesi gecesi yap. Adedi tamamladığın zaman dinarın üzerinde 
kırmızı bir çizgi görürsün. Bu dinarı herhangi bir malın içine 
atarsan, o mal sana celb olur. 
 

ONBİRİNCİ NEVİ 
      Bir Dirhem alıp, dirhemin birinci yüzüne Şeyuşin ��q:[-#jj+� 

ikinciyüzüne Şeyutan  @{�q:[-#j+�  yaz. Sonra dirhemin üzerine ikibin 

(2.000) defa Ruusu erbea'yı oku. Ama her binin (1000) başında 
dirhemi Kastalü ve Havlan mekki ile tebhir et. Adet 
tamamlandığında senin dirheminle beraber bir Dinar bulursun. Bu 
dinarı dinarların içine atarsan, o dinarlar sana celb olur. Allah c.c. 
tan kork! 
 

ONİKİNCİ NEVİ 
      Beşli Altından olan Dinarın birinci yüzüne Şahud  Eq:k@+�ْ   ikinci 

yüzüne Aydut  -�3:̀ -#+W  isimlerini nakşet. Nakşettikten sonra, Dinarı 
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sağ avucuna koyup, üzerine Onbin (10.000) defa şu Ayeti oku: 

!E6h?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N+& $�6:'n'5$/ 6N$N?6X#$0!h6# m60  $�%4~'A$<
$H636j%+-):# $V6< 'a%4~$?6:$/ 6�!"'()#$/ 6�#$%$-;E:#  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kezâlike nurî ibrâhîme 
melekûtes semâvâti vel ardı ve liyekûne minel mükınîn. 
 

      Her binin başındada Neddül esved ile Dinarı tebhir et. Adet 
tamamlandığında, elini celb etmek istediğin dinarlara uzatıp, yazılı 
beşli dinarıda bunların içine at. Onlar sana celb olur. Ama bu ameli 
Muharrem ayının ilk gününde yaparsın. Allah c.c. tan kork! 
 

      Celbten olan bu neviler ancak oruç, açlık, sahura kalkmak ve 
Esma-i Süryani riyazatı ile sahih olur. Bu isimler Mülükü 
ardıyyeden hizmet ehli için kılıçtan daha keskindir. Sen! Yahudi ve 
Nasaranın malından başkasını celb etme! Sen ne zaman 
Müslimanın malına tecavüz edersen amelin bozulur ve kesinlikle 
olmaz. Bu ameli yalnız muhtac olduğun zaman yap. Muhtac 
olmazsan amelin kabül olmaz. Tevfik Allah c.c. tandır. Ondan 
başka Rab yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ŞUMUSUL ENVAR VE KÜNÜZÜL ESRAR  ---------------------------------------- 389 

 
Y  İ  R  M  İ  Y  E  D  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M  

 

BELDELERDEN HABER CELB ETMEK 
 

BİRİNCİ NEVİ 
 

=�O%+X!0$h =·?6X#$0$. !J%+?+�):# +CYD$B +H6M+-):'# +�6M$v):'# 
 

Elhabîru elmübînü allâmül ğuyûb şerâhiyyen berhûtan. 
 

      Allah Teala nın bu isimlerini yedi gece müddetle her gece 3235 
defa okuyup, almak istediğin haberide içinden geçirirsen, sana 
istediğini söylerler. Allah c.c. tan kork!  
 

İKİNCİ NEVİ 
 

4�='o$/ K̄ %+M'{$/ =�O%+-!3$. +CYD$I):'# +N?6A$I):'#K̄ % 
 

Elalîmü elallâmü şenmûtan ve tabûğın ve fâğûğın. 
 

      Allah Teala nın bu isimlerini oruçlu ve abdestli olarak on (10) 
gün müddetle her gece 4232 defa okursan, hadim sana uykuda 
gelip, istediğini haber verir. 
 

ÜÇÜNCÜ NEVİ 
 

6q!?$�):# +N6:=$B+�6M$v):'#K̄ %4�='{$/ Kl%+&!0$h$/ Kc%4�=$. 6F$l=$s;�:#$/   
 

Elhabîru âlimül ğaybi veş şehâdeti şâğûlin ve bernûdin ve 
tâğûğın. 
 

      Uykuda haber almak için Allah Teala nın bu mübarek isimlerini 
açlık ve oruçla yirmibir (21) gün müddetle her gece 6328 defa 
okursan, ruhani uykunda gelip istediğin her şeyi sana haber verir. 
 

DÖRDÜNCÜ NEVİ 
 

KJ%+�!?$1 +J%+?+�):# +CYD$B KJ%+�!?$S$/ 
 

Allâmül ğuyûbü seyğûbin ve sayğûbin 
 

      Allah Teala nın bu mübarek isimlerini yirmisekiz gün müddetle 
her gece 3376 defa oku. Her Cuma geceside Lübani zeker ile 
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buhurla. Ruhani uyanık iken gelip, sana senenin ahvalinden haber 
verir. Sen bu sırrını iyi muhafaza et. 
 

BEŞİNCİ NEVİ 
 

Kl%+& K|'D!?$B Ke/+"=$1 +J=;X$%):'# +N?6A$I):'#  
 

Elalîmü elvehhâbü sârûhin aylâtın nûdin 
 

      Allah Teala nın bu mübarek isimlerini oruçlu olarak kırk (40) 
gün müddetle her farz namazın arkasından 100 defa oku. Ruhani 
senin için keşf eder ve senin istediğin şeyi sana haber verir. 
 

ALTINCI NEVİ 
 

$/ 6c'D$r):#/4�%+M!?$X KJ/+0'Z!?$1 6C#$0)56()#K0$E!?$< Ke%+X=$. K" 
 

Zülcelâli vel ikrâmi seytarûbin heybûrin şâhûhin meyserin 
      Allah Teala nın bu mübarek isimlerini oniki (12) gün müddetle 
her gece 2710 defa oku. Bu isimlerin hadimleri sana gelip, içinden 
geçirdiğin şeyleri haber ederler. 
 

YEDİNCİ NEVİ 
 

z#+�6M$v):K̄ %4̀ !?'o$/ K$l%+&$/ KC/+0$M!?$. +¡=;w'̀ ):'# m6l=$s):'#  
 

Elhabîru elhâdî elfettâhu şeyberûmin ve nûdecin ve feyfûğın. 
 

      Allah Teala nın bu mübarek isimlerini ondört (14) gün boyunca 
hergece 3124 defa oku. Hadim senin önünde hazır olur ve istemiş 
olduğun her şeyi sana haber verir. 
 

SEKİZİNCİ NEVİ 
 

�6M$v):#z m6l=$s):'#ُYD$B +H6M+-):'# 6J%+?+�):# +CKc%+X=$. K¥/+0!-$.    K"$8Q!M$W
Kc=$�!3$B 

 

Elhâdî elhabîru elmübînü allâmül ğuyûbi şemrûşin şâhûlin 
yebderin anşâlin. 
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      Allah Teala nın bu mübarek isimlerini yirmi (20) gün müddetle 

hergece 3961 defa oku. Her bin’in (1000) başındada şöyle de: 

 

     V>?$h$/ +�6M$P=$W @6&!06M!P'#$/ m6l=$X=$W @6&68!X6# =�O%+-!W$l=$W ½     +H6M+<=Q$W @Q6:
    @6o +f'b$W=$-6h 6J%+?+�):# +CYD$B=$W @63!-�A$B$/      Q!?$P !VQ6< ']$B=;E:# 6e6n$X K0

 �l$0+O @6wY:'# 6V6g='o;8:# 60!?$P$/ »0$.$/  
 

Yâ deymûten ihdinî yâ hâdî ve ahbirnî yâ habÎru ve beyyinlî yâ 
mübînü yâ allimnî yâ allâmül ğuyûbi bimâ yakau fî hâzihis 
sâate min hayrin ve şerrin ve hayrid defâini elletî türaddü. 
 

      Ruhani senin önünde hazır olur ve bununla olan her şeyi sana 
haber verir. Hatta seni definelerdende haberdar eder. 
 

DOKUZUNCU NEVİ 
 

%+M$X!0$�!?$1 4�61=$M):'# +N?6~$9):'# +N?6A$I):'# $"!&%+-K¥=$<!0'j$/ Kº':  
 

Elalîmü elhakîmü elbâsitu seyşerhebûrin nemûlehın ve 
karmâşin. 
      Allah Teala nın bu mübarek isimlerini otuz (30) gün müddetle 
hergece 1983 defa oku. Otuzuncu gün tamamlandığında Lübani 
zeker buhurunu yakarak aynı isimleri 2000 defa oku. Bu isimlerin 
huddamı senin önünde hazır olur ve istediğin her şeyi haber verir. 
 

ONUNCU NEVİ 
 

#$0!-$. Kc%+X=$. =�?K.!0$h=$W$/ =�O%+I!-$.=$W +H6M+-):'# K86j  
 

Elmübînü yâ şemûtan ve yâ berşiyan şâhûlin şemrâkıdin. 
 

      Allah Teala nın bu mübarek isimlerini beş (5) gün müddetle her 
gece 2419 defa oku. Bu amele acemi aylardan birinin ilk Pazar 
günü başlarsın. Altıncı gün olduğunda, insanlardan uzak boş bir 
mekana çık. Neddül esved buhurunu tüttürerek isimleri 2419 defa 
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oku. Hadim senin sesini işitir. Sen hadimin şahsını göremezsin 
ama o sana istediğin her şeyle konuşur. Sen anla! 
 

ONBİRİNCİ NEVİ 
 

):'# Kº)A$.%+-$& KeT KeT KJ/+0'Z!?$1 �t%4̀ !?'{$/ =�O%+X=$. +H6M+-):'# +�6M$v 
 

Elhabîru elmübînü şâhûtan ve tayfûkun seytarûbin âhin âhin 
nemûşelhın. 
 

      Allah Teala nın bu mübarek isimlerini onaltı (16) gün müddetle 
hergece 3167 defa oku. Onyedinci gün boş bir mekana çıkıp, 
seccadenin üzerine kağıt at. Aynı isimleri 3167 defa okuyup Lüban 
ile buhurla. Adet tamamlandığında kağıdı istediğin haberlerle yazılı 
olarak bulursun. 
 

ONİKİNCİ NEVİ 
 

    !0'o$/ K"%+M!?$X Kº)A$.%+-$& +8?6s;�:'# +N?6A$I):'#     Kk%Q4:$/ K̄ %Q+S$/ Kl%Q+X 
K̄ %4�='o$/ 

 

Elalîmü eşşehîdü nemûşelhın heybûrin ve ferhûdin ve sûğın 
ve lûın ve fâğûğın. 
 

      Allah Teala nın bu mübarek isimlerini oruçlu ve riyazatlı olarak 
kırk (40) gün müddetle hergün ve hergece 7435 defa oku. Hergün 
ve hergece bir tane Lübani zeker buhuru yak. Kırk (40) gün 
tamamlandığında kağıdı ateşin üzerine isimleri okuyarak koy ve 
buhur olarakta mezkur (Adı geçen buhur) buhuru yak. 
Ruhaniyetten bir hadim kağıda senin istediklerini yazar. Tevfik 
Allahü Teala dandır.  
 
 
 
 
      Yirmiyedinci bölüm olan, "Fİ CELBİL AHBAR MİNEL AKTAR isimli bölüm 
tamamlanmıştır. 
 
 
 
 



 ŞUMUSUL ENVAR VE KÜNÜZÜL ESRAR  ---------------------------------------- 393 

Y  İ  R  M  İ  S  E  K  İ  Z  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M 
 

PERDELEMEK VE MEN ETMEK 
 

AKDİ LİSAN 
      Dil bağlamak için: Bir Geyik derisi üzerine Zaferan ve Gülsuyu 
ile şunları yaz: Esma-i Kamer (Kamer isimleri), Ruusü erbea (Dört 
büyük Cin Krallarının isimleri), Esma-i Mülükü seba (Yedi günün 
ardı meleği), Esma-i eyyami seba (Yedi günün isimleri), Esma-i 
ruhaniyyeti seba (Yedi günün ulvi meleği), Esma-i Derari seba 
(Yedi gezegenin isimleri), Esma-i Buruc ( 12 Burc isimleri) ve 
Esma-i Menazili Kamer (Kamerin 28 menzilinin isimleri) in ve bu 
isimlerin altınada 99 defa şu Ayeti Kerime yi yaz: 
 

!E6h  6V$-!̂ ;0:# 67# 6N    6< 6a'D+U$" 'c='j 6N?6̂ ;0:#   $W $VW6nY:# $V 'a%4o=Q$v 
       +-6w)A$P$l #'�6='o $J=$M):# +N6s!?'A$B #%4A+P!l# =$-6s!?'A$B �7# $N$I!&'#% 4~;&6='o +e !N

'o 67# @'A$B$/ 'a%+M6:='� $H636<![+< !N+w!345 )a6# #%4AY5$%$w  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle racülâni minellezîne yehâfûne 
enamallâhü aleyhimed hulû aleyhimül bâbe feizâ dehalti 
mûhü feinneküm ğâlibûne ve alallâhi fetevekkelû in küntüm 
mü'minîn. 
      Bu yazılı deriyi üzerinde taşı. Bu güzel bir bağlamadır. 
 

KORKU İÇİN 
      Gece, gündüz, su, ağaç ve pınarlardan meydana gelen korku 
için: Sure-i Ala yı Esma-i Kamer ile beraber yüz (100) defa yaz. Bu 
hicabı üzerinde taşıyan kimse, bu korkulardan emin olur. 
 

      Bu hicab, bu tür korkular için muazzam bir hicabtır. Sen bunun 
kadrini kıymetini bil. 
 

HEVAMI MEKANDAN DEF ETMEK 
      Yılan, Akrep ve benzeri hevamı bir mekandan def etmek için: 
Sure-i İnsan'ı yaz. Bunun altınada ters olarak Esma-i Kamer'i yaz. 
Bu hirzi dürüp bir kamış içine koyup, bu kamışıda o mekana 
defnet. O mekandaki bütün zararlı hevam Allah Teala'nın izniyle 
def olur. 
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MEKANI HIRSIZLARDAN KORUMAK 
      Buruc suresini yedi (7) defa yazıp altınada Fekacin mahmet 
hatemini yap. Hatemin etrafınada şu Ayeti Kerime yi yaz: 
 

!E6h 67# 6N$&=;&6# 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#!9# =$3):;d$& +V'a%4�6o=$9': +R': =;&6#$/ $0)5��  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ nahnü nezzelnaz zikra ve innâ 
lehü le hâfizûn. 
 

      Bu ameli tali-ın mizan burcu esnasında ve güneş saatinde yap. 
Bu hirzi korumak istediğin mekana koyarsan, Allah c.c. ın izniyle 
hırsızlardan emin olursun. Bu hirz hıfzı celildir. 
 

BUTLİS SAHİBİ İÇİN 
      Butlis (Gece körlüğü) hastalığı için: Siyah bir Tekenin ciğerine 
arabi ayın son Cumartesi günü Zühal saatinde ve tali-ın Akrep 
burcu esnasında şu Ayeti Kerime yi yaz: 
 

          ��6g='{ !N+s;E$< #'�6# #!%'b;O# $VW6nY:# Ya6# 6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:# 67# 6N!E6h
# $V6<'a/+06G!M+< !N+X #'�6='o #/+0Y5'n$O 6a='Z!?;�: 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnellezînettekav izâ messehüm 
tâifün mineş şeytâni tezekkerû fe izâhüm mübsırûn. 
 

      Yazdıktan sonra bu ciğeri yedi parçaya böl. Hasta hergün bu 
ciğerin bir parçasıyla iftar ederse, Allah ın izniyle şifa bulur. 
 

ÇOCUK İÇİN HİCAB 
      Kıyamet suresini bir kağıt üzerine yaz. Altınada 90 defa Esma-i 
Kamer'i yaz. Bu, çocuk için şanı büyük olan bir hicabtır. Bu hicabı 
üzerinde taşıyan kişiye İnsanlar ve Cinler zarar veremez. O kişiye 
nazar değmez ve hastalık Allah Teala nın izniyle gelmez. Sen 
bunun kadrini bil. 
 

KADIN İÇİN HİCAB 
      Ra'd suresini ve kırk (40) defada Ruusü erbea yı yaz. Kadın bu 
hirzi üzerinde taşırsa, o kadının yanına Cin ve İnsanlardan hiçbir 
kimse günah maksadı ile yaklaşamaz. O kadının fercine kocasının 
zekerinden başka bir zeker giremez. O kadın belalardan, riyahtan 
ve hastalıklardan, Allah c.c. ın izniyle korunur. 
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HIRSIZ VE YIRTICI HAYVANLARDAN KORUYAN HİCAB 
      Yolculuk esnasında hırsız ve yırtıcı hayvanlardan korunmak 
için: Yasin suresini ve kırk (40) defada Esma-i Selatini Melaike yi 
yaz. Bu hirz, kendisi için benzeri olmayan bir muhafazadır. Kişi bu 
hirzi üzerinde taşırsa, adı geçen kötülüklerden korunur. 
 

CİN YELİ OLAN 
      Kendisinde Cin yeli olan kişi için: Necm suresini ve altınada 20 
defa Ruusü erbea isimlerini yaz. Kendisinde Cin yeli olan kişi bu 
hirzi üzerinde taşırsa, Allah Teala'nın izniyle Cin yeli ondan gider 
ve şifa bulur. 
 

KORKAN İÇİN 
      Erkeklerden , kadınlardan ve çocuklardan geceleri korkan için: 
Müzemmil suresini ve altınada on (10) defa Esma-i Kamer'i yaz. 
Bu hirzi üzerinde taşıyan kişi, Allah c.c. ın izniyle korkularından 
emin olur. 
 

MÜLÜK VE CEBBARLARDAN KORUYAN HİCAB 
      Sen! Bu mesele için: Taha suresini ve altına yedi defa Esma-i 
Kameri, bunun altınada Hatemi Süleymanı ve şu duayı yaz: 
 

$̂ '($/'($/ 'c!%6h Y(6# 'F;%4j6N?6�$I):# >@6A$I):# 67=  
 

Hatemi Süleyman ve Velâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil 
aliyyil azîm. 
 
 
 
      Yirmisekizinci bölüm olan "FİL HACB" da tamamlanmıştır. 
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Y  İ  R  M  İ  D  O  K  U  Z  U  N  C  U      B  Ö  L  Ü  M 

 

TEDMİRİ ZALİM 
 

BİRİNCİ NEVİ 
      Ey İnsan! Sen bilki; Sana bir kişi zulmettiği, ve senin üzerine 
tecavüz ettiği veya bundan dönmeyi reddettiği zaman: Arabi ayın 
son Cumartesi gecesi, gece yarısı yüz (100) rekat namaz kıl. Her 
rekatta bir Fatiha ve üç defa Leyl suresini oku. Her iki rekatta bir 
selam verip, şöyle de: 
 

  +8W68Q$.=$W +"=;s'j=$W +8W68$.=$W +"=;s'j=$W +8W68$.=$W +"=;s'j=$W +8W68$.=$W 
)n+P +"=;s'j=$W)a'D4o !V6< @�b$96h @6:  

 

Yâ şedîdü yâ kahhâru yâ şedîdü yâ kahhâru yâ şedîdü yâ 
kahhâru yâ şedîdü yâ kahhâru huzlî bi hakkî min fülân. 
 

      Tenkar ile buhurla. İsimler ve Surelerle müvekkel olan ruhani 
buhur için hazır olur. Buhur yanarkende şöyle de: 
 

:# ']'~6gD$<=$W4~+w)AY5$/ 6�!I;G:#$/ )�?6A!E;w)a'D4o @'A$B !N  
 

Yâ melâiketet teslîtı ves sa'kı vekkeltüküm alâ fülân. 
      Amelin tamamlandığı zaman da şöyle de: 
 

6R6g=$�!B'# !V6< 6%!�+B 4u?6Z!M$O$/ 6R6-!E6U $�$0$-6h #%4AY5$%$O  
 

Tevekkelû bi marada cismihi ve tebtîlü udvi min a'dâihi. 
 

      Allah Teala o kişinin üzerine o ruhaniyetleri musallat eder ve 
senin intikamını alır. 
 

İKİNCİ NEVİ 
      Sen! Bunun için: Bakır bir levha üzerine Velasr suresini yaz. 
Ama arkan kıbleye dönük olarak Salı günü Ahmer saatinde ve 
taliın Esed burcu esnasında nakş edersin. Sonra bu levhayı Hantit 
ve Kibrit ile buhurlayıp, ateş yanan ocağın ortasına defnet. O zalim 
çok şiddetli bir hastalığa yakalanır. Bu levha erimedikçe o zalim 
iyileşmez. Sen yinede Allah tan kork! 
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ÜÇÜNCÜ NEVİ 
      Sen! Beşli "Echezetın" Hatemini (vefkini) Salı günü Ahmer 
saatinde ve tali-ın Akrep burcu esnasında yaz. 
      Yazılacak beşli Echezetın hatemi budur: 
 

J N jk L ( 

N jk L ( J 

jk L ( J N 

L ( J N jk 

( J N jk L 
 
      Hatemin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi yaz: 
 

6N!E6h 67#  6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#  +W +h60!v%'a   !N+s$O%+?+h  !N6sW68!W'=6h  m68Q!W'#$/
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhribûne büyûtehüm bi eydîhim 
ve eydil mü'minîn. 
      Yazdıktan sonra Hatemi Hantit ile tebhir et. Hatemi ateşin 
yakınına defn edersen, Allah c.c. o zalimden senin intikamını alır. 
 

DÖRDÜNCÜ NEVİ 
      Şeyyar günü Zühal saatinde ve tali-ın Kavs burcu esnasında, 
siyah bir kağıt üzerine Katran ile Esma-i Kameri ters olarak yaz. 
Sonra matlubun sol ayağının altından bir miktar toprak al. Bu 
toprağı yazılı siyah kağıdın ortasına koyup, matlubunun mekanına 
defnet. O zalim, Allah c.c. ın izniyle tedmir olur. 
 

BEŞİNCİ NEVİ 
      Salı günü Merih saatinde ve tali-ın Hamel burcu esnasında 
kırmızı bakır üzerine Nile (Çivit boyası) ile Esma-i Ruusü erbeayı, 
Mülükü sebayı ve Esma-i Kameri ters olarak yazıp, Kizbere ile 
levhayı tebhir et.Yazdıktan sonra, levhanın üzerine Esma-i Kameri 
üzerine vaki olan adetle 5307 defa oku. Okuduktan sonra şöyle de: 
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Tevekkelû eyyetüher rûhâniyyeti bi temridı kezâ. 
      O zalim en kısa zamanda hastalanır. 
 

ALTINCI NEVİ 
      Şeyyar günü Mukatil (Zühal) saatinde ve tali-ın Kavs burcu 
esnasında Kurşun bir levha üzerine Difle ağacının dalı ve Katran 
mürekkebi ile Zilzal suresini hurufu mukatta' olarak nakşet. Sonra 
levhanın üzerine Tarık suresini üzerine vaki olan adetle okuyup, 
levhayı sahibi bilinmeyen bir kabre defnet. Allah Teala nın kudreti 
ile o zalimden intikam alınır. Ama sen yinede Allah c.c. tan kork! 
 

YEDİNCİ NEVİ 
      Güneşin veya Ayın tutulduğu saatte mavi bir kağıt üzerine 
hindi kalemiyle beşli Echezetın hatemini ve hatemin etrafına da şu 
Ayeti Kerime yi yaz: 
 

6N!E6h 67#  6N?6̂ ;0:# 6V$-!̂ ;0:#     KL!@Q$. Yu45 +0><$8+O   '=Q6h    =Q$s>h$" 60!<
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Tüdemmiru külle şeyin bi emri 
rabbihâ feesbehû lâ yürâ illâ mesâkinühüm. 
 

      Yazdıktan sonra kağıdı Hantit ile tebhir et. Sonra bu yazdığını 
o zalimin kapısı önüne defnet. O zalimin evi Allah c.c. ın izniyle 
harab olur. Malı dağılır ve elindeki olan şeyler gider. Allah tan kork 
ve layıkı olmayan işlerde kullanma! 
 

SEKİZİNCİ NEVİ 
      Salı günü Ahmer saatinde ve tali-ın Hut burcunda iken, kırmızı 
bir kağıt üzerine Nile ile aşağıdaki yedili hatemi her hane içine, 
Esma-i Kamerden her ismi ters olarak yazdıktan sonra Tenkar ile 
tebhir et. Yazdığın kağıdın üzerine Esma-i Kameri üzerine vaki 
olan adetle 5307 defa oku. Ama her yüz (100) defanın başında bir 
(1) defa şöyle de: 

=$W=�&'D4o #/4n+P 6�!I;G:# ']'~6g'D$< 
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Yâ melâiketes sa'kı huzû fülânen. 
 

      O zalim Allah c.c. ın izniyle şiddetli bir şekilde hastalanır. Eğer, 
kağıdı bir ateşin yakınına gömersen, o zalim Allah c.c. kudretiyle 
helak olur. 
      Yazılacak Yedili Hatem budur: 
 

S#T@^#a S#Tb|3 S#T@}3> S#T(>q� S#T(>q| S#T(>q� S#T@Y�� 
S#T@Y�� S#T@^#a S#Tb|3 S#T@}3> S#T(>q� S#T(>q| S#T(>q� 
S#T(>q� S#T@Y�� S#T@^#a S#Tb|3 S#T@}3> S#T(>q�  S#T(>q| 
S#T(>q| S#T(>q� S#T@Y�� S#T@^#a S#Tb|3 S#T@}3> S#T(>q� 
S#T(>q� S#T(>q| (>q�S#T S#T@Y�� S#T@^#a S#Tb|3 S#T@}3> 
S#T@}3> S#T(>q� S#T(>q| S#T(>q� S#T@Y�� S#T@^#a S#Tb|3 
S#Tb|3 S#T@}3> S#T(>q� S#T(>q| S#T(>q� S#T@Y�� S#T@^#a 

 
DOKUZUNCU NEVİ 

      Şeyyar günü zühal saatinde Ğazali mesellesi yazdıktan sonra, 
yazdığını Tenkar ile tebhir et. Daha sonra sana zulmeden zalimin 
evine göm. O ev harab olup, ebedi imar olmaz. 
      Yazılacak Ğazali meselles budur: 
 

E J C 
L jk N 
� ( 3 

 
ONUNCU NEVİ 

      Ahmer günü zühal saatinde, tali-ın mizan burcu esnasında, 
Kamerde dönen ve nari bir burçta gecelediği zaman Kurşundan bir 
levha üzerine Kafurun suresini hurufu mukatta' olarak yaz. Kurşun 
levhayı Hırva' yağına karıştırılmış Katran'a bulaştırdıktan sonra 
üzerine Dehruşiye azimetini bin (1000) defa oku. Ama her yüz 
defanın sonunda şöyle dersin: 
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Yâ melâiketes sa'kı vel azâbi ibasû ileyye rûhâniyyetin nikâli 
yühlikûne fülânen ve yüşettitûnehü ve yuhribûne dârahü ve 
yemrudûne cismihi ve yubtılûne udvan min a'dâihi elacele 
elacele bi hakkiş şedîdül mühlikil mümîtül kâdirul muktediril 
kahhâril müntakımil kaviyyi. 
 

      Sonra bu levhayı ateşe yakın bir yere defnet. Sende hergece 
Tenkar ve Hantit ile buhurlarsın. Bu amel kime yapılmışsa, sen 
içinden geçirdiğinde ona vaki olur. Allah c.c. tan kork! Kim affeder 
ve sulh yaparsa sevabı Allah c.c. üzerinedir. O bize kafi ve ne 
güzel vekildir. 
 

      Ey Talip! Sen bu bölümden bir amel yapmaktan kaçın. Ancak 
bir insan sana zarar verdiği ve onun üzerine dört şahit şahitlik ettiği 
ve de tövbeden kaçındığı zaman yaparsın. 
 

      Sen deki; "Senin zulmünden Allah c.c. a sığındım". Eğer o kişi 
tevbe etmezse, sen zikredileni yaparsın. Bu ameli haksız yere 
yaparsan, amel senin için tesirli olmaz. Muhakkakki Allah Teala en 
iyi bilendir. 
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O  T  U  Z  U  N  C  U    V  E    S  O  N    B  Ö  L  Ü  M   

 

BİRİNCİ NEVİ 
      Bir İnsan dişine "Esbûtel vehim"   -"!k+qj6'( +�q:x-y4(  yaz. Bu dişi bir 

derinin içine koyduktan sonra, uyuyan bir kişinin başının altına 
koyarsan, o diş orada olduğu müddetçe o kişi uyuyamaz. 
 

İKİNCİ NEVİ 
  Sırtlan derisine Esma-i Kameri yaz. Köpek suretinide kuyruğu 
ağzına gelecek şekilde çiz. Akbaba kalbini yazmış olduğun derinin 
içine koy. Bunu üzerinde taşıyan kimseye köpekler havlamaz. 
 

ÜÇÜNCÜ NEVİ 
      Yengeç gözü, evcil Kedi gözü ve İbibik gözünü alıp, gölgede 
kurut. Onların ağırlığı kadar Esmed Esfehani (Esfehan sürmesi) al 
ve hepsini karıştırıp iyice döv. Sonra güneş doğmadan önce 
gözüne sürme gibi çek. Bununla ruhaniyetlerin ruhunu görürsün. 
Onlara bir şey sorarsan sana cevap verirler. 
 

DÖRDÜNCÜ NEVİ 
      Kurt kalbi, Baykuş kalbi ve Yerbu' kalbi (Arap tavşanı) alıp, 
hepsini gölgede kurut. Kuruttuktan sonra bunları Aslan derisine 
koy. Bunu üzerinde taşıyan kimseye ne Cinler nede İnsanlar zarar 
verir. O kişinin yanına uçucular yaklaşamaz. 
 

BEŞİNCİ NEVİ 
      Siyah Tavuk ödü, siyah Kedi ödü, Kırlangıç ödü ve Tekenin 
ödünü alıp, hepsini gölgede kurut. Bunların ağırlığı kadarda 
Esmed sürmesi al ve hepsini güzelce karıştır. Bunların hepsinin 
ağırlığı kadar Harkuşiye demiri mili al. Bu mil ile o eczadan gözüne 
sürme çekersen geceleride aynen gündüz gibi görürsün. 
 

ALTINCI NEVİ 
      Deve beyni, Kedi beyni, Maymun beyni, Akbaba beyni, siyah 
Horoz beyni, İbibik beyni ve Yarasa beyni alıp, hepsini geceleyin 
kurut. Bunları Sabır, Sürme ve Tarçın ile beraber dibağlanmış Kurt 
derisine koy. Bunu üzerinde taşıyan kimseyi, geceleyin hiç kimse 
görmez ve seside duyulmaz. 
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YEDİNCİ NEVİ 
      Fare ve Kedi dişini alıp, Köpek derisine koy. Bu deri bir zalimin 
evine gömülürse, orada şer ve husumet olur. 
 

SEKİZİNCİ NEVİ 
      Mavi ve çatal ibikli Horoz un tırnaklarını ve Tavşancıl kuşunun 
tırnaklarını alıp, Kurt'un kuyruk derisine koy. Bu deriyi üzerinde 
taşıyan kişi düşmanlarını yener. O kişinin sahasına hiçbir kimse 
zarar niyeti ile yaklaşamaz ve cesaret edemez. 
 

DOKUZUNCU NEVİ 
      Kurt ödü, Yengeç ödü ve alaca Kedi ödü alıp hepsini karıştır. 
Kim bunu zekerine sürüp, zevcesiyle cima ederse, ondan başkası 
karısına yaklaşamaz. 
 

ONUNCU NEVİ 
      Kirpi gözü, Baykuş gözü ve İbibik gözü alıp, hepsini güzelce 
kurut. Bunların ağırlığınca Esmed sürmesi ile iyice döv. Güneş 
doğmadan önce bu sürmeyi gözüne çeken kimse, yerin altındaki 
suları Allah c.c. ın izniyle görür. 
 

ONBİRİNCİ NEVİ 
      Bu kitabın hepsinde talı'ları bildiren bir incelik vardır. Allah c.c. 
ın rahmeti üzerine olsun. Ey Allah için kardeş! Sen bilki: Eğer hayır 
ve şer ameli yapmak istiyorsan, sana zikrettiğim saate, zikrettiğim 
tali-a said veya nahıs olsa bile bak. Veya tali' said olsa veyahutta 
onlarda düşmanlıkta iken bak. Sen! Atf ve buna benzer bir amel 
yapmak istersen, sana zikrettiğim bu islah ruhani yardımıdır. 
Marifet ve yıldız değildir. Sana zikrettiğimi iyi anla! Allah ın izniyle 
irşad olursun. 
 

      Eğer sende Allah korkusu olmazsa, bu kitaptan ne yaparsan 
yap, hiçbir şekilde istifade edemezsin. Sana söyleyenlerin sözleri 
gurur vermesin. Eğer Allah korkusu varsa hiçbir şeye gerek yoktur. 
Onun için önemli olan sözdür. Amel ise ikinci plandadır. 
 

      Dedimki; Eğer Allah tan korkuyorsan, zikrettiğim şeyler sebeb 
olur. Allah Teala nın Zülkarneyn a.s. kıssasında zikrettiği gibi: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve âteynâhu min kulli şeyin 
sebebâ. 

Her şeyden ona sebeb verdik. 
 

      Amelde zikrettiğimiz gibidir. Sen anla! Arif ol. 
 

SON NEVİ 
      Bilki! Ey Kardeş; Allah c.c. ın rahmeti üzerine olsun. Eğer ne 
talı'ları , ne vakitleri, ne menzilleri nede gezegenleri bilmiyorsan ve 
bu kitaptan zikrettiğim gibi istifade etmek istiyorsan, Allah c.c. 
rizası için kırk (40) gün oruç tut. Hayvan ve hayvandan çıkan hiçbir 
şey yeme. Yani "Hıdmetel Cin" bölümündeki şartlara uy. Daha 
sonra her farz namazın arkasından Dehruşiye azimetini yedi defa, 
geceleride 70 defa oku ve uyuyacağın zaman da şöyle dersin: 
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Ya ruhâniyyetil ilhâmil müvekkilîne bi sûreti veşşemsi lil 
enâmi ahbirûni fî üzinî külle vaktin ürîdül amele bihi ibasû li 
hadîmen yefalü mâ zekertü mihmâ ürîdü amelâ. 
 

      Hizmet günlerinden sonra abdest alıp, iki rekat namaz kıl. 
Birinci rekatta Fatiha ve İnşirah suresini, ikinci rekatta Fatiha ve 
Kadr surelerini oku. Selam verdikten sonra azimeti bir (1) defa 
okursan, hadim gelip kulağına üzerinde olan saat isimlerini söyler. 
Örneğin: Falan saat falan tali' der. Bununla birlikte falan gün diye 
haberdar eder. Buda güvenilir şeylerdendir. Tevfik Allah tandır. 
 

SON SÖZ 
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Lâ rabbi ğayrihi ve lâ ma'bûdi bil hakki sivâhü ve sallallâhü 
alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyil ümmî ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellim. 
 

(Ondan başka Rab yoktur ve ondan başka hak ile ibadet edilen 
yoktur. Allah, efendimiz ve nebimiz Hazreti Muhammed (Sallallahü 
aleyhi ve sellem) e, yüce ashabı üzerine salat ve selam eylesin). 
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KİTAPTA GEÇEN BİTKİLERİN AÇIKLANMASI 

      1. Akırıkarha: Udül karh veya Nezle otu denilen bitki. 
Bileşikgiller familyasından, Kuzey Afrika (Fas, Tunus ve Cezayir) 
dağlarında yetişen, pembe çiçekli çok yıllık otsu bitki. Latince ismi: 
Anacyclus pyrethrum yada Anthemis pyrethrum. 
 

      2. Alem: Dam koruğu, Nasır otu, Kulak otu, Keçi lahanası ve 
Kaya koruğu da denir. Damkoruğugiller familyasından tam ve etli 
yapraklı odunsu veya otsu bir bitkidir. Çiçekleri salkım biçiminde 
olup, kırmızı ve sarı renkli olarak iki kısımdır. Alemi ahmer (Kırmızı 
alem) Alemi asfer (Sarı alem) Latincesi: Sempervivum. 
 

      3. Anber: Amber, Akanber ve Ambre de denir. Kaşolot yada 
İspermeçet denilen Balina dan çıkarılan kokulu madde. Gri, Yeşil, 
Siyah ve Sarı çeşitleri vardır. Bilimsel ismi: Croton Elitaria dır. 
 

      4. Andelan:------------------? 
 

      5. Anzerut: Anzarot, Enzerut, Geven, Keven, Kavan, Ketira, 
Ketra, Kahl, Cuhudane, Çekme, Şecere-i Ketira ve Tiryakül ayn da 
denir. Baklagiller familyasından, sarı çiçekli, sık dikenli, çok yıllık 
bodur çalı. Yabani olarak yetişen, saplarından ve kökünden Kitre 
adı verilen bir çeşit zamk elde edilen çalımsı bitki. Bilimsel ismi: 
Astragalus sarcocolla. 
 

      6. Asel: Bal veya Miel de denir. Arıların çiçeklerden 
topladıkları, Bal özünden yaptıkları, rengi beyazdan esmere kadar 
koyu ve tatlı madde. Bilimsel ismi: Honey veya Honig dir. 
 

      7. Asilbent: Asilbent adlı ağacın kabukları çizilerek styrax elde 
edilen, hekimlikte parfüm yapımında kullanılan vanilya kokulu 
reçine (sıvı madde). Bu ağaç, Cava ve Siyam da yetişir. Bilimsel 
ismi: Benjoin benzeo dur. 
 

      8. Basel: Soğan denilen bitki. Zambakgiller familyasından, 
yumrusu ve yeşil yaprakları kullanılan, keskin kokulu acı ve otsu 
bir bitkidir. Latincesi: Allium Cepa dır. 
 

      9. Beyadil vech:---------------------? 
 

      10. Bisatül mülük: Koç boynuzu, Padişah tacı, Kokulu yonca, 
Taş yonca, Eğrice yonca, Eşek yoncası, Betsek ve İklilül melik te 
denir. Baklagiller familyasından, Avrupa ve yurdumuzda yetişen, 
30-100 cm. boyunda, iki yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi silindir 
biçiminde olup, tüysüz ve çok dallıdır. Yaprakları almaşık 
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dizilişlidir. Sarı çiçekleri güzel kokuludur. Meyvesi dört mm. kadar 
boyunda, 1-2 tohumludur. Çiçekli ve yapraklı dallarında, Kumarin, 
Melilotik ve Kumarik asitler ile uçucu bir yağ vardır. Bilimsel ismi 
Melilotis officinalis dir.  
 

      11. Buhuru Meryem: Siklamen, Yer somunu, Akdiken, Macar 
şalgamı, Buhur otu, Dana göbeği, Kır menekşesi, Kuskusa, 
Domuz turpu, Domuz ekmeği ve Domuz ağırşağı da denir. 
Çuhaçiçeği gillerden, toprak altında yassı ve toparlak yumruları 
olan, çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları uzun saplı, kalp şeklinde 
ve açık renkli lekelidir. Rengi, pembe veya morumsu pembedir. 
Çiçekleri sarı renklidir. Bilimsel ismi: Cyclamen europeum dur.  
 

      Bu bitkinin köküne Kust veya Topalak denir. Bilimsel ismi: 
Ramnus chlorophorus globosus tur. 
 

      12. Bütüm: Çitlembik, Çitlenbik ağacı, Çıtlık, Çıtlak, Çitemik, 
Melengiç, Meşveş, İllıç, Beneviş, Habbetül hadra ve Terebentin 
sakız ağacı da denir. Karaağaçgiller familyasından, 70 kadar türü 
olan, bir çeşit sakız ağacının meyvesidir. Meyveleri mercimekten 
az büyük ve buruk fıstık tadındadır. Bilimsel adı: Çeltis australis, 
micocoulier. 
 

      13. Cavi: Kauri ve Kovri de denir. Çamgillerden “Agathis 
Australis” türünün fosil reçinesi (Sıvı madde) Yeni Zelanda da 
toprak altında iri parçalar halinde çıkarılır. Soluk sarı yada 
yeşilimsi sarı renkte terementi kokulu bir Oleorezin olan Cavi 
kaynar alkol de tamamen çözülür. Uçucu yağ, rezin, reçine asitleri 
ve acı maddeler taşır. Boya, cila ve muşamba endüstrisinde 
önemli bir hammadde dir. 
 

      14. Ceniyye: Zevliye 
 

      15. Cevzetes sahraviye: Çöl cevizi.--------------? 
 

      16. Cevzi Tayyib: Küçük Hindistan Cevizi, Cevzeti Bevva, 
Cevzi Tıyb, Cevzi Buva de denir. Myristicaceae familyasından, 
Ana Vatanı Molük adaları olan, diğer sıcak bölgelerdede 
yetiştirilen, 16-18 metre yüksekliğinde bir ağaç ve bu ağacın 
meyvesidir. Görünüş itibariyle Portakal ağacına benzer. Tohumları 
beyazımsı kül halinde ve yuvarlaktır. Kabuğu soyulmuş halde 
satılır. Bilimsel ismi: Myristi-ca fragrans tır. Meyvesine Besbase 
denir. 
 

      17. Cezum:-------------? 
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      18. Darı fülfül: Uzun biber, Kuyruklu biber, Fülfülü kevah ve 
Butrak kökü de denir. Tırmanıcı bir bitki olan Darı fülfül, Doğu Hint 
adalarında, özellikle Sumatra da yabani olarak yetişen, 4-6 cm 
koni biçiminde, açık esmer renkli, yakıcı ve keskin lezzetli olan 
meyveleri, taze veya kurutulmuş halde, baharat veya ilaç olarak 
kullanılır. Bilimsel adı: Piper longum dur. 
 

      19. Darısini: Darçın, Tarçın Kırfe, Kurfa, Kirfah ve Salihah da 
denir. Defnegiller familyasından Anayurdu Güney ve Güneydoğu 
Asya olan, yaprak dökmeyen, birçok türleri olan, keskin kokulu 
ağaç ve bu ağacın baharat olarak kullanılan kabuğu. Latincesi: 
Cinnamonum dur. 
 

      20. Difle: Zakkum, Zıkkım, Zokum, Ağı, Ağu, Ağan, Kan, 
Fattak ve Semmel hımar da denir. Zakkumgiller familyasından, 
Akdeniz sahilleri boyunca hemen hemen her yerde yetişen bir 
ağaçtır. Boyu beş metreye kadar uzar. Kış aylarında yaprak 
dökmez. Meyveleri kapsül şeklinde olup zehirlidir. Bilimsel ismi: 
Nerium oleander dir. 
 

      21. Duhun: Duhane, Darı, Kum darı, Boz darı, Boza darısı, 
Saçak darı, Arnavut darısı, Karaca darı, Cavers, Kuş yemi ve 
Zürretül hamra da denir. Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı bir 
bitkidir. Tohumları besin olarak kullanılır. Latincesi: Panicum 
miliaceum. 
 

      22. Feycen: Sezab, Sedab, Sedeb, Sedef otu, Kokar sedef otu 
ve çifit otuda denir. Sedefotugiller familyasından, genellikle çok 
parçalı, almaşık yapraklı olan ve yapraklarında çok kuvvetli koku 
yayıcı, salgı kesecikleri bulunan, yeşilimsi sarı çiçekli, yarı çalı 
görünümünde otsu bitki. Bilimsel ismi: Ruta dır. 
 

      23. Fücül: Turp ve Hilb de denir. Tupgiller familyasından, 
yaprakları karşılıklı, çiçekleri beyaz, sarı veya mor renkte, salkım 
durumunda bir bitkidir. Meyvesi acımsı ve etlidir. Beyaz turp, Siyah 
turp, Kırmızı turp, Yabani turp ve Bayır turpu gibi türleri vardır. 
Bilimsel ismi: Raphanus tur. 
 

      24. Füclül ahmer: Kırmızı turp. 
 

      25. Fül: Bakla, Bakıla, Feve ve Bean da denir. Kelebek 
çiçekçigillerden tarlada yetiştirilen ve boyu bazen bir metreye 
varan bir yıllık otsu bitki. Her kanadında siyah bir benek bulunan 
beyaz yada mor çiçekleri salkım biçiminde topludur. Bunlardan 
saplı kalın ve kısa badıçlar oluşur. Olgunlaşınca kararan her bir 
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badıcın içinde 2-10 arasında tohum bulunur. İri ve yassıca olan 
tohumların siyah renkte uzunca bir göbeği vardır. Latince ismi: 
Vicia faba dır. 
 

      26. Fülfülü Rumi: Bac biberi, Hint biberi, Fülfülü ahmer ve 
Kırmızı biber de denir. 
 

      27. Ğaliye: Kadınların saçlarına sürdükleri, Misk ve Amber 
karışımı, siyah renkli, hoş kokulu macun. 
 

      28. Haltit: Hantit, Hiltit, Hıthıt, Şeytan tersi, Encüzan, Ancudan, 
Kadı ağacı ve Seceretü Ebu Bekr de denir. Maydanozgiller 
familyasından,parçalı yapraklı,sarı çiçek li,kalın köklü otsu bitki.Bu 
bitkinin kökleri çizilerek sızdırılan zamkada aynı isim verilir.Bu 
zamk sarı esmer renkli, yumuşak balmumu kıvamında reçineli 
zamktır.Bu zamk pis kokulu reçine olup,sinirleri teskin edici olarak, 
Avrupa da toz,hap ve ihtikan (Şırınga) şeklinde adale ve sinir 
gerginliğini gidermek için kullanılmaktadır.Bilimsel ismi: Ferula 
assa foetida dır. 
 

      29. Harmel: Üzerlik, İlezik, Nazar otu ve Zazabi diye isimleri 
vardır. Sedefotugiller familyasından, Afrika, Asya ve Amerika nın 
sıcak bölgelerinde yetişen otsu bitki. Üzerliğin en iyi bilinen türü, 
Akdeniz ülkelerinde yaygın 70 cm yükseklikte, tüysüz, parçalı 
yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve çalı görünümündeki “Adi 
Üzerlik” ismindeki bitkidir. Meyvesi nohut büyüklüğünde ve çok 
tohumludur. Tohumları 3-3,5 mm. uzunlukta, piramit biçiminde, 
üzeri pürtüklü, kırmızımtırak esmer renkte kokusuz ve az acıdır. 
Latince ismi: Peganum Harmala. 
 

      30. Hasalban: Haslüban, Hasalüban, Fülfüliye, Kuşdili otu, 
Biberiye, Lisan-ül asafir, İklilül cebel, İklilül berri, Beyaz Püren ve 
Dürdar da denir. Ballıbabagillerden, Akdeniz kıyı bölgelerinde çok 
yetişir. Karşılıklı dizilmiş, uzun saplı üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü 
beyaz, hep yeşil yaprakları, kısa salkım biçiminde bir araya 
toplanmış mavi renkli çiçekleri olan, boyu iki metreye varan kokulu 
çalı. Genç sürgünleri baharat olarak kullanılır. Çiçekleri 
demlendiğinde uyarıcı etki yapar. Latincesi: Rosmarinis officinalis. 

 

      31. Havlan: Havlani mekki, Şakayik, Mensuru berri ve Hudad 
da denir. Düğünçiçeğigiller familyasından, büyük kırmızı çiçekli, 
parçalı yada bütün yapraklı ve etli, yumruca köklü çok yıllık otsu 
yada çalımsı bitki. Birçok çeşidi vardır. Latincesi: Paeonia, Peony. 
Pivoina dır. 
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      32. Hercan: Koyun fındığı: Koyun fındık ağacı, Adi fındık, 
Yabani fındık, Yabani badem, Hint sanavberi, Bunduk ve Cilavs da 
denir. Palamutgillerden, ılık yerlerde ve Karadeniz bölgesinde 
yetişen bir ağaçtır. Terkibinde nişaşta ve yağ vardır. Onbeş kadar 
türü vardır. Bilimsel ismi: Corylus avellana dır. 
 

      33. Hımmas: Nohut ve Habbetül Ahdar da denir. Baklagiller 
familyasından, 50 cm. kadar boyunda, vatanı Akdeniz kıyıları olan, 
sarımtırak çiçekli, bir yıllık tarım bitkisidir. Sebze ve tane olarak 
yenir. Leblebi yapılır. Bilimsel ismi:  Cicer arietinum dur. 
 

      34. Hına: Kına ve Hena da denir. Kınaağacıgiller familyasın 
dan, kınanın anayurdu Hindistan olup, Arabistan ve Akdeniz 
ikliminde yetiştirilen, ayrık dallı, beyazımsı kabuklu, karşıt yapraklı 
bir ağaçtır. Çiçekler. Beyaz renkli ve keskin kokuludur. Kurutulmuş 
yapraklarından Kına elde edilir. Saç ve parmakları boyamakta 
kullanılır. Tohumuna Ummal veya Cemceme denir. Bilimsel ismi: 
Lawsonia inermis tir. 
 

      35. Hırrif: Harrif, Unsul, Adasoğanı, Aksoğan, Ayısoğanı, 
Beyazsoğan, Ölüsoğanı, Işkıl, Şalgaba, Loteşirsoğanı, Nuteşir 
soğanı Sammel fa’r ve Basel el fa’r da denir.  
 

      Zambakgiller familyasından, yaprakları uzun şerit şeklinde, 
çiçekleri yeşil ve beyaz damarlıdır. 2 kg kadar olan soğan kısmı 
yapraklarının altındadır. Acı ve zehirlidir. Bilimsel ismi: Urginea 
maritima dır. 
 

      36. Hırva': Hintyağı ağacı, Hint baklası, Hindiye, Dedemene, 
Kene otu ve Genegerçek otuda denir. Sütleğengiller familyasın 
dan, tohumlarından Hintyağı elde edilen bir ağaçtır. Bilimsel ismi: 
Ricinus communis tir. 
 

      37. Hilaliye: Kırlangıç otu, Haşişetül hattaf, veya Temre otu da 
denir. Gelincikgiller familyasından, Nisan-Mayıs ayları arasında, 
sarı renkli çiçekler açan, 30-70 cm. yüksekliğinde çok yıllık otsu bir 
bitkidir. Kuzey Anadolu da yetişir. Çiçekleri dallarının ucundadır. 
Bitkinin tamamında ve özellikle yapraklarında sarı renkli boya  
 

      38. Hüleylic: İhlilic, Halile, Helile, Herra ve Hindistan eriği de 
denir. Okyanusta ve Tropikal Asya da yetişen, oldukça kaba 
dokulu, sarı benekli, esmer-gri renkte, yarı sert ve hafif bir odun 
veren ağaç. Latincesi: Terminalia Combretaceae familyası ve bu 
ağacın kurutulmuş meyvesi. Kurutulmuş meyve olarak Halile nin 
halk hekimliğin de iki çeşidi vardır. Kara ve Sarı Helile. 
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      39. (A) Kara Helile: İhlilici esved, Kara Helile ve Kabuli de 
denir. Latincesi: Terminalia Chebula türünden elde edilir ve 
infisyon halinde %5 Basura karşı içilerek kullanılır 
 

      40. (B). Sarı helile: İhlilici Asfer ve Hüleylici Asfer de denir. 
Latincesi: Terminalia Citrino türünden elde edilir ve alınan miktara 
bağlı olarak müshil yada peklik verici etki gösterir. Her ikiside deri 
sepilemesinde ve boya sanayisinde kullanılır. 
 

      41. İlkil bir: Buğday sakızına denir. 
 

      42. İlkil kelh: Kelh sakızı veya Kalah sakızı da denir. Söğüt 
ağacına benzer, uzunca dik bir ottur. İçi kamış gibi boş ve çok hafif 
olur. Ondan hasıl olan zamka Eşk veya Eşc derler. Tadı ise acıdır. 
 

      43. İlkir rumi: Mastaki, Rum sakızı ve Yunan sakızı da denir. 
 

      44. İnebiz zeib: Kurt üzümü, İnebis salep, İt üzümü, Köpek 
üzümü, Köpek memesi, Yandıran ve Ribrik de denir. Patlıcangiller 
familyasından, ormanlarda yetişen bir bitkidir. Çiçekleri beyaz, 
meyveleri parlak ve siyahtır. Meyvesi, yaprakları ve çiçekleri 
kullanılır. Bilimsel ismi:Solanum nigrum dur. 
 

      45. İskiratül mekki: Misvak ağacının tohumudur. Buna Sikiratül 
mekki ve ve Habbül sivak ta denir. 
 

      46. Kafur: Kafur ağacından çıkarılan aromatik katı madde. 
(Eşanlamlısı Kamfor) Beyaz ve yarı şeffaf olup, kolaylıkla 
parçalanır. Sert, güzel kokulu, katı ve yağlıdır. Seliloit, dumansız 
Barut ve ilaç imalinde kullanılır. Latince ismi: Camphree, 
Camphora dır. 
 

      47. Kaküle: Zencefilgillerden bir bitki ve bu bitkinin baharat 
olarak kullanılan meyvesi (Kaküle).Hindistan, Seylan ve İndenozya 
da yetişen ıtırlı bitkidir. Kaküle 1-2 cm. boyunda bir kapsüldür. 
Bilimsel ismi: Elettaria cardamomum dur. 
 

      48. Kamh: Buğday, Hınta ve Bir de denir. Birçeneklilerden 
olup, sapları kamışsı ve içleri boştır. Çiçekleri başak şeklinde ve 
yemişlerine Buğday denir. Birçok türleri vardır. Bilimsel adı: 
Triticum vulgare, Wheat, Ble dir. 
 

      49. Karanfil: Zücac, Karanfil çiçeği ve Karanfül de denir. 
İkiçenekliler sınıfının, Karanfilgiller familyasından, karşılıklı, ensiz, 
sivri yapraklı, düğüm düğüm ince saplı 300 kadar kadar çeşidi 
bulunan otsu bir süs bitkisi. Yaprakları pembe beyaz veya 
kırmızıdır. Ençok tanınan türü Çiçek karanfilidir. Çok hoş 
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kokuludur. Yapraklarından şurup yapılır. Bilimsel adı: Dianthus 
caryophyilus tur. 
 

      50. Karanfil ağacı: Mersingiller familyasından, Anayurdu Molük 
adaları olan ve birçok tropik ülkelerde, başlıca Zengibar, Filipinler 
ve Hindistanda yetiştirilen, kış aylarında yaprak dökmeyen bir 
ağaçtır. Çiçeğinin tomurcuklarına Karanfil denir. Bilimsel ismi: 
Caryophyllus aromaticus tur. 
 

      51. Karatü amya:------------? 
 

      52. Karbül asfer:--------------? 
 

      53. Kasabüz zerire: Vec, Ud el vec, Hint kamışı, Eğir otu, Azak 
eyeri, Hazenbel, Hazambel ve Kurtluca da denir. Yılanyastığıgiller 
familyasından, akarsu kıyıları ve bataklıklarda yetişen 60-70 cm. 
boyunda bir otsu bitkidir. Meyveleri yeşilimsi renktedir. Çiçekleri, 
siyahımsı-erguvani renklidir. Bilimsel ismi: Acarus calamus tur.  
 

      54. Kastalü: Kestane, Şah belut, Bellutel melek ve Ebu fervah 
da denir. Kestane denilen ağaç ve meyvesi. Kayıngiller familyasın 
dan, kışın yapraklarını döken, 25-30 metre boyunda bir ağaçtır. 
Yaprakları geniş olup, meyveleri iridir. Çiçekleri ise beyaz ve 
kırmızıdır. Bilimsel ismi: Castanea veska, Chestnut tur. 
 

      55. Kebar: Kedi tırnağı, Kebere fidanı, Kebere, Kapari, Gebre 
otu, Tırmık ve Şevk el hımar da denir. Gebre otugiller familyasın 
dan, daima yeşil olan ve Kapari veren, çalı görünümünde güzel bir 
bitkidir. Tüm Akdeniz bölgesinde yetişen Gebre otu, oldukça büyük 
beyaz çiçekli, dikenli, genellikle yere yatık, çalı görünümünde bir 
bitkidir. Çiçek tomurcukları, meyvesi ve kök kabuğu idrar 
söktürücü peklik ve kuvvet verici olarak tanınır. Çiçek 
tomurcuklarından, Kapari yada Kebere turşusu denen ve meze 
olarak kullanılan bir turşu yapılır. Turşu için elden geldiğince küçük 
tomurcukları kullanılır. Bilimsel ismi: Capparis spinosa dır. 
 

      56. Kemmun: Kimyon, Acem kimyonu, Avcar ve Zira da denir. 
Maydonozgiller familyasından, Mayıs Haziran aylarında beyaz 
veya pembemsi çiçekler açan, 15-60 cm boyunda, bir yıllık otsu 
bitkidir. Yaprakları dar ve ince şeritler halinde parçalıdır. Çiçekleri 
3-5 saplı şemsiye durumundadır. Meyveleri (Kimyon) ovaldır. 
Tohumları baharat olarak kullanılır. Kimyonun anavatanı Mısır dır. 
Latince ismi: Cuminum, Kyminon dur. 
 

      57. Kerbiyune: Fidaniz zeheb, Harmune, Hilaliye, Betselhat, 
Nakdeyn, İndale, Lübani mağribiye ve Ferbiyon da denir.  
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      Sütleğengiller familyasından, kuzey Afrikanın Fas bölgesindeki 
dağlarda yabani olarak yetişen bir sütleğen türünün kurutulmuş 
sütü. Bitkinin gövdesine ve dallarına açılan yaralardan sızan, 
sütün güneşte kurutulmasıyla elde edilir. Kuvvetli bir müshildir. 
Bilimsel ismi: Euphorbium resinifera dır. 
 

      58. Ketan: Keten, Ketain, Zeyrek, Siyelek, Seğelek, Seyelek, 
Cimit, Cinit, Ezgin, Kırbaç tohumu, Zeğrek ve Zeğerek te denir. 
Kireçli topraklarda yetişen otsu bir bitki ve bu bitkinin tohumu. 30-
35 cm.boyunda, yazın mavi çiçekler açan bir bitkidir. Keten yağı ve 
Bezir yağı gibi içinde asitler vardır. Bu bitkinin tohumuna, Keten 
tohumu, Bezrül ketain ve Zeriatül keten de denir. Latincesi: Semen 
lini, Linum usitatisimum.  
 

      59. Kırfe: Darçın, Darisini, Tarçın Kurfa, Kirfah ve Salihah da 
denir. Defnegiller familyasından Anayurdu Güney ve Güneydoğu 
Asya olan, yaprak dökmeyen, birçok türleri olan, keskin kokulu 
ağaç ve bu ağacın baharat olarak kullanılan kabuğu. Latincesi: 
Cinnamonum dur. 
 

      60. Kizbere: Küzbere, Kuzbere, Kuzbüre, Kinzi, Aş otu, Kişnic, 
Kişnit ve Kişniş de denir. Maydonozgiller familyasından Haziran-
Ağustos ayları arasında pembe, beyaz renkli çiçekler açan, 30-50 
cm boyunda, oldukça fena kokulu, bir yıllık otsu bitki. Nemli çayır 
ve sırtlarda yetişir. Yaprakları açık yeşil, renkli ve tüylüdür. 
Meyveleri baharat olarak kullanılır. Veya üzeri şeker ile kaplanarak 
Kişniş şekeri yapılır. Yaprakları yemeklere koku vermek için 
kullanılır. Latincesi: Coriandrum sativum dur. 
 

      61. Kust: Buhuru Meryem adlı bitkinin köküne Kust veya 
Topalak denir. Latince ismi: Ramnus Chlorophorus. 
 

      62. Kutune: Pamuk ve Penbe de denir. Ebegümeci gillerden, 
koza şeklinde meyvesi yatak, yorgan vb. doldurmakta ve iplik 
yapımında kullanılan bitki. Bu bitkinin kozasından elde edilerek 
işlenen lifler. Bilimsel ismi: Gossypıum.  
 

      63. Kübabe: Kuyruklu biber, Kebabiye, Hint biberi ve Habbül 
aruz da denir. Endenozya da yetişen bir karabiber türünün 
kurutulmuş meyvesi. Bu meyvenin 6-8 mm. uzunluğunda bir sapı 
vardır. Bu yüzden Kuyruklu biber denmiştir. Latincesi: Piper 
cubeba. 
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      64. Levz: Badem. Bayam, Bıyam, Boçça, Piyam ve Şabah ta 
denir. Gülgillerden bir ağaç ve bu ağacın sert, kabuklu meyvesi. 
Kabuğunun içindeki kısım yenir. Latincesi: Amygdalus communis. 
 

      65. Leymun: Limon, Lemon ve Citron da denir. Turunçgillerden 
meyve ağacı ve bu ağacın yumurta biçiminde, sarı renkli, kabuğu 
kokulu, ekşi meyvesi. Beş metreye kadar yükselen ağacı her 
zaman yeşildir. Bilimsel ismi: Citrus limomum dur. 
 

      66. Lüban: Günlük, Lübna, Kündür ve Buhur da denir. İki çeşit 
Günlük vardır. Ak günlük (Lübani zeker) ve Kara günlük (Meya-i 
esved) Kara günlüğe Buhur ve Meya da denir. 
 

      67. Lübani Zeker: Bendi asil, Şund, Beyaz günlük ve Ak günlük 
te denir. Sıcak ülkelerde yetişen bazı ağaçların kabuğundan elde 
edilen ve hekimlikte kullanılan reçine. İki çeşit günlik vardır. 
 

      Ak günlük: Boswalia türlerinin kabuğu çizilerek akan sütün 
sertleşmesiyle olur. Latincesi: Bosvalia Corterii dir. 
 

      Kara günlük: Meya-i Esved, Buhur ve Meya da denir. Sığala 
ağacının sığla yağı elde edildikten sonra, geriye kalan kabuklardır. 
Latincesi: Liguidamber Orientalis tir. 
 

      68. Mastaki: Mastik, Mastaka, Mestik, Mesteki, Mezdeki, Çıtlık, 
Sakızlık, Sakız ağacı, Yunan Sakızı ve ilkir rum'da denir. 
Antepfıstığı giller familyasından,Akdeniz kıyılarında yetişen,dört 
(4) metre kadar boyunda, sık dallı, çalı görünümünde, kış 
aylarında yaprak dökmeyen bir ağaçtır.Çiçekleri küçük ve kırmızı 
uçludur.Başlan- gıçta kırmızı renkli iken,sonradan siyaha 
dönüşür..Dal ve gövde-sinden Sakız “Mastix” elde edilir.Bilimsel 
ismi :Pistacialentiscus tur. 
 

      69. Meyatüs saile: Günlük dedikleri zamkın safisine denir. 
Tropik bölgelerde yetişen Sığala adlı ağacın zamkıdır. Aktığı 
zaman alıp kaynatırlar. Safisine Meyatü saile (Akıcı meya), 
çöküntüsüne Meya-i Yabise (Kuru meya) denir. 
 

      70. Misk: Tibet, Keşmir ve Moğalistan daki yüksek dağlardaki 
erkek Misk Keçisinin tenasül sistemindeki bir guddenin ifrazatıdır. 
Kokusu keskindir. Latincesi:Musc. 
 

      71. Miski ezferi: Kokusu çok güzel olan şey. 
 

      72. Mukl: Dum ağacı, Devm ağacı, Haml üd Devm, Haşel 
ağacı, Kür ağacı, Kürünk ağacı ve Güren ağacı da denir.  
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      İki Palmiye türüne verilen ad. Kuzey Afrika da yetişen, 
"Chamaerops humilis" Mısır'da, Yakındoğu da ve Afrika'nın kurak 
tropikal bölgesinde yetişen "Hyphaena thebaica". 
 

      Chamaerops humilis çok kısa boylu bir Palmiyedir. Toprağa 
derinlemesine kök salan sık yaprak yığını halindedir. Bu 
yapraklardan bitkisel lif elde edilir. 
 

      Hyphaena thebaica 8-10 metre boylarında ve gövdesi 
çatallanan çok özgül görünüşte bir ağaçtır. Meyvesi İğde gibi unlu, 
tatlı bir drupadır ve yenir. Kırmızı-turuncu renkli meyveleri hem 
yemiş olarak kullanılır, hemde Melas yapılır. Bunun çok sert 
boynuzsu bir albüminden oluşan kını çok çeşit bitkisel Fildişi verir. 
Dum ağacı tüm sahil bölgesinde, Moritanya'dan Eritre'ye, yukarı 
Mısır'a ve Sudan'a kadar çok yaygındır. Odunu yapıcılıkta Mertek 
olarak kullanılır. Yapraklarından lif olarak hasır ve sepet 
yapımında yararlanılır. 
 

.     Muklil Ezrak: Muklel Yahud ve Gürün zamk ağacı da denir. 
 

      Muklil ahmer:  
 

      73. Nane: Na’na, Bahçe nanesi, Kara nane, Narbuz, Narbız, 
Nerpüz, Pünk, Yalpuz, Nu’nu ve Lemman da denir. Ballıbaba 
gillerden, nemli yerlerde yetişen, genellikle tüylü ve çok kokulu 
otsu bir bitkidir. Başak biçiminde beyaz, pembe veya morumsu 
çiçekleri olup, güzel kokuludur. Latincesi: Mentha piperita dır. 
 

      74. Neddül esved: Bir bitki çeşidi. Bu bitkinin dalları buhur 
olarak kullanılır. 
 

      75. Nile: Çivit otu, Kızlar göbeği, Guvşak, Deve mercimeği ve 
Nile de denir. Turpgiller familyasından, Avrupa ve Akdeniz 
ülkelerinde yetişen, bir yada iki yıllık otsu bitki. Azçok mavimsi 
yeşil renkte, uzun yaprakları ve gevşek salkım biçiminde sarı 
çiçekleri vardır. Eskiden bazı ülkelerde, Çivit elde etmek için 
yetiştirilirdi. Sap ve yapraklarından çıkarılan çivitle yün ipliği 
maviye boyanırdı. Bilimsel ismi: İsatis tinetoria dır. Tohumuna 
Habbün nil denir. 
 

      76. Re'si sabun:---------? 
 

      77. Reyhan: Fesleğen, Fesliyen, Peslen, Irıhan, Rahan ve 
Sa’teri hindi de denir. Ballıbabagillerden, yaprakları güzel kokan 
bir çeşit süs bitkisidir. Ak fesleğen, Hint fesleğeni, Yabani fesleğen 
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ve Yer fesleğeni gibi çeşitleri vardır. Bilimsel ismi: Ocimum 
basilicum dur. 
 

      78. Rumman: Nar, Rümman, Narbun ve Şecere-i Rumman da 
denir. Nargiller familyasından, Akdeniz bölgesinden Japonya ya 
kadar yabani olarak yetişen, canlı kırmızı, çiçekli, dört köşe dallı, 
hafifçe dikenli bir ağaççıktır. Meyvesi (Nar) Portakal büyüklüğünde 
esmer kırmızı renkli ve çok tohumludur. Yenen kısmı, tohumlarının 
etli ve bol usareli kısmıdır. Bilimsel adı: Punica granatum dur. 
 

      79. Sabır: Sabbar, Makıru, Frenk İnciri, Kaynana dili, Hint 
İnciri, Fravun İnciri, Kaynana Yumruğu, Kayın dili, Frenk yemişi, 
Manda dili, Mart yemişi ve Tahta yemişi de denir. Kaktüsgiller 
familyasının “Opuntia”  Kaynana dili cinsinden, yassı gövdeli, 
dikenli bir kaktüs türü ve bu bitkinin yenebilen meyveleri. 5,5 
metreye kadar boylanabilen, 7-10 cm. genişliğinde, büyük sarı 
çiçekleri yada kırmızımsı mor renkli meyveleri vardır. Bilimsel adı: 
Opintia ficusindica dır. 
 

      80. Samğı Arabi: Zamk veya Ağaç posuda denir. Genellikle 
zamk veren ağaçlara verilen isim. Afrika sahil bölgelerinde, yaygın 
biçimde yetiştirilen, dikenli ve küçük bir ağaç olan, Arap Zamkı 
ağacıdır. Çorak ve kurak alanları ağaçlandırmak için, çok elverişli 
bir ağaçtır. Senepal, Nijerya ve Sudan da çoktur. Bilimsel ismi: 
Acecia senepal dir. 
 

      81. Sandal: Santal, Sendel, Kalanga veya Cinden de denir. 
Sandalgiller familyasından, küçük boylu bir ağaçtır. Hindistan ve 
Malakka nın dağlık bölgelerinde yetişir. Yaprak dökmez ve 
çiçekleri sarımtırak kırmızıdır. Meyveleri kiraz büyüklüğünde olup, 
siyah renklidir. Odunu ise sarımtırak renktedir ve kokuludur. 
Sandal üç türlüdür. Kırmızı, Beyaz ve Sarı renktedir. Sandalı 
Ahmer, Sandalı Ebyaz ve Sandalı Asfer. Latincesi: Santalum 
Albüm, Santalwood . 
 

      82. Sa'ter: Kekik, Za’ter, Kekik otu, Kek otu, Abdüssalib, Catır 
ve Kakuk da denir. Ballıbabagiller familyasından, odunsu saplı, 
karşılıklı küçük yapraklı, sürüngen, çok yıllık, timol kokulu alçak bir 
bitkidir. Çiçekleri baharat olarak kullanılır. Güney Amarika da 
yetişen Thymus vulgaris türünden, hafif sarı renkli, uçucu “Kekik” 
yağı elde edilir. Bilimsel ismi: Thymus tur. 
 

      83. Semsem: Susam, Simsim, Sevsen, Sesame, Eşek lalesi, 
Cehennem zambağı ve Kırna da denir. Antepfıstığıgiller familya 
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sından, kışın yapraklarını döken, sıcak bölgelerde yetişen veya 
her mevsimde yeşil kalan bir ağaççıktır. Meyvesi Mercimeğe 
benzer. 150 kadar türü olup, birçoğu zehirlidir. Bilimsel ismi: 
Sesamum indicum dur. Yağına ise: Şeyrucü, Şirlüğan ve susam 
yağı denir. 
 

      84. Sekencebin: Bal ile sirkenin karışımından yapılan tatlı  
 

      85. Sent: 
 

      86. Senderus: Sandolos, Sandolus, Sandorus ve Sandarak ta 
denir. Vernik imalatında kullanılan bir çeşit reçine. ( Bu tür 
reçineler, Kuzey Afrika da kozalaklı sınıfından olan, Tetraclinis 
rticulatadan veya Avustralya da Callitris glauca ve C.verrucosa 
adlı bitkilerden elde edilir). Latincesi: Gummı sandarac,Sandaraca. 
 

      87. Seykeran: Sığır kuyruğu, Burunca otu, Deve dili, Boz 
kulak, Dana kuyruğu, Yün otu, Seykeranel hut, Üzüned dub, 
Mıknasat el ender ve Busir de denir. Sıracagiller familyasından, 
geniş yapraklı, sarı çiçekli otsu bitki. Çok çabuk dökülen pamuksu 
görünüşteki çiçekleri sarı veya kızılımsı sarı renktedir. Meyvesi 
kapsül şeklindedir. Bilimsel ismi: Verbascum dur. 
 

      88. Sidre: Hünnap, Ünnap, Çiğde, Çiyde, Kaki, Arabistan kirazı 
ve Trabzon hurmasıda denir. Hünnapgiller familyasından, ayrı 
çanak yapraklı, iki çeneklilerden bir ağaç ve bu ağacın verdiği 
kırmızı kabuklu, sert çekirdekli, iri zeytin biçim ve büyüklüğünde 
Nebik isimli yemişi. Meyvesi güzün olgunlaşır. Çiçekleri küçük ve 
yeşilimsidir. Meyveleri ise tatlımsıdır. Bilimsel ismi: Zizyphus jujuba 
dır. 
 

      89. Sudan: Fasuh, Buhuru sudan, Buhurel berber, Sarğant ve 
Habeş buhuruda denir. Latincesi: Telephium sativum dur. 
 

      90. Süm: Sarmısak: Sarımsak, Piçe ve Tüm de denir. 
Zambakgiller familyasından, bütün kısımları keskin kokulu, 30-100 
cm. yükseklikte otsu bir bitkidir. Toprak altında iri bir soğanı vardır. 
Bilimsel ismi: Allium sativum dur. 
 

      91: Sünbül: Sümbül ve Huzam da denir. Zambakgiller 
familyasından, soğanlı ve otsu bir bitkidir. Yaprakları az çok uzun, 
çiçekleri ana sapın ucunda basit salkım şeklindedir. Görünüşü çok 
güzel, renkleri değişik ve parlak, kokusu keskindir. Erken çiçek 
açar. Bilimsel ismi: Hyacinthus tur. 
 

      92. Şeir: Arpa. Buğdaygiller familyasından, ılıman iklim 
bölgelerinde yetişen, taneleri hayvan yemi, ekmek ve bira 
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yapımında kullanılan tarım bitkisi. Nişastası boldur. Arpa kavrulup 
kahveyede karıştırılır. Latincesi: Hordeum dur. 
 

      93. Şeceretül Meryem: Meryem çiçeği, Meryemana otu, 
Meryemeli, Havvaana otu, Keffi Meryem, Keffel azra', Küteyfe ve 
Filistin gülü de denir. Turpgiller familyasından, kurak bölgelerde 
yetişen ve tohumları olgunlaşınca tamamen kuruyan otsu bitki. 
Kurak mevsimde dallar yumak gibi tortop olur ve hava yenidenj 
nemlendiğinde yeni baştan açılır. Bilimsel ismi: Anastatica 
hierochuntica dır. 
 

      94. Şenteküre:----------? 
 

      95. Şüniz: Çörek otu, Çöre otu, Cüccam, Cütcan, Cöcce, 
Karaca ot, Siyah susam, Karamuk, Şehniz, Kemmuni esved, 
Habbetül bereke ve Habbbetüs sevda da denir. Düğünçiçeğigiller 
familyasından, susam iriliğinde, siyah tohumları olan, mavi çiçekli, 
güzel kokulu otsu bitki. Hamur işlerine çeşni vermek için kullanılır. 
Yurdumuzda oniki türü vardır. Bilimsel ismi: Nigella sativa dır. 
 

      96. Tayyib: Hoş, pakize, iyi ve gökçek kokulu nesne. 
 

      97. Temr: Hurma: Nahl, Belha ve Belah da denir. Hurmagiller 
familyasından sıcak ülkelerde yetişen, bir ağaç ve bu ağacın 
meyvesi. Ağacın boyu otuz (30) metre kadardır. Gövdesi sütun 
biçimindedir. Yaprakları büyük ve dilimlidir. Meyvesi etli, tatlı ve 
besleyicidir. Latince ismi: Phoenix dactylifera dır. 
 

      98. Tevsiril ğant:--------? 
 

      99. Tin: İncir, İt inciri, Yemiş, Ballıdarı ve Bardacik da denir. 
Dutgillerden, Akdeniz kıyılarında yetişen, yaprakları geniş ve dilimli 
bir ağacın meyvesidir. Meyvesi Armut büyüklüğündedir. Bilimsel 
adı: Ficus Carica dır. 
 

      100. Tiryak: Panzehir olarak kullanılan afyonlu ilaç. İçinde 
bitkisel ve madeni menşeli 45-50 madde ile iki hayvansal madde 
bulunan macun. 
 

      101 Ud: Öd ağacı, Ud el Uluvveti, Nebatüs Sabr, Nasr, Elenüc, 
Yelencüc ve Ud-i Hindi'de denir. İkiçenekliler sınıfının 
Thymelaeacea familyasından, doğu Asya ve Malaya adalarında 
yetişen bir ağaçtır. Yaz kış yapraklarını dökmez. Meyveleri Armut 
biçimindedir. Ağacın odunu ve kabuğu yarılınca hoş bir koku verir. 
Yunanca ismi Ağalücen dir. Bilimsel ismi: Aguilari Oğollocho . 
 

      102. Udu Tayyib:----------? 
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      103. Ulayk: Böğürtlen, Avsec, Tuti şevkiyyü, Şecere-i Musa ve 
Bük'de denir. Gülgillerden bahçe çitlerinde yol kenarlarında 
kendiliğinden yetişen, beyaz çiçekli, dikenli bir çalıdır. Yemişi 
(Böğürtlen) Ahududu ya benzer. Önceleri kırmızı iken sonraları 
kararır. Bilimsel adı: Rubus Fruticosus tur. 
 

      104. Üzünül fa’r: Fare kulağı: Yabancı kanarya otu, Ledune, 
Aynel cemel ve Zağlilah'da denir. Çuhaçiçeğigiller familyasından, 
ekin tarlalarında yada yol kenarlarında biten ve çeşitli renklerde 
küçük çiçekler açan bitki. Çiçeklerin taç yaprakların birleşmesiyle 
oluşmuş beş parçalı taç bölümü kırmızı, pembe yada mavidir. 
Bilimsel ismi: Anagallis tir. 
 

      105. Verd: Rosa ve Gül de denir. Güllerin örneği olan bitki ve 
bunun çiçeğidir. Birçok çeşidi vardır. Bunlar, Kokusu, rengi, şekli, 
iriliği ve ufaklığı bakımından birbirinden ayrılır. Ençok görülen 
çeşitleri: Sarı gül (Rosa lutea) Van gülü (Rosa centifolia), 
Yediveren Gülü (Rosa semperflorens), Yabani Gül (Rosa canina) 
ve Şam gülü (Rosa damascena-Pembe Gül). Pembe Gülün taze 
çiçeklerinden, Gülsuyu (Eau de Rose) ve Gül esansı (Essencede 
Rose-Gül yağı) çıkarılır. Gülsuyuna Ma-i verd ve Gülab da denir. 
 

      106. Veşk: Kelh sakızı ve Sudan buhurunun karışımına Veşk 
veya Eşk denir. 
 

      107. Yakder:-----------? 
 

      108. Yebruh: Yebruh-is sanem, İnsan otu, Adam otu: Adem 
otu, Abdüsselam otu, Hacılar otu, Köpek otu, Kankurutan, Yer 
elması, At elması, Toskafa kavunu ve Yebruh-i vekkah'da denir. 
Patlıcangiller familyasından, fena kokulu ve geniş yapraklı olup, 
kökü insana benzetilen, bilhassa Akdeniz kıyı bölgelerinde yetişen, 
mavi, beyaz, kırmızı yada mor renkli çiçekleri pek çoktur. Bilimsel 
ismi: Mandragora autumnalis tir. 
 

      109. Zağt:-------------? 
 

      110. Za’feran: Safran, Safran çiçeği, Safran Çiğdemi, Cadi ve 
Kruku'da denir. Süsengiller familyasından, büyük huni çiçekli, 
soğanlı bir cins bitkidir. Çiçeğin tepeciklerinden, zerde ve bazı 
şuruplara renk vermekte faydalanılır.  Bilimsel ismi: Crocus 
Sativus tur. 
 

      111. Zebib: Kuru üzüme ve kuru hurmaya zebib denir. 
 

      112. Zencebil: Zencefil, Zencefir ve Zingiber de denir. Zencefil 
giller familyasından, Anayurdu Hindistan ve Malezya olan, etli ve 
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rizomlu bir bitkidir. Baharat olarak kullanılır. Latincesi: Ginger, 
Gingembre dir.  
 

      113. Zeytun: Zeytin'de denir. Zeytingiller familyasından 
Akdeniz havzasında makilerde yabani olarak yetişen, yaprak 
dökmeyen, eğri büyük gövdeli, sık dallı, 5-20 metre yüksekliğinde, 
uzun ömürlü bir ağaçtır. Yaprakları yeşil renkli, derimsi ve karşılıklı 
dizilişlidir. Çiçekleri beyazımsı ve sarı renkli olup, salkım 
durumundadır. Meyvesi (Zeytin) önceleri yeşil, olgunlaştığı zaman 
parlak ve siyah renklidir. Latincesi: Olea europaea, Olive dir. 
 

      114. Zeyzefün: Ihlamur ve Linden'de denir. Ihlamurgiller 
familyasından, kerestesi güzel olan bir gölge ağacıdır. Bunun 
kurutularak çay gibi haşlanıp içilen güzel kokulu çiçeğidir. Temmuz 
ve Ağustos aylarında toplanıp kurutulur. Birçok çeşidi vardır. 
Bilimsel ismi: Tilia cordotamiller dir.  
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KİTAPTA GEÇEN MADENLER VE VS. 

      1. Anik: Kurşun, Anük ve Siyah kurşun denilen madde. 
Mavimsi gri renkt, yumuşak, dayanıksız, kimyevi tesirlere karşı 
dayanıklı ve ağır bir maden. Remzi: (Sembolü) Pb. dir. 
 

      2. Barud: Türkçe'de Barut denir. Ateşli silahlarda atış yapmayı 
sağlayan patlayıcı madde. 
 

      3. Butlan: Bir hastalık adı. 
 

      4. Butlis: Gece körlüğü hastalığı. 
 

      5. Cevşir: Bir maden ismi. 
 

      6. Cir: Kireç denilen madde. Keles'te denir. Kalker taşlarının 
fırında yakılması ile elde edilen kalsiyum oksidiki, harç yapımında 
ve badana işlerinde kullanılır. 
 

      7. Demrek:----------? 
 

      8. Esmed: Hacerül kuhul, Esfehan sürmesi ve Siyah sürme 
taşıda denir. Esfehan'dan getirileni en efdalidir. 
 

      9. Fıdde: Gümüş denilen maden. Kolay işlenebilen, paslan 
mayan, parlak beyaz renkte kıymetli maden. Remzi: Agi dir. 
 

      10. Hadid: Demir veya Temur denilen maden. Dayanıklı ve 
kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden. Remzi: 
FE.2. dir. 
 

      11. Hal: Sirke. Yemek ve salatalara ekşilik vermek için konulan 
ekşimiş Üzüm suyu. 
 

      12. Harkusiye: Bir demir cinsi. 
 

      13. Hadhad: Bir Katran çeşidi. İnce ve siyah olan Katran 
çeşidine Hadhad denir. 
 

      14. Hay:---------? 
 

      15. Humma:----------? 
 

      16. Kal-i: Saf, has Kurşun. 
 

      17. Katran: Katıran, Şerbin, Utüm ve Yenbud'da denir. Çam 
ağaçları cinsinden, Şerbin, Yenbud, Arar, Utum ve Teleb gibi 
ağaçlardan elde edilir. En iyisi Arar'dan elde edilenidir. Bilimsel 
ismi: Gudron vegetal dir. 
 

      18. Kibrit: Kükürt ve Gügür'de denir. Tabiatta arı veya başka 
cisimlerle birleşik olarak bulunur. Çöktürülmüş Kükürt (Soufre 
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Precipite) sarımsı beyaz ince bir tozdur. Latince ismi: Sourfe'dir. 
Simgesi S olan kimyasal element. Kırmızı kükürt olmaz. 
 

      19. Kuhuli Esfehani: Esfehan sürmesi. 
 

      20. Mariye:---------? 
 

      21. Ma'nina:---------? 
 

      22. Matum: Bir hastalık adı. Yedirilmiş anlamında. 
 

      23. Merakib:------------? 
 

      24. Merkaşisa: Göztaşı, Ruşine ve Hacerin Nur'da denir. Bakır 
sülfatının ismi. Formülü CU 50-4 olan bakır sülfat. Billurları mavi 
renktedir. Göz, deri, bitki hastalıklarında ve boya yapımında 
kullanılan zehirli madde. 
 

      25. Merkaşisez zehebi: Sarı Merkaşise. (Sarı Göztaşı). 
      26. Mürtek: Mürdesenc veya Mürdesenk de denir. Tabi Kurşun 
oksit. Erimiş ve billurlaşmış 11 oksit. Diğer adı Litarj. Minaral doğal 
kurşun oksit. 
 

      27. Mürtekez zehebi: Sarı mürdesenk. 
 

      28. Milh: Tuz. Yemeklere tad vermek için konulan, kokusuz, 
beyaz renkli, suda eriyen, kekremsi yakıcı tada billursu madde. 
Sodyum klorür. 
 

      29. Milhi Haydarani: Milhi Enderani ve Kaya tuzu denilen tuz. 
 

      30. Milhi Kala: Kavrulmuş Tuz. 
 

      31. Natrun: Natron, Natrün, Böre ve Burak'de denir. Hidratlı 
doğal sodyum karbonat. Mısır'da monoklinik kristaller biçiminde 
bulunur. Hemen hemen bütün alkali kaplıca sularında, çözelti ve 
çiçeklenmeler halinde görülür. Sodyum oksidi. 
 

      32. Nişadır: Renksiz billurlar halinde, tuzlu ve yakıcı beyaz bir 
madde olan, Amonyak tuzunun ticari adı. Bilimsel ismi: Ammenium 
chloride dir. 
 

      33. Nuhas: Bakır denilen maden. Kolay işlenir ve iletken 
olduğu için, kap kacak yapımında kullanılan kızıl renkte maden. 
Remzi: CU. dur. 
 

      34. Nure: Alçı. Hareket tesiriyle toz haline getirilmiş Alçı taşı. 
Cibs. 
 

      35. Rasas: Kurşun ve Anik te denir. Mavimsi gri renkte, 
yumuşak, dayanıksız, kimyevi tesirlere karşı dayanıklı ve ağır bir 
maden. Remzi:Pb. 
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      36. Revbas:--------? 
 

      37. Selimiye:-------? 
 

      38: Süleymani: Nar tanesi renginde değerli bir taş.  
 

      39. Şebbi Yemani: Şap. Billur zac'ın beyaz kısmı. Arapça 
Şebbi Yemani, Türkçede Şap denir. Ekşi tatta alimünyum ve 
potasyum sülfatından meydana gelen renksiz cisim. Bilimsel ismi: 
Kalsine Şap. 
 

      40. Talk: Toz halinde tabi hidraflı mağnezyum. Mağnezyum 
silikattır. Pişik ve yaralarda kullanılır. İshali kesmek içinde 
kullanılır. Bilimsel ismi: Talc, Talcum dur. 
 

      41. Tenlekab:---------? 
 

      42. Tutiya: 1. Sürme taşı. Göze çekilen sürme. 2. Kimi kurşun 
cevherlerinin işlenmesi sırasında meydana gelen ve arı olmayan 
Çinko oksit. 
 

      43. Zac: Kara boya. Bir kükürt ve demir bileşimi. Sülfürüt asit. 
 

      44. Ze'bik: Cıva, Cive, Jive, Recrar, Firar, Hirab, Abd, Abik, 
Havi ve Zibak'ta denir. Olağan sıcaklıkta sıvı halde bulunan metal. 
Simgesi HG olan kimyasal element. 
 

      45. Zeheb: Altın ve Zer de denir. Parlak sarı renkte, 
paslanmayan, kolay işlenebilen, ziynet eşyası olarakta kullanılan 
maden. Simgesi AU olan kimyasal element. 
 

      46. Zencar: Zengar ve Haceri İndahenc'de denir. Bakır pası 
çeşidinden bir madendir. Boyacılar kullanır. Zehirli olup, yeşil 
renklidir.  
 

      47. Zırnıh: Zırnık, Sıçan otu ve Hamam otuda denir. Arsenik 
sülfür ile sönmemiş Kirecin karıştırılmasıyla yapılan bir maddedir. 
Sarı, Kırmızı ve Siyah diye üç çeşittir.  
 

      48: Zümrüdetül hükema: Gümüşün çıktığı taş. 
 

      49. Züncüfür: Kırmızı boya. Zincifre ve Zencefre'de denir. 
Kırmızı renkli, doğal civa sülfür.  
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İÇİNDEKİLER 

Önsöz 3 
Müellif in önsözü 5 
Birinci cüz 9 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

HARFLERİN SIRR 
Elif harfi 11 
Be harfi 12 
Cim harfi13 
Dal harfi 13 
He harfi 13 
Vav harfi 14 
Ze harfi 15 
Ha harfi 15 
Tı harfi 15 
Ye harfi 16 
Kef harfi 17 
Lam harfi 17 
Mim harfi 18 
Nun harfi18 
Sin harfi19 
Ayın harfi 19 
Fe harfi 20 
Sat harfi 20 
Kaf harfi21 
Ra harfi 22 
Şın harfi 22 
Te harfi 23 
Se harfi 23 
Hı harfi 24 
Zel harfi 24 
Dat harfi 24 
Zı harfi 25 
Ğayın harfi 26 
Birinci bölümün hatimesi 27 
Buhurlar cetveli 28 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

ESMAÜL HÜSNA NIN HAVASSI 
Allah c.c. ismi şerifi 29 
Rahman c.c. ismi şerifi 29 
Rahim c.c. ismi şerifi 29 
Melik c.c. ismi şerifi 30 
Kuddüs c.c. ismi şerifi 30 
Selam c.c. ismi şerifi 30 
Mü'min c.c. ismi şerifi 31 
Müheymin c.c. ismi şerifi 31 
Aziz c.c. ismi şerifi 31 
Cebbar c.c. ismi şerifi 31 
Mütekebbir c.c. ismi şerifi 32 
Halıkc.c. ismi şerifi 32 
Bariü c.c. ismi şerifi 32 
Musavvir c.c. ismi şerifi 33 
Musavvir ismi şerifinin vefki 33 
Ğaffar c.c. ismi şerifi 33 
Kahhar c.c. ismi şerifi 33 
Kahhar c.c. ismi şerifinin vefki 34 
Kahhar ismi şerifinin kasemi 34 
Vehhab c.c. ismi şerifi 35 
Rezzak c.c. ismi şerifi 36 
Fettah c.c. ismi şerifi 36 
Alim  c.c. ismi şerifi 36 
Kabıd c.c. ismi şerifi 36 
Basıt c.c. ismi şerifi 38 
Hafıd c.c. ismi şerifi 38 
Rafiu c.c. ismi şerifi 38 
Müizzü c.c. ismi şerifi 39 
Müzillü c.c. ismi şerifi 39 
Semi' c.c. ismi şerifi 39 
Basir c.c. ismi şerifi 39 
Hakemü c.c. ismi şerifi 40 
Adlü c.c. ismi şerifi 40 
Adlü c.c. ismi şerifinin vefki 40 
Latif c.c. ismi şerifi 40 
Habir c.c. ismi şerifi 41 
Halim c.c. ismi şerifi 42 
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Azim c.c. ismi şerifi 42 
Ğafur c.c. ismi şerifi 42 
Şekür c.c. ismi şerifi 42 
Aliyyü c.c. ismi şerifi 43 
Kebir c.c. ismi şerifi 43 
Hafiz c.c. ismi şerifi 44 
Hafiz c.c. ismi şerifinin vefki44 
Mukit c.c. ismi şerifi 45 
Hasib c.c. ismi şerifi 45 
Celil c.c. ismi şerifi 45 
Kerim c.c. ismi şerifi 45 
Rakib c.c. ismi şerifi 46 
Mücib c.c. ismi şerifi 46 
Vasi' c.c. ismi şerifi 46 
Hakim c.c. ismi şerifi 47 
Vedüd c.c. ismi şerifi 47 
Mecid c.c. ismi şerifi 47 
Bais c.c. ismi şerifi 48 
Şehid c.c. ismi şerifi 48 
Hakku c.c. ismi şerifi 48 
Vekil c.c. ismi şerifi 49 
Kaviyyü c.c. ismi şerifi 49 
Metin c.c. ismi şerifi 49 
Veli c.c. ismi şerifi 49 
Hamid c.c. ismi şerifi 50 
Muhsi c.c. ismi şerifi 50 
Mübdiü c.c. ismi şerifi 50 
Muid c.c. ismi şerifi 50 
Muhyi c.c. ismi şerifi 51 
Mümit c.c. ismi şerifi 51 
Hayyü c.c. ismi şerifi 51 
Hayyü c.c. ismi şerifinin vefki 52 
Kayyüm c.c. ismi şerifi 52 
Kayyüm c.c.ismi şerifinin vefki 53 
Vacid c.c. ismi şerifi 53 
Macid c.c. ismi şerifi 54 
Vahid c.c. ismi şerifi 54 
Ehad c.c. ismi şerifi 54 
Samed c.c. ismi şerifi 55 
Kadir c.c. ismi şerifi 55 



-----------------------------------------------  İBNİL HAC TİLMİSANİL MAĞRİBİ 426 

Muktedir c.c. ismi şerifi 55 
Mukaddim c.c. ismi şerifi 56 
Muahhir c.c. ismi şerifi 56 
Elevvel ismi şerifi 57 
Ahir c.c. ismi şerifi 57 
Zahir c.c. ismi şerifi 57 
Batın c.c. ismi şerifi 57 
Vali c.c. ismi şerifi 58 
Müteal c.c. ismi şerifi 58 
Berrü c.c. ismi şerifi 58 
Tevvab c.c. ismi şerifi 59 
Müntekım c.c. ismi şerifi 59 
Afüvvü c.c. ismi şerifi 60 
Rauf c.c. ismi şerifi 60 
Malikül mülk c.c. ismi şerifi 60 
Zülcelali vel ikram c.c. ismi şerifi 61 
Zülcelali vel ikram c.c. ismi şerifinin vefki 63 
Muksit c.c. ismi şerifi 64 
Cami c.c. ismi şerifi 64 
Ğaniyyü c.c. ismi şerifi 64 
Muğni c.c. ismi şerifi 64 
Maniu c.c. ismi şerifi 65 
Dar c.c. ismi şerifi 65 
Nafiu c.c. ismi şerifi 65 
Nur c.c. ismi şerifi 66 
Hadi c.c. ismi şerifi 66 
Hadi c.c. ismi şerifinin kasemi 66 
Hadi c.c. ismi şerifinin vefki 68 
Bediu c.c. ismi şerifi 68 
Baki c.c. ismi şerifi 69 
Varis c.c. ismi şerifi 69 
Reşid c.c. ismi şerifi 69 
Sabur  c.c. ismi şerifi 70 
İkinci bölümün hatimesi 70 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

BAZI AYETLERİN HAVASSI CELİLESİ 
Her türlü dilek için 71 
Ayeti Kerime nin vefki 72 
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Bitkilerde bereket 74 
Huddam elde etmek 75 
Ziraatte bereket 77 
Düşman ordusunu yenmek 77 
Define ve hazinelere muttali olmak 78 
Korunmak için 79 
Tedmiri zalim 79 
Anlamak ve ezberlemek 80 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

ALTIN VE GÜMÜŞ MADENLERİNİ ÇİKARMAK 
Gümüş madeni 81 
Siyah gümüş taşı 81 
Gümüş madenlerinden diğer bir nevi 81 
Gümüş madenlerinden diğer bir nevi 81 
Gümüş madenlerinden diğer bir nevi 82 
Gümüş madenlerinden diğer bir nevi 82 
Gümüş madenlerinden diğer bir nevi 83 
Altın madenlerinden bir nevi 84 
Altın madenlerinden diğer bir nevi 85 
Altın madenlerinden diğer bir nevi 85 
Altın madenlerinden diğer bir nevi 85 
Tenkar-ül hükemanın sıfatı 86 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

BİTKİLERİN HİKMETİ 
Kerbüyine bitkisi 87 
Ceniyye bitkisi 89 
Fare kulağı otu 89 
Sent otu 90 
Bisatül mülük otu 91 
Andelan ağacı 91 
 

ALTINCI BÖLÜM 
 

DÜŞMAN ORDUSUNU YENMEK 
Düşman ordusunu yenmek 92 
Yazılacak olan Hatemin şekli 92 
Düşman ordusunu yenmek 92 
Yazılacak olan Ayetler 92 
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Düşman ordusunu yenmek 97 
Sancak ve gümüş üzerine yazılacak vefk 98 
Azgın düşman ordusunu yenmek 98 
Hizbil bahr 98 
Kum veya toprak üzerine okunacak dua 105 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
 

HAZİNELERİ AÇMAK 
Hazineleri açmak 107 
Okunacak azimet 109 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
 

SULARIN ÇEKİLMESİ 
Suların çekilmesi 121 
Dehruşiye azimeti 121 
Yazılacak cetvel 122 
 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
 

KİLİTLERİN AÇILMASI 
Kilitlerin açılması 124 
Keçi derisine yazılacak şekiller 124 
Kilitlerin açılması 124 
Okunacak azimet 124 
Azimeti kullanmanın şekli 128 
 

ONUNCU BÖLÜM 
 

HİCABÜL EBSAR 
Gözlerden gizlenmek 129 
Dehruşiye azimeti 129 
Gözlerden gizlenmek 130 
Okunacak Azimet 130 
Geyik derisine yazılacak cetvel 133 
Gözlerden gizlenmek 134 
Ğazali meselles 134 
Dokuz Ayeti kerime 134 
Dehruşiye azimeti 136 
Berhetiyye azimeti 137 
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ONBİRİNCİ BÖLÜM 
 

VEŞŞEMSİ VEDUHAHA SURE SİNİN SIRLARI 
Cinleri indirmek 139 
Haberler celb etmek 140 
Kağıdı gümüşe çevirmek 140 
Kağıt, deri ve yaprağı Altın'a çevirmek 140 
Taşların cevahire ve yakut'a, nebatın za'feran'a dönüşmesi 141 
Taşların Altın'a veya Gümüş'e dönüşmesi 141 
Terbi' etmek 141 
Hicabül ebsar 141 
Kilitleri açmak 141 
Ziraatte bereket 142 
Meyvelerde bereket 142 
Tayyıl ard 142 
Havada uçmak 142 
Su üzerinde yürümek 142 
Yiyecek ve içecek elde etmek 143 
Dinarlar ve dirhemler elde etmek 143 
Tedmiri zalim 143 
Recm ettirmek 143 
Bu da'vet'in hizmeti 143 
Veşşemsi Veduhaha sure sinin azimeti 144 
Büyük hatem 154 
Küçük hatem 155 
 

ONİKİNCİ BÖLÜM 
 

TAYYIL ARD 
Bir senelik yolu bir günde kat' etmek 156 
Bir aylık yolu bir günde kat' etmek 156 
Yazılacak cetvel 157 
Yedi günlük yolu bir günde kat' etmek 158 
Tayyıl ard 158 
Kaplan derisine yazılacaklar 159 
Bir günlük yolu iki saatte kat' etmek 160 
 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

MÜRİDİ TERBİYE ETMEK 
Müridi terbiye etmek 161 
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Şeyh kamilin sıfatı 161 
Müridin sıfatı 162 
 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

VAKİTLERİ BİLMEK VE GÖZETMEK 
Kamerin hangi burçta olduğunu bilmek 176 
Kamerin hangi burçta olduğunu gösteren cetvel 177 
Cetvelin şekli 177 
Kamerin hangi menzilde gecelediğini bilmek 178 
Kamerin hangi menzilde gecelediğini bilmek 178 
Kamerin menzilleri 178 
Kamer menzillerinin cetveli 179 
Gündüz saatlerini bilmek 180 
Gündüz saatlerinin isimleri 181 
Gece saatlerinin isimleri 181 
Gece ve gündüz saatleri cetveli 181 
Saatler cetveli 182 
Faide 183 
Tazzehü cebben ebduhi 183 
Yedi gezegen 183 
Yedi gezegenin şerefi 183 
Burçların anasırı 184 
Burçların vasıfları 185 
Burçların gecesi gündüzü ve cinsiyeti 185 
Burçların yönleri 185 
Gece ve gündüz burçların tali-ını bilmek 185 
Burçların tali-ını bilmek 185 
Dairenin şekli 186 
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Cetvelin şekli 187 
Yüce davet duası 187 
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İkinci cüz 205 
 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 
 

NEVİLERDEN ÇEŞİTLİ MESELELER 
 

BİRİNCİ KONU 
Temyil ve tehyic 207 
Yazılacak hatem 207 
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İKİNCİ KONU 
Aşk hakkında 208 
Yazılacak dua 208 

ÜÇÜNCÜ KONU 
Kabül olunmak hakkında 210 
Yazılacak mübarek cetvel 211 
Rızık için 212 
Rızık için 213 
İstihare için 213 

DÖRDÜNCÜ KONU 
Tefrik hakkında 214 
Yazılacak azimet 214 

BEŞİNCİ KONU 
Cin sihirlerinin nevileri 215 
Karısını sevmeyen erkek için 218 
Yazılacak vefki şerif 218 
Kocasını sevmeyen kadın için 218 
Yazılacak esmai kamer 219 
Evlenemeyen kadın için 219 
Yazılacak olanlar 219 
Evlenemeyen bakire için 220 
Yazılacak olanlar 220 
Ailesine buğuz eden erkek için.221 
Yazılacak olanlar 221 
Kuzusu ölen koyunlar için 222 
Yazılacak olanlar 222 
Mafsalları hastalanan hayvanlar için 222 
Yazılacak hatem 223 
Ceninin düşüren koyunlar için 223 
Yazılacak olanlar 223 
İneğin sütünün çoğalması için 223 
Yazılacak Ayetler 223 
Cenini düşüren kadın için 224 
Yazılacak esma-ül Hüsna 225 
Küçük çocukları hastalanan ve ölen için 226 
Yazılacak olanlar 227 
Devamlı kız doğuran kadın için 227 
Yazılacak Ayetler ve Hatem 228 
Halli ma'kud 228 
Yazılacak Vefk 229 
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Gelinin damadı sevmesi için 229 
Yazılacak olanlar 229 
Cimadan nefret eden kadın için 230 
Yazılacak Ayet 230 
Mafsalları ağrıyan erkek için 230 
Yazılacak Ayetler 230 
Başında ve karnında su toplanan kadın için 232 
Güzelliğini kaybeden kadın için 232 
Yazılacak olanlar 232 
Çocuğu olmayan kadın için 232 
Yazılacak olanlar 232 
Hayvanların telef olmaması için 233 
Yazılacak olanlar 233 
Karı koca arasını islah 233 
Yazılacak Ayet 233 
Ev halkını islah 234 
Yazılacak olanlar 234 
Cin darbı olan kişi için 235 
Yazılacak olanlar 235 
İnsanlar arasında küçük görülen kişi için 235 
Yazılacak Ayeti kerimeler 235 
Makamından düşen için 236 
Malı azalan için 236 
Yazılacak Ayetler 236 
Çabuk boşanan kadın için 237 
Yazılacak Ayetler 237 
Beldesinde duramayan erkek için 238 
Yazılacak Ayet sureler 238 
Güzel kadın için 239 
Yazılacak Ayetler 239 
Aklı gidip şeki değişen için 240 
Yazılacak Ayet ve esmalar 240 

ALTINCI KONU 
Heyecanlandırmak için 241 
Yazılacak hatem 242 

YEDİNCİ KONU 
Acaib bir istihare 242 
Mağarada yeri meçhul olan definenin keşfi 244 
Yazılacak olan sure 244 
Yer altında yeri meçhul olan definenin keşfi 244 
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Yazılacak ve okunacak azimet 245 
Manileri bozmak 247 
Yılan ve akrep şeklinde görünen maniler 247 
Taşlar şeklinde görünen mani 247 
Mü'min ve kafir cinlerden gelen mani 247 
Kurbağa şeklinde görünen mani 248 
Hanafis şeklinde görünen mani 248 
Yer haşereleri şeklinde görünen mani 248 
Demir sesi olarak duyulan mani 248 
Arı şeklinde görünen mani 249 
Ölü fare şeklinde görünen mani 249 
Gizli mani 249 
Kahır ve galebe ile görünen mani 250 
Tamamen dönmüş olan definenin ilacı 250 
Yazılacak olan dörtlü vefk 251 
Toprağa dönüşmüş olan definenin ilacı 251 
Kömüre dönüşmüş olan definenin ilacı 252 
Yazılacak olan üçlü vefk 252 
Taşa dönüşmüş olan definenin ilacı 252 
Çömlek şekline dönüşmüş olan definenin ilacı 252 
Kuma, ufak taşlara ve çömleğe dönüşmüş olan definenin ilacı 253 
Fayda ve hatime 254 

SEKİZİNCİ KONU 
Kağıdı Gümüşe çevirmek 255 
Kağıdı çevirmek 256 
Kağıdı çevirmek 257 
Kesme ilmi 257 
Kağıdı çevirmek 258 
Yazılacak hatem 258 
Gümüş yapmak için 259 

DOKUZUNCU KONU 
Bereket isimleri 260 
Yazılacak dörtlü vefk 260 
Sihir celbi için 261 
Saçı dökülen için 263 
Sihirden ve belalardan korunmak 263 
Yazılacak olan hatem 264 
Malı çalınan için 264 
Yazılacak hatem 264 
Cin ve şeytanlardan koruyan hicab 265 
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Dil bağı için 266 
Yazılacak vefk ve Ayetler 266 
Sıtma tasallut etmek 268 
Cin tasallut etmek 268 
Erkek ve kadınları celb 269 
Dirhemler celb etmek 271 
Kadınını kendine bağlamak 272 
Ehlini korumak için 273 
Sihhati korumak için 273 
Baş ağrısı için 274 
Anlamak ve ezberlemek için 275 
Karın şişliği için 276 
Muhabbet için 276 
Anlamak ve ezberlemek 275 
Zalime kadından kan akıtmak 278 
Kadını evlenmemesi için bağlamak 279 
Erkeği evlenmemesi için bağlamak 280 
Kadının hamile kalmaması için 281 
Karındaki uyuyan çocuğu uyandırmak 282 
Bir kimseyi mekanından çıkarmak 282 
Erkek ve kadınları hastalandırmak 283 
Zalim tüccar için 284 
Nebatın islahı için 284 
Koyun, İnek ve Deve'nin islahı 285 
Hayvanları korumak 285 
Fakirlikten şikayet eden için 286 
İçki ve zinadan vazgeçirmek 286 
Haşeratı ekin ve meyveden men etmek 287 
Gece çıkmaktan korkan için 288 
Kısır kadın için 288 
Yüksek makam ve tam kabül için 289 
Bu bölümün hatimesi 289 
 

ONALTINCI BÖLÜM 
 

CİN İLAÇLARININ NEVİLERİ 
Birinci nevi 293 
İkinci nevi 295 
Üçüncü nevi 296 
Yedi vasıftan ikincisi adetlerden dördüncü nevi 298 
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Yedi vasıftan üçüncüsü adetlerden beşinci nevi 299 
Yedi vasıftan dördüncüsü adetlerden altıncı nevi 300 
Yedi vasıftan beşincisi adetlerden yedinci nevi 300 
Yedi vasıftan altıncısı adetlerden sekizinci nevi 300 
Yedi vasıftan yedincisi adetlerden dokuzuncu nevi 301 
Bu amelin şartları 301 
Talibe lazım olan şartlar 303 
Onuncu nevi 303 
Onbirinci nevi 303 
Onikinci nevi 304 
Onüçüncü nevi 304 
Ondördüncü nevi 304 
Onbeşinci nevi 304 
Onaltıncı nevi 304 
Onyedinci nevi 305 
Onsekizinci nevi 305 
Ondokuzuncu nevi 305 
Yirminci nevi 305 
Yirmibirinci nevi 306 
Yirmiikinci nevi 306 
Yirmiüçüncü nevi 306  
Yirmidördüncü nevi 306 
Yirmibeşinci nevi 306 
Yirmialtıncı nevi 307 
Yirmiyedinci nevi 307 
Yirmisekizinci nevi 307 
Yirmidokuzuncu nevi 308 
Otuzuncu nevi 308 
Otuzbirinci nevi 308 
Otuzikinci nevi 309 
Otuzüçüncü nevi 310 
Otuzdördüncü nevi 311  
Otuzbeşinci nevi 311 
Otuzaltıncı nevi 311 
Otuzyedinci nevi 312  
Otuzsekizinci nevi 312 
Otuzdokuzuncu nevi 312 
Kırkıncı nevi 312 
Kırkbirinci nevi 313 
Kırkikinci nevi 313 
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Kırküçüncü nevi 314 
Kırkdördüncü nevi 314 
Kırkbeşinci nevi 314 
Kırkaltıncı nevi 314 
Bu bölümün hatimesi 315 
 

ONYEDİNCİ BÖLÜM 
 

HIDMETEL CİN 
Birinci hizmet 316 
İkinci hizmet 317 
Üçüncü hizmet (Şemsül Keramid in hizmeti) Dördüncü hizmet 317 
Dördüncü hizmet 319 
Beşinci hizmet 319 
Altıncı hizmet 320 
Yedinci hizmet 322 
Sekizinci hizmet 322 
Dokuzuncu hizmet 323 
Onuncu hizmet (Gizli emevi kitabından) 324 
Onbirinci hizmet 324 
Onikinci hizmet (Ebi Ya'kub un hizmeti) 325 
Cin hizmetlerinin şartları 326 
Son hizmet 327 
 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 
 

BAZI ESMALARIN HAVASSI CELİLESİ 
Allahül hayyül kayyüm ismi şerifleri 328 
Elkuddüs ismi şerifi 330 
Esseri' ismi şerifi 330 
Elvehhab ismi şerifi 330 
Elcevvad ismi şerifi 330 
Elkafi elmuğni ismi şerifleri 331 
Zülcelali vel ikram ismi şerifi 331 
Elhabir ismi şerifi 331 
Elaziz ismi şerifi 332 
Elmuktedirul kadir ismi şerifleri 332 
Elkebir ismi şerifi 332 
Elmuhit ismi şerifi 332 
Elkafi ismi şerifi 333 
Elkaim ismi şerifi 333 
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Elmuğis ismi şerifi 333 
Elmübin ismi şerifi 333 
Elkarib ismi şerifi 334 
 

ONDOKUZUNCU BÖLÜM 
 

HİKMETİN NEVİLERİ 
Birinci nevi 338 
İkinci nevi 338 
Üçüncü nevi 338 
Dördüncü nevi 338 
Beşinci nevi 339 
Altıncı nevi 339 
Yedinci nevi 340 
Sekizinci nevi 340 
Dokuzuncu nevi 340 
Onuncu nevi 341 
Onbirinci nevi 341 
Onikinci nevi 341 
 

YİRMİNCİ BÖLÜM 
 

TIBBIN NEVİLERİ 
Göz hastalığı 343 
Göz hastalığı 343 
Murabbanın şekli 344 
İç hastalıkları için 345 
Vücuttaki sivilce için 345 
Yarım baş ve baş ağrısı için 345 
El ve ayak ağrıları için 346 
Tenasül uzvundan kan gelen için 347 
Kulağı az duyan ve hiç duymayan için 347 
Mafsal ağrıları ve diğer hastalıklar 347 
Göğüs hastalıkları için 348 
Böbrek üşütmesi için 348 
Beden hastalıkları için 348 
Diş ağrısı için 349 
 

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM 
 

MUHABBETİN NEVİLERİ 
Kocasını sevmeyen kadın için 350 
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Heyecanlandırmak 351 
Atfetmek 352 
Meyil ettirmek 352 
Aşık ettirmek 353 
Matlubun aklını almak 354 
Erkek ve kadınları meyl ettirmek 355 
Sevgi için 355 
Birbirine kavuşturmak 356 
Aile ve anne baba arasında muhabbet 356 
Talip ve matlup arasını şevk 357 
Küçük celb 358 
 

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM 
 

BEREKETİN NEVİLERİ 
Buğdayda bereket 359 
Buğdayda bereket 359 
Arpada bereket 360 
Yağda bereket 360 
Yağda bereket 361 
İncir, Hurma ve Kuru Üzümde bereket 361 
Yemekte bereket 362 
Koyunlarda çoğalma ve bereket 362 
Koyun, Sığır, Keçide üreme ve bereket 363 
Sütte, Yağda bereket ve çoğalma 364 
Parada bereket 365 
 

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

TEFRİKATIN NEVİLERİ 
Sapık ve isyan ehli arasını tefrik 366 
Karı koca arasını tefrik 366 
İki kişiyi birbirinden ayırmak 367 
Bir kişiyi sahibinden ayırmak 367 
İsyan ve zulüm ehlini birbirinden ayırmak 367 
İki kişiyi birbiriden ayırmak 368 
Bir kişiyi sahibinden ayırmak 368 
İki kişiyi birbirinden ayırmak 368 
Birleşmeden evvel ayırmak 369 
İsyan ve fesat ehlini birbirinden ayırmak 370 
Günahkar ve fesat ehlini birbirinden ayırmak 370 
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Heymis sayibi diye isimlenen tefrik 371 
 

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

KAĞIDI ÇEVİRMEK HAKKINDA 
Kağıdı Gümüşe çevirmek 372 
Kağıdı Altına çevirmek 372 
Kağıdı çevirmek 373 
Deriyi Altına çevirmek 374 
Kağıdı çevirmek 375 
Kağıdı çevirmek 375 
Misafirlerin azığı 376 
Misafirlerin azığı 376 
Misafirlerin azığı 376 
Misafirlerin azığı 377 
Kağıdı Gümüşe çevirmek 377 
Kağıdı çevirmek 378 
Kağıdı Gümüşe çevirmek 378 
 

YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM 
 

TERBİATIN NEVİLERİ 
Birinci terbi' 379 
İkinci terbi' 379 
Üçüncü terbi' 380 
Dördüncü terbi' 380 
Beşinci terbi' 380 
Altıncı terbi' 381 
Yedinci terbi' 381 
Sekizinci terbi' 381 
Dokuzuncu terbi' 381 
Onuncu terbi' 381 
Onbirinci terbi' 382 
 

YİRMİALTINCI BÖLÜM 
 

HATF 
Birinci nevi 383 
İkinci nevi 383 
Üçüncü nevi 383 
Dördüncü nevi 384 
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Beşinci nevi 384 
Altıncı nevi 385 
Yedinci nevi 385 
Sekizinci nevi 386 
Dokuzuncu nevi 387 
Onuncu nevi 387 
Onbirinci nevi 387 
Onikinci nevi 387 
 

YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM 
 

BELDELERDEN HABER CELB ETMEK 
Birinci nevi 389 
İkinci nevi 389 
Üçüncü nevi 389 
Dördüncü nevi 389 
Beşinci nevi 390 
Altıncı nevi 390 
Yedinci nevi 390 
Sekizinci nevi 390 
Dokuzuncu nevi 391 
Onuncu nevi 391 
Onbirinci nevi 392 
Onikinci nevi 392 
 

YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM 
 

PERDELEMEK VE MEN ETMEK 
Akdi lisan 393 
Korku için 393 
Hevamı mekandan def' etmek 393 
Mekanı hırsızlardan korumak 394 
Butlis sahibi için 394 
Çocuk için hicab 394 
Kadın için hicab 394 
Hırsız ve yırtıcı hayvanlardan koruyan hicab 395 
Cin yeli olan 395 
Korkan için 395 
Mülük ve Cebbarlardan koruyan hicab 395 

YİRMİDOKUZUNCU BÖLÜM 
 

TEDMİRİ ZALİM 
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Birinci nevi 396 
İkinci nevi 396 
Üçüncü nevi 397 
Dördüncü nevi 397 
Beşinci nevi 397 
Altıncı nevi 398 
Yedinci nevi 398 
Sekizinci nevi 398 
Dokuzuncu nevi 399 
Onuncu nevi 399 
 

OTUZUNCU VE SON BÖLÜM 
 

DEĞİŞİK MESELELER 
Birinci nevi 401 
İkinci nevi 401 
Üçüncü nevi 401 
Dördüncü nevi 401 
Beşinci nevi 401 
Altıncı nevi 401 
Yedinci nevi 402 
Sekizinci nevi 402 
Dokuzuncu nevi 402 
Onuncu nevi 402 
Onbirinci nevi 402 
Son nevi 403 
Son söz 403 
Kitapta geçen bitkilerin açıklanması 405 
Kitapta geçen madenler vs. 420 
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Bizden temin edebileceğiniz diğer baskı kitaplarımız: 
 

 
 
     Uyunel hakaik fis simya ver remil vel havas isimli bu eserin aslı 
elyazma ve Osmanlıca olup, Şah simavi hazretleri bu eserini üç 
bölüm halinde hazırlamıştır. Eserin birinci bölümü Simya, ikinci 
bölümü Remil ve üçüncü bölümüde Havas ilmi üzerinedir.  Simya 
ilmi bölümünde ilginç ve harukulade hassalar vardır. Havas ilmi 
bölümünde, Ebced hesabı, Burçlar ve Gezegenlerin özellikleri, 
Salati Tüncina’nın havassı, Çevirgel duası, bazı Sure'lerin 
havassı, celb etme nevileri, muhabbet nevileri ve cin davetleri 
bulunmaktadır. 
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Eserin içinde harflerin bastı ve teksiri, vefklerin sirri, üçlü vefkten 
onlu vefke kadar yapılışı ve havassı, bazı Esmaların, Ayetlerin ve 
Surelerin esrarı, kasem ve azimetlerin sirri, muhabbet, celb ve 
heyecanlandırma nevileri, şifa için, sara için, ricalil ğayb, ruhani 
alemleri keşftmek, keşif istiharesi, ismi a'zamın tasarrufu, bazı 
bitkilerin esrarı, hesap kaideleri, rim hesabı ve flozof Bokrat'ın 
oğluna vasiyeti gibi konuları içeren muazzam bir eserdir. 
 

Bize bu adres ve telefonlardan ulaşabilirsiniz 
İdris Çelebi     KARAMAN 

Web: www.havaskitapları.com 
E-mail: havaskitaplari@hotmail.com 
Tel: 05334815906   05355095961 

Banka Hesapları; 
Ptt Posta çek hesabı: 1500703 

İş bankası hesabı: 4522-0763863 


