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Sayfa 67 

ESMA-İ BERHETİYYE NİN ŞERHİ VE HAVASSI 
 

����	
 ��
 �������������	
 ����  
          � !�" #$�
  %
�&�'�"  $�& �(�)�*���!�	 �����+,�-�	
�& �(�� 	,�-�	
 ./�0 ��� �'�����	 

          �1�	2 � !�"�& �.��$�
 .�����	
 3'������ ,�4�'.��5 � !�" 6�
 �#!���& �(���	,#7	



89�: ; ,8���!���< ��#!�5�& �(�-���= 
 �1�������&  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm 
Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn. Velâkibeti lil müttekîn. Ve lâ 
udvâne illâ alez zâlimîn. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
Muhammed in nebiyyil ümmî ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîne 
ve selleme teslîman kesîrâ. 
n.  

(Rahman ve Rahim olan Allah adı ile. Hamd Alemlerin Rabbi olan 
Allah'a. Güzel sonuçlar müttakilere, düşmanlık ise ancak zalimlerin 
üzerine olsun. Salat ve selamda ümmi olan peygamber efendimiz 
hazreti Muhammed s.a.v. e, ehli beytine, ashabına ve ona tabii 
olanların üzerine olsun). 
 

      Berhetiye olarak bilinen bu celil isimlerin birçok özellikleri ve 
latif sırları vardır. Alimler Berhetiyyeyi en büyük ahid, yüce 
anlaşma, gizlenmiş sır, gizli hazine ve altın yapan madde diye 
isimlendirip yad etmişlerdir. 
      Süleyman ibni Davud a.s. veziri Asaf ibni Berhiya ve Hakim 
Kalfetiryusun Berhetiyyeden istifade ettikleri gibi, nice alimlerle 
arifler gizli sırlarla dolu, baha biçilmez bu hazineyi kullanmışlardır.  
      Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere cinler, 
ifritler, maridler ve şeytanlar baş kaldırıp karşı koyamazlar. Bu 
Kaseme sahip olan kişi her türlü hayır veya şer amellerinde (Melek 
indirme, yardımcıyı davet etme, getirtmek, göndermek, sara 
etmek, kahretme, bir şeyi gizlemek veya açığa çıkartmak vb.gibi) 
başarıya ulaşır. Bu Kasemin sırrına ulaşan kişinin diğer Kasem ve 
Azimetlere ihtiyacı kalmaz. Berhetiyyeye ait bilgisi olmayan kişinin 
de ilmi eksiktir. Çünkü Berhetiyye ruhani ilimlerin başı ve temelidir. 
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      Bir davet yapacağın zaman elbiseni ve bedenini temizleyip, 
abdestli olarak temiz bir mekanda, herhangi bir vakitteolduğun yeri 
güzel kokulu bir buhurla buhurlayarak, iyi bir bakıcının eline ayna 
veya içinde saf su dolu cam bir kase ver. Bir metre kadar beyaz bir 
bezle bakan kişinin başını gözlerine kadar ört. Davete başlarken 
hangi huddamı, ruhani kralı veya iki taifeyi birden, hangisini davet 
etmiş isen senin davetine icabet ederler. Bakan kişi davet edileni 
görür, sende istediğini sorar ve cevabını alırsın. Ruhani varlıkları 
tesiri altına alır ve onlara karşı sözün geçerli olur. Allah Teala 
hazretleri hepimizi kendisinden bir ruh ile kuvvetlendirsin. 
      Berhetiye 28 isim olup, hece harflerinin ve kamer menzillerinin 
adedincedir. Her ismin bir harfi ve menzili vardır. 
 

31��*�>���� 
 

Berhetîhin 

      Birinci isim Berhetihin olup, harfi Elif (�) ve menzili Şartayn'dır. 

Arapça manası ise: 
 

?@&A'�+ ?BA��5 
 

Sübbûhün Küddûsün 
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Kolay doğum için: Temiz ve beyaz bir tabağa bu ismi şerifi 35 
defa yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu su doğumda zorluk 
çeken kadına içirilirse, Allah c.c. ın izniyle kolayca doğum yapar. 
      Rızık için: Fakirlik içinde kıvranan ve geçiminde zorluk çeken 
bir kimse, bu ismi şerifi 40 gün ara vermeden günde 100 defa 
zikrederse, 40 gün tamamlanmadan o kişinin rızkı artar. Servet ve 
bolluğa kavuşup, refah ve saadeti artar. Geçimini rahatça temin 
eder ve insanların yanında zenginleşip, saygın biri olur. 
      Hafızayı güçlendirmek: Hafızası zayıf olan bir kimse bu ismi 
şerifi sağ avucuna yedi (7) defa yazıp sabahları aç karınla yalar ve 
buna yedi (7) gün devam ederse, her işittiğini hıfz eder. İşittiklerini 
bir daha unutmaz ve Allah c.c. ın izniyle hafızası çok kuvvetlenir. 
 

3�<�� ;  
Kerirîn 
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      İkinci isim Keririn olup, harfi Be (�) ve menzili Butayn'dır. 

Arapça manası ise: 
  

3C���D EF�; �G#$�
 6� 
,�< 
 

Ya Allâhü illâhu külli şeyin 
şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Cinleri görmek için: Bu mübarek ismi şerifi hergece yüz (100) 
defa okuyan kimse, kısa zamanda cinleri ayanen görür. Hatta 
cinlerden bir huddam elde eder. 
      Eşyayı korumak için: Bu mübarek ismi celili bir kağıt üzerine 
onbir (11) defa yazdıktan sonra bir eşyanın arasına konulursa, o 
eşya bir hırsız tarafından çalınmaz ve zarara uğramaz. 
      Göz ağrısı için: Bu ismi şerifi temiz bir tabağa onyedi (17) defa 
yazıp, yazıyı saf su ile sildikten sonra ağrıyan gözler bu su ile üç 
(3) gün pansuman yapılırsa ağrı Allah c.c. ın izniyle zail olur. 
      Muhabbet için: Berhetihin Keririn isimlerini yenecek bir şey 
üzerine tükrüğün ile yazdıktan sonra, üzerine yüz (100) defa bu iki 
ismi okuyup matlubuna yedirirsen, sevgi ve muhabbetin yiyen 
kimsenin kalbinde taht kurar. 
      Muhabbet için: Berhetihin Keririn isimlerini bir bardak suya (33) 
otuzüç defa okuduktan, bu suyu matlubuna içirirsen matlubun seni 
çok şiddetli bir aşkla sever. 
      Evlenemeyen kız için: Berhetihin Keririn isimlerini bir amber 
parçası üzerine nakşettikten sonra, nasibi kapalı ve evlenemeyen 
kız üzerinde taşırsa, en kısa zamanda evlenir. 
      Satılmayan eşya için: Berhetihin Keririn isimlerini bir kağıt 
üzerine yazdıktan sonra, satılmayan eşya üzerine konulursa, Allah 
c.c. ın izniyle en kısa zamanda yüksek bir kazançla satılır. 
 

 31��!�*�H  
 

Tetlihin 

Üçüncü isim Tetlihin olup, harfi Cim (�) menzili Süreyya'dır. 

Arapça karşılığı: 
 

�9���I �9�J�� �0�K, + ?@&A'�+ ?BA��5 
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Sübbühün Küddüsün Kadirü Mücirü Habirü. 
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Tahta kurularına karşı: Bir levha üzerine bu ismi şerifi onüç 
(13) defa yazdıktan sonra, tahta kurusu olan bir yere asılırsa, Allah 
Teala nın izniyle tahta kuruları oradan uzaklaşır. 
      Zenginlik için: Bu ismi şerifi hergün yetmiş (70) defa okuyan 
kimse asla zengin olmadan ölmez. Allah Teala hazretleri okuyana 
bol rızık ve maişet verir. 
      Karı koca geçimsizliği için: Karısı ile arası bozuk olan bir kimse 
bu ismi şerifi misk ve zaferan ile Ceylan derisi üzerine yetmiş (7) 
defa yazdıktan sonra başında taşıyarak hergün 70 defa ismi 
okursa, kadın şiddetli bir muhabbetle kocasına döner ve bir 
dahada asilik yapmaz. 
      Ruhlarla münasebet: Berhetihin, Keririn, Tetlihin ismi 
şeriflerini kendine vird edinip hergün okuyan kimse, kısa zamanda 
ulvi ve süfli ervahları tesir ederek onları ayanen görür.  
 

 3%
�0�L  
 

Turanin 

      Dördüncü isim Turanin olup, harfi Dal (�)  menzili  Deberan’dır. 

      Arapça karşılığı ise: 
 

�������,�< A���,�<  
Ya Hayyü Ya Muhyi 

ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Kötülüklerden korunmak için: Bir kağıt üzerine bu ismi şerifi 
beş (5) defa, Sure-i Haşrın son dört Ayeti Kerimesini bir (1) defa, 

He ( ���) harfini üç (3) defa, yedi (7) defada Hemze elif (�) harfini 

yazdıktan sonra, bu hirzi üzerinde taşıyan kimse cinlerin, insan 
ların ve zalimlerin şerrinden emin olup, her türlü kötülüklerdende 
korunmuş olur. 
      Kötülük yapan bir zalimden intikam almak istersen: Bu ismi 
şerifi hergece bin (1000) defa okur ve şöyle diyerek tevkil:  
      ''Ey bu ismi şerifin huddamı! Bana yapılan zulmün karşılığını 
alman için seni vekil ediyorum. Falan zalimden intikamımı al.'' 
edersen üç geceye varmadan Allah c.c. o zalime layık olduğu 
cezayı verir. 
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      Suçsuz yere hapiste yatan bir mahkumu hapisten kurtarmak 
istersen: Bu ismi şerifi 21 defa bir tabağa yazıp, yazıyı su ile 
sildikten sonra bu su ile bir miktar hamur yoğur. Bu hamuru 
pişirerek ekmek yap. Bu ekmeği mahkuma verip, mahkum olan 
kimse bu ekmeği ikiye bölerek yarısını sana geri verdikten sonra 
yarısını sen, yarısınıda mahkum yerse, Allah c.c. ın izniyle en kısa 
zamanda hapisten kurtulur. 
      Cinleri net görmek için: Keririn ve Turanin ismi şeriflerini bir 
kağıt üzerine yazdıktan sonra, Cin davetinde bakan kişinin alnına 
bu yazdığını koyarsan, bakan kimse temiz ve berrak olarak net bir 
şekilde Cinleri görür. 
      Ulvi ve süfli ruhları kendine iteat ettirmek istersen: Keririn ve 
Turanin isimlerini tenha bir mahalde, güzel kokulu bir buhur 
yakarak okumaya devam eden kimse, ulvi ve süfli ervahları en 
kısa zamanda kendine iteat ettirir. Her türlü hacetinide gördürür. 
      Sara ve sihir için: Berhetihin, Keririn, Tetlihin ve Turanin 
ismi şeriflerini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, saralı kişinin 
üzerine takarsan saralı olan ayılır ve arız olan Cin yanar. 
      Sihirli veya bağlı olan bir kimsenin üzerine bu yazılı kağıt 
asılırsa, sihri bozulur, bağlı ise bağı çözülür ve şifa bulur. 
      Dileklerin gerçekleşmesi için: Berhetihin, Keririn, Tetlihin ve 
Turanin isimlerini bir tabağa yazıp, yazıyı gülsuyu ve yağ ile 
sildikten sonra ihtiyaç zamanında bu yağdan yüze sürülüp, 
matlubun yanına gidilir ve bir istekte bulunulursa, dilediğin şey 
Allah c.c. ın izniyle gerçekleşir. 
 

3F�=�M��  
 

Mezcelin 

      Beşinci isim Mezcelin olup, harfi He (��) menzili Hak'a dır. 

Arapça manası ise: 
 

���N, +,�< �OA� +,�<  
 

Ya Kayyüm, Ya Kaim 
İsmi şerifleridir. Bu mübarek isimlerin havassı celilesi: 
      Çocuğu olmayan kadın için: Bu ismi şerifi bir fincan veya bir 
tabağa yedi (7) defa yazdıktan sonra, bir defada şu Tehatili seba'yı 
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Liltahtil Mehtahtil Kahtahtil Fehtaytil Nehhattil Cehhattil 
Lahhattil Limukfencil 
yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu çocuğu olmayan bir 
kadına adetten temizlendikten sonra, yedi gün devamlı içirilir ve 
kocası ile münasebette bulunursa, Allah c.c. ın izniyle hamile kalır. 
      Tevbenin kabülü için: Bu ismi şerifi hergün 50 defa zikreden 
kimsenin Allah Teala hazretleri günahlarını af buyurur. Peygamber 
efendimiz hazreti Muhammed (s.a.v.) in kabrini ziyaret etmeyi ona 
muvaffak kılar. Mertebe ve şerefini yükseltir. Her gören ona karşı 
sevgi ve muhabbetini izhar eder. 
 

3F�=�M�� 
 

Bezcelin 

      Altıncı isim Bezcelin olup bu ismin harfi Vav (	) menzili 

Hena'dır. Arapça karşılığı ise: 
 

�'�� 
,�< ���>, +,�< V� 
,�< �K&�K�&,�<�'��
�&,�<  
 

Ya Vedüd Ya Allah Ya Kahir Ya Ahad Ya Vahid. 
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Dilek ve hacet için: Bu ismi şerifi Perşembe günü güneş 
doğmadan önce hiç konuşmadan kırmızı kağıt üzerine yaz. Dilek 
ve maksadını Allah Teala hazretlerine arz ettikten sonra kağıdı 
denize bırakırsan, Allah c.c. bir hafta içinde isteğini yerine getirir. 
      Sihir bozmak için: Bir kova suya fındık büyüklüğünde üç adet 
tuz parçası koyduktan sonra üzerine 66 defa Mezcelin Bezcelin 
isimlerini okur ve sihirli olan kimse bu su ile gusül abdestli alırsa 
sihri Allah teala'nın izniyle çözülür. 
      İşlerinde başarılı olmak için: Mezcelin Bezcelin ismi şeriflerini 
yapacağı bir işten önce okuyan kimse her işinde Allah Teala'nın 
izniyle başarılı olur. Bezcelin ismi şerifiyle Zühre gökyüzüne çıktı. 
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3W +���H 
 

Terkabin 

      Yedinci isim Terkabin olup, harfi Ze (
) menzili Zira'dır. Arapça 

manası ise: 
 

�O X�5,�< 
 

Ya Selam 
ismi şerifidir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Bol rızık ve kazanç için: Cuma günü bir kağıt üzerine bu ismi 
şerifi bir defa, şu Ayeti kerimeyide: 
 

       ,�<��P ;�Y ,�R�� !�"  F�I�K ,��#!�; �������	
 ��������	
 ��
 ������  �/
�������	

 ,Z+�Y�0 ,�>�'���" �'�=�&  

 

Bismilahirrahmanirrahim Küllema dehale aleyha zekeriyyel 
mihrabe vecede indeha rizka 
      Rezzak ismi şerifinin vefki ile beraber. 
 

 
 

yazıp Ud ve Cavi ile buhurladıktan sonra bu vefk bir ticarethaneye 
asılırsa, o ticarethanenin ticareti artar bereketi bollaşır ve çok 
müşterisi gelir 

3[�>���� 
 

Berheşin 
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      Sekizinci isim Berheşin olup harfi Ha (�) menzili Nesre'dir 

Arapça karşılığı:  
 

�0�'�*�)��,�<�& �\�'���" 6� 
,�< �1���= 
 
 

Ya Allahü abdike ve Ya Müktekir ecibhü 
İsmi şerifleridir. Bu mübarek isim Mikail Aleyhisselam'ın tesbihidir. 
Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Zalim düşmanı hastalandırmak için: Bu mübarek ismi ramazan 
ayının sonunda sarı bir kağıt üzerine 11 defa ve şu tılsımıda bir 
defa  
 

 
 

yazdıktan sonra yazdığını sandal ile buhurlayıp sarı meyvesi olan 
hurma ağacına ölsün niyeti ile asarsan o zalim düşmanın hastalığı 
artar ve ölene kadarda bu hastalığı çeker. Sen! Allah c.c. tan kork. 
      Celb etmek için: Bir kimsenin celbi niyeti ile gece yarısı ud ve 
lüban buhurlarını yakarak her yüz (100) de bir tevkil yaparak üç 
veya yedi gece 1209 defa Terkabin Berheşin isimlerini gelmesini 
istediği kişiyi düşünerek okursan matlubun yanında hazır olur. Bu 
isimlerin hadimleri:  
 

�F��<, Q���D �F��<
�����Y  
 

Zahrayil Şeytayil 
dir. Her yüz (100) de bir tevkili bu hadimlerin isimleriyle yaparsın  
 

3[���! ] 
 

Ğalmeşin 

      Dokuzuncu isim Ğalmeşin olup harfi Tı (�) menzili Tarfe'dir 

Arapça manası ise: 

��,�<�>�& �̂ �!��,�< �'��J��,�< �'������R�7�< _�̀ #	
�  %,�>�����	
 �W�	,#Q!�	 
 

Ya Hamidü Ya Mecidü Ya Melikü ve hüvellezi yüzhirül bürhane 
lit talibü. 
isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
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      Her türlü dilek için: Bir kimse oruçlu ve riyazatlı olarak üçgün 
gece yarısı 300 defa bu ismi okuyup her yüz de bir defa şu tevkili: 
 

             �P�4 X�S ��P��
 �% X�S ,�4 
 ��* T�� ��S ���5�$�
 �G�̀ �> �O
�'�I,�< 
�!#;��H
 
�&�" �G������
 �% X�S � !_�K
�����& ����!�Q�� ��a�)����  ��4 X�S �� 

 

Tevekkelü ya huddame hazihil ismi fi sıfati ene fülan ibni 
fülanete ve emruhü ala fülan ibni fülanete bi yakdı matlubi ve 
muradi. 
okursa dilemiş olduğu şeyi istediği kimseyi üç gece geçmeden 
Allah c.c. ın lütfu ile maksadına ulaşır ve istediği şey yerine gelir  
      Celb etmek için: Bu mübarek ismi şerifi beyaz bir kağıt üzerine 
hurufu mukatta' olarak onbir (11) defa ve isimlerin altınada bu ismi 
şerifin şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

Vefkin etrafınada hurufu mukatta olarak bu ismin harfleriyle çevir. 
Daha sonra bu yazdığın kağıdı matlubun vücuduna temas etmiş 
elbise parçasıyla buhurladıktan sonra, matlubun isminin harflerine 
bakarsın hangi anasır harfi fazla ise tabiatına göre kullanırsın. 
Eger ateş harfleri fazla ise kağıdı ateşe atar veya ateş altına 
gömesin. Toprak harfleri fazla ise yazdığın kağıda matlubun 
eşiğine yere veya bir mezara gömersin. Hava harfleri fazla ise 
yazdığın rüzgara karşı havaya asar veya üzerinde taşırsın. Şayet 
su harfleri fazla gelirse yazdığını suyun altına gömer veya suyunu 
matlubuna içirirsin. Bu celb yakıcı bir ateş gibi çok kuvvetli olup üç 
gün geçmeden matlubun yanında hazır olur. 
 

      Cinleri bulunduğun mekandan uzaklaştırmak istersen: Bernuf 
buhurunu tüttürerek 1370 defa Ya Ğalmeşin ismini okursan cinler 
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bulunduğun mekanı terk ederler. İşin bittikten sonra yerlerine 
dönmeleri için bulunduğun yeri gül suyundan kaynatılmış ud ağacı 
suyundan serperek 1370 defa Ğalmeşin ismini ters olarak Şemlağ 
tarzında okur ve her yüz (100) de bir kere şu tevkili okursan: 
 

           � 	�
 
�-�=���< �% 
 �%,�J�!�	
 �4�b VC�
  � ��N X���	
 ,�R�*�< 
 ���5�$�
 
 ̀ �> .c����
������ !�"�& ������S 6�
 �\�0,�� �1�� !�" 
�!E;�& ,��#$�
 �& ���R���;,�� 
  

 

Bi hakki hazel ismi eyyetühel melaikete i’zinü lilcani en yerciu 
ila emakinihüm ve illa ma vukkilü aleyhi barekallahü fiküm ve 
aleyküm. 
 

cinler yerlerine dönerler. Cinleri bir yerden cıkardıktan sonra tekrar 
dönmeleri sağlanmazsa çok büyük zararlara uğratırlar. 
 

39�L�I  
 

Hutirin 
      Onuncu isim Hutirin olup harfi Ye () menzili Cebhedir. Arapça 

karşılığı ise: 
 

�������,�< ����!�",�< �(�*��,�< A_� +,�< 
 

Ya Kaviyyü Ya Metinü Ya Aliü Ya Hakimü. 
isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Cin ve nazardan korunmak için: Bu ismi şerifi ve Tarık suresini 
hurufu mukatta’ olarak yazdıktan sonra bu hirz küçük çocuğun 
üzerine takılırsa kötü gözlerden (nazar) cin ve şeytan şerrinden 
korunup emin olur. 
      Hafıza güçlendirmek için: Bir kimse hergün bu ismi şerifi 70 
defa zikrederse Allah teala her işittiğini hıfz ettirir ve bir dahada 
unutturmaz. Zikreden kişiye heybet ve mehabbet verir. O kişinin 
kalbinde hikmet patlamaları olur. 
      Halkın gözünde güçlü olmak için: Bu ismi şerifi altın bir levha 
üzerine nakşedip bu levhayı üzerinde taşıyan kimse insanların 
gözünde ve emri altında bulunan kimselere karşı güçlü olur. 
      Muhabbet için: Bu ismi bir elma üzerine 7 defa okuduktan 
sonra bu elmayı matlubuna yedirirsen, kalbinden sana karşı büyük 
bir muhabbet meydana gelir senin her istediğini yapmaya çalışır. 
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      Köpeğin girmemesi için: Bu ismi şerifi tabaklanmış kurt 
derisine yazdıktan sonra bu deriyi evin kapısı eşiğine veya bir 
şehrin girişine gömersen o eve veya şehre hiçbir köpek giremez. 
O yazılı deri orada gömülü olduğu müddetçe. 
      Üstün olmak için: Bir kimse o gün ve saatte yapılmış demirden 
bir yüzük üzerine şu isimleri: 
 

39�L�I 3[���! ] 3[�>���� 3W +���H 3F�=�M�� 3F�=�M�� 
 

Mezcelin Bezcelin Terkabin Berheşin Ğalmeşin Hutirin 
nakş edip bu yüzüğü parmağında taşırsa nişancılıkta bütün 
arkadaşlarına üstün olur ve kolunu kimse bükemez. Bu yüzüğü 
yaralı olan birisi takarsa, Allah Teala’nın izniyle acısı hafifler. 
      Suyu yok etmek için: Cumartesi günü birinci saat olan Zuhal 
saatinde şu Esma ve Ayeti Kerimeyi: 
 

�H 3F�=�M�� 3F�=�M��39�L�I 3[���! ] 3[�>���� 3W +�� � !�" ,�4�
�&   3/,�> b
 %&�0�K, ) 	  

 

Mezcelin Bezcelin Terkabin Berheşin Ğalmeşin Hutirın. Ve 
inna ala zehabin lekadirun. 
      Siyah bir kurşun levha üzerine nakşedip karanfil ile buhurladık- 
tan sonra siyah yün iplik ile bir kuyuya sarkıtılırsa o kuyunun suyu 
çekilir ve yok olur. 
      Dilek için: Bir kimse avucuna: 
 

3[��L�I 39�L�I 
Hutirin Hutişin 

isimlerini yazıp emri altına almak istediği kimseye işaret ederek ve 
isimleri okuyarak yaklaşırsa, istediği kimse kendisine boyun 
eğerek istediklerini yapar. 
 

3K�R���! +  
 

Kalnehudin 

      Onbirinci isim Kalnehudin olup, harfi Kef (�) menzili Harasan 

dır. Arapça karşılığı ise: 
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�d�����,�< ����e��,�< ��<�'��,�< �9�f��,�< ������5,�< �(�*��,�<  
 

Ya Metin Ya Semi' Ya Basir Ya Bedi' Ya Muğni Ya Muhit 
ismi şerifleridir. Bu ismin havassı celilesi: 
      Sara için: Bu ismi şerifi Cin den saralı kişinin üzerine amber 
kabuğu cavi lüban ve meyatü saile buhurlarını tüttürerek 20 defa 
okunursa saralı hemen konuşur ve sorulan şeylere cevap verir. 
Eğer Cin çıkmazsa Berhetiyye isimlerinin tamamını hastanın 
üzerine 7 defa okursan, Cin hastanın vücudundan hemen çıkar. 
Daha sonra hasta için Berhettiyye isimlerini yazar ve hastaya 
hicap olarak takarsan, Cin bir daha hastaya geri dönmez. Saralı 
kimse Allah Teala’nın izniyle şifa bulur  
 

3%,�D���� 
 

Berşanin 

      Onikinci isim Berşanin olup harfi Lam (�) menzili Sarfedir. 

Arapca manası ise:  
 

�M<�M�",�< 6� 
,�< �d�����,�< 
Ya Muhit Ya Allah Ya Aziz 

ismi serifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Dileğin gerçekleşmesi için: Bu ismi şerifi kalaydan yapılmış bir 
yüzük üzerine şu sülüm Süleymani # ile nakşektikten sonra 
yüzüğü parmağına takarak istediği hacetine yönelirse, dilediği şey 
Allah Tealanın izniyle yerine gelir  
      Ruhlarla konuşmak için: Ruhlarla konuşup onlardan haber 
almak istersen, Kalnehudin Berşanin isimlerini lüban ve mahlep 
buhurlarına tüttürerek zikredip, daha sonra ruhları çağırırsan onlar 
oraya toplanır. Onlarla dilediğin gibi konuşur istediğini sorup 
öğrenirsin  
 

�7 ;39�R  
 

Kazhirin 

      Onüçünçü isim Kazhirin olup, harfi Mim (�) menzili Avvadır. 

Arapca manası ise:  
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������0,�< �(�*��,�< A_� +,�< 6�
  %,�����5 
 

Sübhanallahü Ya Kaviyyü, Ya Metinü, Ya Rahim. 
İsmi şerifleridir. Bu isim Yunus Aleyhisselam’ın tesbihi idi. Bu ismin 
havassı celilesi: 
      Hırsız ve yangın için: Bu ismi şerifin harfli ve beşli vefkini bakır 
bir levha üzerine nakşettikten sonra evin bir köşesine bu vefk 
asılırsa, o eve hırsız giremez ve orası yangından korunur. 
      Nakş edilecek beşli vefkin şekli budur: 
 

 

 

      Cinleri cezalandırmak ve onlara eziyet etmek için bu ismi şerif 
hergün çok zikredilirse onları cezalandırır ve tasallutlarından 
korunmuş olursun  
 

3g�!�D���4  
 

Nemuşelhin 

      0ndördüncü isim Nemuşelhin olup harfi nun (�) ve menzili 

Semaktır. Arapca karşılığı ise: 
 

6�
 �h�4 
 �M<�M�",�< �(�T�N,�UP�	
  %,�� 
 6�
 ,�4 
 �M<�M�",�< 6� 
,�<   6� 
,P�<
 ��>,�< 6� 
,�< �(�*��,�< A_� +,�<  
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Ya Allah Ya Aziz Enallahü emanel haifine Ya Azizü entallahü 
Ya Allahü Ya Kaviyyü Ya Metinü Ya Allahü Ya Hüve  
isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Öksürük için: Bu ismi şerifi Cumartesi günü güneş doğmadan 
önce hiç meyve vermemiş bir Hurma yaprağı üzerine 17 defa, üç 
(3) defada hurufu mukatta olarak şu Ayeti Kerimeyi: 
 

����           ,P�� �̂ <�0�K 
 ,���&  ��� )�-�	
 �����*�+
  X S ������	
 ��������	
 ��
 ��
3��� +�0 Â  S  ��� )�-�	
  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Felaktehamel akabeh: Vema edrake 
mel akabeh. Fekkü rakabeh: 
yazdıktan sonra öksürüğü olan kimsenin üzerine takılırsa Allah 
Teala hazretlerinin izni ile öksürüğü kesilir ve iyileşir  
      Hapisten kurtulmak: Bu mübarek ismi şerifi devamlı zikreden 
bir mahpus, Allah tealanın izniyle kısa zamanda hapisten kurtulur  
      Kanı durmayan için: Kanı durmayan bir hastanın elbisesinden 
bir parçaya Kalnehudin Berşanin Kazhirin Nemuşelhin isimlerini 
yazdıktan sonra bu yazılıyı kanı akan kimse üzerine alırsa Allah 
Tealanın izniyle derhal kanı kesilir  
      Düşmanı hastalandırmak istersen: Levha haline getirilmiş bir 
zift parçasının üzerine düşmanın ismini, ismin sağına Nemeşelhin 
soluna Berheyüla, ortasınada: 
 

�/���R�<��	
 ���" �i !�I 
                                                                                                                                                                                                  

Haleşu anil veyherub. 
ve tutulması istediğin hastalığın adınıda yazarak zifti dört 
tarafından yere çiviler veya evin doğu tarafındaki duvara çakarsın. 
Ondan sonra kizbere ve mukl buhurlarını tüttürerek Esma-i 
Berhetiyye nin zikrine devam edersen, zalim düşmanın en kısa 
zamanda yazmış olduğun azap ve hastalığa tutulur  
 

 $���>���� 
 

Berheyula 
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      Onbeşinci isim Berheyula olup harfi Sin (�) menzili Ğafirdir 

Arapça karşılığı ise: Sübhanallah enallahü haifine Ya Kafi Ya 
Semiu Ya Allahü ruhi li ruhike müntesi betün.  
 

           6� 
,P�< �����P�5,�< ��S, ;,�< �(�T�N,�U�	
  %,�� 
 �
 ,�4 
 6�
  %,�����5
j����f�*���� �̂ ��&���	 ���&�0 

 

Sübhanallah enallahü haifine Ya Kafi Ya Semiu Ya Allahü ruhi 
li ruhike müntesibetün. 
İsmi şerifleridir. Bu ismi şerif İbrahim (a.s.) in tesbihi idi. O kainatın 
yaratıcısını bu ismi şerif ile tesbih ve zikrederdi. Bu ismin havassı 
celilesi: 
      Kaybolanı bulmak için: Birşeyi kayıp olan kimse bu ismi şerifin 
şu dörtlü vefkini: 
 

 
Vefkin etrafınada yedi defa Berheyüle ismi şerifini yazdıktan 
sonra eşyanın kaybolduğu eve bu vefk asılırsa, kaybolan veya 
çalınan mal Allah c.c. ın izniyle bulunur. 
      Rüyada istediğini görmek için: İstediğin birşeyi rüyanda 
görmek istersen, güzelce bir abdest aldıktan sonra Allah rızası için 
altı rekat hacet namazı kılar ve her iki rekatta selam verirsin. 
Namazdan sonra sağ avucuna yedi defa Barheyula ismini yazıp 
şöyle dersin: 
 

         �O,P���� �P�S ��4&�0 
 �kP<���i	
 ���5�$�
 
 ̀ P�> �O
�'�I,�< 
�!#;��H

 ̀  ; �& 
 ̀  ; 

Tevekkelü ya huddame hazel ismiş şerifi erüni fi menami keza 
ve keza. 
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Keza ve kezada muradın har ne ise söyleyip yatarsan, istediğin 
şeyi görürsün  
 

3g !�� ��i��  
 

Beşkeylehin 

      Onaltıncı isim Beşkeylehin olup harfi ayın (�) menzili Zebane 

dir. Arapça karşılığı ise: 
 

������	 
 ��������	 
 ��
 .M�" �����l��,�< 
 

Ya Mumin İzzullahu Errahmanu Errahimü 
 ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Göz ağrısı için: Pazartesi günü bir kağıt üzerine bu ismi yedi 
defa, şu beyitleride bir defa: 
 

          ,�� ; �̀ ��"�
 �/�)�-���� _���m,�4,�< 

               �'�� ��	
 �1�����b�
 �1�� b,�-�*������ 

          �1�����i���	
 nC,�=�b�
 �k�5�< �o��� + 

               �'����	
 ,�RA< 
 �W�>�b, S �/�)�-�< .c���� 
 

                         Ya naziri bi Ya’kube üızü kema 
                  Bimesteaze bihi iz messehül kemedü 
                         Kamisu Yusufe iz cael beşiru bihi 
                  Bi hakki Ya’kube fezheb eyyüher remed. 
      Yazdıktan sonra gözleri ağrıyan kimse başında taşırsa göz 
ağrısından kurtulur 
      Sıkıntı ve stres için: Sıkıntı ve streste olan bir kimse geceleri 
70 defa bu ismi şerifi okumaya devam ederse kısa zamanda dert 
ve sıkıntılardan kurtulur  
 

3M���M +  
 

Kazmezin 
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      Onyedinci isim Kazmezin olup harfi Fe (�) menzili Eklildir. 

Arapca karşılığı ise: 
 

 �������	
 ��������	
 ��
 .M�" �������R��,�< 
 

Ya Müheymini izzullahir Rahmanir Rahim 
ismi şerifleridir. Bu ismi şerif İsa Aleyhiselam’ın tesbihidir. Bu 
mübarek ismin havassı celilesi  
      Bereket için: Yeni ve mavi renkli bir ipek parçasına bu ismi 
şerifi ve Ğani isminin üçlü vefkini: 
 

 
Yazdıktan sonra içinde kaç para olduğu bilinmeyen bir kese içine 
bu yazılı ipek konup keseye bögürtlen sopasına astıktan sonra 
ham amber ve misk buhurlarına tüttürerek Cuma gecesi 
Berhetiyye isimlerini yüz (100) defa okursan bereketin oraya 
indiğini görürsün. Bu kese cüzdan gibi kullanılırsa paranın 
tükenmedigini görürsün  
      Düşmandan korunmak için: Düşmanın şerinden korunmak ve 
düşmana üstün gelmek isteyen kimse Beşkaylehin Kazmezin 
isimlerine çok zikrederse düşmanın şerrinden korunur ve üstün 
gelir  
 

3d��! !�e�4 
  
Enğalelitin 

      Onsekizinci isim Enğalelitin olup harfi Sad (�) menzili 

Kalbedir. Arapca manası:  
 

�������	
 ��������	 
 �k��Q 	,�< �9���I,�< �������,�< ����7�",�<  



 20 

Ya Azim Ya Hakim Ya Habir Ya Latif Errahmanirrahim. 
İsmi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Terhil etmek için: Bu ismi şerifi pişmemiş bir çömlek parçası 
üzerine Fil suresi ile beraber yazıp, parçayı iyice dövdükten sonra 
toz haline getir. Seni rahatsız eden düşmanın evine bu toz 
serpilirse düşmanın mekanından hemen ayrılır  
      Yangını söndürmek için: Bu ismi şerifi çok zikreden kimse bir 
yangına karşı bu ismi şerifi okuyup, yangının sönmesine dilerse, 
yangın genişlemeden söner  
      Hayalet için: Bu ismi şerifi bir tabağa yazıp yazıyı su ile 
sildikten sonra hayalet görülen bir yere bu su serpilirse orada bir 
daha hayalet görülmez  
 

3p
���� +  
 

Kabaratin 

      Ondokuzuncu isim Kabaratin olup harfi Kaf (�) menzili 

Şüledir. Arapca karşılığı ise: 
 

        ��S, ��	
 6�
 .MP�" �q��P ;,�< �P�S, ;,�< ����!��,�< �P�+,��,�< �M<�M�",�<
�q�� ��	
 

 

Ya Aziz Ya Baki Ya Halim Ya Hakim Ya Kafi Ya Kerim 
İzzullahül Kafil Kerim. 
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Hastalıklardan emin olmak için: Bu ismi şerifi bir kağıt üzerine 
şu Ayeti Kerime ile: 
 

         �����	  %���*�	 �̂ �4�'���� �̂ �.J���4 �O����	, S �������	
 ��������	
 ��
 ������
 %�!�S,�e 	,���H,�<2 ���" �@,��	
 ���� 
89�: ; #%�
�& Z��<2 �̂  T�!�I  

 

Bismilahirrahmanirrahim. Fel yevme nüneccike bi bedenike 
liteküne limen halfekeayeten ve inne kesiran minen nasi an 
ayatina le ğafilün. 
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      Yazdıktan sonra bunu üzerinde taşıyan kimseye veba taun gibi 
bulaşıcı hastalıklar gelmez ve düşmanlarıda kendisine zarar 
veremez. 
     Sevmediği şeyleri görmemek için: Bu ismi şerifi hergün 60 defa 
okumayı vird edinen kimseye hoşuna gitmeyen ve sevmediği 
şeyler, Allah c.c. ın izniyle ebediyyen rastlamaz  
 

,�>,�� ]  
 

Ğayâhâ 

      Yirminci isim Ğayaha olup harfi Ra (�) menzili Nuayim’dir. 

Arapca karşılığı ise: 
 

�0,���=,�< �M<�M�",�< ���r, +,�< �q�� ;,�< �0,�R +,�< 
 

Ya Kahhar Ya Kerim Ya Kadiyü Ya Azizü Ya Cebbar 
isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Kanamayı kesmek için: Bu ismi şerifi kırmızı bir kağıt üzerine 
90 defa 3 defada şu Ayeti Kerimeyi: 

?0�K, ) 	 �1�-�=�0 � !�" �1�4�
 �������	
 ��������	
 ��
 ������  
 

Bismillahirrahmanirrahim. İnnehü ala racihi le kadir. 
hurufu mukatta olarak yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu 
adeti kesilmeyen kadına içilirilirse, Allah c.c. ın izniyle kanaması 
kesilir  
 

 $�>�'�� ;  
 

Keydehüla 

      Yirmibirinci isim Keydehüla olup harfi Şin (�) menzili Belde’dir 

Arapca karşılığı ise: 
 

��<���5,�< 3C���D EF�; � !�" 
80�K, +,�< ���>, +,�< �q�' +,�< 6�
��> �0�K, )�	 
 
 

Ekadirü Hüvallahü Ya Kadimü Ya Kahirü Ya Kadiran ala külli 
şeyin Ya Seriu  
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi. 
      Sihir iptali için bir kağıt üzerine şu hatemi: 
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Hatemin etrafına yüz (100) defa Keydehüla ismini ve hurufu 
mukatta olarakta şu Ayeti Kerimeleri bir (1) defa yaz. 
 

         
�-����,�� �k )�!�H �̂ ������< ��S,�� �c�	 
�& �������	
 ��������	
 ��
 ������
             �,P + �P�H 
 �s���� ����,��	
 �t�!�T�<  $�& 3���,�5 �'�� ; 
�-���� ,���4�


 $ n�
 #%�
 �1�!�Q�����5 n�
 #%�
 ����.�	
 �1�� ���*�u�=,�� ��5��  P�< �t�!�f
           �G��P ; �P 	�& �1P�H,���! ��� Ac���	
 6�
 Ac���<�& ��<�'���T��P�	
  F���"

 %�����J���	
  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve elki ma fi yeminike telkaf ma 
saneu inne ma saneu keyde sahirin ve la yüflihus sahiru 
haysü eta. Kale musa ma ci’tüm bihis sihru innallahe 
seyübtilühü innallahe la yuslihu amelel müfsidin. Ve 
yühıkkullahül hakku bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimin. 
Yazdıktan sonra bu hirzi üzerinde taşıyan kimseyi sihir tutmaz 
kendisinde sihir varsa iptal olur ve Allah Tealanın izniyle şifaya 
kavuşur  
      Nazar değmiş birine veya düşmanlarının gözlerine doğru 
Kabaratin Ğayaha isimlerini devamlı olarak okuyan kimse 
düşmanlarının gözlerini kör eder, düşmanları görme gücünü o 
anda kaybeder ve kendisini göremezler  
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      Yüksek derecelere ulaşmak için: Her kim hayırlı efendilerin 
gelmiş olduğu derecelere ve tam bir vuslata erişmek isterse, 
halvetin şartlarına uyarak halvete girip, Ğayahan Keydehüla 
isimlerini çok zikredip, her yüz defanın sonunda bir (1) defa Tican 
isimlerini okursa, dileği Allah Teala'nın izniyle hasıl olur. 
      Tican isimleri budur: 
 

          �%P�v���<�K 
P�v�U�!�� 
�4�K,P�< �%�:��Q��P�D�� ,�> $
�K 3g���i��
        3��P�I�0 
 ,P8I�0 
 3w���>�K,�< �%�I $ 3x�Q�i���"�0 
 3[�"�0� ;,�<

      �� v,P�< �%�� 	 �%���� 
�:������ ,Z:����,�< �%����I�0 
   3[P�<�0
�Y 3���v�U
        �%�H�&,��P�� 3y�z,���� 
 �_,�4&�K 
 ,{��>
���D ,{��>2,�< 3%���!�"�0
�K 3[ +�0 

         3[�P�]�0 
 3|�0����0�4,P�< �%&��P Q Q���� ?G $�
 3%�!��!�>�K ,Z:����>�K,�<
        �%�TP�D 
 ,ZT�D 
 3g���D 
 
8&���D �9�����D,�< 3%�*�e 	 3%�:�e 	 3[�3i +�0 
 

        3�,P ]�0 ,���	,�" �O#X�",�< �%�UP�	,�� ,8U��!�� 3g�!�� 3g�	,�� �y�� !��,�<
�%P�]�0 
 ,Z]�0 
 �P�]�0 
 �%�� X�i�� ,Z:��U���D 3g���D �%�4�M ;  

 

Beşmehin dalaha muşeytısün ya danü melhusü deymusün ya 
kevraaşin erayşetuhin lahun ya dehmusin Erhan erhimin 
erhumin ya haysan mumweysu habun lenun ya seyhusimin 
zarayşin erkaşin daraalyunin ya ahiyyen şerahiyyen edunayi 
esbaütin sabavetun ya dehmisan dehlilü ilahün meytatarun 
şervan eşmehin eşfen eşfün ya meleküti malihin melhin 
melhan malihun ya allamü alimü erğalin erği erğan erğun 
keznun şemhin şemhişan meşlamün. 
 

3��>,�U���D  
 

Şemhahirin 
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     Yirmiikinci isim Şemhahirin olup, harfi Te (�) menzili Sa'dil 

zabih tir. Arapça karşılığı ise: 
 

����!�",�< A��!�",�< �h�� 	,�-�H 
 

Tealeyte Ya Aliyyü Ya Alimü 
İsimleridir. Bu ismin havassı celilesi: 
      Karıncaları uzaklaştırmak için: Bu ismi şerifi temiz bir tabağa 
yedi (7) defa yazdıktan sonra, menba suyu ile yazıyı silerek bu su 
karınca olan yere serpilirse, karıncalar oradan gider ve bir daha 
Allah c.c. izni ile görünmezler. 
 

39�>,�U���D  
 

Şemhahirin 

      Yirmiüçüncü isim Şemhahirin olup, harfi Se (�) menzili Sa'dil 

beli' dir. Arapça karşılığı 
 

�G,���0,�< �G,���0,�< �>,�< �>,�< ��r, +,�<  
 

Ya Kadı Ya Hu Ya Hu Ya Rabbahü Ya Rabbahü 
İsimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Sivrisineklerin çok olduğu bir yerde, bir kağıt üzerine bu ismi 
şerifi onbeş (15) defa yazdıktan sonra orada yakılırsa, sinekler 
oradan kaçar. 
 

39�>,�R���D  
 

Şemhahirin 

      Yirmidördüncü isim Şemhahirin olup, harfi Hı (�) menzili 

Sa'dis suud tur. Arapça manası ise: 
 

�0,���=,�< �M<�M�",�< ��S, ;,�< �0�K, +,�< ��<�' +,�< 
 

Ya Kadiru Ya Kadiru Ya Kafi Ya Azizü Ya Cebbaru 
İsimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Tefrik etmek için: Bu ismi şerifi bir kağıt üzerine yüz (100) defa 
yazdıktan sonra bir defada şu Ayeti Kerimeyi: 
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       ������ �������)�	
 �O��< � 	�
 nC,�a�e���	
�&  }�&
�'�-P�	
 ���R������ ,���� )�	 
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Ve elkayna beynehümül adavete vel bağda-e ila yevmil 
kıyameti beyne fülan ibni fülaneh. 
Ayırmak istediğin kişinin ismi ile yazıp birbirlerinden ayrılması 
gereken kimselerin oturdukları yere gömülürse, birbirlerinden 
düşman olarak ayrılırlar. 
      Kara sevda için: Bu ismi şerifi bir tabağa yedi (7) defa ve şu 
Ayeti Kerimeyide üç (3) defa: 
 

�' ) 	�&������ S �F�� + ���� �O�K2 � 	�
 ,�4�'�R�"  
 

Ve lekad ahidna ila Ademe min kablü fenesiye. 
Talibin ve annesi ismiyle birlikte yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, 
bu suyu talip aç karınla içerse, sevdiğini unutur, ondan nefret eder 
ve bu kara sevda illetinden kurtulur. 
      Bir amel yaparken Ruhların gelip gelmediğini bilmek istersen: 
Şemhahirin Şemhehirin isimlerini yüz (100) defa  
 

 ���P� �P�4&�0 ~ S �B
�&�0 $�
 ,�R6P*�< 
 ���H���a�� ���*��P�; �%�
  ��,�-�D
���;�0�4  

 

İn küntüm hadartüm eyyetühel ervahu fe eruni min şua-ı 
nuriküm. 
Okuduktan sonra; (Ey Ruhlar! Eğer geldiyseniz sizin nurunuzdan 
bana bir ışık gösterin). dersen, olduğun yerde güneş ışığı gibi bir 
ışık parlar. 
 

31��4�R Q�R ���  
 

Bikehtahünihin 

      Yirmibeşinci isim Bikehtahünihin olup, harfi Zel (�) menzili 

Sa'dil ahbiyye dir. Arapça manası ise: 
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���N
�K,�< �q�' +,�<  
 

Ya Kadimü Ya Daimü 
İsimleridir. Alimlerin eklemiş olduğu şu dört isimden birincisi olan 

 ���� !"#$%&'$%( ) (Bikehtahünihin) ismine  '��� !"*&'$%( ) (Bikehtunihin) veya 

'$%&'$%( )�� !"*&  (Bikehtahtunihin) veya  ����� !"#$%&'$%&'$%( ) (Bikehtahtahunihin) 

demişlerdir. Alimlerin ittifakına göre doğru olan birinci isimdir. Bu 
mübarek ismin havassı celilesi: 
      Açlık çekmemek için: Bu ismi şerifi temiz bir tabağa yetmiş 
(70) defa yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, sabahleyin bu suyu aç 
karınla içen kimse Allah c.c. izniyle hiç açlık hissetmez. 
 

3��0,i�� 
 

Beşarişin 

      Yirmialtıncı isim Beşarişin olup,harfi Dat (+) menzili Fera-ul 

mukaddim dir. Arapça manası ise: 
 

�; � !�" 
80�K, +,�<3C���D EF  
 

Ya Kadiran ala külli şeyin 

İsimleridir. Beşarişin ismine  �� �,�-. (Şarişin) ismide denmiştir. Bu 

mübarek ismin havassı celilesi: 
      Susuzluk çekmemek için: Bu ismi şerifi sayısız olarak çok 
zikreden kimse susuzluk çekmez. Ruhu safaya erişir ve nefsani 
duygulardan arınır. Dilinden hikmetli sözler dökülür. 
 

3[�4�L  
 

Tuneşin 

      Yirmiyedinci isim Tuneşin olup, harfi Zı (/) menzili Ferh-ul 

muahhir dir. Arapça manasıise: 
 

�q�� ��	
 6�
 ��> �0���D,�<  
Ya Şeküru Hüvallahül kerim. 
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İsimleridir. Havas ilmi alimleri �0-!"*1 (Tuneşin) ismine ��"*1 (Tuşin) 

veya ��'2%1 (Tarşin) veya  ��,�-3"*1 (Tuyaşin) de demişlerdir. Alimlerin 

ittifakına göre doğru olan Tuneşin ismi şerifidir. Bu mübarek ismin 
havassı celilesi: 
      Ağlayan çocuk için: Bu ismi şerifin şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

Vefkin etrafınada onbir (11) defa Fatiha suresini yazdıktan sonra, 
bu hirz ağlayan çocuğun üzerine takılırsa, Allah Teala nın izniyle 
çocuğun ağlaması kesilir. 
      Dilek için: Bu ismi şerifi Allah Teala dan bir ricası olan kimse 
yatsı namazından sonra, Allah ricası için iki rekat hacet namazı 
kılar ve ikinci rekatın son secdesinde başını secdeden 
kaldırmadan seksen (80) defa okuyup, dileğini Allah Teala dan 
isterse, dileği kabul olur. 
      Baş ağrısı için: Bu ismi şerifi bir kağıt üzerine yirmi (20) defa, 

sat (�) harfinide doksan (90) defa yazdıktan sonra, başı ağrıyan 

kimse bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle 
baş ağrısından kurtulur. 
      Tuyaşin isminin özellikleri Tuneşin isminin özellikleri gibidir. 
Tuyaşin isminin vefkide beşli vefktir. Taraşin ve Tuşin isimlerinin 
özellikleri üzerinde ve diğer rivayetlerin manasında durmadım. 
 

3B&�0,��,�U���D 
 

Şemhabaruhin 
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      Yirmisekizinci isim Şemhabaruhin olup, harfi (4) menzili Reşa 

dır. Arapça manası ise: 
 

 
�q�� ��	
 6�
 ��> �0�K, )�	  
 

Elkadiru hüvallahül kerimü 
İsimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Sihir bozmak için: Bu ismi şerifi bir tabağa şu Ayeti Kerime ile: 
 

���� ��
 ��   �u�= �������	
 ��������	
      ���5 n�
 #%�
 ����.�	
 �1�� ���*  #%�
 �1�!�Q��
 $ n�
 ��<�'���T���	
  F���" �t�!�f�< 

 

Bismillahirrahmanirrahim. ci’tüm bihis sihru innallahe seyüb 
tilühü innallahe la yuslihu amelel müfsidin. 
Yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu sihirli kimseye içirirsen, 
Allah c.c. ın izniyle sihirden kurtulur. 
      Dilek ve hacet için: Bir kimseden bir istek ve dileğin olursa, bir 
defa Yasin suresini, otuzbeş (35) defa da bu ismi şerifi okuduktan 
sonra o kişiden dileğin ve hacetini istersen, dilediğin şey Allah c.c. 
ın izniyle yerine gelir. 
      Şifa için: Bu ismi şerifi hasta, bağlı veya sihirli olan bir kimseye 
yazarsan, hastada bu yazılıyı üzerinde taşırsa, Allah Teala nın 
izniyle şifa bulur. 
      Düşmana galip gelmek için: Berhetiyye isimlerinin tamamını 
bir silah üzerine yazıp düşmanının karşısına çıkarsan, düşmanına 
üstün gelirsin. Senin karşında duramaz ve kaçar. 
 

BERHETİYYE İSİMLERİNİ KULLANMANIN DİĞER YOLU 
      Bir kimsenin her ne tür bir dileği varsa talip, matlup ve dileğinin 
harflerini alıp cümeli ebced üzere topladıktan sonra, toplamdan 
28-28 düş. Bakide kalan hangi esmaya gelirse o ismin harfini alır, 
harfin adedince bir kağıt üzerine ismi yazarsın. Yazdıktan sonra 
üzerine ismin adedi kadar ismi okursun. Ama ismin gecesinde ve 
menzilinde yaparsın. Bundan sonra yine toplamdan 4-4 düşer ve 
kalan adetle anasırı erbaasına göre hareket edersin. Bakide bir 
kalırsa unsuru ateştir. Yazdığını ateşte yakar veya ateşin altına 
gömersin. İki kalırsa unsuru topraktır. Yazdığını matlubun eşiğine, 
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yere veya bir mezara gömersin. Üç kalırsa unsuru havadır. 
Yazdığını rüzgara karşı havaya asar veya üzerinde taşırsın. 
Dört kalırsa unsuru topraktır. Yazdığının suyunu matlubuna 
içirir veya akar suyun altına gömersen istediğin gerçekleşir. 
      Örneğin: Talibin ismi Ali adedi 110, matlubun ismi Zeyneb 
adedi 69, isteğimiz muhabbet adedi 450 dir. Üçünü topladık 
toplam 629 oldu. Bu adetten 28-28 düştük bakide 22 kaldı. 
Yirmiikinci (22) isim olan Şemhahirin isminin harfi Te olup, 
adedi 400 dür. Şemhahirin ismini bir kağıt üzerine 400 defa 
yazar ve üzerine 1146 defa Şemhahirin ismini okuruz. 
Bundan sonra 629 dan 4-4 düşer ve kesirde bir (1) kaldığı 
için unsuru ateştir. Yazdığımız kağıdı ateşte yakar veya 
ateşin altına gömeriz. Ama bu ameli Kamer'in sa'dil zabih 
menzilinde gecelediği zaman yaparız. 
      Berhetiyye diye isimlendirilen bu 28 ismin latif sırları ve birçok 
özellikleri olup, havas ilminin ileri gelen alimleri Berhetiyye 
isimlerini şiir şeklinde düzenleyip yazmışlar, bazılarıda özelliklerini 
zikrederek şöyle demişlerdir: 
 

 �������� �y���'��          $�& � �'�����	
�& ��
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,�>�'�-���& �O�&
�K �O,�< $�
 ���-���5 � 	�
          
 X�J�-�� ,8��*�� �/�!�Q���	
 �̂  	 ��H�~�� S              

                        Bede'tü bi bismillahi velhamdü evvela 
                   Ve ezka salaten linnebiyyi ve men tela 
                        Ve ba'dü teemmele eyyühet talibüllezi 
                   Türidü ulumen feddaleha bienne ve encela 
                        Fefi berhetihin mea keririn fadıletin 
                   Ve tetlihin sirris sirri dae mükemmela 
                        Ve zikrike turanin iza ma zekertehü 
                   Tefüzü bi ızzi fil enami mübeccela 
                        Ve fi mezcelin mea bezcelin zade mecidehü 
                   Ve ev dahu esraril ulumi ve hassala 
                        Ve fi terkabin mea berheşin ğalmeşin etet 
                   Fedaile iza tütla yedıku lehal fela 
                        Ve iyyake hutirin tekaddesemecidehü 
                   Ve fi kalnehudin kem serairi tecettela 
                        Ve lafzike berşanin bi fethi ibtidaih 
                   Ve fi kazhirin sirri zennuri biattela 
                        Ve kemin min nemuşelhin letaifü fussilet 
                   Ve fi berheyüla külli emrin müemmela 
                        Ve fi talibin beşkeylehin ızzi refeat 
                   Ve kazmezin etana ılmühüm ve tehassala 
                        Ve enğalelitin sümme kabaratin feddalü 
                   Ve kün fi ğayahan keydehüla ala vela 
                        Ve şemhahirin şemhahirin şemhahirin 
                   Bi kehtahünihin mea beşarişin lilmela 
                        Ve tuneşin şemhabaruhin cemiıha 
                   Bihim sirri hazel ahdi cemian tekemmela 
                        Fein şi'te en tehiyyan seıden mükerrama 
                   Fela zemmi li hazel ahdi bil fadli ve esela 
                        Ve in şi'te tehican ve atfen mehabbeten 
                   Ve iclabi rizkin ev meali fil mela 
                        Ve fi külli na'lin tertecihin evillezi 
                   Terumi minel hacati ye'ti müsehhela 
                        Ve fi külli methumin aleyhi mevaniun 
                   Ve fi külli mahkumin bi sencin tesasela 
                        Fetatridü ummaran ve tazfüra billezi 
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                   Lehü rasadün min sirri zel ismi hassala 
                        Ve sammi sebatül eyyami ve ebadü anillezi 
                   Lehür ruhu ev fihi feyü'zike müekkela 
                        Ve davim li hazel ahdi külle feridaten 
                   Bi hain ve mimin addeha cain müve'la 
                        İla sebatil eyyami davim ve ba'deha 
                   Feye'ti lekel matlubü hatmen muaccela. 
 

ESMA-İ BERHETİYYE NİN KASEMLERİ 
      Esma-i Berhetiyye ile ilgili Kasemler hakkında birçok rivayet 
edilmiştir. Bunların en doğrusu İmam Şemseddin el Behnesavi 
(r.a.) hazretlerinin olup, Esma-i Berhetiyye Kasemi budur: 
 

 31��*�>����2 3�<�� ; 2 31��!�*�H 2 3%
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Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 
2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Hutırin2 Kalnehüdin 2 
Berşani 2 Kazhirin 2 Nemuşelhın 2 Berheyula 2 Beşkeylehın 2 
Kazmezin 2 Enğalelitın 2 Kabaratin 2 Ğayaha 2 Keydehüla 2 
Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Bikehtahünihin 2 
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Beşarişin 2 Tuneşin 2 Şemhabaruhın 2 Allahümme bi hakki 
kehkehicin yağtaşiyyin bilatşağşeğavilin emvilin celedin 
mehcemen helmecin ve rudihin mehfeyacin bi ızzetike illa ma 
ehazte semıhim ve ebsarihim Sübhane men leyse kemislihi 
şeyün ve hüves semiul basir. 
 

      Eskiden beri üzerinde ittifak edilen Berhetiyye Kasemi budur. 
Süleyman ibni Davud Aleyhisselam, veziri Asaf bin Berhiya ve 
alimlerin çoğu bu Berhetiyye Kasemini kullanmış oldukları sahih 
(gerçek) ile rivayettir. 
      Sıhhatte ikinci mertebede olan ve İmam Tusi (r.a.) hazretlerine 
ait olan Esma-i Berhetiyye Kasemi budur: 
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Bismillahil melikil muhitid daimüllezi mele-e satıu nuri vechil 
ekvani ve emeddeha bi kuvvetin cezbeti heybeti sultanihi ala 
külli melikin ve cini ve insi ve şeytani mehafetihi cemi-ı 
mahlukatihi ve ezanet ve tevadaetil kerubiyyüne min a'la 
makamatiha. Ve secedet ve icabet da'veti ismihil azimül 
a'zamü limen tekelleme bihive esraat bil icabeti vel bürhanil 
mahkümül mektubifi elvahi kulubil mütesarrifine beduh 
echezetin. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahır ruhaniyetil 
ulviyeti ves süfliyyeti ve huddame hazihil ahdil kebiru en 
tücibü da'veti ve takdu haceti ve tetevekkelü bi keza ve keza. 
Bi ızzeti Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 
Bezcelin 2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Hutırin2 
Kalnehüdin 2 Berşani 2 Kazhirin 2 Nemuşelhın 2 Berheyula 2 
Beşkeylehın 2 Kazmezin 2 Enğalelitın 2 Kabaratin 2 Ğayaha 2 
Keydehüla 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 
Bikehtahünihin 2 Beşarişin 2 Tuneşin 2 Şemhabaruhın 2. Bi 
hakki hazihil ahdil me'hudin aleyküm ya huddame hazihil 
esma-i illa ma esra'tüm illa nakyadi fima tü'merune bihi bi 
ızzetin elmu'terizi fi ızzi ızzetin. Ve ev fü bi ahdillahi iza 
ahedtüm ve la tenkudül imane ba'de tevkidiha ve kad cealttü 
hümullahe aleyküm kefila. Ve bi hakkillezi leyse kemislihi 
şeyün ve hüves semi-ul basir. İhduru vesme-u ve etiu ve künü 
avnen li ala ma emertiküm bihi bi hakkil ismillezi evvelühü 
alin ve ahirihi alin ve hüve alin şelin yeuyübeyhin yehin vehin 
bi tekhin bi tekfalin bisa'yin ka'yin mimyalin mutiıne leke ya 
alin celle zeryalin ihteriku min asa esmaillahi. Aksemtü ve 
azemtü aleyküm bi alimül ğaybi veş şehadetil kebirül müteal. 
Ve bi hakkil ismillezi teahedtüm bihi ında babil heykelil kebiri 
ve hüve biılşakişin mihrakişin akşamakşin şakmunehşin. Ve 
men yu'rid an zikri rabbihi yeslükhü azaben saada. Ve bi hakki 
Ahiyyen Şerahiyyen edunayi esbaütün ali şeddayi ve bi hakki 
Ebced Hevvez Hatti ve bi hakki Batadin Zehecin Vahin ve bi 
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hakki Beduh Echezetin. Ve innehü lekasemin lev ta'lemüne 
azim. Elvahan elacele essaate barakallahü fiküm ve aleyküm. 
Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim. 
 

      Üstaz Nasireddin el Mağazi (rahmetullahi aleyh) hazretleri 
Berhetiyye kaseminde geçen bazı isimleri ve lafızları değiştirmiştir. 
Berhetiyye isimlerinden şu üç (3) ismi: 
 

3[�4�L    3��0,�i��    31��4�R Q�R ��� 
 

                      Tuneşin        Beşarişin     Bikehtahünihin 
Şu tertip üzere değiştirmiştir. 
 

3��	 
     3��0,�D     31��4�R Q�R Q�R ���  
 

                    Eluşin            Şarişin         Bikehtahtahünihin 
      Berhetiyye isimlerine ''Şemhabaruhun'' dan sonra şu isimleride 
eklemiştir: 
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Beşmehin dalaha muşeytısün ya danü melhusü deymusün ya 
kevraaşin erayşetuhin lahun ya dehmusin Erhan erhimin 
erhimün ya haysan mevameysu habun lenun ya seyhusimin 
zarayşin erkaşin daraalyunin ya ahiyyen şerahiyyen edunayi 
esbaütin sabavetun ya dehmisan dehlilü ilahün meytatarun 
şervan eşmehin eşfen eşfün ya meleküti malihin melhin 
melhan malihun ya allamü alimü erğalin erği erğan erğun 
keznun şemhin şemhişan meşlamün. İnnema emruhu iza 
erade şeyen en yekule lehü kün feyekün. Fesübhanellezi bi 
yedihi meleküti külli şeyin ve ileyhi turceun. 
      Aynı zamanda bu isimlere ''Tican'' isimleride denir. Bazı 
lafızları iptal etmiştir. Şu lafzı: 
 

31�����<�-�< 
 

Yeuyübeyhin 
İptal ederek: 
 

31�������-�< 
 

Ya'yübeyhin 
olarak değiştirmiştir. Şu lafzıda: 
 

�(�-��Q��3�,�<�0�Y #F�= 3�2 �̂  	   
Mutiıne leke alin celle zeryalin 

İptal edip, şu tertip üzere: 
 

     �" 
 ,�� 3�2 ,�< �̂  	 ����Q��    �����5,�� 3�2 ,�< �̂ ���5�
 �� 7   �B&�0 �̂ ���5�

�|���*�5
�& �c�-��#$�
  

 

Mutiı leke ya alin ma a'zama ismike ya alin ma semea ismike 
ruhu illa saıka vesteraka. 
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değiştirmiştir. Şu iki ismide: 
 

3[�R�4�)�D      3[��,�i�+ 
  
 

                               Şakunehşin           Akşameşin 
Şu tertip üzere değiştirmiştir: 
 

3��0�'�i�)��       3[�+ 
 
                                    Makşiderşin             Akşin 
      Büyük üstaz Cemaleddin el Kirvani (r.a.) hazretlerinden rivayet 
edilmiş olan Berhetiyye isimlerinin Kasemi budur: 
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Bismillahil muhitil kadimül ezeliyyüllezi cema bi nuri vechihil 
ekvani. Ve emeddeha bi kudretihi bi kuvvetin heybeti ala külli 
melikive felekin ve cini ve şeytanin ve sultani mehafetihi 
cemi-ı mahlukatihi ve ezanet ve tevadaatil keribiyyüne min 
a'la makamatiha ve secedet ve icabet da'veti ismihil azimül 
a'zamü limen tekelleme bihi ve esraet bil berahinül mahkümeti 
fi elvahi kulubil mütesarrifine batadin zehecin vahin. Aksemtü 
aleyküm eyyetühel melaiketil ulviyeti vel ervahir ruhaniyeti 
bima cemea fi bahril esma-i minel envari termi bi sühübin 
nariala külli men asa daiyel melikil cebbari tahşa şekunin ağla 
ğaleyhunin yekün feyekün. İnnema emruhu iza erade şeyen 
en yekulelehü kün feyekün. Tekünül esma-ihi tai-ıne ve lidaihi 
raciıne vel ismihil azimül a'zamü hadimine ve mukarrabine bi 
ızzeti batheşin tahşelanunin eşmehin şemahin elali ala külli 
berahin hureynin hureynin baruhin baruhin ve hüvellezi yuhyi 
ve yumitü fe iz akada emran fe innema yekulelehü kün 
feyeküne en feinne ya'tün fil kudsiyyihi kadimen ve min şeyin 
errahmeti rukaman ma izzayi hara men fis semavati vel ardı 
tavan ev kerhan li azametil melikil cebbarillezi celle fi allahin 
liyeküni kevni kürsiyyihi cehran ceharan yahrücü duhanin 
suudün nun muhteber bi meyraze alin fakşelin şalihin alin 
ibilin veyhin inneke ala ma teşa-ü kadir halakal arda ala 
bahrin acacin yetelatamü zahiran. Venferade bil vahdaniyeti 
fevka kürsiyyihi lem yettehız sahibeten ve la veleden ihduru 
ila mekami haza vermu bi şivazin min narin ala külli men asa 
daiyel melikil cebbari bi ızzeti berhetihin berhetihin yehin 
yehin hüve la ilahe illa keririn keririn kain cebbari tetlihin 
tetlihin turanin mezcelin bezcelin tebarakallahü rabbil alemin. 
Terkabin tebarakellezi biyedihil mülki ve hüve ala külli şeyin 
kadir. Berheşin bi ismihi tücibül melaiketi li daiyyehü 
ğalmeşin ğalmeşin ğalmeşişin ğaniyyün fettahu karibü 
mücibü hutirin halikul arş imin kadarati nuri kudretihi 
kalnehudin fatiris semavati vel ardı cailil melaiketi rusulen üli 
ecnehitin mesna ve selase ve ruba yezidü fil hakli ma yeşa-ü 
innallahe ala külli şeyin kadir. Berşanin kazhirin nemuşelhin 
berheyula beşkeylehin bi ismihi yücibü da'vetil mudattarine 
kayyümün kazmezin ehata ilmihi bil kainati ecmeın. 
Enğalelitin kabaratin ğayahan keydehüla. Maliki yevmiddine 
lehü mülküs semavati vel ardı şemhahirin şemhahirin 
şemhahirin Bikehtahünihin beşarişin tuneşin şemhabaruhin 
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bikehkehicin keckelemin aksemtü aleykün hazel ismil a'zamü 
ve bi münezzilü elvahyi aler rusili min süradikatil azameti 
minel levhil mahfüzi illa ma ecebtüm da'veti bil kafi ven nuni 
ve bi ismihi echezetin beduh ellezi yeduru bihil feleküd 
deverani ve yebasü men fil kuburi yevmin nuşuri ecibid da-i 
ya şelhubin. İn kanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun 
ledeyna muhdarun. 
 

      Yine büyük Üstazlardan Ebi Abdullah el Fasi (r.a.) hazretlerin 
den, o da bu Kasemi Ebil Abbas el Mürsi (r.a.) hazretlerinden 
almıştır. Bu nazmın sırrı güzel ve bereketi çok olan Esma-i 
Berhetiyye Kasemi budur: 
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                         Bede'tü bi bismillâhi lir rûhi hâdiyâ 
                        İlâ keşfi esrâri alet fîhi hâfiyâ 
                            Ve salleytül fâsime sellemtü mislühâ 
                             Alâ ahmedü men câ ed dîni hâmiyâ 
                        Ve aksemtü bil kurâni vel kütübe küllehâ 
                        Ve biz zikri vel âyâti min kavli rabbeyâ 
                             Ve aksemtü bil ismil muazzame kudreten 
                             Ve esmâ-ikel hüsnel ızâmel avâliyâ 
                        Feyâ berhetîhin yâ kerirîn temüddenî 
                        Bi imdâdi tetlîhin ve sirrin berâhiyâ 
                             Bi kuddûsin tûrânin envârin mezcelin 
                             Eğinsî bi sirrin yecalül kalbe vâfiyâ 
                        Feyâ bezcelin yâ terkabin sümme berheşin 
                        Ecib da'vetî yâ ğalmeşin ve nidâiyâ 
                             Bi esrâri hûtîrin ve kuvvetin  batşihin 
                             Ve ızzi hûtîrin nezele ilâ âdiyâ 
                        Ve yâ kalnehûdin meddenî bi mehâbetin 
                        Minel ızzi berşânin ve azeze cenâbeyâ 
                             Bi hürmeti kazhîrin ve esrâri sirrahü 
                             Ve imdâdi kazhîrin nemûhin nemâhiyâ 
                        Bi yâhin nemûşelhin ve yâhin ve batşihin  
                        Ve ğavsetin âhin berheyûlen muğîsiyâ 
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                             Fe sübhâne mevlânel azâmi beşkeylehin 
                             Bi kizzi ve mezzi zül celâli ilâhiyâ 
                        Bi enkalelîtin ceddi aleynâ birahmetin 
                        Ve leyyin lenâ küllel kulûbel kavâsiyâ 
                             Bi ızzi kabarâtin ve kuvvetin batşehin 
                             Temezzeka a'dâtî bil helâki ilâhiyâ 
                        Bi sirri ğayâhan keydehûlan ve şemhin 
                        Ve şemhâhirin yâ rabbi accil murâdiyâ 
                             Şemhâ hüvallâhül azîmü celâlühü 
                             Ve şîmin ve bârûhin ve nûrin berâhiyâ 
                        Bi kudreti şârişin ve tûşin ve tûneşin 
                        Ve tûşan ve esrâril muızzi şâhiyâ 
                             Bikehtahtahûnîhin ve ızzi keckelemin 
                             Ve envâri ehyâhin ve âhiyyen şerâhiyyen  
                        Feyâ kehkehîcin meddenâ minke bl kaviyi 
                        Ve sehharlenâ rûhan mucîban li sirrayâ 
                             Ve yâ yağtaşin kün lî bi celbi muîniyâ 
                             Alâ külli rûhi min mutîiın ve âsiyâ 
                        Ve yâ mehfeyâcin kün bi sirri sâtirâ 
                        Ve kün nâsirî ve akhir cemîıl eâdiyâ 
                             Ve yâ mehmecemâin kün hafîzî behlemecin 
                             Bi sirri ve rûdiyehin ve âyetin ve hâhiyâ 
                        Bi elfi ve lâmin sümme aynin ve sâdihâ 
                        Tasdil eâdîl külle annî ilâhiyâ 
                             Bi ha min aynin sümme sînin ve kâfihâ 
                             Ve esrârihâ kün lî hafîzan ve hâmiyâ 
                        Bimâ fî kitâbillâhi min külli sûretin 
                             Ve âyâtihi sümmel hurûfel avâliyâ 
                             Bi tevrâti mûsâ vez zebûri ve mâ havâ 
                        Ve İncîl îsâ vellez. Kâne tâliyâ 
                        Bi arşike vel kürsiyyi ve bil levhi vel kalemi 
                             Ve bil meleki vel emlâki accil deâiyâ 
                             Ve huzlî lî beşarî min adüvvi ve zâlimin  
                        Ve min râmin keydî ente rabbî ve hasbiyâ 
                        Ve min yebteğî kel insi vel cini daranâ 
                             Fesallit aleyhi âcilâtid devâhiyâ 
                             Ve kavlike hakkun deânî ecibtehü 
                        Ve men kâne fî hasnî mined darri vâkiyâ 
                        Fehâ ena yâ mevlâye ci'tüke dâıyâ 
                             Felâ tecalil hırmâne minke cezâiyâ 
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                        Ve edhilyi fîhısni sirrike ve ahminî 
                        Min sûi vel a'dâî kün lî kâfiyâ 
                             Ve salli ve sellim külli vaktin ve sâatin 
                             Alel Mustafâ vel âli ceman müvâfiyâ. 
 

      Yine bu Esma-i Berhetiyye Kasemi hakkında Üstaz el Kişni 
(r.a.) den Esma-i Berhetiyye Kasemi şöyle rivayet edilmiştir. 
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Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 
2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Hutırin2 Kalnehüdin 2 
Berşani 2 Kazhirin 2 Nemuşelhın 2 Berheyula 2 Beşkeylehın 2 
Kazmezin 2 Enğalelitın 2 Kabaratin 2 Ğayaha 2 Keydehüla 2 
Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Bikehtahünihin 2 
Beşarişin 2 Tuneşin 2 Şemhabaruhın 2 Allahümme bi hakki 
kehkehicin yağtaşiyyin bilatşağşeğavilin emvilin celedin 
mehcemen helmecin ve rudihin mehfeyacin bi ızzetike illa ma 
ehazte semıhim ve ebsarihim Sübhane men leyse kemislihi 
şeyün ve hüves semiul basir. Aksemtü aleyküm ve eduküm 
meaşirel ervahır ruhaniyeti bil ismillezi tekelleme bihi melikül 
ervahı fetesakatatün minhü ruüsül mela-iketir ruhaniyeti vel 
kerubiyyüne ves safine sücceden tahte arşi rabbil alemine ve 
hüve ya nekirin ya nekirin Hureynin hureynin hureşin hureşin 
baruhin baruhin ebrahin ebrahin ebdahin ebdahin bi hakki 
eşmehin şemahin elali ala külli berahin ve bi hakki taştişin 
taştişin bientaytayunin bientaytayunin bientaytayuhin 
bientaytayuhin ve bi hakki şelşelişin şelşelişin şeleşin şeleşin 
bakiran kerukin alin kuddüsün ala kaviyyün aziz. 
 

      Bu Esma-i Berhetiyye Kasemlerinin hepsi gerçektir. Bu Kasem 
lerin sırları, nurları, bereketleri ve menfeatları inkişaf (açılmış) 
etmiştir. Talip olan kimse bu Kasemlerde muhayyer (Seçme) dir. 
Hangi Kasemi kullanmak isterse o Kasemi kullanır ve seçmiş 
olduğu Kasemle tasarruf eder. 
 

BERHETİYYE KASEMİNİN TASARRUFU 
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      Berhetiyye Kasemini kullanmak ve bu Kaseme sahip olmak 
istersen: Allah c.c. rizası için riyazatlı olarak yedi (7) gün oruç tut. 
Hergün Berhetiyye isimlerinin (28 isim) tamamını bir çini tabağa 
gülsuyu, misk ve zaferan ile yazıp, yazıyı menba suyu ile sildikten 
sonra iftarını bu su ile açarsın. Açtıktan sonra tuzsuz arpa ekmeği 
ve tuzsuz zeytinyağı yersin. Esma-i Berhetiyye nin Kaseminide her 
farz namazın arkasından kırkbeş (45) defa okur ve bulunduğun 
yeri Ummal (Kına çiçeği tohumu) buhuru bile buhurlarsın. Yedi 
günü bu şekilde tamamladıktan sonra dilediğin her şeyde 
Berhetiyyeyi kullanma hakkına sahip olursun. Bundan sonra hayır 
veya şer amellerinde şu buhurları kullanırsın. 
      Pazar günü hayr amellerinde: Meyatü saile, Kündür ve Kına 
çiçeği buhurlarını kullanırsın. 
      Pazartesi günü: Ned dalı, Mastaki, Sakız ve Samkı Arabi. 
      Salı günü: Sandalı ahmer, Senderus ve Kündür. 
      Çarşamba günü: Mastaki ve Karanfil. 
      Perşembe günü: Cavi. 
      Cuma günü: Ned dalı ve Şebbi yemani. 
      Cumartesi günü: Udu hindi ve Sezab kökü. 
      Pazar günü şer amellerinde: Sabır, Mürre ve Muklil erzak, 
      Pazartesi günü: Sabır, Mürre ve Haltit, 
      Salı günü: Muklil erzak ve Meyatü saile, 
      Çarşamba günü: Enderani tuzu, Cemacimi ve Cümeyz, 
      Perşembe günü: Tırtır ve Demmül aheveyn, 
      Cuma günü: Sumak ve Udu salip, 
      Cumartesi günü: Beyaz biber ve yumurta kabuğu buhurlarını 
kullanırsın. 
 

BERHETİYYE KASEMİNİN HAVASSI CELİLESİ 
      Berhetiyye Kaseminin özelliklerini kullanmanın şekli şunlardır. 
 

      1. Ulvi veya süfli bir ruhu getirtmek istersen: Allah c.c. rizası 
için birgün oruç tut ve insanlardan uzak boş olan temiz bir mekana 
girip olduğun yeri Ud dalı ile buhurlayarak, Berhetiyye Kasemini 
yedi (7) defa oku. Okuduktan sonra dilediğin ruhu çağır. O ruh 
gelip senin istediğini yapar. 
 

      2. Bir kimseyi heyecanlandırıp yanına getirmek istersen: 
Yukarıdaki kemali vefki matlubun vucüduna temas etmiş elbise 
parçasına veya pişmemiş çömlek parçası üzerine yaz. Yazdıktan 
sonra o parçayı fitil gibi yaparak bir kandilde zeytin yağı ile yak ve 
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fitil yanarken kasemi yedi (7) defa cavi ve kündür ile buharlayarak 
oku. Çömlek parçasına yazmış isen o parçayı ateşin altına koy ve 
kasemi adı geçen buhurları tüttürerek 7 defa oku. Matlubun olan 
kimse heyecanlanır ve büyük bir aşkla yanına gelir. 
 

      3. Sara hastası veya sağlıklı bir kimseyi sara etmek istersen: 

Saralının veya sağlıklı kişinin avucuna şu harfleri  �� �� �� (He 

He He) yazıp,avucuna bakmasını söyle. Lübani zeker buhurunu 
tüttürerek Kasemi yedi (7) defa okursan, saralı kişi sara sara 
olur.Huddamlara onu sara etmelerini söyle, o kişi sara olur. Daha 
sonra dilediğin şeyleri sor. O sana istediğin soruların cevabını 
verir. İşin bittikten sonra avucundaki yazıları siler, görevlileri 
gönderir ve ayıktırırsın. 
 

      4. Bir kimseyi sara edip konuşturmak istersen: Şu Kemali vefki: 
 

 
 

      O kişinin avucuna yaz. Yazdıktan sonra Kündür buhurunu 
yakarak avucunu buhurun üzerine koymasını söyle. Sende 
Kasemi okuyup eli telbis etmelerini, parmaklarını ayırmalarını ve 
cesedi sara etmelerini söyle. O kişiyi sara ederler. Sara olunca 
konuşturmak için şu Azimeti: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalü licülüdihim lime şehidtüm 
aleyna kalu entekanallahül lezi entaka külli şey'. Entaka 
eyyüher rihi bi hakki min entakan nemelete li süleyman ibni 
davud aleyhimesselami ve entaka isa fil mehdi sabiyya. 
O kişi konuşana kadar tekrarlarsın. Saralı konuştuğu zaman 
dilediğini sorarsan o seni Allah c.c. ın izniyle bilgilendirecektir. İşin 
bittikten sonra sarf etmek için şu israfı üç (3) defa okursun. 
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Behhin behhin ramyahin ramyahin terfikin terfikin infiru 
hıfafan ve sikala. Ya eyyühellezine amenu iza nudiye lis salati 
min yevmil cumuati fesav ila zikrillahi ve zerul beya zaliküm 
hayrul leküm in küntüm ta'lemun. Bi hakki ma ci'tüm min eceli 
tai-ıne insarifü min ecelihi müazzezine mükerremin. Zalike 
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tahfifün min rabbiküm ve rahmetün. İza zülziletil ardu 
zilzaleha. Ve ahracetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. 
Yevmeizin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. 
Yevmeizin yasdürünnasü eştata. eştata. eştata. Barakallahü 
fiküm ve aleyküm. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil 
azim.  Saralı kişi ayıkır ve aklı başına gelir. 
 

      5. Bir kimseyi bir kimseye muhabbetle sevdirmek veya 
matlubunu muhabbetle kendine sevdirmek istersen: Yukarıdaki 
üçlü kemali vefki o günde doğmuş bir yumurta üzerine şu ateş 

harfleri � � � � � �� 5 ile yaz. Cavi ve lüban buhurlarını yakarak 

yumurtanın üzerine kasemi yedi (7) defa okuduktan sonra 
yumurtayı ateşin altına gömersen, olacak olan acaiblikleri 
görürsün. 
 

      6. Bir kimsenin dilini bağlamak istersen: yukarıdaki üçlü kemali 
vefki bir kağıt veya ceylan derisi üzerine,misk,zaferan ve gülsuyu 
ile yazıp, cavi ve kündür ile buhurlayarak kasemi vefkin üzerine 7 
defa oku. Okuduktan sonra vefki üzerinde taşırsan olacak olan 
acaiblikleri görürsün. 
 

      7. Bağlı veya sihirliyi çözmek istersen: Yukarıdaki üçlü kemali 
vefki bir kağıt veya ceylan derisi üzerine misk, zaferan ve gülsuyu 
ile yaz. Yazarken ud ve cavi ile buhurlayarak kasemi vefkin 
üzerine yedi (7) defa oku. Okuduktan sonra vefki bağlı veya sihirli 
olan kişinin üzerine asarsan, o kişiden Allah teala'nın izniyle gider. 
 

      8. Bir kimseyi kendine celb etmek istersen: Yukarıdaki üçlü 
kemali  vefki  matlubunun vücuduna temas etmiş bir elbise parçası 
uzerine ve vefkin etrafınada şu azimeti Pazar gecesi yaz: 
 

3t !�� !�5 3t !�5 
 3t Q�" 3t L 3M�R 	 �B&�'�� �B&�'�� �̀ �i S �� Q�> 
   
P�!#;��H
            �P�4 X�S ����
 �% X�S �����R�*�� ������ 
 ,�< �h�4 
�& �C,���5 $�
 �G�̀ P�> �O
�'�I,�<

�̀ �i T�� Q�> 
  ��4 X�S �h����  ��4 X�S ��������P�� 3� ;���� 3� ;���� �̀ �i T�� Q�> 
 
,{��>
���D ,{��>2 3� Q 	 3� Q 	  ��",��	 
  F�J�-�	 
 �B&�'�� �B&�'�� 3F<�
 

 



 55 

Ehtamfeşez beduh beduh lehezin tahin atahın eslehin 
seylehin tevekkelü ya huddame hazihil esma-i ve ente ya 
ahmer bi tehyici fülan ibni fülanete bi mehabbeti fülanete binti 
fülanete ehtamfeşez ehtamfeşez merkesin merkesin letasin 
letasin ahyyen şerahiyyen alin ilin beduh beduh elacele 
essaate. 
 

yazdıktan sonra, fitil gibi yaparak bir kandilde zeytinyağı ile yakar 
ve o günün buhurunu tüttürerek kasemi yedi (7) defa okursun. 
Amelini tamamladıktan sonra, matlubun Allah Teala'nın izniyle 
yanında hazır olur. 
 

      8. Bir kimseyi celb etmek istersen: Yukarıdaki üçlü kemali 
vefki, pişmemiş çömlek parçası üzerine veya yeni bir kumaş 
parçası üzerine yazıp fitil haline getirdikten sonra, ortasına bir 
parça ankebut koy ve fitili yeni bir kandile takıp şu isimleride 
kandilin üzerine yaz: 
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Şefefin şefefin hefefin hefefin ahiyyen şerahiyyen tevekkelü 
eyyühel mela-iketir ruhaniyyeti fülan ila fülaneh. 
 

Yazdıktan sonra fitili yakar ve fitil yanarken kasemi yedi (7) defa 
okursan, matlubun olan kimse sana olan muhabbetinin 
şiddetinden aklı çıkmış bir vaziyette gelir. Şayet çömlek parçası 
üzerine yazdıysan ateşin altına gömer kasemi yedi defa okursun. 
      9. Bir kimseyi kendine celb etmek istersen: Pazar günü oruçlu 
olarak gülsuyuna batırılmış Ud ile buhurlayarak Kasemi 45 defa 
okursan, matlubun olan kişi çok seri bir şekilde yanına gelir. 
 

      10. Hastaya musallat olan asi bir cini getirtmek istersen: Sara 
hastası olan kişinin avucuna yukarıdaki üçlü kemali vefki yazdıktan 
sonra, kasemi 45 defa okursan saralı hasta saralanır. Saralanınca 
hastaya dilediğin gibi hükmedersen istediğin şey Allah Teala'nın 
izniyle gerçekleşir. 
      11. Bir kimseyi kendine kuvvetli bir şekilde cezb (çekmek) 
etmek istersen: Yukarıdaki kemali vefki pişmemiş, çömlek parçası 
üzerine matlubun ve annesi ismi ile yaz. Yazarken cavi tenasiri 
kündür, mastaki, ud ve meyatü saile ile buhurlayarak vefkin 
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üzerine kasemi 45 defa oku. Okuduktan sonra yazdıgını ateş 
altına gömersen istediğin murat Allah c.c. ın izniyle gerçekleşir. 
 

      12. Bir kimseyi kendine kuvvetli bir şekilde cezb etmek 
istersen: Yukarıdaki kemali vefki matlubun vücuduna temas etmiş 
elbise parçasına yaz. Yazdıktan sonra parçayı fitil gibi yapıp içinde 
zeytinyağı olan kandilde fitil gibi yak. Fitil yanarken o günün 
buhurunu tüttürerek kasemi 45 defa okursan, olacak olan 
acaiblikleri görür ve matlubun Allah c.c. ın izniyle hasıl olur. 
 

      13. Müşteri celbi için yukarıdaki kemali vefki bir kağıt üzerine 
misk zaferan ve gülsuyu ile yazıp, kündür, cavi, ud, mastaki ve 
meyatü saile ile buhurlayarak vefkin üzerine kasemi 45 defa oku. 
Okuduktan sonra yazdığın vefki bir işyerinin kapısı üzerine 
asarsan, müşterilerin o işyerine gelmesinden işyeri sahibi çok 
mutlu ve memnun olur. 
 

      14. Şiddetli baş ağrısı için. Yukarıdaki üçlü kemali vefki bir 
kağıt üzerine yazdıktan sonra vefkin üzerine 45 defa kasemi okur 
ve yazdığını çok şiddetli başı ağrıyan hastaya asarsan, o kişinin 
baş ağrısı geçer. Baş ağrısından şifa bulur. 
 

      15. Nezle veya kan akmasını gidermek istersen: Yukarıdaki 
üçlü kemali vefki hastanın elbisesinin arkasına yazıp, üzerine 
kırkbeş (45) defa Kasemi okuduktan sonra, hastaya ekbiseyi verip 
ters giymesini söyle. Hasta elbiseyi giydiği anda Allah Teala nın 
izniyle sıkıntısı gider. 
 

      16. Bir kimseden hacetini gidermek için o kişinin dilini 
bağlamak istersen: Yukarıdaki üçlü kemali vefki sol avucuna yazıp 
üzerine 45 defa Kasemi okuduktan sonra o kişinin yanına gir. O 
kişinin sana karşı dili bağlanır, senin istediğin gibi konuşur ve 
hacetini Allah c.c. ın izniyle yerine getirir. 
 

      17. Cansız olan herhangi bir nesneyi yürütmek istersen: 
Yukarıda adı geçen üçlü kemali vefki bir kağıt üzerine yazıp, 
üzerine 45 defa kasemi okuduktan sonra yazdığın vefki sağ 
pazuna bağla.Yedi gün müddetle her farz namazın arkasından 
kasemi 45 defa oku. Bundan sonra herhangi bir nesneye işaret 
edersen, Allah c.c. ın izniyle o nesne yürür. 
 

      18. Güvercinleri bir yuvaya celb etmek istersen: Yukarıda adı 
geçen üçlü kemali vefkin Zahatın, Dehevin ve Ebecin kaidesi olan 
ateş unsurunu Sarı bir kağıt üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile 
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yazdıktan sonra, vefkin üzerine 45 defa kasemi, cavi, mastaki, ud, 
kündür ve ummal buhurlarını tüttürerek oku. Daha sonra bu vefki 
bir yuvaya asarsan, güvercinler her taraftan bu yuvaya gelir. 
      Yazılacak vefkin şekli budur: 
 

 
 

Sarı bir kağıt üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile yazdıktan sonra, 
vefkin üzerine 45 defa kasemi, cavi, mastaki, ud, kündür ve ummal 
buhurlarını tüttürerek oku. Daha sonra bu vefki bir yuvaya 
asarsan, güvercinler her taraftan bu yuvaya gelir. 
 

      19. Zina yapan bir erkeğin erkekliğini bağlamak istersen: 
Yukarıdaki üçlü kemali vefkin ateş unsuru şeklini o kişinin 
vücuduna temas etmiş elbise parçasına yaz. Yazdıktan sonra 
ketenden bir iplik alıp üzerine her defasında ipe düğüm atmak 
şartıyla kasemi 45 defa okuyup, her defanın sonunda şöyle dersin 
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Akaddü zekera fülan ibni fülanete an ferci fülane binti fülane. 
      Okuduktan sonra bu ipi yazmış olduğun vefkin içine koy. Daha 
sonra bunu keçi boynuzunun içine koyup, ağzına mumla 
kapattıktan sonra, bu boynuzu ziyaret edilmeyen eski bir mezara 
gömersen, o kişnin erkekliği anında bağlanır. 
      Çözmek istersen: O boynuzu mezardan çıkarıp, vefki yıkayıp, 
ipteki düğümleri çözersen, o kişinin bağı çözülür ve bu sıkıntıdan 
Allah c.c. ın izniyle kurtulur. 
 

      20. Allah teala'nın rızası olmayan işlerle ilgili toplananları 
dağıtmak istersen: Yukarıdaki üçlü kemali vefkin ateş unsurunu, 
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pişmemiş çömlek parçası üzerine katran ile yazıp, muklik ezrak, 
hantit, soğan kabuğu ve kibrit ile buhurlayarak üzerine kasemi 45 
defa oku. Okuduktan sonra, yazdığını o kişlerin eşiğine gömersen, 
o topluluk en kısa zamanda dağılır. 
 

      21. Bir zalimi baş ağrısı taslit etmek istersen: Yukarıdaki üçlü 
kemali vefkin ateş unsuru şeklini zalimin vücuduna temas etmiş 
elbise parçasına ismi ve annesi ismiyle yazıp, muklil ezrak, hantit, 
soğan kabuğu ve kibrit ile buhurlayarak, kasemi 45 defa 
okuduktan sonra, yazdığını demirci örsünün altına veya değirmen 
çarkına koyarsan, o zalimi kısa zamanda baş ağrısı tutar. 
      Şayet çözmek istersen: O yazdığını oradan çıkarıp, yıkadıktan 
sonra, zalimin baş ağrısı kesilir ve bu taslitten kurtulur. 
 

      22. Zalim cebbarın evini taşlatmak istersen: Şu müfredat 
vefkini: 
 

 
Üç adet pişmemiş çömlek parçası üzerine yazıp, kasemi vefkin 
üzerine 45 defa okuduktan sonra, üçünüde o zalimin evinin kapısı 
eşiğine ğömersen, o ev anında taşlanır.. Çözmek istersen: O 
çömlek parçalarını oradan çıkarıp, yıkarsan bozulur. 
 

      23. Bir zalimi evinden veya bulunduğu beldeden çıkarmak 
istersen: yukarıdaki müfredat vefkini harfli olarak ve her hanede o 
hanenin harfinin adedince tekrarlayarak, pişmemiş çömlek parçası 
üzerine yaz. Yazdıktan sonra sabır ve mür ile buhurlayarak, 
kasemi vefkin üzerine 25 defa okuyup, yazdığını güzelce dövüp, 
bu tozu o zalimin evine serpersen, o zalim mekanından gider. 
      Yazılacak vefkin şekli budur: 
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      24. Sana zülmeden bir zalimin gözlerine göz ağrısı taslit etmek 
istarsen: Yukarıdaki müfredat vefkini çürük bir yumurta üzerine ve 

üç adet Hı (�) harfi, beş adet lam(�) harfini, dört adette Dal (�) 

harfini vefkin yanına zalimin ismiyle annesi ismini beraber yazıp 
sabır, mür, soğan ve yumurta kabuğu ile buhurlayarak üzerine 
kasemi 7 defa oku. Okuduktan sonra, yazdığını bir bacaya koy. O 
zalim kişinin gözlerine anında ağrı girer ve ağrımaya devam eder. 
      Çözmek istersen: O yazdığın yumurtayı bacadan çıkarıp su ile 
yıkadıktan sonra kasemide bir tabağa yazıp, yazıyı su ile sildikten 
sonra, bu suyu zalime içirirsen, göz ağrısından Allah teala'nın 
izniyle kurtulur. 
 

      25. Sana zülmeden bir zalimi hastalandırmak istersen: Bir 
balık al ve balığın içini sıcak kireç ile doldur. Daha sonra ölü 
kefeninden bir parçaya yukarıdaki müfredat vefkini harfli olarak 
yazdıktan sonra, bununla balığı kefenleyip balığı sahibi bilinmeyen 
bir mezara gömersen, sana zülmeden zalimi ani bir hastalık tutar 
ve hastalanır. Çözmek istersen: Balığı mezardan çıkarıp, yazıları 
silip, Kasemide bir tabağa yazdıktan sonra , yazıyı su ile siler ve 
bu suyu o zalimine içirirsen, yakalandığı hastalıktan, Allah c.c. ın 
izniyle kurtulur. 
 

      26. Zalime ve günahkar bir kadından kan akıtmak istersen: 
Yukarıdaki müfredat vefkini kırmızı bir kağıt üzerine yazdıktan 
sonra, kırmızı ipek iple bağlayıp, bir kamış içine koy. Kamışın 
ağzını mum ile kapattıktan sonra, ipin ucunu dışarıda bırak ve 
doğuya doğru akan bir kanalın altına koyupgömüp, Kasemi 
yirmibir (21) defa okursanolacak olacak olan acaiblikleri görürsün. 
 

      27. Saralı bir hastayı sara edip, ona musallat olan arız cinini 
yakmak veya helak etmek istersen: Yukarıdaki müfredat vefkini 
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harfli olarak hastanın avucuna yaz. O günün buhurunu tüttürerek, 
hasta sara olana kadar kasemi hastanın üzerine oku. Saralanınca 
arız cine o bedenden çıkması için anlaşma yap. Eğer karşı gelir 
çıkmak istemezse, bir davet yapıp, günün mülükünü getirttikten 
sonra mülüke o arız cinin hangi kabileden ve hangi kabilenin reisi 
olduğunu sor. O arız cini günün mülükü sana tanıtır. Öğrendikten 
sonra, mülüke arız cin hakkında dilediğini emret. (dayak, hapis, 
yakmak veya ölüm gibi) mülük senin istediğini yapar ve arız cine 
cezasını verir. 
 

     28. Cin daveti yapmak istersen: Abdestli olarak temiz bir 
mekana oturup, müfredat vefkini harfli olarak beyaz bir kağıt 
üzerine yaz. Bu yazdığını altına koy. Ikinci bir kağıt üzerine tekrar 
müfredat vefkini harfli olarak yazıp iyi bir bakıcının avucuna koy. 
Vefkin üzerinede içinde yağ ve mürekkep olan bir fincan koyup, 
bakıcıya fincana bakmasını söyle. O günün buhurunu tüttürerek 
kasemi okumaya başla, taki yedi günün mülükleri hazır olana 
kadar. Geldikleri zaman onlara dilediğini sor. Işin bittikten sonra. 
Berhetiyye'nin sonunda gelecek olan sarf ile gönderirsin. 
 

      29. Hurma dalını define şüphe edilen bir mahalde yürütmek 
istersen: Henüz meyveye oturmamış hurma ağacından yeşil bir 
dal alıp dalın üzerine müfredat vefkini harfli olarak vefkle birlikte 

yedi defa Ha (�) harfini yaz. Yazdıktan sonra o dalı hazine şüphe 

ettiğin yere atıp kizbere ile buhurlayarak kasemi 21 defa okursan, 
hurma dalı yürür ve şüpheli olan yerin üzerinde durur. 
      Şayet define şüphe ettiğin yerde bir mani görür ve o maniyi 
iptal etmek istersen, kasemi 21 defa oku. Okurkende Kizbere ile 
buhurlarsan, o görünen mani Allah c.c. ın izniyle ortadan kalkar. 
 

     30. Zalim bir cebbarı helak etmek istersen: Pazar günü cüccam 
ile buhurlayarak kasemi 35 kere okursan, o zalim helak olur. 
      31. Zalim bir cebbarı helak etmek istersen: Şu tılsımı: 
 

 
Ebucehil karpuzunun üzerine yazdıktan sonra, tuvalete atarsan, o 
zalim cebbar helak olur. 
 

      32. Allah c.c. ın rizası olmayan ve bir araya gelmiş  kadınla  
erkeği veya zina eden kadın ile erkeği ayırmak istersen: Müfredat 
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vefkini bir çömlek parçası veya bir kağıt üzerine yazıp, yazdığını 
mür ve sabır ile buhurlayarak vefkin üzerine kasemi 45 defa oku. 
Okuduktan sonra vefki onların oturduğu evin kapısı eşiğine 
gömersen, onlar en kısa zamanda ayrılır. 
 

      33. Şüpheli bir mekanda tası yürütmek istersen: Bir tasın 
dibine müfredat vefkini ve vefkin etrafınada Kasemi yaz. Yazdıktan 
sonra kündür ve kizbere ile buhurlayarak 45 defa kasemi okursan, 
Allah c.c. ın izniyle yazdığın tas yürür ve şüpheli yerin üzerinde 
durur. 
 

      34. Kağıtları kesip paraya çevirmek istersen: Para gibi 45 adet 
kağıt kes: Başka bir kağıt üzerinede aşağıda gelecek olan üçlü 
Ğazali müsellesi yaz. Yazdığın Ğazali müsellesi kestiğin kağıt 
parçalarıyla birlikte Prens in sikkesinden darb edilmiş gerçek 
paralarla beraber cebine koy. Ud ve cavi ile buhurlayarak 45 defa 
Kasemi okursan, o kestiğin kağıtlar dirheme dönüşür ve ebedi 
olarakta öyle kalır. 
      Yazılacak vefk budur: 
 

 
 

      35. Bir kimseyi celb etmek veya bir Cini yanında hazır etmek 
istersen: Cumartesi günü oruçlu olarak, her farz namazın ardından 
kündür ile buhurlayarak Kasemi yedi (7) defa okursan, o kişi sana 
celb olur veya çağırdığın Cin yanında hazır olur. 
 

      36. Define, hazine veya gizli bir şeyin gömülü olduğu şüphe 
edilen bir yerde veya sihir bulmak için hurma dalını yürütmek 
istersen: Henüz meyveye oturmamış hurma ağacından bir dal alıp, 
dalın üzerine yukarıdaki Ğazali müsellesi ve vefkle birlikte yedi 

adet Ha (�) harfini, yedi adette Hı (�) harfini yaz. Yazdıktan sonra 

şüpheli mekanı süpür ve Kasemi tam bir taharet üzere kizbere ile 
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buhurlayarak 21 defa okuyup, huddama elindeki dalı çekmelerini 
söyle. O dal seninle birlikte çekilir ve şüpheli yerin üzerinde 
durutulursun. Eğer bir mani görürsen: Siyah Kündür ile buhurlar 
isen o mani ortadan kaybolur. 
      Siyah Kündür: Kilise buhuru olup, oda şöyledir. Siyah lübani 
zeker, Senderus, Laden, Ud, Mastaki, Seceretül Meryem ve İklilil 
melik'tir. İklilil melik'in diğer ismi Hasalban'dır. 
 

      37. Kayıp olan bir kimseyi celb etmek istersen: Pazar günü 
oruçlu olarak olduğun yeri Karanfil ile buhurlayıp, Kasemi yirmibir 
(21) defa okursan, kayıp olan kişi Allah c.c. ın izniyle gelir. 
 

      38. Zalime bir kadından kan akıtmak istersen: Üç yol 
ayırımından bir avuç toprak veya zalime kadının ayağının altından 
bir avuç toprak alır ve toprağın üzerine  Kasemi üç (3) defa 
okursun. Daha sonra bu toprağı zalime kadının sırtına doğru 
atarsan, Allah c.c. ın izniyle kanı akmaya başlar. 
 

      39. Bulunduğun yerde olan bir kimseyi celb etmek istersen şu: 
 

 
 

Tılsımı kısrak nalı üzerine, Salı günü ikindi vaktinde, kırmızı renkli 
bir mürekkeple yazıp, üzerine kasemi 21 defa oku. Okuduktan 
sonra Çarşamba gecesi yatsısında o nalı kömür ateşine gömer 
isen, matlubun gecikmeden senin yanına gelir. 
      40. Kötü amaçla toplanmış kişileri ayırmak istersen: Şu tılsımı: 
 

2 67 9 9 8 4 6 9 1 4 9 1  
Ebucehil karpuzunun üzerine yazıp, karpuzu dövdükten sonra, 
üzerine Kasemi yedi (7) defa oku. Daha sonra bu tozu tuvalete 
atarsan, onlar en kısa zamanda ayrılırlar. 
 

      41. Cin da'veti yapmak istersen: Bülüğ çağına gelmemiş erkek, 
kız veya bir cariye getir. Çocuğun avucunun ortasına ayrı ayrı 
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harflerle şu iki ismi şerifi (Berhetihin Keririn) yazıp, isimlerin 
etrafına daire şeklinde Şu Ayeti Kerimeleri yaz: 
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İnnehü min süleymane ve innehü bismillahirrahmanirrahim. 
Ella ta'lü aleyye ve'tüni müslimin. Müsri-ıne tai-ıne lillahi 
rabbil alemin. 
Daha sonra şu keşf Ayetlerini lafızlar ve harfler ile bir kağıt üzerine 
şu tertip üzere yaz: 
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Fekeşefna     anke     ğıtaeke   febesarukel     yevme     hadid 
   Allah            Allah      Allah        Allah               Allah         Allah  
   Cim            Cim           Cim         Cim                 Cim            Cim 
Ve kezalike nuri ibrahime melekütes semavati vel ardı ve li 
yeküne minel mükınin. 
 

      Yazdıktan sonra yazdığın kağıdı bakıcının alnına koyup, 
avucunun ortasını taki yüzünü görene kadar karala ve mürekkebin 
üzerine zeytinyağı damlatıp, çocuğun avucuna bakmasını söyle. 
Sende cavi, kündür, ve kizbere buhurlarını yakarak mülüklerin 
gelmelerini söyleyerek, kasemi bakan kişi avucunda bir genişlik 
görene kadar okumaya devam et. Bakıcı gördüğünü söylerse 
onlara yerleri süpürmelerini, su serpmelerini, halıları ve 
sandelyeleri koymalarını iki tane koyun getirip onları kestikten 
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sonra etlerini pişirip, yedi Krala takdim etmelerini söyle. Şayet bu 
etleri yerlerse, ellerini yıkamalarını onlara emredip şöyle: 
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Ceza kümullahü hayran ve şekera sa'yeküm ve ğafaraleküm. 
(Allah sizi hayır ile cezalandırıp, hizmetinizi şükür ile günahlarınızı 
marifetle mükafatlandırsın). 
dersin. Bundan sonra o günün Kral'ından kürsisinden kalkıp, Allah' 
a ve isimlerine iteat ederek istediğin şeyi yapmalarını söyle.Eğer 
yaparsa istediğini bakıcı diliyle sorarsın. Ama şu şartlaki; 
Yaptıracak olduğun işle ilgili topluluğun Kral'ını getirerek. Örneğin: 
Hazine ve defineler için Umar Kralı. Karain için Karain Kral'ı ve 
benzeri gibi. Amelin tamamlanınca onları sarf et ve onlar için dua 
edersin. 
 

      42. Birisine kendini sevdirerek heyecanlandırmak istersen: Bir 
kağıt üzerine Şu Müzdevicat vefkini: 
 

 
 

vefkin etrafınada Kasemi, matlup ve annesi ismiyle yaz. Daha 
sonra çürümüş bir kemik alıp toz haline gelene kadar döv. 
Matlubun vücuduna temas etmiş elbise parçasından alıp, avucuna 
dövmüş olduğun kemik tozu ile koyup, tükürüğünle kemik tozunu 
yoğurup, bezle ondan bir dörtgen levha yap. Yapmış olduğun 
levhanın üzerine Kerem ağacının dalı ile Beduh isminin dörtlü vefki 
şerifini yaz: Yazdıktan sonra müzdevicat vefki ile birlikte Bu Beduh 
levhasını rüzgara karşı asarsan, olacak olan acaiplikleri görürsün. 
       Beduh isminin dörtlü vefki budur: 
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      43. Bir kimseyi çok güçlü bir muhabbet ve atf ile kendine celb 
etmek istersen: Müzdevicat vefkini iki adet kağıt üzerine ve 
vefklerin etrafına tevkili yazdıktan sonra  tatlı Nar dalına asıp, 
üzerlerine Kasemi, matlup, talip ve anneleri isimlerinin adedince 
Cavi ile buhurlayarak düzgünce oku. Okuduktan sonra vefkinbirini 
talip başında taşır, ikinci vefkide rüzgara karşı asarsan, olacak 
olan acaiplikleri görürsün. Ama bu ameli said bir vakitte ve ayın 
nurlu günlerinde yaparsın. 
      İki ayrı kağıda yazılacak Müzdevicat vefki budur: 
 

 
 

      44. Bağlanmış ve çözülmemesi için korunma altına alınmış bir 
kimseyi çözmek istersen: Müzdevicat vefkini çini bir tabağa yazıp, 
o günün buhuru ile buhurlayarak  üzerine kasemi yedi (7) defa 
oku. Okuduktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu bağlıya içirirsen, 
Allah Teala'nın izniyle bağı çözülür. 
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      Bunun suyunu kanı akan bir kadına içirirsen, Allah c.c. ın 
izniyle kanı kesilir. 
      45. Bir zalimin evini harab edip taşlanmasını istersen: 
Müzdevicat vefkini pişmemiş bir çömlek parçası üzerine yazıp, o 
günün buhuru ile buhurlayarak üzerine yedi (7) defa Kasemi oku. 
Okuduktan sonra yazdığın vefki o zalimin evine gömersen, o ev 
harab olana kadar taşlanır. 
 

      46. Zalim bir cebbara baş ağrısı taslit etmek istersen: 
Müzdevicat vefkini bir köpek kemiğine veya zalimin vücuduna 
temas etmiş elbise parçasına yazıp, o günün buhuru ile 
buhurlayarak üzerine Kasemi yedi (7) defa okuduktan sonra, 
yazdığını ateşte yakarsan istediğin şey gerçekleşir. 
 

      47. Bir Hakim'in karşısına çıkmak zorunda kalıp, Hakim'i 
etkilemek istersen: Müzdevicat vefkini ve vefkin etrafına Kasem ile 
birlikte şu tılsımı yaz: 
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Fe te be he te mim fe lam elif ye sat te tı ye ayın vav nun ra dal 
he elif Tevekkelü ya huddame hazat tılsımu bi keza ve keza. 
Yazdıktan sonra günün buhuru ile buhurlayarak, üzerine Kasemi 
yedi (7) defa okuyup, bu vefki sağ pazuna bağlayıp, hakimin 
karşısına çıkarsan, olacak olan acaiplikleri Allah teala'nın izniyle 
görürsün. 
 

      48. Bir zalime humma taslit etmek istersen: Keçi yağı ve zift ile 
o zalimin şeklini yapıp, yaptığın şekli ekşi Nar dalına as. Astıktan 
sonra Hantit ile buhurlayarak üzerine Kasemi yedi (7) defa oku. 
Daha sonra o şekli yıka, kefenle ve üzerine cenaze namazı kılıp, 
şekli bir kabre gömersen, o zalim hummaya tutulur. 
      Çözmek istersen; O şekli mezardan çıkarıp, günün buhuru ile 
buhurlayarak üzerine 21 defa Ayetel kürsi, yedi (7) defada Kasemi 
okusan, zalim taslitten kurtulur. 
 

      49. Bir kimseyi hayret ve dehşete düşürmek istersen: Yirmidört 
adet zeytin yaprağı alıp, her yaprağın üzerine Berhetiyye 
isimlerinden bir isim ve matlubunun ismini yaz. Yazdıktan sonra 
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yaprakların üzerine yedi (7) defa kasemi okuyup, hepsini toz 
haline gelene kadar dövüp, misk, amber ve meyatü saile ile yoğur. 
Yoğurduktan sonra eline bir miktarını alıp, hayret ve dehşete 
düşürmek istediğin kişinin yanına girersen, o kişi seni gördüğü an 
hayretle dehşete düşüp, sarhoş gibi olur. 
      Çözmek istersen: Bir miktar dövülmüş Kimyon alıp, üzerine 
Kasemi yedi (7) defa okuduktan sonra o kişiye koklatırsan, o 
durum onun üzerinden gider. 
 

      50. Bir kimseye irsali hatif göndermek istersen: Bir kağıt 
üzerine Müzdevicat vefkini yazıp, Nar, Üzüm veya Zeytin dalına 
astıktan sonra günün buhuru ile buhurlayarak, üzerine Kasemi 
yedi (7) defa oku ve en sonunda şöyle de: 
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Eyne handeşin eyne fikelin eciba eyyühel mekanil azimani 
vemdiya ila keza ve keza fi sıfati ve hilyeti ve semmiya lehü 
ismi ve künyeti vakdıya minhü haceti vatanahü bil harabi ved 
debabisi vahdırahü ila taian zelilen bi hakki deavtiküma bihi 
ve televtehü aleyküma. Ve innehü le kasemün lev ta'lemüne 
azim. 
Huddam senin suretinde giderek matlubunu hor ve zelil eder. 
 

      51. Bir kuyunun suyunun çekilmesini istersen: Pazar veya Salı 
günü oruç tutup, oruçlu iken şu Ayeti Kerimeyi hurufu mukatta': 
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Ve inna ala zehabin bihi le kadirun 

Olarak üç adet çömlek parçası üzerine yazıp, mukl, meyatü saile 
ve timsah derisi ile buhurladıktan sonra azimeti okuyarak çömlek 
parçalarını kuyuya atarsan, kuyunun suyu çekilir. 

      Eğer suyu geri getirmek istersen: Yazmış olduğun Ayetin 
harfleri ile birlikte şu tılsımıda: 
 

 
 

Yazıp kuyuya atarsan su geri gelir. 

      52. Hurma dalını şüpheli bir mekanda yürütmek istersen: 
Henüz meyve vermemiş hurma ağacından üç karış uzunluğunda 
yeşil bir dal alıp, şu Ayeti dalın üzerine hurufu mukatta' olarak: 
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Eve men kane meyten feahyeynahü ve cealna lehü nuran 
yemşi bihi finnas. 
Yazdıktan sonra şüphe ettiğin mekanı süpürüp buhur tüttürerek, 
Kasemi yedi (7)  defa okursan, hurma dalı yürür ve şüpheli yerin 
üzerinde durur. 

      53. Bir kimseden dilediğin bir şey olsa ve dileğinin yerine 
gelmesini istersen: Talip, matlup, hacet ve annelerinin isimlerini 
cümeli ebced adedini al. Örneğin: 
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Muhammed ibni fatımah yühibbü Ahmet ibni amuneh. 
      Bu isimlerin ve hacetin cümeli ebced adedi 402 dir. Toplam 
adedi üçlü vefkin birinci hanesi olan Elif hanesine yazar ve birer 
ekleyerek Cim hanesine kadar çıkarız. Daha sonra şu Ayetin: 
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Ve mineş şeyatini men yeğusune lehü ve ya'melüne amelen 
düne zalike ve künna lehüm hafizin. 
Adedi olan 4158 i üçe (3) e böleriz. Bu adedi üçe (3) e böldük, 
1386 kaldı. Bu adedi üçlü vefkin dördüncü hanesi olan Dal 
hanesine yazar ve birer artırarak Vav hanesine kadar çıkarız. Be 
ve Vav  hanesindeki adetleri toplarız. Topladık, 1791 oldu. Bu 
adedi Ayetin adedi olan 4158 den çıkarırız. Çıkardık, bu adet 2367 
kaldı. Bu adedi üçlü vefkin yedinci hanesi olan Ze hanesine yazar 
ve birer artırarak vefkin son hanesi olan Tı hanesine kadar çıkarak 
üçlü vefki tamamlarız.  
 

      Vefkin bir dılını toplarsak, Ayeti Kerime nin adedi olan 4158 
çıkar. Vefki bu tertip üzere hazırladıktan sonra, tatlı Nar dalına 
beyaz renkli ipek iple asıp, altından ud, cavi ve kündür ile 
buhurlayarak Kasemi 21 defa okursan, vefk döner. Daha sonra 
vefki üzerine alıp, matlubun olan kişinin yanına gider ve dileğini 
istersen, Allah Teala'nın izniyle istediğin şey yerine getirilir. Bu 
mesele hayır hacetleri içindir. 
 

      Amelin şer ise: Yazdığın vefki ekşi Nar dalına kırmızı renkli 
ipek iple asıp, mür, sabır, zift, haltit ve zalamül hilal buhurları 
yakarak Kasemi okursun. Zalamül hilal (Ayın karanlığı) buhuru 
olması şarttır. Şayet alınan adet Ayeti kerimenin adedinden fazla 
olursa, durumun tersini yapar ve bütün işlerinde Allah Teala 
hazretlerinden korkarsan başarılara ulaşırsın. 
Vefkin şekli budur: 
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      54. Kadının akan kanını gidermek istersen: Kanı çok akan 
kadının elbisesinin ön tarafına Kalnehudin ismini, elbisenin orta 
tarafına Berşanin ismini, elbisenin sağ ve sol tarafınada 
Nemuşelhin ismini yazdıktan sonra, elbisenin üzerine Kasemi 
okuyup, o elbiseyi o kadına giydirdiğin anda Allah c.c. ın izniyle 
kanı kesilir. 
 

      55. Dargın olan kişiye muhabbet yapıp barıştırmak istersen: 
Talip ve annesinin isminin harflerini cümeli ebced adedini al. Bu 
adedi üçlü vefkin birinci hanesi olan Elif hanesine yaz. Birer 
artırarak Cim hanesine kadar çık. Matlup ve annesinin isminin 
harflerini cümeli ebced adedini alıp, bu adedi Dal hanesine yazar 
ve birer ekleyerek Vav hanesine kadar çık. Daha sonra Vav ve Be 
hanelerini toplayıp, bu toplamı İhlas suresinin adedi olan 1002 
adediyle şu Ayeti Kerime'nin: 
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Eyne mat ekünü ye'ti bi kümüllahü cemian innallahe ala külli 
şeyin kadir. 
Adedi olan 2150 adediyle topladık. Toplam 3152 oldu. Bu adetten 
Be ve Vav hanesinin toplamı olan 366 adedini çıkardık. Kalan 
2786 adedini Ze hanesine yazıp, birer artırarak Tı hanesine kadar 
çıkarak vefki tamamlarız. 

      Örneğin: Talibin ismi Ahmed ('8-9'7%5) annesi ismi (:;-9 1,%<) olup, bu 

iki ismi topladık, toplam 188 oldu. Bu adedi üçlü vefkin birinci 
hanesi olan Elif hanesine yazar ve birer artırarak üçüncü hane 

olan Cim hanesine kadar çıkarız. Matlubun ismi Zeyneb ( '=�->'3 
) 

olup, annesi ismi Emine ( :;�->� ?%5) dir. Bu iki ismi cümeli ebced üzere 

topladık. Toplam 175 oldu. Bu adedi vefkin dördüncü hanesi olan 
Dal hanesine yazar ve birer artırarak Vav hanesine kadar çıkarız. 
Daha sonra Be ve Vav hanelerini toplar, bu toplamı İhlas suresinin 
ve Ayeti Kerimenin toplamı olan 3152 adedinden çıkarırız. Kalan 
2786 adedini vefkin yedinci hanesi olan Ze hanesine yazar ve birer 
artırarak dokuzuncu haneye kadar çıkarak vefki tamamlarız. 
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      Vefkin bir dılını toplarsak İhlas suresiyle Ayeti Kerimenin 
toplam adedi olan 3152 adedi çıkar. 
      Vefkin şekli budur: 
 

 
 

Vefki bu tertip üzere hazırladıktan sonra tatlı Nar dalına asıp, 
Kasemi üzerine ud ve mastaki buhurlarını tüttürerek 71 defa oku. 
Okuduktan sonra vefki talibe verip,  oda  üzerinde  taşırsa,  dargın 
olduğu matlubuyla barışır. Matlubu talibi çok şiddetli bir 
muhabbetle sever ve Allah c.c. ın izniyle yanından hiç ayrılmaz. 
Bunu kendin içinde yaparsın. 
 

      56. Cin hastalığına yakalanmış bir kimseyi bu hastalıktan 
iyileştirmek istersen: Hasta olan kişiye elbisesini ve bedenini 
temizlemesini emredip, önüne oturt. Hastanın alnına şu şekli: 

 
 

Sağ eline He Mim (� ��) sol eline Ye Ayın (� ) sağ ayağının 

arkasına (� �) ve sol ayağının arkasına Sat Kaf (� �) bu harfleri 

yaz. Yazdıktan sonra Kasemi hastanın içindeki Cin yardım isteyip 
çıkmak istediğini söyleyene kadar oku. Eğer arız Cin çıkmak 
istediğini söylerse, hastanın sol ayağındaki harfleri silersen, arız 
Cin çıkar ve bir dahada hastaya dönmez. 
 

      57. Cin da'veti yapmak istersen: Şu Ayeti Kerimenin: 
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Ve kezalike nuri ibrahime melekütes semavati vel ardı ve li 
yeküne minel mükınin. 
Cümeli ebced adedi olan 3866 adedini alıp, üçlü vefk yap.Vefkin 
dört tarafına şu ismi: 
 

��� + 
 

Kavfü 
Bu ismin üzerine dört büyük meleğin ismini: 
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Cebrail Mikail İsrafil Azrail. 
Meleklerin üzerinededört halifenin isimlerini: 
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Ebubekir Ömer Osman Ali 
Beyaz renkli çini bir tabağa yaz. Yazdıktan sonra tabağın içine 
Zeytinyağı koyup, burcu hava-i olan küçük bir çocuğa bakmasını 
emret. Huddam gelene kadar Şems suresini Kasem ile birlikte oku. 
Geldikleri zaman onlara süpürmelerini, su serpmelerini, halıları ve 
sandelyeleri koymalarını ve benzeri bilinen şeyleri söylersin. 
      Yazılacak vefkin şekli budur: 
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Ama bu ameli yaparken o gün oruçlu ve riyazatlı olman gerekir. 
Düşün! Allah c.c. ın izni keremiyle doğru yolu bulursun. 
 

     58. Bir zalim cebbarı hastalandırmak istersen: Aşağıdaki 
Echezetin hatemini, hatemin etrafınada Kasemi bir kağıt üzerine 
yazdıktan sonra, bir dalak alıp dalağı yar ve yazdığını dalağın içine 
koy. Koyduktan sonra kırmızı ipek iple dalağı dik ve ekşi Nar 
dalına veya hurma dalına asıp, Kasemi üzerine 21 defa amel 
yaptığın gün her farz namazın arkasından sabır ve haltit ile 
buhurlayarak oku. Daha sonra o dalağı yere gömersen, zalim 
düşmanın çok şiddetli bir şekilde hastalanır. 
      Yazılacak Echezetin vefki budur: 
 

 
      59. Ruhani bir hastanın şifa bulmasını istersen: Kasemi misk, 
zaferan ve gülsuyu ile beyaz bir tabağa yaz. Yazdıktan sonra 
üzerine Kasemi yedi (7) defa okuyup, yazıyı su ile sildikten sonra, 
bu suyu hastaya içirirsen, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
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      60. Önemli ve mühim bir dilek için: Allah isminin şu üçlü vefki 
şerifini: 
 

 
 

 Bir kağıt üzerine, vefkin boş hanesinede dileğini yaz. Yazdıktan 
sonra Pazar gününden başlayarak halvete girip, riyazatlı olarak 
yedi (7) gün oruç tut. Allah c.c. ismi şerifini hergün 66000 defa oku 
ve her bin (1000) defanın sonunda Berhetiyye isimlerini 
Beşkeylehin e kadar üç (3) defa oku. Yedi günü tamamladıktan 
sonra, yazmış olduğun vefki üzerine oturmuş olduğun seccadenin 
altına koyup, Zat (Allah) ismi şerifini 1000 defa Berhetiyye 
isimlerinide üç (3) defa okursan, istemiş olduğun hacetin en kısa 
zamanda seri bir şekilde yerine gelir. 
 

      61. Hayır veya şer herhangi bir dileğini gidermek istersen: Yeni 
bir bez parçası alıp, ondan istemiş olduğun ehemmiyetine göre 7, 
14 veya 21 tane fitil yap ve her fitilin üzerine şu tılsımla tevkili yaz: 
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Yazıp hergün bir tanesini yeşil renkli bir lambada zeytinyağı ile 
yak. Fitil yanarken üzerine kasemi 21 defa okursan, Allah c.c. ın 
izniyle murat ettiğin şey şüphesiz gerçekleşir. 
 

      62. Hayrı celb kötülüğü def etmek istersen: Semi' isminin şu 
üçlü vefkini ve vefkin ortasınada hacetini yaz: 
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Yazdıktan sonra iki rekat hacet namazı kıl. Fatiha dan sonra İhlas 
suresini 5 defa oku. Namazdan sonra şu Ayeti Kerimeyi: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena tekabbel minna inneke 
entes semi-ul alim. 
180 defa, Kasemi 41 defa, 180 defa Ya Semi' ismi şerifini 
okuduktan sonra, şu mübarek duayıda 7 defa okursun: 
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Allahümme inni eselüke ya semi-u bismikes semi-ullezi 
besatte nurahü fi etvaril mevcudati fekabilet kuva esmaıha 
min bereketi asarin nuril mebsuti felezze leha semau acaibi 
ğaraibi tersıyye-ı elhani efnani meanil esraril ilahiyyeti fi 
efnani mesanil kelimati errabbaniyyeti kabülen mücerreden 
an ğaşyeti keruratis sıfatil beşeriyeti ven nüutil cismaniyyeti 
münezzehen an zulmeti kesaifi etaba-ı en nefsaniyeti ferakat 
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leh amin araisi meani mesani tilkel kelimatilibse mesani et 
tecelliyati ve ebrarte leha fülkel kulubi şumuse envaril ğuyubi 
taliaten min metali-ıl müşahedati fetenezzehet fi riyadilkerimi 
ve tebahhaterat fi meyadini bi satini elkidemi felem tahzen ala 
mafate ve lem tefrah bima hüve atin fe sübhaneke allahümme 
min kerimin ma ekramekeve tealeyte min rahimin ma 
erhamüke edhakte min riyadıl keremi ver rahmeti süğura ehls 
seadati faktetafetha kulube evliya-ike bi enamili el ınayati 
eselüke allahümme bima ev da'tehü fi hazed dua-il azimi mişn 
meknuni esrarike ve mahzuni envarike en ta'miseni fi yehuril 
keremi ver rahmeti ve en temlikeni zimamel fadli ven ni'meti 
hatta tenekade ilyye sıabül umuri ve yenkeşife l imin acaibil 
mülki vel meleküti külle nurin ya Nuran nuri ya semi-a vefal li 
keza ve keza bi rahmetike ya erhamer rahimin. 
 

      Bu duayı istersen Ayeti Kerimeden öncede okuyabilirsin. 
Amelini tamamladıktan sonra vefki üzerine alıp hacetin olan şeye 
yönelirsen, Allah c.c. ın izniyle hacetin muhakkak olur.  
      Bilki! Kim bunu oruçlu, riyazatlı ve Salih bir halvetle ederse, 
her amelin yuları senin elinde demektir. Bütün insanların yanında 
yüce bir şana ulaşırsın. 
      Eğer Sarfı ummar yapmak istersen, yedi (7) defa şöyle dersin: 
 

��	,�-�	
 _�K,�4 3[�R�4���)�D 3[ )���i�+ 
 3[�+
���R�� 3[�)��,�i�+ 
  � !�" $�

 ���5�
 ,�R��S �K,�4�& ���0 $�
 � 	�
 �d���>�
  F<�����=,�< #% 
 �1�D���" �|� S ����

���= �d���R S 3y�z,��� y�z,��� 3y�z,��� �/
 ̀ �-�� �C,����	
 ����  F<��
 �%, ����	
 
 ̀ �> �0,���",�< ,8��� ]�& ,Z+���D .��J�	
 �1���� �h +�� T�* S 3k��, +
 ��*�=,�� ��a�+ 
 ��*�� ���U���	
 �F���J�	
 ��, + � 	�
 
�S���f�4�


�� j�
��D ,������ !�" �F�5���< #$�
�& ��!���" � !�" 
&�'���T�H $�& 30,�4 ��
 31��*�>���� �}�M�-�� 
�S���f�4�
 ,{��> �%
���f�*���H  X S 3@,���4�&2 3�<�� ; 2 



 78 

 31��!�*�H2 3%
�0�L 2 3F�=�M�� 2 3F�=�M�� 2 3W +���H 2 3[�>���� 2 
 3[���! ]2 39�L�I 2 3K�R���! + 2 3%,�D���� 2 39�RP�7 ; 2 

 3g�!�DP���42 Z$���>���� 2 �i�� 3g !�� �2 3M���M + 2 3d��! !�e�4 
 2 
�� +P y
��2 ,8>,�� ] 2�>�'�� ; P Z$2 3��>,�U���D 2 3��>,�R���D 
2 39�>,�U���D 2 31��4�R Q�R ��� 2 3��0,�i�� 2 3[�4�L 2 

 3B&�0,��,�U���D2 3F<��e�i�e�i Q�e�� ���i�*�e�< 3���R ��R ; .c���� ���R#!	 
 
 !�= 3F<��� 
 ,��#$�
 �̂ �H�M�-�� 3�,�� T�R�� 31<�K&�0�& 3����!�> ,8��R�J�R�� 3'

�1�!�:�� ; ���� 	 ��nP�  %,�����5 ���>�0,�f�� 
�& ���R�-���5 �y�̀ �I 
 

�C��P�D� �9�f���	
 �������	
 �P�>�& 
 

Akşamakşin mihrakişin aksemkaşin şakmunehşin nadil alil 
a'la min fevki arşihi enne Ya Cibrile ihbit ilel ardı ve nadi fiha 
ismi sabautin sabautin sabautin fehbit cibrile mines sema-i bi 
azabi kasifin fetekarrakat minhül cini şarkan be karban ya 
ummari hazel mekani insarafü ila kail cebelil mehufi hatta akdı 
haceti ve la tüfsidü ala ameli ve illa yürselü aleyküma şüvazun 
min narin ve nühasün fela tentesiran. Heyyen insarafü bi 
ızzeti Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 
Bezcelin 2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Hutırin2 
Kalnehüdin 2 Berşani 2 Kazhirin 2 Nemuşelhın 2 Berheyula 2 
Beşkeylehın 2 Kazmezin 2 Enğalelitın 2 Kabaratin 2 Ğayaha 2 
Keydehüla 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 
Bikehtahünihin 2 Beşarişin 2 Tuneşin 2 Şemhabaruhın 2 
Allahümme bi hakki kehkehicin yağtaşiyyin bağtaşağşağvilin 
emvilin celedin mehcehemen helmecin ve rudihin mehfeyacin 
bi ızzetike illa ma ehazte semıhim ve ebsarihim Sübhane men 
leyse kemislihi şeyün ve hüves semiul basir. 
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      63. Yan ağrılarını gidermek istersen: Bir kağıt üzerine şu 
kelimeyi: 
 

�9�= �|�4 ���� 	  
Lemese nûk cir 

Hurufu mukatta' olarak yazdıktan sonra, üzerine Kasemi yedi (7) 
defa okuyup ağrı olan yere asarsan, Allah c.c. ın izniyle ağrı geçer. 
 

      64. Muhabbet için, şu Müfredat ve Müzdevicat vefklerini, 
müfredat vefkini matlup için, müzdevicat vefkini talip için yaz: 
 

 
 

Yazdıktan sonra talibin vefki matlubun vefki üzerinde olmalıdır. 
Kağıdı katladığın zaman diğer vefkin harfleriyle üst üste gelecek 
şekilde katlarsın. Daha sonra münasip bir buhurla veya günün 
buhuru ile buhurlayarak, üzerine kırkbeş (45) defa şu Ayati 
hamseyi (Beş Ayet) oku. 
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Bismillahirrahmanirrahim 
Kemain enzelnahü mines sema-i fahteleta bihi nebatül ardı 
feesbaha heşimen tezruhur riyah. Hüvalla hüllezi la ilahe illa 
hüve alimül ğaybü veş şehadeti hüver rahmanür rahim. 
Yevmel azifeti izel kulubü ledel hanaciri kazimine mal iz 
zalimine min hamimin ve la şefiın yuta'. Alimet nefsin ma 
ahdarat. Fela uksimü bil hunnes. Elcevaril künnes. Velleyli iza 
asas. Ves subhi iza teneffes. Sat. Vel kuran iziz zikr. 
Belillezine keferu fi ızzetin ve şikak. 
 

Kırkbeş (45) defa Kasemi okuyup, o günün görevlisini tevkil 
edersin. Amelini tamamladıktan sonra vefki üzerinde taşırsan, 
olacak olan acaiblikleri görürsün. 
 

      Her amelden sonra Ruhları sarf etmek için şu sarf duasını 
okursun: 
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Behhin behhin ramyahin ramyahin terfikin terfikin infiru 
hıfafan ve sikala. Ya eyyühellezine amenu iza nudiye lis salati 
min yevmil cumuati fesav ila zikrillahi ve zerul beya zaliküm 
hayrul leküm in küntüm ta'lemun. Bi hakki ma ci'tüm min eceli 
tai-ıne insarifü min ecelihi müazzezine mükerremin. Zalike 
tahfifün min rabbiküm ve rahmetün. İza zülziletil ardu 
zilzaleha. Ve ahracetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. 
Yevmeizin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. 
Yevmeizin yasdürünnasü eştata. eştata. eştata. Barakallahü 
fiküm ve aleyküm. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil 
azim. 
      Bazı Meşayihler her amelden sonra ruhları sarf etmek için 
şöyle demişlerdir: 
 

�I ���R�*�f�I 3x,�����0 3x,�����0 3x� 3x� 3x2 3x2 �g�� �g�� ���R�*�f
 �F�a S ���� 
�e�*��
�& ���0 $�
 ��S 
&���i�*�4, S �} !�f	
 �h���a�+ 
 b�, S
 
8�R 	�& 
 Z}�0,�J�H 
�& 
�0 
 b�
�&  %���!�T�H ����#!�- 	 
89�: ; n�
 
&���;�b
�& ��


?����I ��
 �'���" ,�� �F�+ ,8��N, + �\�;���H�& ,�R�� 	�
 
Aa T�4 
 ��R!#	
 ���� 
 6�
�& �}�0,�J�*�	
 �����&  �(����2 ?O X���� �g�� �(�+�Y
��	
 �����I 

 

Behhin behhin ahin ahin lahin lahin ramyahin ramyahin 
hadtehiyyin hadtehiyyin Feiza kudiyetis salatü fenteşiru fil 
ardı vebteğu min fadlillahi vezkürullahe kesiran le alleküm 
tüflihun. Ve iza raev ticareten ev lehven enfeddu ileyha ve 
teraküke kaimen kul ma indallahi hayrun minel lehvi ve minel 
ticareti vallahü hayrur razikin. Behhin bi selamün aminin. 
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      Bu celil havasları iyi anla ve iyi düşün! Bununla kıyasla, başarı 
Allah Teala hazretlerindendir. 

 
TİCAN DA'VETİ 

      Her amel bittikten sonra, Tican da'vetini okumak o amelin 
süratini ve icabetini çabuklaştırmada çok büyük bir tesiri vardır. 
      Tican da'veti budur: 
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Bismillahirrahmanirrahim 
 

      Allahümme Ya Beşmehin Dalaha Muşeytışşün. Ya Allahün 
nafizü emruhü. Ellezi lehül esma-ül Hüsna ves sifatil ulya vel 
behceti ved dıya-i ven nuri vel beha-i. 
 

      Allahümme Ya Danü Melhusü Deymusüne Daimün. Ellezi 
hüve müsebbehu fi külli mekaninve memduhin bi külli lisanin 
ve mezkürin fi külli evanin ve zemanin. 
      Allahümme Ya Kevraaşin Erayşatuhin Lahun. Ellezi isteda-
e bi nurihi ehlü semavati ve ardıhil hamidü bi nurihi külli zi 
dıyaen ve behceti ve nur. 
 

      Allahümme Ya Dehmusin Erhan Erhimin Erhimün Er 
Rahmanir Rahim. Ellezi mele-e külli şeyin adlühü ve rahme 
tühü ve keremühü.  
      Allahümme YaHisan Muvameysü Habunin Lenunin el 
Alimü külli şeyin kane ev yekünü. Ellezi la yuğibü aleyhil 
ğuyubi ve la ma tuhfes sudur. 
 

      Allahümme Ya Seyhusimin Zarişin Erkaşin Dare Aliyyün. 
Ellezi sebekat eveliyyetühü kalbe külli kalbe fela kalbe illa ve 
ente kablühü. 
       Allahümme Ya Ahiyyen Şerahiyyen Edunayi Esbaütin 
Esbatün. Ellezi hüvel hayyül kayyümü yuhyil mevta ve 
mümitül ahya ellezi kametüs semavati vel ardu vel halku bi 
emrih. 
 

      Allahümme Ya Dehmisan Dehleyleva İlahün Meytatarun. 
Ellezi anet lehül vucuhü ve haşeat lehül esvatü ve zellet lehüş 
şumuhul bazihat. 
 

      Allahümme Ya Nura Erışin Erğaşişin Erği Lağşunin 
Lağtunin. Ellezi zelle külle şeyin li kudretihi ve sultanihi. 
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      Allahümme Ya Şebeyraşervin Eşmehin Eşfan Eşğun. 
Ellezi istidaet bi nurihi ehli semavatihi ve ardıhil hamidi li 
nurihi külle dıya-i ve behceti. 
      Allahümme Ya Melekuti Malihin Melehin Melihan Malihun. 
Ellezi melikü bi ızzetihi ve kahru bi ceberutihi veste'sertehüve 
ğalebe bi kuvvetihi fela şeye yukavimete. 
 

      Allahümme Ya Allamü Alimü Erğalin Erği Erğan Darğun 
Keznun Şemhin Şemhisan Meşlamun. Ellezi İnnema emruhu 
iza erade şeyen en yekule lehü kün feyekün. Fe sübhanellezi 
biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun. 
 

      Bu Tican isimlerinin çok özellikleri vardır. Bu isimleri bedenin, 
elbisen ve bulunduğun mekanın temiz olması şartıyla okumakla, 
yazıp üzerinde taşımakla, iyiliklerin celbi veya kötülüklerin definde 
çok tesirlidir. Bu isimler dağların üzerine okunmuş olsa dağlar 
parçalanır. Bu isimler ulvi ve süfli ruhların ve ruhani Kralların 
hakimi olan Seyyid Meytatarun un tespihi olduğu söylendi. 
Ülemalar her isme ait özellikleri olduğunu zikretmişlerdir. 
      1. İsim: Kim birinci ismi bir kağıt üzerine yazıp yazıyı su ile 
sildikten sonra, bu suyu karısına içirirse karısı kocasının 
sevmediklerini bundan sonra yapmaz. 
      2. İsim: Kim ikinci ismi küçük bir kağıda yazıp akar bir suya 
kağıdı atarken şöyle derse; 
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Ya Rabbi hâzel kitâbi ketebtehü ileyke li takdı hâceti ve hiye 
keza ve keza.  
(Ya Rabbi! Bu arzuhali sana yazdım. Benim şu hacetimi 
kabul buyur). 
dileği ne olursa olsun, Allah c.c. ın izniyle muhakkak olacaktır. 
      3. İsim: Kim üçüncü ismi bir kağıt üzerine zaferan ve gülsuyu 
ile yazıp bu yazılıyı bekar bir kadın üzerinde taşırsa, o kadın en 
kısa zamanda evlenir. 
      4. İsim: Kim dördüncü ismi bir kağıt üzerine zaferan ve gülsuyu 
ile yazıp kendi üzerinde taşırsa korkulardan emin olup, Allah c.c. 
ın izniyle borcuda eda edilir. 
      5. İsim: Kim beşinci ismi bir kağıt üzerine yazıp sağ pazusuna 
bağladıktan sonra, herhangi birinden bir şey isterse, istemiş 
olduğu şey Allah c.c. ın izniyle yerine getirilir. 
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      6. İsim: Kim altıncı ismi misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine 
yazdıktan sonra başında taşırsa, bütün kötülüklerden emin olur. 
      7. İsim: Kim yedinci ismi avucuna yazıp ismi okuduktan sonra 
öğrenmek istediğinide zikredip yatarsa, iyi Cinlerden bir kavim 
gelip o kişinin öğrenmek istediği şeyi rüyasında gösterirler. 
      8. İsim: Kim sekizinci ismi çalınan veya kaybolan bir eşyası için 
o kişi temizlendikten sonra, sekizinci ismi sağ bacağına yazıp 
halvete girsin. Tican da'vetinin tamamını okuyarak, Allah Tealadan 
eşyasının kendisine geri dönmesini isterse, o kişiye yedi ruhani 
gelip eşyasının yerini söylerler. 
      9. İsim: Kim dokuzuncu ismi yedi Cuma ardı ardına yazıp 
yazıyı su ile sildikten sonra, suyun çoğunu içip kalanı ilede yüzünü 
ve göğsünü mesh ederse, Allah Teala o kişiyi yüce bir zenginlikle 
zengin eder. Kim! Bu dokuzuncu ismi yazıp ticaret hanesine 
asarsa orası çok kazançlı olur. 
      10. İsim: Kim onuncu ismi bir kağıt üzerine yazıp zayıf olan 
kimseye asarsa güçlenir. Doğum yapacak olan bir kadının üzerine 
takılırsa kolayca doğum yapar. Seksi zayıf olan bir kişinin sağ 
tarafına asılırsa, seksi güçlenir. 
      11. İsim: Kim onbirinci ismi sağ avucuna yazıp herhangi bir 
kimseyle tokalaşırsa, o kişi onu çok sever. Kim bu ismi bir kağıda 
yazıp iki gözünün arasında taşırsa, düşmanlarını yener. 
      12. İsim: Kim bu ismi yazıp yazıyı su ile sildikten sonra, suyun 
bir kısmını içip kalanı ilede yüzünü yıkayıp, Hakim karşısına çıktığı 
zaman Hakim o kişinin heybetinden korkar ve dileğini yerine 
getirir. Ey bu ilme rağbet eden kişi! Sana ulaşan bu sırrın kıymetini 
bil ve hakkına riayet et. 
 
 
 
 
Sayfa 67 den 90 a kadar yazıldı. 
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Sayfa 91 

CELCELÛTİYYE NİN ŞERHİ VE HAVASSI CELİLESİ 
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Bismillâhirrahmânirrahîm 
Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn. Velâkibeti lil müttekîn. Ve lâ 
udvâne illâ alez zâlimîn. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
Muhammed in eşrafü halkıllâhi ecmeîn. Ve alâ âlihi ve 
ashâbihit tayyibînet tâhirine vettâbiîne ve men tebiahüm minel 
mü'minâti vel mü'minîne ve selleme teslîman kesîran dâimen 
ilâ yevmiddîn. 
n.  

(Rahman ve Rahim olan Allah adı ile. Hamd Alemlerin Rabbi olan 
Allah'a. Güzel sonuçlar müttakilere, düşmanlık ise ancak zalimlerin 
üzerine olsun. Salat ve selam bütün insanların içinde eşrefi 
mahluk olan efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. e, onun Tahir, 
temiz, güzel olan aline ve ashabına. Onlara tabi olan mü'minin ve 
mü'minat üzerine, kıyamet gününe kadar daim olarak çok 
selametle selam olsun).  
 

      Ruhaniyet ilmi hikmet ilimlerinin ruhudur. Çok önemli olan ve 
istenilen bu Azimet kıymeti celil olarak bilinen CELCELÛTİYYE.davetidir. 
Kapsamış olduğu isimler, kasemler, içinde bulunan yüce sırlar ve 
büyük özelliklerinden dolayı bu Azimet hakkında çoğu hükemalarla 
havas erbabı böyle söylemişlerdir. 
      Bende sana burada alimlerin söylemiş olduğu faziletleri, Alim 
ve Fettah olan Allah Teala hazretlerinin bana bahşetmiş olduğu 
bazı celil havaslarını zikredeceğim. Ülemaların yüce yöntemi gibi 



 88 

başlangıcıına bir vasiyet koydum ve şöyle diyerek Allah c.c. a 
tevekkül ettim. 
      Talip olan kişi batınında ve zahirinde dürüst olmalıdır. Kazancı 
helal olmalı ve din kardeşlerine nasihat etmelidir. Allah Teala nın 
aziz kitabında ve kerim olan nebisinin diliyle haram etmiş olduğu 
şeylerden uzak durmalıdır. Her işinde Kurani kerime ve sünnete 
uymalı, devamlı taharet üzere olmalı, temiz elbiseler giymeli ve 
güzel kokular sürünmelidir. Allah c.c. a tam itaat etmeli ve ortak 
koşmamalıdır. Dini vecibelerini en güzel şekilde yerine getirmeli ve 
ibadetlerinde Allah Teala ya ihlaslı olmalıdır. Çünkü ihlas vuslatın 
kapısıdır. Görmüş olduğu ruhani sırları gizlemeli ve istemektende 
yılmamalıdır. Kim çalışırsa karşılığını bulacaktır. İsteklerinde orta 
halli olmaya özen göstermeli ve Allah takvasına güvenmelidir. Dini 
işlemlerde bilinçli olmalı ki, ruhlar karşısında hücceti (delil) keskin 
olmalıdır. Bütün tavırlarında, sözlerinde ve davranışlarında dini 
adaba riayet etmelidir. 
      Allah Teala hazretleri Kurani kerim de şöyle buyurmuştur: 
 

   �������	
 ��������	
 ��
 ��P����.#$�
       
�� !P�� 
�& 
��,P�H ��<�̀ P#	
 
�(�����l���	
 ���� �̂ �u 	�~ S ��� ���R��<�K 
�f !�I 
�& ��,�� 
���f�*�"
�&. 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İllellezîne tâbû ve aslehû va'tesamû 
billâhi ve ahlesû dînehüm lillâhi fe ülâike meal mü'minîn. 
 

(Ancak tövbe edenler kendilerini ıslah edenler, Allah'a (kitabına) 
sarılanlar, dinlerine Allah için ihlasla bağlananlar, işte onlar mü'min 
lerle beraberdirler).  
       Allah Teala hazretleri yine bu konuda şöyle buyurmuştur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Femen kâne yercû likâe rabbihi fel 
ya'mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ıbâdeti rabbihi ehadâ. 
(Her kim Rab'bine kavuşmayı arzu ederse, Salih amel işlesin ve 
Rab'binin ibadetinde ona hiçbir ortak koşmasın). Çünkü ihlas 
vuslatın kapısıdır. Riya ise uzak olmanın ve kovulmanın kapısıdır. 
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      Talip olan kişi görmüş olduğu sırları, meleklerin kendisine 
itaatini, cinlerin kendisine görünmesini, cinlerle konuşmasını ve 
cinlere iş yaptırdığını gizlemesi gerekir. Bu sırları başkalarına izhar 
ederse, o kişinin değeri onların yanında azalır. İcabet gecikse bile 
istemekten yılmamalıdır. Çünkü yılmak talibin durağı ve sonu olur. 
İsteklerinde orta halli olmaya özen göstermelidir. Allah Teala nın 
takvasına güvenmeli, şeri hükümleri, davetleri ve beyanatları iyi 
bilmeli ki, kendisine itaat etmeyen cinlerin karşısında hüccet sahibi 
olarak bilgisiyle cinlere hükmetmelidir. Çünkü bu ilmi talep eden 
kimse insanların başında olan hakim menzilesindedir. Allah Teala 
nın kitabına ve isimlerinin hükmüne riayet etmelidir. Kuran-i kerim 
den ve isimlerden birşey yazdıktan sonra ayak basılacak bir yere 
koymamalıdır. Kıbleye karşı yönelmeli, temiz mekanda oturmalı, 
mekanda cenabet, hayızlı, ağlayan küçük çocuk, köpek ve hayvan 
resmi bulunmamalıdır. Kendini kötü ahlaklardan, dürüstlüğü ve 
edebi ihlal edici şeylerden, kötü hallerden kendini korumalı ve 
uzak durmalıdır. 
      Şunuda iyi bil ki; Her yerde cinler ve ruhlar vardır. Her yerin 
sakinleri olan cinler, onların dışında olan isimlerin ve davetlerin 
hizmetiyle müvekkel olan ruhların kendi yerlerine girmelerine izin 
vermezler. Ancak şöyle olur. Talip olan kişi o mekanın sakinleri 
olan o mekandan çıkarttığı (sarfı ummar) takdirde olur. Onun için, 
talip olan kişi herhangi bir mekanda yapmak istediği bir ameli 
yapmadan önce, o mekanın sakinleri olan cinleri çıkartması 
gerekir. Çıkarttıktan sonra amelini yapıp bitirdikten sonra, tekrar 
yerlerine dönmelerini emretmelidir.  
      Cinleri mekandan sarf etmek için rivayet etmiş olduğumuz en 
güzel ve sahih sarfı umar şekli aşağıdadır. Talip olan kişi sarfı 
umar yapmak için kündür, kizbere, şinuz ve fasuh buhurlarını 
tüttürerek üç (3) defa şu sarfı umar duasını okumalıdır. 
      Okunacak Sarfı ummar duası budur: 
 

���L
� + �'<�'�i	
 ���=�M!�	 ���� 	�& 
               .  
�%
�9.�	, ; �B $�' + � !�� 
�	, +                

_�'�*�� 
�&  ��+ 
 
 b,�� ���R�*���= ~ S                  .  



 90 

.n ��� ���;�̀ �� 
�	, +                 �%
��; $�
 �%.  
���0,���>�& 3��0,���R�� 3��0,�< ~��               .  

�%2���)�	
 ��.M���� �������R���	
 #F�=              .  
ZX�=,�" ,�<���:!�	 �d���>, S  F<�����=                 .  
�%
�9.�	
 ��.-����  p���> _�K,�4                   

�4              �y�'���' +  p�� L ����  p���5 _�K,.  
�%,�5�$�
 � !�" &�'���H �G�0
��4 
              .  

,�� �'���- 	  F�����	
 ,���> �1���5,�� S                   
 %,�� ~�� 
�-�=�0 
�& ���
���� ��a�+ 
                   

�������� �G,�r���< ���� �|�����	 
              
�!���0 
   
�%,���" �h )�! L ���-�<�K �0�����&                

 �G�0
��4 
 ���M�H �� 	  %�)�D ,�i�R L                   
�%, ��� EF���� ��	,�*	
 � !�" 
&�'���H                   

3[�R�Q��  }�M�-�� ,8�,���+�
 �h�����+ 
                
�R�Q���&              �%, +���< �G�� ; b  % X�i  

� !�" ��,�-�	
 ,�����0 ��> �g���D 
 ��>                   



 91 

�%,���" 
 3}�K��= 3x
���� EF�;                   
��*���M�- 	 ZX�=,�" �d����, S  F<�����=                

�%,#�A�	
�& �0,���-�	
 _�b  F����0                
          �1 	 �����& ����7�-�	
 ,�4 $��� �� X�J��         

�%,�����$�
 ���� ��	,�*	
 � !�" �K��=                   
���M�< �� 	 8K�� S �0,���J�	
 �'�=,���	 
                

�%,�D ���" ,8>�M�����& ,8��	,�-�*��               

 �0A�	
 �����������&                 �1�*�<�K,�4 _�̀ #	  

�%2���)�	,�� �h 	�M�4 
 �' + �1�� !�"�&                   
3'������ ��� Q�� $�
 ����D,�R�	�
                

�%,���J�-�	
�&  %,�����-�	
 �����D 
 ��>                
.���  %�b�,��  F�����	
 ,���> 
8���,�",�� 
                   

          �%
�9.�	
 ���� 
 ̀ �>,�< �\,�i�4�
         
�0.�f���& ���0,�� ��> �c�	,�I ��>                

�%
���T�e�	
�& ���T�e�	,�� ?��-���� ��>                

8���,�",�< ����*�T 	,�I �%�
 6�,�H                   



 92 

�9.�	,�� �\, S 
�& �' +  F<�����=                 �%
  
�1�	2�& .�����	
 � !�"  } X{f	
 ���v                

�%,�����$�
�& �F�a T�	
�& _�'�R�	
 �F�> 
                
�F���H���H �% 
 ���R.������& ���RE)���� S                   
�%,�4�'�-�	
 � T Q�f���	,�� 
8���,�",�<                   

                        Eveleyse liz zecriş şedîdi kavâtıa.  
                        Kâlû belâ kad lâhâ ken nîrâni 
                   Fe ecibtihüm mâ zâ ekûle ve ebtedî.  
                   Kâle bi zikri mekevvinil ekvâni 
                        Bi eyâraşe bihyâraşe ve hıyârişe 
                        Cellel müheymine münezzilil kurâni.  
                   Cibrîle fahbitu lis süreyyâ âcilen.  
                   Nâdâ heyûta müsa'ıran nîrâni.  
                        Nâdâ siyûta mea tayûta kadbedet.  
                        Envâru tebdû alel insâni 
                   Fe bi ismühü heyyar rahîle le ındemâ 
                   Akdî merâmî ve erceû bi emâne 
                        Elharka men yerdâhü minküm erhılû 
                        Ve bi nûri deyûce talkat anâne 
                   Tahşâ şekûne lem tezzeli envârahi 
                   Tebdû aletâlî bi külli mekâni 
                        Aksemtü iksâmen bi izzete batheşin  
                        Ve batheşlâne zekarahü yerkâni 
                   Hüve eşmehin hüve rabbenal âlî alâ 
                   Külli berâhın cüvdetin a'nâni 
                        Cibrîle fahbit âcilen le azîmetî 
                        Rahîle zil ummâri ves sükkâni 
                   Bi celâli mevlânel azîmi ve men lehü 
                   Cevde alettâlî meal ihsâni 
                        Elmâcidil cebbâri ferden lem yezel 
                        Müteâliyen ve münezzehen an şâni  
                   Ve bi hurmetin nûrillezî nâdeytehü 
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                   Ve aleyhi kad enzelet bil kurâni 
                        İlhâşimîl ebtahî Muhammedin 
                        Hüve eşrafel urbâne vel icmâni 
                   Ebâ âmiran heyyar rahîle bi izne minni 
                   İnşâke yâ hâzâ minen nîrâni 
                        Hüve hâliku hüve bâriu ve müsavviru 
                        Hüve münımün bil ğafra vel ğufrâni 
                   Tallâhü in hâleftenî yâ âmiran 
                   Cibrîle kad ve efâke bin nîrâni 
                        Sümmes salâte alen nebiyyi ve âlihi 
                        Ehlil hüdâ vel fadlü vel ihsâni 
                   Fe bi hakkıhim ve bi hubbihim en tertehıl 
                   Yâ âmiran bil mustafal Adnân. 
 

      Bu sarfı umar duasını üç defa okuduktan sonra ameline başlar 
ve amelini tamamladıktan sonra, cinleri tekrar yerlerine döndürmek 
için şöyle dersin: 
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Bi hakki esmâilletî in saraftüm behâ yâ ummâri hâzal mekâne  
ûdû ilâ mâ küntüm aleyhi bi hakki 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.  
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     Şu iyi bilinmeli ki, bu celil olan azimet bize çok değişik yollardan 
geldi. En doğrusuda sana bildirilecek olan iki yöntemdir. Bu iki 
azimette yapacak olduğun bütün tasarruflarda güvendiğim 
yöntemdir. Senin burada hangisini istediğini iyi bilmen gerekir. 
Yanlıştan, yanlış yazmaktan, önceki okunacak olanı sona, sonra 
okunacak olanı önce okumamalı ve hata yapmamalıdır. Çünkü bu 
hatalar her kasemibozuk kılar. Senin amelinde boşa gider. 
      Bilki; bu Celcelutiyye azimetinde görevli olan meleklerin adedi 
sekizdir. O sekiz melek şunlardır. Seyyid Rukyail, Seyyid Cebrail, 
Seyyid Semsemail, Seyyid Mikail, Seyyid Sarfeyail, Seyyid Anyail, 
Seyyid Kesfeyail ve Seyyid Tahyatmağyelyal dır. Tahyatmağyelyal 
da bunların reisidir. 
      Bu yedi meleğin her birine ait birgün vardır. Talibe o günde 
iner. Eğer talip olan kişinin ameli çok önemli ve yüce ise onun için 
davet edilir. Onları indirmek için şu şartlar vardır. Tam temizlik, 
güzel kokular sürünmek, kıbleye yönelmek, beyaz renkli elbise 
giymek, güzel kokulu buhur tüttürmek, kasemi huşulu bir şekilde 
okumak ve inmesi istenilen meleği sonunda hürmetle başını 
eğerek, Allah Tealaya kasemden önce ve sonra sena (övmek) 
etmek.meleğin inişi anında ayağa kalkmak, onu güler yüzle, edepli 
bir şekilde karşılamak ve dua etmek. Daha önceki alimlerden 
bilinen ve onlar için edilebilecek dua şöyledir. 
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Eyyedekümüllâhü  bin nûril a'zami ve zâdeküm kurban minel 
hadrate ş şerîfetel mutahharatelletî ehleküm lehâ. 
      Bu duanın faydası, onun için etmiş olduğun duaların aynısını o 
melekte senin için edecektir. Onunla konuşmanda sorularını çok 
iyi düzenleyeceksin. Eğer onu süfli bir hadim için indirmişsen soru 
hitabın şöyle olmalıdır. 
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Eselüke eyyühel melikil kerîm. En te'mura fülânen en tefale kezâ. 
      Bilki! Allah Teala nın huzuruna yakın olan melekler Allah Teala 
ya ibadet etmekten hiçbir zaman gevşeklik etmezler. Talip olan 
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kişinin haline layık olduğu birşeyde, bir meleğe soru yönelttiği 
zaman isteği kısa ve öz olmalıdır ki, seri bir şekilde melek 
yükselmelidir. Meleği mühim işlerde süfli hadimlerin yapmaktan 
aciz kalmış olduğu şeylerde çağırmalıdır. 

      Ey talip! Şunu iyi bilki: Meleklerin değişik bir cevherde ve 
netlikte onların nurlarının ışığı çok güçlü olmasından dolayı bakan 
kişinin nazarı onları görmekten mütemekkin (sakin olmak) olamaz. 
Her meleği diğerinden ayıran bir özelliği vardır. 

      Seyyid Rukyâîl: bu melek yeşil renkli ipekten bir kubbeye iner. 
Kubbenin başında yeşil renkli bir sancak vardır. Kubbenin kapısı 
açık olup, Rukyâîl in yanında ise hizmetinde bulunan yeşil elbiseli 
beş tane yardımcısı vardır. Talibe indiği zaman kubbenin içinde bir 
müddet kalıp, daha sonra kubbenin kapısına çıkar. Rukyâîl için 
orada nurdan bir kürsi kurulur. Bu meleğin inişi Pazar günü olup, 
hadimi ise Müzhib'tir. 

      Seyyid Cebrâîl: Bu melek nurdan bir kubbeye iner. Kubbenin 
başındada sarı renkli bir sancak vardır. Talip olan kişi söz ile ona 
yönelmedikçe kubbeden dışarı çıkmaz. Cebrâîl'in yanında on tane 
yardımcısı vardır. Cebrâîl bu yardımcılarla birlikte iner. Bu meleğin 
inişi Pazartesi günü olup, hadimi ise Ebyad dır. 

      Seyyid Semsemâîl: Bu melek nurdan bir kubbeye iner. Bu 
kubbenin kapısında iki adet kırmızı renkli sancak vardır. Seyyid 
Semsemâîl'in yanında üç tane yardımcısı olup, Semsemâîl bu 
yardımcılarla birlikte iner ve kubbenin kapısında dururlar. Seyyid 
Semsemâîl'in inişi Salı günü olup, hadimide Ahmer dir. 

      Seyyid Mîkâîl: Bu melek nurdan bir kubbeye iner. Kubbenin 
sağ tarafınada beyaz bir sancak vardır. Mîkâîl ile birlikte dört tane 
yardımcısı iner ve sancağın altında dururlar. Seyyid Mîkâîl'in inişi 
Çarşamba günü olup, hadimi ise Bürkân'dır. 

      Seyyid Sarfeyâîl: Bu melek beyaz ve yeşil renkli nurdan bir 
kubbeye iner. Kubbenin iki kapısı vardır. Her kapıda on tane 
yardımcısı ve dört adette beyaz ve yeşil renkli meşhur sancakları 
vardır. Kubbenin sol tarafında Salsayâîl ismi verilen bu avanların 
başkanı çok uzun boylu bir melek vardır. Seyyid Sarfeyâîl'in inişi 
Perşembe günü olup, hadimi ise Şemhûreş'tir. 

      Seyyid Anyâîl: Bu melek altı tane yardımcısı ve üç adet 
sancakla birlikte nurdan bir kubbeye iner. Bu meleğin inişi Cuma 
günü olup, hadimi ise Zevbaah dır. 
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      Seyyid Kesfeyâîl: Bu melek otuz tane yardımcısıyla ve on adet 
siyah renkli sancakla siyah nurdan bir kubbeye iner. Bu meleğin 
inişi Cumartesi günü olup, hadimide Meymûn dur. 
      Seyyid Tahyatmağliyâl: Bu melek inmeden önce iki adet nuru 
belirgin bir parlaklıkla parlayan yıldız gibi iki kubbe iner. Daha 
sonra yüce bir kubbe önce inen iki kubbenin arasına iner. Bununla 
birlikte 1000 tanede yardımcı iner. Bu yardımcıların bazısı 
kubbenin etrafına bazısıda rikanın dışında durur. Elli adet beyaz 
renkli sancağı vardır. Seyyid Tahyatmağliyâl inerse daha önce adı 
geçen yedi huddam gelir ve rikanın arkasında dururlar. Bu yedi 
huddamın hiçbirisi o rikaya asla yaklaşamazlar.  
      Seyyid Tahyatmağliyâl'i indirmek için daha önce zikredilen 
şartlara ilave olarak, talip olan kişinin elbisesinin tamamı beyaz 
renkli olmalı, bulunduğu yer temiz ve güzel kokulu olmalıdır. Bu 
yedi ulvi meleklerden birinin itaati alınmadan bırakılmamaları şart 
koşulmuştur.  
      Talip olan kişinin nazarı mahcub (Gözü perdeli) ise kesinlikle 
maharetli bir bakıcısı olmalıdır. Bakan kişi geldiklerini bildirmeli ki, 
talip onları karşılamaya hazırlanmalıdır. Eğer maharetli bir bakıcı 
bulamazsa, baliğ olmadık erkek veya kız çocuğu bulmalıdır. Bakan 
çocuğun veya maharetli bakıcının alnına şu isimleri ve Ayeti: 
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Şehlâ şerdehîsâ. Fekeşefnâ anke ğıtâeke fe basarukel yevme hadîd. 
Yazdıktan sonra bir aynanın arkasına şu tılsımı: 
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yazıp ortasınada meleğin, yardımcının veya istenilen hadimin 
ismini yazdıktan sonra, aynayı bakıcının eline verip aynayı elinde 
tutmasını ve bakmasını söylersin. İndirdiğini veya getirttiklerini 
bakan çocuk görmelidir. Bakan kişiye aynada keşf olunur ve işaret 
ettiklerini anlar. 
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      Talip olan kimse bunları indirmeyi ve hazırlamayı murat edip 
amelini kendi yapmak isterde gözü perdeli olmazsa, ayna 
vasıtasyla yapabilir.Bu yedi melekten birisini getirttiği zaman, bu 
yedi meleğin her birisinin makamına riayet edip dikkat etmelidir. 
Onları alışılmamış sözlerle hafife almamalı, şaka yapmamalı ve 
basit sözler kullanmamalıdır. Onların huzurundaher birisi için ne 
gerekiyorsa o şekilde muamele etmelidir. Onlardan istemiş 
olduğun şey zaruret için olmalıdır. Onları sınamak maksadıyla 
imtihan etmemelidir. Kral'lara yumuşak bir şekilde yardımcılara ise 
şiddetli hitap etmeli ve sert olmalıdır. Avarit (insana arız olan 
cinler), umar ve karain'lere şiddet, zecr ve kahır ile tehdit ederek 
hitap etmelidir. Talip olan kimse bunlara dikkat ederse, onların 
karşısında heybetli ve sözü geçerli olur. 
      Bu indirme işleminin sonunda yedi huddam, taifelerin kralları 
ve bunların elleri altında olan yardımcılar olsun, '' Bârakallâhü 
fîküm ve aleyküm'' (Allah size bereket versin ve bereketi üzerinize 
indirsin) dersin. Hatta gönderirkende aynı sözleri söylersin. 
      Talip olan kise şunuda iyi bilmelidir ki; Bazı amellerde o amele 
mahsus özel tılsımlar vardır. Bu ilimden çok iyi anlayan ve ilim 
sahibi olanlar bunlara ihtiyac duymazlar. Ama ilimlerini muhafaza 
etmek ve hasetçilerin gözlerini kendilerinden korumak için yaparlar 
Bu işi yapan talip tılsımdan bir şey anlamıyorsa, güvenilir bir 
Şeyh'ten bilgi almadan yapmamalı ve o Şeyh' güvenmelidir. 
      Söz verdiğimiz gibi Celcelutiyye davetini yöntemiyle zikredelim. 
Celcelutiyyenin küçük yöntemi budur: 
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              Be de'tü bi bismillâhi rûhî bihih tedet 
              İlâ keşfi esrârin bi bâtitınihin tadet 
                    Ve salleytü fis sânî alâ Hayri halkıhi 
                   Muhammedin men zâhad dalâlete vel ğalet 
              İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen 
              Bi âcin ve mâ hûcin cellet fete celcelet 
                   Seeltüke bil ismil muazzamikadrühü 
                   Ve yessir ümûrî yâ ilâhî bi salmehet 
              Yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen 
              Bi âcin ehûcin celcelûtin helhelet 
                   Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın 
                   Bi mihrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet 
              Bi âcin ehûcin yâ ilâhi mühevvecin 
              Ve yâ celcelûtin bil icap et ihelhelet 
                   Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihi 
                   Bi kayyûmin kâmes sirrü fîhi ve eşrakat 
              Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihi 
              Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat 
                   Ve subbe alâ kalbî  şeebîbü rahmetin 
                   Bi hikmeti mevlânel kerîmi fe entakat 
              Ehâtat niyel envâru min külli cânibin 
              Ve heybetü mevlânel azîmi binâ alet 
                   Fesübhâneke allâhümme yâhayra bâriin 
                   Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat 
              Febelliğnî kasdî ve külle meâribî  
              Bi hakki hurûfin bil hicâi tecemmeat 
                   Bi sirri hurûfin ûdiat fî azîmetî  
                   Bi nûrî seneâil ismi ver rûhı kad alet 
              Efildî minel envâri feydate müşrikın 
              Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet 
                   Elâ vel bisennî heybeten ve celâleten 
                   Ve küfe yedel a'dâi annî bi ğalmehet  
              Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin 
              Bi hakki şemâhın eşmehın sellemet semet 
                   Bi nûri celâlin b zihın ve şerantahın 
                   Bi kuddâsin berkûtin bihiz zulmetün celet 
              Elû vatkâ yâ rabbâhü bin nûri hâcetî 
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              Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadin kadat 
                   Bi yâhin ve yâ hin nemûhın esâliyen  
                   Ve yâ âliyen yessir ümûri bi salsalet 
              Ve emnahnî yâ zelcelâli kerâmeti 
              Bi esrâri ılmin yâ halîmü biken celet 
                   Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin 
                   Eyâ ceabiral kalbil kesîri minel habet 
              Ve ahrisnî yâ zel celâli bi kâfi kün 
              Bi nassı hakîmin kâtııs sirri esbelet 
                   Ve sellim bi bahrin ve a'tınî hayra berrihâ 
                   Fe ente melâzî vel kürûbü bi ken celet 
              Ve summe aleyyer rizka sabbete rahmetin 
              Fe ente recâel âlemîne ve levtağat 
                   Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvenâ 
                   Ve ahrishüm yâ zel celâli bi havsemet 
              Ve fî havsemin mea devsemin ve berâsemin 
              Tehassantü bil ismil azîmi minel ğalet 
                   Ve a'tıf kulûbel âlemîne bi esrihâ 
                   Aleyye ve elbisenî kabûlen bi şelmehet 
              Ve yessir ümûranâ yâ ilâhî ve a'tınâ 
              Minel ızzi vel ülyâ bişemhın ve eşmehat 
                   Ve esbil aleynas sitra veşfi kulûbenâ 
                   Fe ente şifâün lil kulûbi minel habet 
              Ve bârik lenâ allâhümme fî cemı kesbinâ 
               Ve hulle ukûdel usri bi yâyûhin irtehat 
                   Bi yâhin ve yâ yûhin ve yâ hayra bzihın 
                   Ve yâ men lenal erzâku min cûdihi nemet 
              Nerüddi bikel a'dâ e min külli vichetin 
              Ve bil ismi termîhim minel bu'di biş şetet 
                   Ve ehzilhüm yâ zel celâli bi fadli men 
                   İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket 
              Fe ente Recâî yâ ilâhî ve seyidî  
              Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet 
                   Ve küffe cemîal mudırrîne keydehüm 
                   Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet 
              Fe yâ hayra mesûlin ve ekrame men a'tâ 
              Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet 
                   Ekid kevkebî biln ismi Nûran ve behceten 
                   Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet 
              Bi âcin ehûcin celmehûcin celâletin  
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              Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet 
                   Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin  
                   Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket 
              Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ 
              Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat 
                   Bi şelmehatin akbil duâî ve kün meî 
                   Ve kün lî minel a'dâi hasbî fekad beat 
              Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ 
              Ve yâ kaytalâ hatlür riyâhı te halhalet 
                   Bikel havlü ves savlüş şedîdü limen etâ 
                   Li bâbi cenâbike vel tecâ zulmetün celet 
              Bi tâhâ ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ 
              Bi tâsim mîmin lis seâdetik belet 
                   Ve kâfin ve hâ yâin ve aynin ve sâdihâ 
                   Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet 
              Bi hâ mîme aynin sümme sîni ve kâfihâ 
              Hımâyetünâ minhal cibâlü te zelzelet 
                   Bi kâfin ve nûnin sümme hâ mîmim ba'dehâ 
                   Ve fî sûretid duhâni sirran kad uhkimet 
              Bi elfin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ 
              Ve fî sûretil enâmi ven nûri nuvviret 
                  Ve elfin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ 
                   Alevte bi nûril ismi min külli mâ cenet 
              Ve elfin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ 
              İla mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet 
                   Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ  
                   Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet 
              Bi ammi abese ven nâziâti ve târikın 
              Ve fî vessemâi zâtil burûci ve zülzilet 
                   Bi hakki tebârake sümme nûnin ve sâilin 
                   Ve fî süverit tehmîzi veş şemsi küvviret 
              Ve biz zâriyâtiz zeri ven nemci iz hevâ 
              Ve bikterabet liyel ümûrü tekarrabet 
                   Ve fî süveril kurâni hizben ve âyeten 
                   Adede mâ kara' elkârî ve mâ kad tenezzelet 
              Fe eselüke yâ mevlâye fî fadlikellezî  
              Alâ külli mâ enzelte kütüben tefaddalet 
                   Bi âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi sabvetin 
                   Esbâûtin âli şeddâyi aksemtü bi taytafet 
              Bi sirri bedûhın echezetın betadin zehecin 
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              Bi vâhın elvâhan bil fethı ven nasri esraat 
                   Bi nûri feceşin mea sezhaz.n yâ seyidî 
                   Ve bil âyetil Kübrâ eminî minel fecet 
              Bi hakki fekacin mea mahmetin yâ ilâhenâ 
              Bi esmâikel Hüsnâ ecirnî minş şetet 
                   Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat 
                   Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet 
              Tevesseltü yâ rabbe ileyke bi sirrihâ 
              Tevessüle zî züllin bihin nâsüh tedet 
                   Hurûfün bi ma'nâhâ lehal fadlü şürrifet 
                   Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbin hanet 
              Deavtüke yâ Allâhü hakan ve inenî 
              Tevesseltü bil âyâti ceman bimâ havet 
                   Fe tikle hurûfün nûri fecma' havâssahâ 
                   Ve hakkık meâniyhâ bihal hayru tümmimet 
              Vahdurnî avnen hadîmen musahharan 
              Tuheymefyâîlü bihil kürbertün celet 
                   Fe sehhirlî fîhâ hadîmen yutıyunî 
                   Bi fadli Hurûfi ümmil kitâbi vemâ telet 
              Ve eselüke yâ mevlâye fî ismikellezî  
              Bihi izâ düıye cemul umûri teyesserat 
                   İlâhî ferham da'fî vağfirlî zelletî 
                   Bimâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet 
              Eyâ hâlikî yâ seyyidî akdı hâcetî  
              İleyke umûrî yâ ilâhî tesellemet 
                   Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi ahmedâ 
                   Ve esmâikel hüsnelletî hiye cümmiat 
              Fecüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbeten 
              Alâ abdikel miskîni min nazaratin abet 
                   Ve veffiknî lil Hayri ves sıdkı vet tükâ 
                   Ve eskinniyel firdevse mea firkatin alet 
              Ve kün raûfan fî hayâtî ve ba'demâ 
              Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet 
                   Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî 
                   Ve sakkıl mevâzînî bi lutfike in eraddet 
              Ve cevviznî haddes sırâtı mühervilen 
              Ve ahminî min harri nârin ve mâ havet 
                   Ve sâmihnî min külli zenbin ceneytühü 
                   Vağfir hatîâtil ızâme ve in alet 
              Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ 
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              Bi sirri minel esrâri fil levhı ünzilet 
                   Selâsü usuyyin suffifet ba'de hâtemin 
                   alâ ra'sihâ mislüs sihâmi tekavvemet 
              Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü 
              Ve fî vasatıhâ bil cerrateyni teşerbeket 
                   Ve erbaatün tuhkîl enâmile ba'dehâ  
                   Tüşîru ilel hayrâti ver rizkı cümmiat 
              Ve hâün şekîkun sümme vâvün mukavvesün 
              Ke ünbûbi haccâmin mines sirrit tevet 
                   Ve evâhiruhâ mislül evâili hâtemün 
                   Humâsiyyü erkânin bihis sirri kad havet 
              Feaddilhü min ba'di aşrin selâsete 
              Ve lâ tekü fî ihsâihâ mütevehhimet 
                   Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbau 
                   Ve erbaun min incîli îsebnü meryemet 
              Ve hamsün minel kurâni hünne temâmühâ 
              İlâ külli mahlûkın fesîhın ve ebkemet 
                   Fe hâzâ ismullâhi celle celâlehü 
                   Ve esmâühü ındel beriyyeti kad semet 
              Fe hâzâ ismullâhi yâ kâriün tebih 
              Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet 
                   Fe hâzâ ismullâhi yâ câhilü' tekıd 
                   Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha vel cetet 
              Fehuz hâzihil esmâe hakan ve ahfihâ 
              Fe fîhâ minel esrâri mâ lâ bihi levet 
                   Bihel ahdü vel mîsâku vel va'dü vel lekâ 
                   Ve bil miski vel kâfûri hakan kadih temet 
              Velâ tu'tı zel esmâi yevmen li câhilin 
              Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihi semet 
                   Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben 
                   Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bimâ havet 
              Fe in kâne mesrûan minel cinni vâkıan 
              Fehâ mîme harfül ayni yâ sâhu kuddıat 
                   Fetersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ 
                   Fehâ hiye ismullâhi cemîan tefaddalet 
              Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehü 
              Ve lâ tahşe min be'sil mülûki ve lev tağat 
                   Fe in kâne Hâzal ismü fî mâli tâcirin 
                   Fe emvâlühü bil Hayri vel cûdi kadnemet 
              Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben 
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              Fe ekbil ve lâ tahşe fete' men minel habet 
                   Feyâ hîmilel ismillezî celle kadruhü 
                   Tevekkâ bihi küllel ümûri tesellemet 
              Fekâtil ve lâ tahşe hârib ve lâ tehaf 
              Vedüs külle ardın bil vuhûşi teammerat 
                   Felâ hayyetün tahşâ velâ akrabün terâ 
                   Velâ esdün ye'tî ileyke bi hemhemet 
              Velâ tahşe min seyfin ve lâ ta'nin hancerin 
              Velâ tahşe min remhın ve lâ şerrin eshemet 
                   Cezâ men karâ hâzâ şefâatü ahmedâ 
                   Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet 
              Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselin 
              Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat 
                   Ve saddir bihi min câhihi külle hâcetin 
                   Ve selhü likey tencüve minel cevri vet tağat 
              Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin 
              Alel mustafal muhtâri mâ nesmetün semet 
                   Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim 
                   Keaddi nebâtil ardı ver rîhı mâ seret 
              Ve salli salâten temleül arda ves semâe 
              Kevebli ğamâmin mea ruûdin te celcelet 
                   Feyekfîke innallâhe sallâ bi nefsihi 
                   Ve emlâkehü sallet aleyhi ve sellemet 
              Ve sellim aleyhi dâimen mütevesselen 
              Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat 
                   Ve sellim alel athâri min âli hâşimin 
                   Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet 
              Ve arda yâ ilâhi an ebî bekrin mea ömera 
              Ve arda alâ osmâne mea haydaris sebet 
                   Kezal âlü vel ashâbü ceman cemîuhüm  
                   Meal evliyâi ves sâlihîne ve mâ havet 
              Mekâlü aliyyin vebni amma Muhammedin 
              Ve sirrü ulûmin lil halâikı cümmiat. 
 

      Bilki! Allah Teala hazretleri bu yüce Celcelutiyye azimetine çok 
sırlar gizlemiştir. O kadar çok büyük özellikleri vardırki kitaplara 
sığdırılamaz ve sonunada hiç kimse varamaz. Bu celil azimetle 
talip dilemiş olduğu her şeye tasarruf eder. Menfeati celb, kötülüğü 
def ve benzeri olan her şeyi yapabilir. 
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      Celcelutiyye azimetini kullanmanın iki yöntemi vardır. Birinci 
yöntemi mübtediler için olup, bu azimeti kendilerine vird haline 
getirmeleri ve bunun özelliklerinden faydalanmalarıdır. Bu azimeti 
kendilerine vird edinmelerinin faydası ruhanilere yakın olup, onları 
kendine teshir etmek ve icabetin diğerlerine nazaran daha seri 
olması içindir.  
      Celcelutiyye kaseminin birinci yöntemi şöyledir: Bu kasemi 
kendine vird edinip, bir defa sabah bir defada akşam okunur. Daha 
sonra okuyana bir hacet sunulur ve o haceti okuyan kişi yapmak 
isterse celcelutiyye kasemini 1, 7, 21 veya 41 defa okursa hacet 
sunanın dileği yerine getirilir. 
      Celcelutiyye kaseminin ikinci yöntemi şöyledir: Bu ilmin ehli 
olan kimse azimeti kendine vird haline getirmeden, herhangi bir 
hacet zamanı bu azimeti 41 defa okursa, istediğine Allah Teal nın 
izniyle ulaşır. Kırkbir (41) adedi adetlerin en son mertebesi olup, 
en mükemmelidir. 
      Aşağıda Tevkili kullanmak için şu şartlar gerekmektedir: Tilavet 
anında dilediğin şeyi gözetmek ve özellikle 17. defayı okurken 
dileğini düşünerek okunması lazımdır. Okuma esnasındada o 
günün buhurunu tüttürmek lazımdır.  Günlerin buhurları şöyledir: 
             Pazar           gününün buhuru   Cavi, 
             Pazartesi     gününün buhuru   Kafur, 
             Salı               gününün buhuru   Kündür, 
             Çarşamba   gününün buhuru   Meyatü saile, 
             Perşembe   gününün buhuru   Mastaki, 
             Cuma           gününün buhuru   Ud ve Ned, 
             Cumartesi    gününün buhuru   Udu hindi dir. 
      Celcelutiyye Azimetini her okumanın sonunda okunacak Tevkil 
de budur: 
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Allâhümme yâ men hüve hâkezâ ve lâ yezâli hâkezâ ve lâ 
yekûne hâkezâ ehadi ğayrihi eselüke en tüsallî ve tüsellim alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve en tefal kezâ 
ve kezâ ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi 
ve sahbihi ve sellim. 
      Bu iki yöntem okumakla olan yöntemdir. Yazı olmadan bu iki 
yöntem güzel bir yöntem olup, yazı yazamayan ve keşfi açık 
olmayan kişiler için çok uygundur. 
      Celcelutiyye azimetinin yedili ve sekizli olarak iki adet hatemi 
vardır.  Yedili hatemi budur: 
 

 
      Sekizli hatemide budur: 
 

 
 

Celcelutiyye azimeti okumak ve yazmakta kullanılmak istenirse ki, 
bu en mükemmelidir. Herhangi bir dilek için hatemi yazdıktan 
sonra hatemin etrafınada Celcelutiyye azimetini ve tevkili yazarsın. 
Okumak ve yazmak için bu azimetin özel bir günü yoktur. Hatemi 
yazdıktan sonra bir sopaya asarsın. Sopanın en iyisi Nar 
sopasıdır. Bu sopanında üç tane dalı olması lazımdır. Günün 
buhurunu tüttürerek azimeti tevkil ile beraber daha önce zikir 
ettiğimiz gibi okursun. Okumayı tamamladıktan sonra yazılıyı 
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sopadan alıp, yaptığın hacet hayırlı ise yazılıyı üzerinde taşırsın. 
Şer ise yazılıyı münasip bir yere koyarsın. 
      Celcelutiyye azimetinin içinde geçen Süryani isimleri Arabi 
lisanına çevirerek taliplere sunalımki tam faydalı olsun. Benim 
ardımdanda Salih bir dua edersin. 
 

Süryanice  
isimler 

Arapça 
manası 

Süryanice  
isimler 

Arapça 
manası 
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      Yedi harften oluşan şu şekillerin  
manasında hükemalar ihtilaf (anlaşamamak) etmişler ve üzerinde 
çok konuşmuşlardır.Ama gerçek şu ki; İlham olarak veya uykuda 
Allah Teala tarafından talip olan kişye keşf olunmadığı müddetçe 
açıklanmamalıdır. Çünkü bunlar gizli olan sırlardandır. 
      Bilki! Allah Teala hazretleri bu yüce Celcelutiyye azimetine çok 
sırlar gizlemiştir. O kadar çok büyük özellikleri vardırki kitaplara 
sığdırılamaz ve sonunada hiç kimse varamaz. Bu celil azimetle 
talip dilemiş olduğu her şeye tasarruf eder. Menfeati celb, kötülüğü 
def ve benzeri olan her şeyi yapabilir. Bu kasidenin her bir 
beytinde sırlar ve özellikler vardır. Bize verilen izin kadarıyla 
bazılarını açıklayıp, sana bildireceğim ve şöyle diyeceğim. 
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                           Bede'tü bi bismillâhi rûhî bihi ihtedet 
                           İlâ keşfi esrârin bi bâtinihin tavet 
                   Allah'ın ismi ile başladım, ruhum hidayet buldu 
                   İçinde gizlenmiş olan sırları keşfetmek için 
      Kim! Bu iki beyti hergün 30 defa okumaya devam ederse, Allah 
Teala nın izniyle muhabbet, saygı, şan ve şeref kazanır. 
      Kim! Bu iki beyti hergün 18 defa okumaya devam ederse, Allah 
c.c. ın izniyle kalbinden hikmet fışkırır ve kalbinden sıkıntı gider. 
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      Kim! Bu iki beyti hergün temiz bir kağıt üzerine yazıp, sinir ve 
damarları zayıf veya kulunç ve akciğer zarı iltihabı olan kimse 
üzerinde taşırsa, Allah c.c. o kişiye şifa verir. 
      Bu iki beyitte Besmele-i şerifin sırrı toplanmıştır. Ülemanın 
çoğu Besmele-i şerifin havassının zikrinde çok durmuştur. Onların 
hakkına vefa ve bereket adına onlara uyalım. 
      Diyoruz ki: Kim! Besmele-i şerifi çok zikrederse, ulvi ve süfli 
alemde heybetli olur. 
      Kim! Besmele-i şerifi 100 defa yazdıktan sonra bunu üzerinde 
taşırsa, Allah Teala nın izniyle kalplerde heybetli olur. 
 

      Abdullah ibni Ömer r.a. hazretlerinden şöyle rivayet edilmiştir. 
Allah Teala dan mühim bir dileği olan ve buna nail olmayı arzu 
eden kimse Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutsun. 
Cuma günü olunca temizlenip boy abdesti aldıktan sonra Cuma 
namazına gitsin. Giderken mümkün olduğu kadar bir miktar 
sadaka versin. Cuma namazını kıldıktan sonra şu duayı: 
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Allâhümme innî eselüke bismillâhirrahmânirrahim. Ellezî lâ 
ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür 
rahîm. Ve eselüke bismike bismillâhirrahmânirrahim. Lâ ilâhe 
illâ hüvel hayyül kayyûmü lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. 
Ellezî meleet azametühüs semâvâti vel arda ve eselüke 
bismike bismillâhirrahmânirrahim. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve anet 
lehül vücûhü ve hadaat lehür rikâbü ve haşeat lehül ebsârü ve 
veciletil kulûbü min haşyetihi ve zerafet minhül uyûnü en 
tüsallî alâ muhammedin ve ala âli muhammedin ve en tu'tînî 
hâcetî kezâ ve kezâ. 
(Allahım! Senin Bismillahirrahmanirrahim isminle senden istiyorum. 
Öyle Rahman ve Rahim ki, ondan başka İlah yoktur. O hem ğaybi 
hemde görünürde olan her şeyi bilendir. O Rahman ve Rahim dir. 
Allahım senin Bismillahirrahmanirrahim isminle istiyorum. Öyle 
Rahman ve Rahim ki, ondan başka İlah yoktur. O hep diridir.O hep 
kendi nefsinyle kaimdir. Hiçbir varlığa muhtaç değildir. Onu ne 
uyuklama ne uyku tutar. Onun azameti gökleri ve yeri 
doldurmuştur. Yine senin Bismillahirrahmanirrahim isminle 
istiyorum. O ki ondan başka ilah yoktur. Yaratıklar o na boyun 
eğmiştir. Gözler ondan ürpermiş, yere eğilmiştir. Gönüller ondan 
korkmuştur. Gözler o'ndan yaş akıtmıştır. Allahım! Muhammed'e 
o'nun hanedan ve yaranına geniş rahmetini indirmeni ve benim şu 
ihtiyacımı vermeni istiyorum.) 
 

okuyup, 121 defa da Besmele-i şerifi okuyarak dua ederse, Allah 
Teala hazretleri en kısa zamanda dua edenin dileğini yerine getirir. 
(Keza ve keza da dilediğin şey her ne ise onu söylersin). 
      Abdullah ibni Ömer r.a. şöyle buyurmuştur: ''Bu hacet usulünü 
ahlaken düşük olan kimselere öğretmeyin ki, bir kısmı bir kısmına 
beddua eder ve duası seri bir şekilde kabül olur'' demişlerdir. 
 

      Menfaatları celb, kötülükleri def, ticaretin iyi olması veya 
herhangi bir dilek için: Tenha bir mekanda yedi gün halvete girip, 
oruçlu olarak her gece 786 defa Besmele-i şerifi okuyan kimsenin 
Allah Teala Besmelenin bereketiyle istediği dileğini yerine getirir. 
Bu mesele sahih olup mücerrebdir. 
 

      Bir kimse yatacağı zaman 21 defa Besmele-i şerifi okuyup 
uyursa, Allah c.c. o gece içerisinde kovulmuş şeytanın şerrinden, 
insanların ve cinlerin kötülüğünden, hırsızlık ve yangından, ani 
ölümden emin kılar. O kişiden her türlü belalar defedilmiş olur. 
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      Besmele-i şerifi bir zalimin veya haksızlık ve adaletsizlik yapan 
bir hakimin yüzüne 50 defa okunursa, Allah Teala o zalimi veya 
hakimi hor ve zelil eder. Zalim veya hakim okuyana karşı baş eğer 
ve onun korkusu kalplerine girer, okuyana bir heybet verip, onların 
şerrinden güven içinde bırakır. 
 

      Güneş doğarken güneşe doğru yönelip, Besmele-i şerifi 
Rasüller sayısınca 313 defa, 313 defada peygamber efendimiz 
Hazreti Muhammed (s.a.v.) in üzerine salavat getirip buna her gün 
devam eden kimseyi Allah Teala fazlı keremiyle hiç ummadığı 
yerden rızıklandırır. Üzerinden sene geçmeden onu tam zengin 
yapar. 
 

      Bir kimseye kendini sevdirmek istersen: Bir bardak su üzerine 
786 defa Besmele-i şerifi okuyup, bu suyu matlubuna içirirsen, 
matlubun seni şiddetli bir aşkla sever. 
 

      Yedi gün güneş doğarken bir bardak suya 786 defa Besmele-i 
şerifi okuyup bu suyu zihni kapalı, zekası zayıf, unutkanlığı fazla 
ve anlasyışı az olan kimseye içirilirse Allah Teala hazretlerinin 
izniyle unutkanlığı gider, geri zekalılığı kalkar, hafızası kuvvetlenir 
ve işittiği her şeyide hafızasında tutar. 
 

      Sadık bir niyet, tam bir itikat, huşulu bir kalb ve riyazatlı olarak 
40 gün sabah namazından sonra 2500 defa Besmele-i şerifi 
okuyan kimseye Allah Teala hazretleri esrarın gizliliklerini açar. 
Anlaşılması güç olan ve anlaşılmayan şeyler açılır. Alemde olan 
hadiseleri ve her şeyi rüyasında görür. Ama müşahede ettiği 
acaiplikleri gizleyip, kimseye söylememelidir. Şayet söylerse bu sır 
ondan gider. 
 

      İstemiş olduğu her türlü dileğinin yerine getirilmesi, sultanlar, 
hakimler, amirler ve diğer insanların yanında sevgili, beğenilen ve 
izzet ile itibar gören bir kimse olmasını arzu eden kimse: 
Perşembe günü oruç tutup, iftarını kuru üzüm ve hurma ile 
açtıktan sonra akşam namazını kılsın. Namazdan sonra Besmele-i 
şerifi 121 defa okuyup, dileğinin yerine getirilmesi niyetiyle iki rekat 
hacet namazı kıldıktan sonra, uyku ğalebe edinceye kadar 
Besmele-i şerifi sayısız olarak okumaya devam etsin. Yatsı 
namazı dışında hiçbir şeyle meşgul olmasın ve konuşmasın. 
Cuma günü sabahladığı zaman kalkıp güzelce bir abdest alarak 
sabah namazını kıldıktan sonra, mezkur adet olan 121 defa 
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Besmele-i şerifi okur ve bir kağıt üzerine Besmeleyi hurufu mukatt 
olarak misk, zaferan ve gülsuyu ile 121 defa satır satır yazsın. 
Yazdıktan sonra ud ve amber ile buhurlayarak üzerinde taşısın. 
      Allah Teala hazretlerinden başka İlah olmayan Allah c.c. a 
yemin ederimki, bunu üzerinde taşıyan erkek veya kadın her kim 
olursa olsun, insanların gözünde bedir gecesindeki ay gibi olur. 
Her gören onu sever, ikram eder ve dileğini yerine getirirler. 
Besmeleyi bitişik olarak yazmaktada bir beis yoktur. Her iki 
şekildede olur. 
      Besmele-i şerifi misk, zaferan ve gülsuyu ile ceylan derisi 
üzerine 121 defa yaz. Kust, cavi, lübani zeker ve meyatü saile ile 
buhurladıktan sonra, rızık sıkıntısı çeken bunu üzerinde taşırsa, 
Allah c.c. onun rızkını açıp genişletir. Borçlu olan taşırsa, Allah c.c. 
onun borcunu ödemesinde kolaylık sağlar. Ayrıca her türlü 
kötülüklerden emin olur ve Allah ın izniyle korunur. 
 

      Besmele-i şerifi cam bir tabağa 40 defa yazdıktan sonra 
zemzem suyu veya tatlı kuyu suyu ile yazıyı sil. Bu suyu hasta 
olan kimse içerse, Allah Teala hazretleri Besmele-i şerifin 
bereketiyle o hastaya şifa verir ve hastalığından kurtarır. 
      Bu sudan doğum zorluğu çeken bir kadına içirilirse, Allah c.c. 
ın izniyle çok kolay doğum yapar. 
 

      Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 35 defa yazdıktan sonra bir 
eve asılırsa, o eve cin ve şeytanlar giremez. Evde bereket artar, 
malında ve canında bu açık bir şekilde hissedilir. Bu yazılı kağıt bir 
işyerine asılırsa, o işyerinin ticareti artar ve sermayesi çoğalır. 
Hasetçilerin ve zalimlerin kötü gözlerinden korur. 
      Besmele-i şerifi aşağıdaki dairenin içine sekiz defa yazdıktan 
sonra dairenin ortasına talibin ismini ve birinci daireye şu Ayeti: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Muhammedün 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 
tevrâte ve meselühüm fil incîli kezerın ahrace şetehü 
feâzerahü festağlız festevâ alâ sûhıhi yu'cibiz zerrâa li yeğîza 
bihimül küffâra ve adallâhüllezîne âmenû ve amilüs sâlihâti 
minhüm ma'firaten ecran azîmâ. 
 

      İkinci daireye şu duayı yaz: 
 

   �� �̂ �! u�5 
 �P.4�
 ���R#!	 
        �% 
 �������P	
 ��������P	
 ��
 ������ �F�a T
            � T���H �% 
�& �1<�b�l�< ,�� EF�; .��D ���� �/,�*���	
 
 ̀ �>  F��,��  � T���H
           �% 
�& ��P ; b�& � :�4�
 EF�; ���� ���i���	
�& �c�!�U�	
 ������= �/�!�+ �1�� !�"

    �i	
 ���5�$�
 
 ̀ �> �O
�'�I �1 	��.U���H     %�a )�< �����'�U�� �(�!#;����	
 �k<��
          �FP��#!	
 �P�S �y,P S��
�& �|�0
�#Q	
 ���P� �1�4�5�����<�& �1�J�N
���

 �� 7 )���	
�& �O���	
�& �0,�R��	
�&*  
 

Allâhümme innî eselüke bismillâhirrahmânirrahîmi. En tahfeza 
hâmile hâzal kitâbi min şerri külli mâ yü'zîhi ve en ytahtafe 
aleyhi kulûbe cemîal halkı vel beşeri külli ünsâ ve zeker ve en 
tüsahhira lehü huddâme Hâzal ismiş şerîfil müvekkelîne bi 
hıdmeti yakadûne havâicihi ve yahrisûne minet tavâriki vel 
âfâti fil leyli ven nehâri ven nevmi vel yakazah. 
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      Besmelenin dairesini şu tertip üzere yaz: 
 

 
 

Yazdıktan sonra hint udu ile buhurlayıp bunu üzerinde taşırsan, 
insanların yanında heybetli, büyük ve ikramlı olursun. Her gören 
seni sever ve sana tabi olup meylederler. Allah Teala nın izniyle 
bütün maksatlarında başarılı olursun. 
 

      Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 110 defa yazdıktan sonra 
çocuğu yaşamayan kadın bunu üzerinde taşırsa, Allah Teala nın 
izniyle çocuğu yaşar. 
 

      Bir kimse Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine misk, zaferan ve 
gülsuyu ile muharremin ilk günü güneş doğmadan önce 130 defa 
yazıp üzerinde taşırsa, ömrü boyunca kendine ve ehline hiçbir 
kötülük ulaşmaz. 
      Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 101 defa yazdıktan sonra ekili 
olan tarlanın içine defnedilirse, o ekili tarla veya bahçe Allah Teala 
hazretlerinin izniyle afetlerden korunur. Mahsül veya meyvesi 
güzel ve bereketli olur. Yetişme devresi bir afete uğramadan 
tamamlanır. 
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      Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 70 defa yazdıktan sonra ölü 
ile beraber kabre konursa, Münker ve Nekir'in korkusundan ölü 
emin olur. Ölü içinde kıyamete kadar Allah'ın izniyle nur olur. 
 

      Besmele-i şerif bir kurşun levha üzerine demir kalemle 3 defa 
nakş ettikten sonra bu levha balık ağına asılırsa, balıklar her 
taraftan levhaya doğru yönelip ağ balıklarla dolar. Böylece balıkçı 
arzu ettiğinin fazlasını Allah Teala nın izniyle elde etmiş olur. 
 

      Bir kimsenin çok mühim bir dileği olsa ve bu dileğinin yerine 
getirilmesinin isteyen, Besmele-i şerifi 786 defa okuduktan sonra 
üç defa ''Allahüekber'' deyip şu duayı okursa, Allah Teala o kişinin 
dileğini yerine getirir. 

      Okunacak dua budur: 
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Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs 
serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki şeyin yağzebü 
anke ve lâ ğâlibü leke ve lâ ğârru minke ve lâ azîmü aleyke 
ilâhül âlihetü ve rabbü külli şeyin ve ente alâ külli şeyin kadîr. 
Eselüke bil ismillezî azze fi'len ve celle fe'huz bin nevâsi ve 
enzil mines siyâsî ve ismikel a'zamüz zâtillezî sehharte bihil 
bahri li mûsâ bin ımrân fenfelaka fekâne külli firkın kâttavdil 
azîm. Ve eselüke bil ismillezî elente bihil hadîde li dâvude 
tenûhu muzillün külli azîzin ve mutîın külli şâmihın. Ve 
eselüke allâhümme bimâ kâne mektûben alâ hâtemi Süleymân 
ellezî kâne lehü âyetün kübrâ Allâhü Allâhü vahyen vahyen ve 
mehmehûbin âhızin bin nevâsî vel kulûbi vel ervâhı eselüke bi 
kelimâti îsellezî kâne izâ telâhâ. Yuhyî biher rafâti vel ızâmin 
nehırati. Eselüke bimâ ev haytehü ilâ habîbike muhammedin 
sallallâhü aleyhi ve selem. Elfâtihıl hâtemi hîne denâ fetedellâ 
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fekâne kâbe kavseyni evednâ fe sehharte lehül kulûbü infiâlen 
kahriyyen felâ tükâısî an tâatihi illâ men hacebe an 
müşâhedeti envârihi en tü sahharalî kezâ. Ve nâsıyetihi hattâ 
etesarrafü fîhi kemâ ühıbbü minhü ve hüve me!hûzü bi cemîı 
havâssihi meî meattelebüsi bi sıfatir ru'bi ver rehbi yâ ehadü 
yâ ehadü yâ ehadü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve sallallâhü 
alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ kâffeti rasûlihi ecmeîne ve 
selemle teslîmen kesîrâ. 
 

      Cinleri davet edip bazı şeyleri keşfetmek ve haber almak 
istersen; Aşağıda gelecek olan Besmele-i şerifin şeklini bakacak 
olan kişinin avucuna yazdıktan sonra küçük bir kase içine bir 
miktar zeytinyağı ile siyah mürekkep koy. Hint udu, lübani zeker ve 
kizbere buhurlarını yakarak hadim hazır olana kadar devamlı 
Besmele-i şerifi oku. Bakan kişi hadimi görünce ona istediğini 
sorarsan, cevabını alırsın. 
      Avuca yazılacak Besmele-i şerifin şekli budur: 

  

 
      Her türlü dilek için: Üç (3) defa Zilzal suresini, onbir (11) defa 
İnşirah suresini, onbir (11) defa Fil suresini, onbir (11) defa şu 
mübarak Salavati şerifi: 
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Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyil ummiyyî 
ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 

 

786 defada Besmele-i şerifi okur ve buna yedi (7) gece devam 
eden kimsenin Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır. Okurken 
beyaz elbiseler giyer, kıbleye doğru yönelir ve güzel kokulu 
buhurlar tüttürürsün. 
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      Hayır veya şer herhangi bir dilek için: Besmele-i şerifin şu beşli 
hatemini ve hatemin fülan yazılı hanelerine matlubunun ismini 
yazdıktan sonra, vefki nar sopasına asıp, buhurunu tüttürerek 
üzerine 14.934 defa Besmeleyi oku. Her aktte hacetini yapmaları 
için huddamları görevlendirip, vefki üzerinde taşırsan, olacak olan 
acaiplikleri görürsün. 

     Yazılacak hatem budur: 
 

 
 

      Her türlü dilek için Besmele-i şerifi 786 defa okuduktan sonra 
şu duayı bir defa okursan, Allah'ın izniyle dileğin yerine gelir. 

      Okunacak mübarek dua budur: 
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Allâhümme innî eselüke bi hakki bismillâhirrahmânirrahîm. Ve 
bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi fadli bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
celâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi cemâli bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
heybeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi menzileti bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi kerâmeti bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
behâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi Kibriyâ bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
bereketi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi ızzeti bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
kudreti bismillâhirrahmânirrahîm. İrfa' kadrî ve eşrah Sadrî 
yessir emrî  ve ücbir kesrî ve ağni fakrî ve etıl ömrî bi fadlike 
ve keremike ve ihsânike yâ men hüve kef hâ yâ ayîn sâd hâ 
mîm ayîn sîn kâf elif lâm mîm elif lâm mîm sâd elif lâm mîm râ 
hâ mîm bi sirri ismil a'zamullâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül 
kayyûmül aliyyül azîmül ekram. Eselüke bi celâlil heybeti ve bi 
ızzil ızzeti ve kibriyâil azameti ve ceberûtil kudreti en tecalnî 
minellezîne lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn. Ve 
eselüke bi devâmil bekâi ve dıyâin nûri en tecalnî mines 
sâlihîn. Ve eselüke bi hüsnil behâi ve bi işrâki vechikel kerîmi 
en tedhulenî bi rahmetike fî cennâtin neîmi yâ rabbel âlemîn 
Ve en tüsallî alâ  seyyidinâ  muhammedin ve  alâ âli  seyyidinâ 
muhammedin vefal lî kezâ ve kezâ. 
 

      Kalpleri meyil ettirmek, şevkatlendirmek ve matluba ulaştırmak 
için, Besmele-i şerifin şu hatemini bir kağıt üzerine: 
 

G5 G5 G5 G5 G5 G5 

6I2J5 6I2J5 6I2J5 6I2J5 6I2J5 6I2J5 

C�72J5 C�72J5 C�72J5 C�72J5 C�72J5 C�72J5 
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Hatemin etrafınada şu mübarek duayı: 
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Allâhümme kalbe fülân ibni fülân alâ hubbi fülânete binti 
fülânete vecal ındehür ra'fetü ver rahmetü vel hannânü vel 
atfü vel kabûlü. Fein tevellev fe kul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ 
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Ve iz kâle 
ibrâhîmü rabbi erinî keyfe tuhyil mevtâ kâle evelem tü'min 
kâle belâ ve lâkin leyatmeinne kalbî kâle fehuz erbaaten minet 
tayri fesurhünne ileyke sümmecal alâ külli cebelin minhünne 
cüzen sümmed uhünne ye'tîneke sa'yâ. Kezâlike ye'tî fülân li 
fülânî hâdıan zelîlen ilâ fülân ve fülaneh. Fekeşefnâ anke 
ğıtâeke febasukel yevme hadîd. 
 

Zaferan, kurşun tozu ve fülfül ile yaz. Yazdıktan sonra Besmele-i 
şerifi 786 defa hatemin etrafına yazmış olduğun duayıda 1 defa 
oku. Daha sonra hatemi matlubun başı üzerinde sana kolay gelen 
bir şekilde yedi defa çevir. Her çevirdiğinde Tekbir getir. Yazma 
zamanı ise güzel bir vakitte kamerin zühreye bitişik olduğu zaman 
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olsun. Amelini tamamlayıp vefki üzerinde taşırsan, olacak olan 
acaiplikleri görürsün. 
      Afetlerden, belalardan, felaketlerden, hastalıklardan, üzüntü ve 
kederlerden kurtulmak istersen; Aşağıdaki duayı adetsiz olarak 
istediğin kadar oku. Gelmiş ve gelecek olan musibetlerden Allah 
c.c. ın izniyle emin olursun. 
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Yâ azîmü entel azîmü kad ehemmenî kürbün azîmü ve küllü 
kurbin ehemmenî yehûnü bismikel azîmi bi fadli bismillâhhir-
rahmânirrahîm. 
      Bir kimseye irsali hatif göndermek istersen. Besmele-i şerifin 
şu ondokuzlu vefkini bir kağıt üzerine: 
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vefkin etrafınada şu tevkili: 
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Tevekkelû yâ huddâme Hâzal ismil mübâreke bi hakkihi 
aleyküm ve tâatihi ledeyküm vezhebû ilâ fülân el fülânî fî 
heyetî ve misâli ve havvifûhü verğabûhü ve emerûhü bi kadâi 
hâcetî ve hiye kezâ ve kezâ. 
 

zaferan ve gül suyu ile yaz. Yazdığın kağıdı bir farisi kamış içine 
koyup, ağzını mumla kapat. Kamışın ortasından kırmızı ipek fitil ile 
bağlayıp ekşi nar sopasına as. Altından cavi ile buhurlayarak 
Besmele-i şerifi 786 defa oku. Ne zaman kamış dönerse icabetin 
alemeti o andır. Şayet kamış dönmezse iki veya üç defa daha 
tekrarla. Kamış döndükten sonra Zilzal suresi ve Cuma suresinin 
sonunu sarf edersin. Kamış döndüğünde buhuru ve sarf tilavetini 
kesersin. Çünkü maksat bununla tamam olup şüphe yoktur. 
Amelin tamamlanmış olur. 
 

      Matlubunu muhabbetle heyecanlandırmak istersen: Matlubun 
vücutuna temas etmiş beyaz renkli elbise parçası üzerine şu 
daireyi yaz: 
 

 
 

Yazdıktan sonra cavi, mastaki ve lübani zeker ile buhurlayarak 
aşağıda gelecek olan kasemi beş (5) defa oku. Okuduktan sonra 
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yeni ve yeşil renkli bir kap içine saf zeytin yağı koyup, yazdığın 
bezi yak. Amelin tamamlanmadan matlubun yanına gelir. 

      Okunacak Kasem budur: 
 

         �� 	�& �' 	�< ��P 	�& �'�!�< �� 	 _�̀ #	
 �q�' )�	
 .��	�Y $�
 ��
 ������   �1 	 �����<
 ?'�� 
 
8�T�; .     ���v ,�R�4�&���H 3'���" X�� �C,����	
 �� S�0 _�̀ #	 
   _��*P�5
 

           ��PP�5
�&�0 ,P�R��S  FP�-�=�& �(P�r�0 $�
  d�����& �����-�	
 � !�"
        nC,�I�0 �G���� ,�� _���J�H �g<.�	
 ���U�5�& �0,�R�4 $�
 _���= 
�& 3y,�U��,�D
           �PP�> #$�
 �1P 	�
� �%���-P�	
 ��S nC,���	
 _���= 
�& �/,�� 
 �s����

  ���" � 	,�-P�H�& �1�4,�����5       �0�' + _�̀ �#	 
 
89�� ; 
{�!�"  %���	,#7	
 ���)�< ,
          ��P�R�!�= 
 nC,�= 
 b�, S ,8��!�-�� ZX�= 
 3����
 EF���	 ��,�= $�
�& �y, +�& $�


   %���'�)�*���< $�& Z��",�5  %&���I�~�*���< $ .    �O
�'P�I,�< ������ !�" �h�����+ 

   T<���i	
 ���< $�
 �G�̀ �>        �% X�S � 	�
  ��4 X�S �W�!�J�� �(�4�&,�-�� 
�4���H �% 
 ��

       ��<�K,P )���� �% X�S �W�! + ��S  ��4 X�S Z������� �C, )�	�
�&   �G�0�aP��P���& 
      �y
�����!�	  �, + _�̀ #	
 .c��P�� �(�"������   ,8"�P L ,���*�N�
 ���0 $�
�&

    L ,�����H2 ,�* 	, + ,8>��P ;�& 
 �%�
 �(�-�N,    Z}�'��
�& Z�����P��#$�
 �hP�4, ;
   ,���<�' 	 ?����P�= ���> 
 b�, S         %P�� !�-�H �P 	 ?��� ) 	 �1�4�
�&  %&���a����

?���7�" .,8�
��	 
 ,8�
��	 
  ��",��	 
  ��",��	 
  F�J�-�	n  F�J�-�	 
 . 
 



 138 

Bismillâhil ezeliyyil kadîmillezî lem yelid ve lem yûled ve lem 
yekün lehü küfüven ehad. Ellezî rafeas semâi bilâ amedin 
teravnehâ sümmes tevâ alel arşi ve besetal ardîne ve ceale 
fîhâ ravâsiye şâmihâti ve ecral enhîra ve sehharar rîhı tercî bi 
emrihi ruhâe haysü esâbe ve ecrâl mâe fil uyûni lâ ilâhe illâ 
hüve sübhânehü ve teâlâ ammâ yekûlüz zâlimûne ulivven 
kebîran ellezî kadderal evkâti vel âcâli ve ceale li külli 
ümmetin ecelen ma'lûman feizâ câe ecelühüm lâ yeste'hırûne 
sâaten ve lâ yestakdimûn. Aksemtü aleyküm yâ huddâme 
hâzihil îyetiş şerîfeti en tekûnû muâvinîne lî bi celbi fülânete 
ilâ fülân. Ve ilkâi mehabbeten fülânete fî kalbe fülân 
munkâdîne ve bi hudûrihi müsriîne bi hakkillezî kâle lis 
semâvâti vel ardı i'tiyâ tavan ev kerhen kâletâ âteynâ taiîn. İn 
kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhüm cemîun ledeynâ 
muhdarûn. Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. Elvâhan 
elvâhan elacele elacele essâate essâate. 
 

     Aşağıdaki dua bir kağıda yazılır ve kağıt sıcak yağa bulaştırılır. 
Sonra Kizbere ile hummalı kişi buhurlanarak kağıt yakılırsa, Allah 
c.c. ın izniyle humma zail olur. 
      Yazılacak dua budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. El hummâ minel hamîmi aslühâ 
minel cehîmi şifâüha bismillâhirrahmânirrahîm. 
 

      Bütün afetlerden, hastalıklardan, sihirden, cinlerin ve insanların 
şerrinden korunmak için Besmele-i şerifin şu dairesini: 
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seni kimsenin görmediği tenha bir mekanda gece yarısı taharet 
üzere (Beden, yer ve elbise) yaz. Yazdıktan sonra güzel kokulu bir 
buhurla daireyi buhurlayarak, dairenin üzerine 12.000 defa 
Besmele-i şerifi oku. Daha sonra bu daireyi üzerinde taşıyan 
kimse bütün afetlerden, hastalıklardan, büyücülerin sihrinden ve 
zalimlerin şerrinden Allah Teala nın izniyle korunur. Hiçbir kötülük 
o kişinin bedenine malına, evine ve ailesine ulaşamaz. İnsanların 
yanında sevilen ve hürmet gören birisi olur. Hatta zararlı 
böceklerden ve vahşi hayvanlardan bile korunur. Besmelenin 
bereketiyle dininde ve dünyasında mesut bahtiyar olur. 
      Ey talip! Bilki: Besmele-i şerif dört kelimeden oluşmuştur. 
Bismi, Celal lafzı (Allah), Rahman ve Rahim ismi şerifleridir. Birinci 
kelime olan ''Bismi'' kendisinden sonra gelen ve ismi a'zam olan 
gizli isme delalet eder ki, o'da Allah ismi şerifidir. Çünkü ismi a'zam 
celal olup, diğer isimlerin kutbudur.Bu isimlerin içinde alem gibidir. 
Ona müracat olunur.  
      Sen! Rahman'dan bir şey istersen, Allah dersin. Böylece diğer 
isimler ona izafe (ekleme) olur. 
       Rahman ve Rahim isimleri Allah c.c. ismi şerifi için sıfattırlar. 
Bu üç ismin kendilerine has havas ve esrarı vardır ki, bunun 
adedini ancak Allah Teala bilir. 
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ZÂT (ALLAH) İSMİ ŞERİFİNİN HAVASSI CELİLESİ 
      Ben derimki: birinci isim Allah c.c. tır. Bu zat isminin özellikleri 
iman gücünün artması, işlerinin kolaylaşması, zatta, sıfatta ve 
davranışlarda olsun, istenilen güzel şeyler Allah'ın Teala nın izni 
ile gerçekleşir.  
      1. Kim! Hergün ''Yâ Allâh'' siğası ile 1000 defa: 
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Yâ Allâhü yâ men hüvallâ hüllezî lâ ilâhe illâ hü. 
Diyerek dua ederse, Allah c.c. o kişiyi istediğine ulaştırır. 
 

      2. Allah c.c. ismi şerifini Cuma günü Cuma namazından önce 
Ya nidası ile (Ya Allah) 1000 defa okumaya devam eden kimsenin 
rızık ve kazancı artar. Bolluk ve refaha kavuşup, dilemiş olduğu 
herşeyde kolayca yerine gelir. 
 

      3. Doktorların aciz kaldığı bir hasta üzerine Allah c.c. ismi şerifi 
çok zikredilirse ve o hastanın eceli gelmemişse, Allah Teala nın 
izniyle muhakkak iyileşir. Hasta olan kimsede her fırsatta Allah c.c. 
ismini çok zikrederse, en kısa zamanda şifaya kavuşur. 
 

      4. Ruhaniyetler üzerine tesir etmek için bu dua çok etkili 
hazinelerden birisidir. Bunun için: Ruhlarla münasebet kurmak, 
onların üzerine tesirli olmak ve de manevi hissini geliştirmek için, 
şu duayı hergün güneş doğmadan önce üç defa oku: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi Rab’bil âlemin. Ve 
sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin  nebiyyîl ümmîyyi ve alâ 
âlihi ve sahbihi ve sellim. Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ 
Rahmânü Yâ Rahmânü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahîmü 
Yâ Rahîmü eselüke en tüsallî ve tüsellime alâ seyyidinâ 
muhammedin abdike ve rasûliken nebiyyil ümmîyyi ve alâ 
âlihi ve sahbihi ve en tefîda alâ müşâhedeti sirri şerîfi latîfi 
nûri celâli cemâli kemâli ikbâli lâhûtiyyetike ve tüsabbe alâ 
enâbîbe meyâzîbe sehâibe mevâhibe rahmeti rahmûmiyyetike 
yâ erhamer râhimîne inneke alâ külli şeyin kadîr. Ve sallallâhü 
alâ  seyyidinâ  muhammedin  nebiyyîl  ümmîyi ve alâ âlihi  ve 
sahbihi ve sellim. 
 

      Bu duayı üç kez okuduktan sonra 100 defa şu duayı oku: 
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Allâhümme salli alâ nebiyî hulika minen nûri ve hüve nûr. 
      Bu duadan sonra Allah c.c. ismi şerifini 4356 defa zikredip, şu 
teveccühü üç (3) defa okur ve buna 40 gün devam edersen, Allah 
ın izniyle maksadına ulaşırsın. Okunacak Teveccüh budur: 
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Allâhümme yâ men el vücûdehil ulâ bii'tibâril âmmi vel hâssı 
ve hakîkatihil vücûdiyyeti ve sirrihil kâbili femâ fil ekvâni 
cevhera ferdün min âhâdi cevâhiri âhâdil âlemil ulvî ves süflî 
illâ mekâlîde ahkâmihi tetealleku bi ismin min esmâike 
fectimâ ıhâbiri kaikıhâ biyedi ismikellezî iste'serte bihi an 
cemîı halkıke felâ yüzharu lehüm illâ mâ nâsibel efâli fe 
esmâüke ilâhî lâ tuhsâ ve ma'lûmâtike lâ nihâyete lehâ 
eselüke ğamsete fî bahri hâzan nûri hattâ üûde ilel kemâlil 
evveli fe etesarrafü fil melekûti bismikel kâmili tesarrufan 
yenfân naksı bil vükûfi alâ ubûdiyyetin naksı inneke entel 
muızzül müzillül latîfül habîru adlu. Ve salle allâhümme alâ 
seyyidinâ muhammedin nebiyyîl ümmîyyi ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellim. 
 

      5. Batini ruhu ihya (canlandırmak) etmek için, Allah Tealanın 
ismi şerifini her gece 66 defa okuyup, aşağıda gelecek olan 
teveccühü de 16 defa okursan, Allah Tealanın izniyle batini ruhun 
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ihya olur.celil olan bu ilimle ilgili dilemiş olduğun her şeyde tasarruf 
hakkına sahip olursun. Bu Allah ismi şerifin özelliklerindendir. 

      Onaltı (16) defa okunacak Teveccüh budur: 
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İlâhî mâ esraat tekvîne bi kelimetike ve akrabel infiâlâti bi 
emrike eselüke bimâ ezharte fil arş imin nûri ismikel aliyyil 
azîmir rafîıl mecîdil muhîrı fenteşeet melâiketehü âintişâe 
münâsiben li tilkel hadrati fe külli minhüm rûhın ve külli 
nefsin min enfâsihim rûhın ve külli zekerin min ezkârihim 
rûhın ve külli minhüm ezhiletehü azametü tecellîke fî esmâike 
fenfealet zevâtehüm bi tilkel ezkâri fehüm zâkirûne minez 
zühûlü zâhilûne minez zekeri fe zekkirhüm min haysül ismi 
ente ente ve min haysüz zühûlü hüve hüve ve min haysül 
azameti sübhâneke sübhâneke mâ a'zama sultâneke ve eazze 
şe'nike ehâta ılmeke ve sebeka takdîrake ve nefezet irâdeteke 
vechenî vecheten merdıyyeten min tasrîfi kudreteke fi külli fı'li 
bi azmi ev fekkara zîhira ev bâtine fe inne hadrateke lâ 
takbelül ğayra hattâ tasdiralî efâlil ekvâni ve min fîhinne 
etesarrafü fîhâ bimâ ürîdü fe inneke fa'alün limâ türîdü ve ente 
eltafül lütafâe ve erhamür ruhamâe ve alâ külli şeyin kadîr. Ve 
bil icâbeti cedîr. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve 
alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

      6. Bütün ervahı emrin altına almak istersen: Allah c.c. ismi 
şerifini ya nidasız olarak ''Allah, Allah'' diyerek 1000 defa 
zikredersin. Bunun ardından LAHUTİYYE da'vetini bir (1) defa okuyup, 
bu zikre her gece devam edersen, seni mutlu edecek şekilde 
ruhaniyetlerin sana itaat ettiklerini ve dilemiş olduğun her şeyde 
senin hizmetine hazır olduklarını görürsün. 
      Lâhûtiye da'veti budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Zaheratil kudretil müeyyideti bi 
senail mebrûri ve irtiâdin nûril aliyyir rafîıl muhîtıllezî lâ yutîku 
ileyhi nazaral kerûbiyyîne minen nûrillezî tahtarika min 
heybeti cemîır rûhâniyyetil azîmillezî sebbehat lehü cemîıl 
melâiketis sâfîne vel müsebbihînel alîmillezî ya'lemü hâinetel 
a'yüne ve mâ tahfis sudûril ferdillezî enzele fî kitâbihil azîz. Ve 
lâ yeşfeûne illâ limenir tedâ ve hüm min haşyetihi müşfikûn. 
Allâhümme innî eselüke bin nazaratilletî nazarata bihâ ilâ 
cebeli tûri sînâi fenhede havfan ve teferraka vestefraka ves 
saha ve cerâ kemâ yecril mâe hîfeten minke ve ta'zîmen li 
azameti azamatike yâ hüve entallâhü yâ men lâ ya'lemü mâ 
hüve illâ hüve ente hüvallâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayûm. 
Allâhü lâ ilâhe illâ hüve liyecmeanneküm ilâ yevmil kıyâmeh. 
Entallâhüllezî eşraka ve ebraka ve lemea dıyâe behâike ve 
cemâlike ve nâri zâtike alâ tûri sînâe fehtaraka elfe elfin ve 
selâsemietin ve sittîne hicâben fahtarakatil hicebil veh tezzel 
arşa ve nâdeyte bi lisânil kudreti ene Allâhül azîmü lâ azîme 
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ğayrî ene Allâhü ene Allâhü ene Allâhü yâ hin yâ hin yâ hin 
ene Allâhü ene Allâhü âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi esbâûtin 
âli şeddâyi ene Allâhül ehadü ene Allâhüs samedü ene Allâhü 
mehdû şâlîmin kâlel ızzeti ridâî vel azameti disârî şeyâlime 
feyükâlü ezâzî ve men yuhâlifinî ahraktühü bi nâri ve ene 
aleyhi cebbârun yevmel kıyâmeti ene Allâh. Nefsî şehedtü 
eşehedtü alâ nefsî kadaytü erbaate aşara ardan ve semâen 
keyfe tühâlifûni emrî em keyfe tünkirûnî ve lâ ilâhe ğayrî 
ihbitû eyyetühel ervâha eynemâ küntüm fî melekûtillâhü teâlâ 
ulviyyen ve süfliyyen türâbiyyen ve nâriyyen mâiyyen ve 
riyâhiyyen sehâbiyyen ve ğamâsiyyen beriyyen ve bahriyen 
ecîbû bi hakki mâ aksemtü bihialeyküm min kabliş en 
tünezzile aleyküm melâiketel hıcebil mutîati li kasemî hâzâ 
fîhitü kevnel esrâri ve yuhribûned diyâra ve yünşiru küllin nûri 
neşran ve accilû min kalbi en yağdıbellâhü aleyküm 
feyüsallita aleykümüz zeâzia vel kavâzife ver raûdil kavâsıfe 
vel bürûkıl havâtıfe vez zelâzile ver revâcife ver riyâha vel 
avâsıfe vel ğaymil mütekâsife vel azâbel vâsibel müterâdife 
veş şüvâzal hârika ve lâ halâsa leküm ve lâ mukırra leküm min 
kuyûdî fe innî aksemtü aleyküm bil hurûfin nûrâniyyeti vel 
aksâmis süryâniyyeti vel esmâil ıbrâniyyeti bişehtûfin 
bişehtûfin yâ medyetâşin televtîtetin benevkûşin müşdeşin 
eşvehin denâhûhin mecyehin kalyûnûşin vahin vahin ya'yûşin 
bermûdin yâ behlenûdin teşvetin teştevtin yâ amlûnin 
taltavnevraşin mehferkûşin mertevîlin ve azberaşin şehehin 
şehranûhin behetin fetûrin tûhın yâ lûhın efehin efehin 
keleyfehin nemûhin âhin âhin şâhin eşâi elevlâhin levlâhin yâ 
lûhin maknedin fevselin sehyelâ bevlûnin erûkehin erfekehin 
merdevehin eşvehin azze ve celleve selle ve azze ve hele 
behlenin mehlevin tevhin deydehin eşyehin ahvesin yâ 
mastalûtin slin dekin dâkin evkehin rûseytûsın amlîlin 
cemyelîlin melûkûhin demlûkûsin esehin yâ hedehin yâ 
herehin yâ halevşin ecîbû yâ ehlel hıcebis sebati serâbîlühüm 
min katarânin ve tağşâ vücûhehümün nâr. Liyeczi yallâhü 
külli nefsin mâ kesebet innallâhe serîul hisâb. 
 

       7. istemiş olduğun her türlü hayır ve şer ameli için, Allah ismi 
şerifini 1000 defa zikrettikten sonra şu duayıda 111 defa okursan, 
olacak olan acaiplikleri görürsün. Dilediğin her şeyde yerine gelir. 
      Yüzonbir defa okunacak dua budur: 
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      8. Her işinde başarılı olmak için Allah c.c. ismi şerifini 1000 
defa zikrettikten sonra şu duayıda 111 defa: 
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Allâhümme yâ kehahın kehkehahın kelhîhın mekhîhın 
yesatâtin kalebhadin mehleyâin selmeheyyin ve rûrahin yâ 
hüve hüve kebbâseîdin sirra tauh tahtayâlin mehteyûlehin ve 
hüve ismikel azîmül a'zamüllezî izâ deaytü bihi ecebte ve izâ 
seelte bihi a'teytü eselüke en tüsallî ve tüsellim alâ seyyidinâ 
muhammedin salâten ve teslîmen yelîkâni bi cenâbihil azîmi 
ve kadrihil fehîmi ve en takdî lî kezâ ve kezâ. 
 

okursan, yapmış olduğun bütün işlerde başarılı olma mutluluğuna 
Allah Teala nın izniyle ulaşırsın. 
 

      9. İstemiş olduğun her türlü dilek için, celb veya göndermede 
Allah c.c. ismi şerifini 4356 defa oku. Ama her 66 defanın sonunda 
bir (1) defa şu mübarak duayı oku: 
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Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyeti ve bi esrârir 
rubûbiyyeti ve bi ızzetis sermediyyeti ve bi hakki zâtikel 
ğalebiyyetil münezzeheti anil keyfiyeti veş şübhiyyeti ve bi 
hakki melâiketike ehlül sıfâtil cevheriyyeti ve bi arşikellezî 
tağşâhül envâri bi mâ fîhi minel esrâri illâ mâ kadaytü hâcetî 
min kezâ ve kezâ ev minke Allâhü Allâhü Allâhü el Kuddûsi el 
Kuddûsi el Kuddûsi irfa' annî hucübez zulümâti ve erinî bi 
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nûrike mû ezhartehü li ıbâdike ehlül kulûbit tâhirâti yâ men 
kesâ kulûbel ârifîne bi nûril ülûhiyyete felen testetîul 
melâikete rafa' ruûsihüm min satvetil ceberûtiyyeti yâ men 
kâle fî muhkemü kitâbihil azîzü ve kelimâtihil ezeliyyeh. Allâhü 
nûrus semâvâti vel ardı meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ 
misbâhu fî zücâcetüz zücâcetü ke ennehâ kevkebün dürriyyü 
yûkadü min şeceratin mübâraketin zeytûnetün lâ şarkıyyetin 
ve lâ ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lem lem temseshü 
nârun nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve 
yadribullâhül emsâle linnâsi vallîhü bi külli şeyin alîm. 
 

      10. Dilemiş olduğun her şey için: İsmi zatı (Allah) 1000 defa 
okuyup aşağıda gelecek olan daveti bir (1) defa okursun. Yine 
1000 defa Allah ismini okuyup gelecek olan daveti bir defa 
okursun. Üçüncü kez yine 1000 defa Allah ismi şerifini okur ve bir 
defada aşağıda gelecek olan daveti okursun. Okuduktan sonra 
dilemiş olduğun herhangi bir hacetini niyet edersen, dilediğin şey 
Allah Teala nın izniyle gerçekleşir. 
      Okunacak davet budur: 
 

  
  
 

 

 
      11. Bazı Salihlerden şöyle rivayet edilmiştir. Allah Teala nın 
ismi a'zamını sabık inayeti olmadan kullanmaya çalışan kişi asla 
muvaffak olamaz.  

      Allah c.c. ismi şerifine ait şu harfler 	 5 � � vardır. Cim harfine 

ait Cenic ) 'L�� >-M(  ismi olup, oda havaidir. Be harfine ait Bekmedin 

(8-9:(-)� ) ismi olup, oda türabidir. Elif harfine ait Ehlel (O%A'�%5F ) ismi olup, 

oda naridir. Vav harfine ait Vekil (O� P-	V ) ismi olup, oda maidir. 
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      Bu dört ismi gecenin son üçte birinde, bilhassa seher vaktinde 
kalkıp 6666 defa zikrettikten sonra, iki rekat hacet namazı kılıp şu 
Ayeti kerimeyi 70 defa: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı 
meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhu elmisbâhü fî zücâcetin 
ezzücâcetü ke ennehâ kevkebün dürriyyün yûkadü min 
şeceratin mübâraketin zeytûnetün lâ şarkıyyetin ve lâ 
ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lev lem temseshü nârun 
nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve nûrun alâ 
nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve yadribullâhül emsâle 
linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm. 
okuyup, yetmiş (70) defa da: 
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Estağfirullâh elazîm. 
dedikten sonra, 786 defa Besmele-i şerifi okuyup şu Salavati: 
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Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve 
sellem. 
132 defa okuyup, 488 defa şöyle dersin: 
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Allâhül celîlül kadîmül ezeliyyü 
      Bundan sonra sabah namazını kılıp 70 defa İstiğfar, 70 defa 
Besmele-i şerif, 100 defa Salavati şerif ve 70 defada şu da'vet 
duasını oku: 
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Allâhümme Ehlel Bekmedin Cenîc Vekîl Allâhü Ya mûrşetaysâ 
yâ tahâcin yû meytatarûşin ecib yâ zehzeyâîl ve ente yâ 
ehdekîlin bi hakkil hâid dâira allâhümme yâ men hüve ahûn 
kâf âdem hâm hâ' âmîn. 
 

okuduktan sonra, ortası boş üçlü vefki güneşin doğuş esnasında 
bir kağıt üzerine yaz. 

 
      Vefki şerifi yazdıktan sonra üzerinde taşırsın. Bundan sonra 
yapmak istediğin herhangi bir amelde ortası boş bu üçlü vefkin boş 
hanesinede dileğini yazıp, vefkin üzerine 6666 defa bu dört ismi 
okuyup: 
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Yâ Cenîc Yâ Bekmedin Yâ Ehlel Ya Vekîl 
vefki üzerinde taşırsan, en süratli bir şekilde sana icabet olunur. 
 

      12. Evliyaların kutbu, hakimlerin üstadı seyyid Ahmed şerif r.a 
hazretlerinin tertip etmiş oldukları aşağıdaki dua değer ve kıymeti 
asla ölçülemeyecek kadar büyük, tesiri keskin ve seri, kuvvetide 
sınırsızdır. 

      Herhangi bir hacet ve dileği olan kimse, Ya nidası olmadan 
Allah, Allah tarzında 1000 defa Allah ismi şerifini zikreder, her 100 
defanın sonunda da şu duayı 1 defa okursa muradı hasıl olur. 

      Bu duayı 3, 5, 7 veya daha fazla yatsıdan sonra devam edilirse 
icabette seridir. 
      Okunacak dua budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke bi azîmi 
kadîmi kerîmi meknûni mahzûni esmâike bi envâı ecnâsi 
rukûmi nükûşi envârike ve bi azîzi ızzetike ve bi havli tavli 
cevli şedîdi kuvvetike ve bi kudreti mikdâri kudretike iktîdâri 
kudretike ve bi te'yîdi tahmîdi azametike ve bi semmû 
nemüvvü uluvvü rifatike ve bi kayyûmi deyyûmi devâmi 
ebediyyetike ve bi ridvâni ğufrâni âli mağfiratike ve bi rafîı 
bedîı  menîı sultânike ve bi salâti seâti bisâti rahmetike ve bi 
levâmiı bevârikı savâıkı acîci vehîci rahîci nûri zâtike ve 



 157 

bibehri cehri fehri meymûni irtibâti vahdâniyyetike ve bi hedîri 
tebâri emvâci bahrikel muhîti bi melekûtike ve bi ittisâı 
infisâhı meyâdîni berâziha kürsiyyike ve bi heykeliyyâti 
ulviyyâti rûhâniyyâti emlâki arşike ve bil emlâkir rûhâniyyînel 
müdebbirînel kevâkibi eflâkike ve bi hanîni enîni teskînil 
mürîdîne li kurbike ve bi harakâti zeferâti hudaâtil hâifîne min 
satvetike ve bi emâli nevâli akvâlil müctehidîne fî merdâtike 
ve bi tahammüdü temeccüdü teheccüdü tecellüdül âbidîne alâ 
tâatike yâ evvelü yâ âhiru yâ zâhiru yâ bâtınü yâ kadîmü yâ 
müğîsi bi tılsimi Bismillâhirrahmânirrahîmi sirri süveydâi 
kulûbi a'dâinâ ve a'dâike ve dak a'nâkı ruûsiz zalemeti bi 
süyûfi nemeşâti kahri satvetike ve ahcübnâ bühucübikel 
kesîfeti an lahzâti lemehâti ebsârihim eddaîfeti bi havlike ve 
kuvvetike ve sabbe aleynâ min enâbîbe meyâzîbet tevfîkı fî 
ravdâtis seâdeti ânâel leyli ve etrâfin nehâri ve ağmisnâ fî 
ahvâdı sevâkî mesâkî berri berrike ve rahmetike ve kayyidnâ 
bi kuyûdis selâmeti anil vükûı fî ma'siyyetike yâ evvelü yâ 
âhiru yâ zâhiru yâ bâtınü yâ kadîmü yâ müğîsi allâhümme 
zeheletil ukûli ven hasaratil efhâmi ve hâratil evhâmi ve 
beadtil havâtıri ve kasartüz zünûne an idrâki künhi keyfiyeti 
mâ zahera min bedâiı acâibe envâı kudratike dûnel bülûğı ilâ 
tele lâ lemeâti bürûkı şürûkı sirri esmâike allâhümme yâ 
müharrikel harakâti ve mübdiû nihâyâtil ğâyâti ve müşakkakı 
sammes salâdîdis suhûrir râsiyâtil münîı minhâ mâ en muğînâ 
lil mahlûkâtil muhyî bihi sâiral hayvânât iven nebâtâti vel âlimi 
bimahtelece fî sudûrihim netaka işârâti hafiyyâti luğâtin 
nemlis sârihâti ve men sebbehat ve kaddeset ve azamet ve 
meccedet bi celâli cemâli kemâli efdâli an melâiketis sebı 
semâvâti icalnâ allâhümme yâ Mevlânâ fî hâzihis sâatel 
mübâraketi mimmen deâke fecbebtehü ve seeleke fea'teytehü 
ve tedarraa ileyke ferhamtehü ve ilâ dârike dârüs selâmeti 
edneytehü ve karrabtehü cüd aleynâ bi fadlike yâ cevvâdü 
âmilnâ bimâ ente ehlühü ve lâ tüâmilnâ bi mâ nahnü ehlühü 
inneke ente ehlüt takvâ ve ehlül mağfirati yâ erhamer 
râhimîne irhamnâ. 
 

      13. Her türlü dileğinin yerine gelmesi için, kamer şartayn 
menziline geldiği zaman iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta 
Fatiha ile Ayetel kürsiyi, ikinci rekatta Fatiha suresi ile ihlas 
suresini okuyup, namazdan sonra ismi Zatı 111 defa oku. Allah'tan 
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riyaset, heybet, azamet, insanların arasında sözü geçerli olmak ve 
insanların kendisine itaatini isterse, dilediğine Allah c.c. ın izniyle 
ulaşır. 
 

      14. Rızkı kolaylaştırmak için ismi Zat'ı (Allah) günde 5000 defa 
okuyup, ardından 1000 defa Yâ Hayyu Yâ Kayyûm ('�"Q�%R,-3 QS-7,-3) isim 

lerini zikreden kimsenin, bir hafta geçmeden rızkı çoğalır ve her 
yerden rızık gelir. 
 

      15. Allah Teala hazretlerine ismi a'zam ile dua etmek isteyen 
kimse aşağıdaki vefki Kamer Şartayn  menzilinde iken yazıp, 
vefkin üzerine 66 defa Allah ismi şerifini okuduktan sonra vefki 
üzerine alır ve dilediğini isterse, Allah Teala hazretlerinin izniyle 
duası anında kabül olur 
      Yazılacak vefk budur: 
 

 
 

      16. Bir kimsenin kalbini diğer bir kişiye muhabbetle sevdirmek 
istersen: Aşağıdaki Allah ismi şerifinin vefkini sezab suyu ve 
kamıştan bir kalemle yazdıktan sonra vefki bir nar sopasına veya 
hurma dalına as. Astıktan sonra Habbahan buhuru tüttürerek ismi 
zatı (Allah) 4356 defa oku. Daha sonra hadimi istediğin kişiye 
gönderirsen, seni mutlu edecek şeyi en kısa zamanda görürsün. 
Ama bu ameli tenha bir mekanda ve taharet üzere yaparsın. Talip 
olan kişide bu vefki üzerinde taşır. 
      Vefkin yapılışı: Allah isminin sayısal karşılığı olan 66 adedini 
aldık. Bu adetten 6 rakamını çıkardık, 60 kaldı. Ortası boş üçlü 
vefkin ikinci kâidesine göre, vefkin birinci hanesinden beşinci 
hanesine kadar asıl rakamları yazarız. 60 adedini vefkin altıncı 
hanesine yazar ve birer artırarak vefki tamamlarız. Vefkin vasat 
hanesine Allah Teala hazretlerinin isminin hadimleriyle, kişilerin 
ismini yazarsın. 
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      Yazılacak Vefkin şekli budur: 
 

 
      17. Bu yapacağın amelle her türlü hayır ve şer isteklerine Allah 
c.c. ın izniyle seri bir şekilde elde edersin. 
      Allah c.c. ın ismi şerifini Yâ nidası ile 66 defa zikrettikten sonra 
en sonunda şu duayı okursan, olacak olan acaiplikleri görürsün. 
      Okunacak dua budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi Rab’bil âlemin. Ve 
sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi 
ve sellim. Yâ erhamer râhimine Yâ erhamer râhimine Yâ 
erhamer râhimine Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahmânü Yâ 
Rahîmü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü yâ hayrul mesûline yâ 
mucîbü da'vetil mudtarîne yâ ilâhel âlemîne bike enzelte 
hâcetî ve ente a'lemü bihâ fakduhâ.  
      Bu duadan sonra on (10) defa şu duayı okursun. 
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Allâhümme lehâ ve li külli hâceti fakduhâ. Bi fadli Bismillâhir- 
rahmânirrahîm.mâ yeftehı linnâsi min rahmetin felâ mümsike 
lehâ. 
      18. Şeyh Semşeddin İsfehani r.a. hazretleri üçlü vefk ile Allah 
c.c. ismi şerifinin tasrifi hakkında iki güzel yöntem bildirmiştir. 
      Bu iki yöntemin birincisi hayır amellerinde, ikincisi şer (Kötü) 
amellerinde kullanmak içindir. 
      Birinci yöntem: Ortası boş bu üçlü vefke ''Müsellesi hali vasat'' 
denir. Vefk olunacak adet 12 ye bölünür. Harici kısmet birinci 
haneye yazılır ve birer misli zamla vefkin beşinci hanesine kadar 
çıkılır. Kesirde kalan adet altıncı haneye ilave edilerek, yine birer 
misli zamla sekizinci hane olan son haneye kadar gidilerek ortası 
boş üçlü vefk tamamlanır. Bu yönteme BEHDAZ VECET yöntemi denir. 
      Hayır amellerinde Behdaz vecet yöntemiyle Allah ismi şerifinin 
üçlü vefkini yapalım. Allah ismi şerifinin sayısal karşılığı olan 66 
adedini 12 ye böldük. Harici kısmet 5, kesirdede 6 adedi kaldı. 
Ortası boş üçlünün Behdaz vecet yöntemine göre 5 adedini birinci 
haneye yazar ve birer misli zamla beşinci haneye kadar çıkarız. 
Altıncı haneye kesirde kalan 6 adedini ilave eder ve yine birer misli 
zamla son hane olan sekizinci haneye kadar çıkarak vefki 
tamamlarız. Ortası boş olan haneyede dileğinin ismini adet veya 
harf olarak yazarsın. 
      Ortası boş olan Allah isminin vefki budur: 
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      Behdaz vecet yöntemiyle yapılan ortası boş olan bu üçlüyü 
kullanmanın şekli: Temiz bir toprak veya kum üzerine bu 
yukarıdaki vefki elinle yazdıktan sonra iki rekat hacet namazı kıl. 
Birinci rekatta Fatiha ile İnşirah suresini, ikinci rekatta Fatiha ile 
Nasr suresini oku. Namazdan sonra 1166 defa Ya nidası ile Allah 
ismini zikredersen ve hayır olan isteğinide niyetine alırsan, o 
niyetin Allah c.c. ın izniyle gerçekleşir. 
      İkinci yöntem: Vefk olunacak adetten 6 adedini çıkarır ve kalan 
adedi 4 e böleriz. Harici kısmeti be hanesine yazar ve bir 
ekleyerek dal hanesine yazarız. Tekrar bir ekleyerek vav hanesine 
yazar ve yine bir ekleyerek ha hanesine yazarız. Sonra be ve dal 
hanelerini toplayıp, toplamı vefke koyduğun adetten çıkarıp kalan 
adedi tı hanesine yazasın. Be ve vav hanelerini toplayıp, vefke 
koyduğun adetten çıkarıp kalan adedi ze hanesine yazarsın. Dal 
ve ha hanelerini toplayıp, toplamı vefke koyduğun adetten çıkarıp, 
kalan adedi cim hanesine yazarsın. Daha sonra vav ve ha 
hanelerini toplayıp, toplamı vefke koyduğun adetten çıkarıp, kalan 
adedi elif hanesine yazarsın. Böylece ortası boş olan BEDUH ECZETİN 

yöntemiyle yapılan vefk tamamlanmış olur. 
      Şer amellerinde Beduh eczetin yöntemiyle Allah ismi şerifinin 
ortası boş üçlü vefkini yapalım. Allah isminin sayısal karşılığı olan 
66 adedinden 6 çıkardık ve kalan 60 adedini 4 e böldük. Harici 
kısmet 15 kaldı. Bu adedi be hanesine yazar ve bir ekleyerek dal 
hanesine yazarız. Yine bir ekleyerek vav hanesine yazar ve tekrar 
bir ekleyerek ha hanesine yazarız. Sonra be ve dal hanelerini 
toplar, toplam 31 adedini 66 dan düştük. Kalan 35 adedini tı 
hanesine yazarız. Be ve vav hanelerini toplar, toplam 32 adedini 
66 dan çıkarırız, 34 kalır. Bu adedi ze hanesine yazarız. Dal ve ha 
hanelerini topladık, toplam 34 oldu. Bu adedi 66 dan çıkardık, 32 
kaldı. Bu adedi cim hanesine yazarız. Daha sonra vav ve ha 
hanelerini topladık, toplam 35 oldu. Bu adedi 66 dan çıkardık, 31 
kaldı. Bu adedi elif hanesine yazar ve vefki tamamlarız. 
      Ortası boş olan Allah isminin vefki budur: 
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Ortası boş olan haneyede dileğin olan şeyin ismini adet veya harfli 
olarak yazarsın.  
      Beduh eczetin yöntemiyle yapılan ortası boş olan bu üçlüyü 
kullanmanın şekli: Temiz bir toprak veya kum üzerine vefki elinle 
yazıp, iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ile Zilzal 
suresini, ikinci rekatta Fatiha ile Tebbet suresini oku. Namazdan 
sonra 1166 defa Allah ismi şerifini zikret. Zikrederken kast ettiğin 
kişiyi niyetine alırsan, olacak olan acaiblikleri ve o kişinin başına 
gelecekleri görürsün. Bu iki yöntemdede vefkin vasat hanesine 
(boş hane) dileğinin ismini adet veya harf olarak yazarsın. Sana 
kadar ulaşan bu sırrın kıymetini bil. 
 

      18. İmam Havarizmi r.a. hazretleri Allah c.c. ismi şerifi ile yüce 
bir yöntem zikretmiştir. Allah ismi şerifinin aşağıda gelecek olan 
üçlü vefkini altından bir yüzük taşı üzerine, taşın arkasınada Allah 
ismi şerifinin hadimi olan Kehyâl ( :�,�-�'$%P) ismini nakşettikten sonra, 

her farz namazın arkasından Allah c.c. ismini 66 defa zikreder ve 
sonunda aşağıda gelecek olan Kasemi 1 defa okuyup buna bir 
müddet devam ederse, Allah isminin hadimi olan melik Kehyâl 
gelip okuyanın başına bir taç giydirir. Böylece okuyan kimse 
heybetli, azametli, vakurlu ve dilemiş olduğu hayır veya şer 
amellerinde ehil olup dilediği gibi kullanır. Hatta zalim bir kimseye 
gazap ile nazar etmiş olsa anında kahreder. 
      Allah isminin üçlü vefki budur: 
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      Okunacak Kasem budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke bi hakki 
ismike yâ Allâhü yâ Hayyü yâ Kayyâmü en tahyînî hayâten 
tayyibeten eîşü bihâ alâ şâtîi bahri mehabbetike ve en telbisnî 
mehâbeten ındel avâlimil ulviyeti ve in teftah ayni kalbî ve 
basarî bi nûrike hattâ yenfetihu kalbî li telakkîl esrâri ve 
yentiku lisâni bi meknûni cevâhiril ulûmi ve en tefîdı aleyye 
min bahri feydıkel akdesi hattâ asli ilâ sâhatil lutfi ve huznî 
ehaztü latîfetü ecidü halâvetihâ eyyâmü li kâike yâ Latîfü yâ 
Latîfü yâ Latîfü Allâhümme innî eselüke bi teferruğı nesîmi 
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nesemâti nefehâti esrârike keşfi sirri ismikellezî elkaytühü li 
teklî ataşi ekbâdû erdî havsı berrike ve kâsıdî sübbûhı sirrike 
yâ men lehül ismil a'zami ve hüve a'zamü yâ men leyse lehü 
haddü ya'lem ve hüve a'lem yâ kadîmü eselüke bi sirri ismike 
ve bimâ cerâ bihi kalemüke ve bimâ elhemte bihi îsâ ibni 
meryeme ve bimâ nâceyte bihi mûsâ alâ cebelit tûri sînâ ve bi 
hakki mâ enzeltehü alâ nebiyyike muhammedin sallalâhü 
aleyhi ve sellem. En ta'cile bi necehi metâlibî ve teshîli 
meâribî ve en tekşife lî an âlemil mülki vel melekûti ve in tecrî 
murâdî fîmâ yerdîke minel kadâi ve en tekşif lî an ervâhıl 
melekûtiyyâtil hafiyyâtil müstemiddeti min sirri ismikel câmiı 
lil esmâi ves sıfâtillezî tesemmeyte bihi fî küllil luğâti ve 
sebbehat leke bihi küllil mahlûkâti yâ Allâhü yâ Allâhü yâ 
Allâhü yâ Hayyü yâ Kayyâmü yâ ni'mel Mevlâ ve yâ ni'men 
nasîri yâ Allâhü en tüsahhir lî hâdime Hâzal ismi kehyâlin 
inneke alâ külli şeyin kadîr. 
 

RAHMAN İSMİ ŞERİFİ 
      Rahman ismi şerifinin özellikleri kalpleri yumuşatmak ve her 
istediğin matlubu celb etmek içindir. 
      1. Matlubunu muhabbet ve meveddetle kendine bağlamak 
istersen: Matlubun olan kimsenin isminin harflerini hurufu mukatta 
olarak Rahman isminin harfleriyle beraber zimam satırı çıkana 
kadar teksir et. Zimam satırı haricindeki harflerin cümeli kebir 
adedini alıp, bu adetle dörtlü bir vefk yap. Yapmış olduğun vefkin 
arkasına teksir harflerini yaz. Rahman ismi şerifini vefk olunan 
adet kadar vefkin üzerine okuyup, bu vefki talip olan kimse 
üzerinde taşırsa, muhabbet ve meveddetten mutlu olacağı şeyleri 
matlubundan görür. Her arzusu yerine getirilir. 
 

      2. Heybetli olmak için: Rahman ismi şerifinin harflerini hurufu 
mukatta olarak, her satıra dört harf olmak üzere 50 defa yazdıktan 
sonra bu yazılıyı üzerinde taşıyan, herkesin gözüne heybetli 
görünür ve tam kabul görür. 
 

      3. Rahman ismi şerifinin huddamını elde etmek için: Bu ismi 
şerifin duanın icabet olmasındaki özellikleri çok meşhurdur. Bu 

ismin hadimi Tarfeyâîl (:O��� T,-�%<'2%1) hazretleridir. Bu huddamın 

emrinde beş komutan olup, her komutanın emrindede 70 sıra 
vardır. Her sıradada 70 kişi vardır. 
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      Bir kimse halvette iken her farz namazın arkasından Rahman 
ismi şerifini adedi olan 298 defa zikrederse, bu ismi şerifin hadimi 
talip olan kişiye iner ve talibin bütün ihtiyaçlarını giderir. 
 

      4. Her hangi bir dilek için: Rahman isminin şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

İyi bir günde yazıp vefki üzerine aldıktan sonra, her farz namazın 
arkasından 298 defa Rahman ismi şerifin okursa, yedi (7) gün 
tamamlandıktan sonra Allah c.c. ın izniyle o kişinin dilediği şey 
yerine gelir. 
      5. Bir kimse Rahman isminin yukarıdaki dörtlü vefkini yazıp 
vefki üzerine aldıktan sonra, her gece Rahman ismini adedi olan 
298 defa okuyup şu mübarek duayıda: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İlâhî rahmetike ve siat külli şeyin lâ 
ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîne kaddertel eşyâe ve 
ahkemtehâ bi hıkmetike ve rahimtel ıbâde bi rahmetül umûmi 
rahmetil hususı sübhâneke entellâhür rahmânür rahîmü 
ihâtati sirri imdâdiyyeti mülkike ihâtaten ebediyyeten ve 
ahadiyyeten eselüke ve etevesselü ileyke bi esmâikel hüsnâ 
en teşhednî hakâikal eşyâi ve en teveffikanî li hıfzıhâ ve entel 
hannânül mennânür rahmânü aleynâ fil ezeli vel ebedi bil 
keşfi an sirrin nefsi vel cismi ve hakîkatihâ yâ Allahü yâ 
Allahü yâ Allahü yâ maliki yevmiddîn. Sehhirlî hâdime Hâzal 
ismiş şerîfi ve müdnî bi rakîkati min rakâikıke li ahzî bihâ 
beyne ebnâü cinsî yâ Allahü yâ Rahmân. 
 

Dört (4) defa okursa o kişinini nefsi güçlenir, kalbi temizlenir ve 
duasıda Allah Teala nın izniyle kabul olur. 
 

RAHİM İSMİ ŞERİFİ 
      Rahim ismi şerifinin sayılamayacak kadar havassı celilesi olup, 
bunlardan biriside dünyada ve ahirette Allah Teala hazretlerinin 
merhametine ve şevkatine erişmek içindir. 
 

      1. Rahim ismi şerifini bir kimse her farz namazın arkasından 
258 defa okursa, Allah teala okuyan kimseyi güzel ahlakla 
rızıklandırır ve halvet ehilleri o kişiden faydalanır. Kötü ahlak sahibi 
olanlarıda islah eder. 
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      2. Bu ismi şerifi adedi olan 258 defa bir kağıt üzerine yazdıktan 
sonra, bu yazılıyı çok ağlayan ve korkan bebeğin üzerine asılırsa, 
o bebekten korku, ağlamak ve her türlü zararlar Allah Teala nın 
izniyle gider. 
 

      3. Kim! Bu ismi şerifi sürekli okumaya devam ederse, Allah 
Teala hazretleri okuyan kimseyi dünyada ve ahirette rahmetle 
muamele eder, rütbr ve şerefe ulştırır. 
 

      4. Rahîm ismi şerifinin şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

      Bir yüzük üzerine nakşettikten sonra bu yüzüğü parmağında 
taşıyan kimsenin rızkı artar. Allah Teala yaratıklarına şevkatli ve 
merhametli davranmasını sağlar. O kişiyi kötü ahlaklardan korur. 
 

      3. Kim! Bu ismi şerifi her gece adedi olan 258 defa okuyup, 
Allah Tealayı zikrederse, Allah c.c. okuyan kişiye rızık kapılarını 
açar ve her zorluğuda kolaylaştırır. 
      Bilki! Besmele-i şerifin oluşmuş olduğu harfler tekrar edilmiş 
harfleri çıkarttıktan sonra 10 adet harf kalır. O harflerde şunlardır. 
Be, Sin, Mim, Elif, Lam, He, Ha, Ra Nun ve Ye. 
      Bu harflerin her birisinin özellikleri ve Allah'tan başka kimsenin 
bilmediği ve sayılamayacak kadar birçok sırları vardır. Bunlardan 
bazılarını sana bildireceğim. 
 

BE (�) HARFİNİN ÖZELLİKLERİ 

      1. Kim! Be harfini Esma-ül hüsnadan ilk harfi Be ile başlayan 
isimlerle birlikte daire şeklinde yazar ve üzerinde taşırsa, taşıyan 
kimsenin rızkı dar ise Allah c.c. onun rızkını genişletip kolaylaştırır. 
      Örneğin: Aşağıdaki dairenin ortasına rızkın dar olan kişinin 
ismini yazar ve daireyide aşağıdaki şekilde tamamlarsın. 
      Yazılacak dairenin şekli budur: 
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      Yukarıdaki daireyi bir tabağa yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra 
bu suyu soğuk algınlığı olan bir hastaya içirilirse, hasta Allah c.c. 
ın izniyle şifa bulur. 
 

      2. Kim! Be harfini 16 defa, Besmele-i şerifi 19 defa ve şu Ayeti: 
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Bedîus semâvâti vel ardı ve izâ kadâ emran fe innemâ yekûle 
lehü kün feyekûn. 
yazıp bu yazılıyı üzerine aldıktan sonra dileği olan kişinin yanına 
giderse, Allah Teala nın izniyle dilediği şey yerine gelir. 
 

      3. Kim! Be harfini üç ayrı kağıt üzerine 16 defa yazdıktan sonra 
hergün birisinin suyunu üçgün hummalı olan hastaya içirilirse, o 
sıtmalı kimse Allah Teala nın izniyle şifa bulur. 
 

      4. Kim! Aşağıdaki hatemi bir yüzük kaşına kamer butayn 
menzilinde iken yazıp yüzüğü parmağında taşırsa, bu yüzüğü 
parmağında taşıyan kimse için tam kabul olur. 
      Yüzük kaşına yazılacak hatem budur: 
 

� 	 �  � 
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      5. Kim! Be harfi ile birlikte Be harfi ile başlayan 8 ismi ve 
Besmele-i şerifi 16 defa Cuma günü yazıp, yazdığını pazusunda 
taşırsa, Allah c.c. o kişinin sadrini açar ve uyuşukluğunu giderir. 
 

      6. Kim! Bir kimseden dileği olsa ve istediğini elde etmek isterse 
o kişinin ismini Be harfi ile karıştırıp, yazdığının üzerine 8 ismi ve 
100 defada Allah Teala nın Elberru ismi şerifini okuduktan sonra 
yazdığını üzerine alıp o kişinin yanına gider ve dileğini isterse, 
Allah c.c. ın izniyle istediğin şey yerine getirilir. 
 

SİN (�) HARFİNİNİ ÖZELLİKLERİ 

      1. Kim! Aşağıdaki hatemi bir kağıt üzerine yazdıktan sonra bu 
yazılıyı başında taşırsa, baş ağrısı veya yarım baş ağrısı Allah c.c. 
ın izniyle geçer. 
      Yazılacak Hatem budur: 
 

 
     2. Sin harfi ile başlayan Esmaül hünsadan şu iki ismi ve Ayeti: 
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Esselâm. Esserî'. Yâsîn. Vel kurânil hakîm. 
bir kağıt üzerine yazıp bu yazılıyı üzerinde taşıyan kimseye karşı 
herkesin dili bağlanır, muhabbete ve kabul edilmeye nail olur. 
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      3. Haşlanmış bir yumurta üzerine sin harfini yazdıktan sonra 
hamile olan kadın bu yumurtayı yerse, Allah Teala hazretleri o 
kadının doğumunu kolaylaştırır. 
 

      4. Bir tabağa Sin harfini yazıp yazıyı su veya mehlem ile 
sildikten sonra, bununla çıbanlar ve büyük yaralar yıkanırsa, 
yaralarla çıbanlar Allah Teala nın izniyle kurur. 
 

      5. Yukarıdaki Sin harfinin hatemini bir kağıt üzerine yazdıktan 
sonra bu hatemi vücudunda iltihaplı yaraları olan kimse taşırsa, 
Allah Teala nın izniyle iltihaplı yaraları kurur. 
 

MİM (�) HARFİNİN ÖZELLİKLERİ 

      1. Kim! Mim harfi ile beraber aşağıdaki Mim harfi ile başlayan 
isimlerin şeklini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, bu hirzi üzerinde 
taşıyan kimse ulvi ve süfli alemlerin yanında Allah Teala nın izniyle 
heybete ve kabüle nail olur. 
      Yazılacak şekil budur: 

 
 

      2. Her kim bu yukarıdaki şekli halvet odasındaki duvara resim 
edip, şu Ayeti kerimeyi: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Kulilâhümme mâlikel mülki tü'tîl 
mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tü ızzü 
men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayru inneke alâ 
külli şeyin kadîr. 
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okuyarak hergün bu şekle bakarsa, Allah Teala o kişiyi alemler 
içinde sözü geçerli kılar. 
 

ELİF (5) HARFİNİN ÖZELLİKLERİ 

      1. Her kim Elif harfini bir kağıt üzerine 1000 defa yazdıktan 
sonra zihni kapalı bir kimsenin göğsüne asarsa, Allah Teala nın 
izniyle o kişinin zihni açılır, beyninde patlamalar olur ve işittiğinide 
ezberler. 
      2. Muhabbet için Elif harfini 111 defa talip ve matlubun ismini 
de bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, talip olan kimse bu hirzi 
üzerinde taşırsa, Allah Teala matlubun kalbini muhabbet ve şevkat 
ile talibe atfeder. 
 

      3. Muhabbet ve kabül için Pazar günü birinci saat olan şems 
saatinde bir kağıt üzerine 111 defa Elif harfini yazdıktan  sonra  bu  
yazılı hirzi üzerinde taşıyan Allah c.c. ın izniyle telif, muhabbet ve 
kabül gibi çok acaip sırlar görür. 
 

      4. Her kim! Bir kağıt üzerine Evaili süver, Ayetleri ve isimleri: 
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 ��S �1�� ��i���< 
80�4 �1 	 ,���!�- �������. ����!��. A��� Ac��. 

����T��. �'�����. �%,����.�%,����. �W�����.�F��!�=.  
 

Elif elif elîf lâm mîm elîf lâm mîm elîf lâm mîm elîf lâm mîm sâd 
elîf lâm râ elîf lâm râ elîf lâm râ elîf lâm râ elîf lâm râ elîf lâm râ 
kâf hâ yâ ayîn sâd tâ hâ tâ sîn mîm tâ sîn tâ sîn mîm elîf lâm 
mîm elîf lâm mîm elîf lâm mîm elîf lâm mîm sâd hâ mîm hâ 
mîm hâ mîm ayîn sîn kâf hâ mîm hâ mîm hâ mîm hâ mîm kâf 
nûn. 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. Eve men kâne meyten feahyeynâhü ve cealnâ 
lehü nûran yemşî bihi finnâs. Hakîmü halîmü hayyü hakku 
hafîzu hamîdü hannânü mennânü hasîbü celîlü. 
 

yazdıktan sonra bu hirzi üzerinde taşırsa, onu gören kimseler 
heybetinden ürperir. O kişi herkesten kabül görür. Hatta makam ve 
mevki sahibi olur. 
 

LAM (�)HARFİNİN ÖZELLİKLERİ 

      1. Kim! Lam harfini bir kağıt üzerine 30 defa yazdıktan sonra 
yazıyı su ile silip, bu suyu hastalıklı ve avaridli (Cin tasallutlu) olan 
kimseye içirirse, Allah Teala o kişiye şifa verir. 
 

HE (��)HARFİNİN ÖZELLİKLERİ 

      1. Muhabbet için: Mavi renkli bir bez üzerine He harfini 25 defa 
yazdıktan sonra matlubunun niyetine bu fitili lambaya takıp, 
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üzerine 400 defa Allah Teala nın Hâdî (  �,�-�) ismi şerifini okuyup 

fitil yakılırsa muhabbet, atf, hidayet ve bağlılıktan Allah c.c ın izni 
ile en mükemmele ulaşılır. 

      2. Her kim Allah Teala nın Hay ( QS�-7) ismi şerifi ile birlikte he 

harfini 45 defa yazdıktan sonra, hafızası zayıf olan kimse bu yazılı 
hirzi üzerinde taşırsa, Allah Teala o kişinin hafızasını kuvvetlendirir 
ve anlayışını açar. 
 

      3. Hâdî ismi şerifinin aşağıdaki vefkini gümüş veya altından bir 
yüzük üzerine Cuma günü kamer hena menzilinde iken 
nakşettikten sonra bir Kral bu yüzüğü parmağında taşırsa, Allah 
c.c. ın izniyle çok heybetli olur. 
      Yazılcak vefk budur: 
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RA (�) HARFİNİN ÖZELLİKLERİ 

     1. Bir kağıt üzerine 200 defa ra harfini, Esmaül hüsnadan Ra 
harfi ile başlayan şu isimleri: 
 

�������0.������0.�W��+�0.���z�0.A/�0.�|
�Y�0.���S
�0.�'��D�0.  
 

Rahmân Rahîm Rakîb Raûf Rab Rezzâk Râfi' reşîd 
ve şu Ayeti kerimeyi: 
 

      �̂ �4�' 	 ����,���H2 ,�����0 �������	
 ��������	
 ��
 ������    ,�� 	 �¥.��>�& Z������0 

8'�D�0,�4���� 
 ����.  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Rabbenâ atinâ min ledünke 
rahmeten ve heyyi'lenâ min emrinâ reşedâ. 



 175 

Yazdıktan sonra bu yazı bir ticarethaneye asılırsa, o işyerinin 
müşterisi çoğalır ve her taraftan müşteriler akın eder. 
      2. Zalime baş ağrısı taslit etmek için Ra harfini şu şekil üzere: 

 
 

Zalim ve günahkar kişinin ismini anne ismiyle beraber isimlerin 
etrafınada daire şeklinde Ra harfini 200 defa Katır derisi üzerine 
yaz. Sonra bu deriyi demirci örsünün altına veya dönen değirmen 
taşının altına konulursa o zalim günahkar kişiye şiddetli bir baş 
ağrısı girer. Der konulan yerden kaldırılmadığı müddetçe baş 
ağrısı devam eder. Ancak bunu müstehak olmayan bir kimseye 
yapmaktan çekinmek ve Allah Teala dan korkmak lazımdır. 
      3. Ra harfini Allah Teala nın Rahim ismi ile beraber bir kağıt 
üzerine yazdıktan sonra, bu yazıyı üzerinde taşıyan kimsenin Allah 
c.c. bütün işlerini kolaylaştırır. 
      4. Ra harfini Allah Teala nın Rahim ismi ile beraber kurşundan 
bir levha üzerine yazdıktan sonra bu kurşun levhayı üzerinde 
taşıyan kimsede büyük bir sır görülür. O kişinin sususluğu gider, 
hatta kalp çarpıntısıda geçer. 
      5. Ra harfini Allah Teala nın Rab ismi ile beraber bir kağıt 
üzerine yazdıktan sonra bu yazılıyı bir bostanın ortasına gömülür 
ise, o bostanın ağaçları çoğalır, meyvesi ve bereketi artar. 
 

HA (�) HARFİNİN ÖZELLİKLERİ 

      1. Ha harfini hastanın ismi ile beraber Allah Teala nın Ha harfi 
ile başlayan isimlerinden şu isimleride: 
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������� ����!�� A���Ac�� �'����� ����T�� . �W����� �%,����  
 

Hakîmü halîmü hayyü hakku hafîzu hamîdü hannânü hasîbü  
 

bir kap içine yaz. Yazıyı su ve bal ile sildikten sonra bu suyu 
hastaya yedi gün müddetle içirilirse, Allah Teala nın izniyle hasta 
şifa bulur. 
      Yukarıdaki tertip üzere bir kağıt üzerine yazdıktan sonra bu 
yazılıyı sıcak günlerde yolxculuğa çıkacak olan kimse üzerinde 
taşırsa, yolculuğu boyunca Allah Teala nın izniyle hararetin elemini 
hissetmez. 
      2. bir gümüş yüzük üzerine Ha harfi yazılıp, bu yüzük bir kağıt 
üzerine mühür gibi vurulur ve o mühür kuru kakıp bozulmadığı 
müddetçe bunu üzerinde taşıyan kimsenin nefsinde evlenme 
duygusu hasıl olmaz. Özellikle halvet erbabı için çok geçerli olup, 
büyük bir sırdır. 
 

NUN (�)HARFİNİN ÖZELLİKLERİ 

1. Nun harfini bir ayna üzerine 13 defa ve şu Ayetide 1 defa: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı 
meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhu elmisbâhü fî zücâcetin 
ezzücâcetü ke ennehâ kevkebün dürriyyün yûkadü min 
şeceratin mübâraketin zeytûnetün lâ şarkıyyetin ve lâ 
ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lev lem temseshü nârun 
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nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve nûrun alâ 
nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve yadribullâhül emsâle 
linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm. 
 

Yazdıktan sonra talip olan kimse bu yazılıyı üzerinde taşırsa, 
Ruhaniler Allah c.c. ın izniyle o kişiye yönelir. 
 

      2. Nun harfini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra göz ağrısı, 
kalın bağırsak hastalığı veya iç hastalıkları olan kimse bu yazılıyı 
üzerinde taşırsa, Cenabu Hak o hastaya şifa verir. 
      3. Nun harfini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra bu yazılıyı bir 
oltaya bağlarsan, balıklar her taraftan oltaya gelir. 
      4. Nun harfini aşağıdaki şekil üzere Nur ve Nafi' isimleriyle 
beraber bir kağıt üzerine yazdıktan sonra bu yazılı para cüzdanına 
konulursa,  cüzdandan para eksilmez ve bereketi çoğalır. 
      Nun harfinin yazılacak şekli budur: 
 

 
 

YE () HARFİNİN ÖZELLİKLERİ 

      1. Ye harfini 10 defa şu iki isimle beraber Yâhin Yûhin ( �V"�#3 �V,-3) 
yazıp yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu içen kimseden şehvet 
ateşi Allahc.c. ın izniyle gider.  
      2. Ye harfini 100 defa on satır olarak, her satıra onar defa yaz. 
Sonra kağıdın üzerine Yâhin Yûhin isimlerini 1000 defa okuyup, 
yazıyı tatlı su ile sil. Kendisinde şehvet, asilik ve içki mübtelalığı 
bulunan kimseye bu su içirilirse, Allah Teala o kişiye tevbe nasip 
eder ve bu kötü alışkanlıklarından kurtulur. 
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      3. Ye harfini bir çapa üzerine yazıp bu çapa ile kuyu kazarsan, 
su süratle meydana çıkar ve o su bereketli olur. 
 

      4. Aşağıdaki Hatemi sarı ipek veya beyaz ipek üzerine güneş 
doğarken ve kamer aslan burcunda iken yaz. Yazdıktan sonra udu 
hindi, cavi ve sandal ile buhurlayarak yazmış olduğun hatemin 
üzerine şu isimleri: 
 

3G,�< _�K,�> �0�4 AM�-�� �k��Q 	 �O X�5 A/�0 �� ��� A��� 6� 
  
 

Allâhü Berrü Hakemü Rabbü Selâmü Latîfü Muızzü Nûru Hâdî 
Yâhin.  
 

1000 defa oku. Okuduktan sonra bu hatemi üzerinde taşıyan 
kimse hayır, bereket ve kolaylıklara nail olur. 
      Bu hatemi önemli bir haceti olan kimse üzerine alıp hacetine 
yönelirse, Allah c.c. ın izniyle haceti giderilir. 
      Bu hatem hasta olan uzvun üzerine asılırsa, hasta Allah Teala 
nın izniyle şifa bulur. 
      Bu hatem sihir yapılmış olan bir kimsenin üzerine asılırsa, 
sihirlinin sihri Allah c.c. izniyle bozulur. 
      Bu hatem uykusunda korkan bir kimsenin üzerine asılırsa, 
Allah Teala nın izniyle korkusu gider. 
      Bu hatem bir ticarethaneye asılırsa, o ticarethanenin müşterisi 
ve hayrı Allah Teala nın izniyle artar. 
      Bu hatem evde kalmış ve evlenememiş bir bakirenin üzerine 
takılırsa, Allah Teala nın izniyle hayırlı bir evlilik yapar. 
      Bu hatem bir odaya asılırsa, o ev hırsız ve yangından korunup, 
Allah Teala nın izniyle hayırlı ve bereketli olur. 
      Hatemin şekli budur: 
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      5. aşağıdaki vefkin ortasına talibin ismini hatemin ortasınada 
matlubun ismini yazdıktan sonra ikisinin arasına bir şeker parçası 
koyup, bunları bir sandık içine koy. Allah c.c. ın izniyle sevgi ve 
muhabbette acaip bir sır görürsün. 
      Yazılacak vefkin ve hatemin şekli budur: 
 

 
      Allah c.c. a şükreden kimselerden ol ve bunun kıymetini bil! 
 

Sayfa 91 den sayfa 118 kadar 
 

ÜSTÜN OLMAK İÇİN 
      Sayfa 121) Düşmana üstün gelmek için: Celcelutiyye 
kasidesinde geçen ve dördüncü isim olan Celcelet isminin şu beşli 
harfli vefkini: 
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yazdıktan sonra vefki üzerinde taşıyıp, Celcelet ismini çok zikir 
eden kişinin istediği her şey Allah Teala nın izniyle hasıl olur. 
Düşmanlarını kahreder ve onlara daima üstün gelir. Bu Celcelet 
isminde çok büyük sırlar vardır. 
 
 

HEYBETLİ OLMAK İÇİN 
      (Sayfa 125) İzzetli ve heybetli olmak için: Azim ismi şerifinin şu 
dokuzlu vefkini güneşin şerefinde ve saatinde Pazar günü, vefkin 
etrafınada şu beyitleri hurufu mukatta' olarak yaz: 
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                             Ehâtat binal envâru min külli cânibin 
                                  Ve heybetü mevlânel azîmü binâ alet 
      Vefkin birinci hanesinede talibin ismini yazıp, ud ve senderus 
ile buhurlayarak, Azim ismini 4000 defa, Beyitleride 40 defa oku. 
Sonra vefki üzerine alıp, vefk üzerinde iken hergün Azim ismini 
1000 defa oku. Allah Teala daimi bir izzet verip, insanların 
gözünde yüceltir ve kötülükleride gözlerden silinir. Sadık bir hal 
sahibi olup, tam bir hulusi niyet ve teveccühle birlikte, halvetlerde, 
celvetlerde melekütiyyet sırlarını müşahede eder. Onu gören 
herkes sever ve insanların gözünde yücelir. 
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(Sayfa 142) İSMİ A'ZAM IN TASARRUFU 
      İsmi A'zam ın harfleri onbir (11) adet olup, ''Miftahul esrar'' 
(Sırların anahtarı) diyede isimlendirilmiştir. 
      İsmiA'zam budur: 
 

�o���- !�� �̂  )�5 ��> 
 
 

Ehüm sakak hala'yas 
      Bu İsmi a'zamın adedi 11, 111 ve 1111 dir. Bunun Diba'-i, İsmi 
şerifi ve Muğlakı vardır. Bu üçünü kullandığın zaman Allah c.c. ın 
izniyle muradına ulaşırsın. 
      Bu ismi a'zama tasarruf etmek ve kullanmak istersen: ç 
adetten birisinin adediyle okursun. İsmi a'zamı küçük adedi 
olan onbir (11) defa okursan, ardından üç (3) defa Diba'-i, 
yetmiş (75) defada İsmi şerifi okursun. Orta adedi olan 
yüzonbir (111) defa okursan, ardından üç /3) defa Dıba'-i yüz 
(100) defada ismi şerifi okursun. Büyük adedi olan 
binyüzonbir (1111) defa okursan, ardından üç (3) defa Dıba'-i 
bin (1000) defa ismi şerifi, üç (3) defada Muğlakı okursun. 
      Diba'nın sıfatı budur: 
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Allâhümme inni eselüke bi hurmeti zâtike ve senâ-i sifâtike ve 
celâli ismike ve nuri vechike ve vâsi-u keremike ve infazi 
hukmuke ve vefâ-i ahdike en tusahhirli ruhâniyeti hâzel ismiş 
şerifi yekuni liavnen alâ kadâ-i hâceti ve icâbeti da'veti 
Allâhümme lâ tekunu li hâceti ve leke fihâ ridâen ve lenâ fiha 
salâhi illâ kadaytehâ yâ rabbel âlemine ve sallallâhu alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
      İsmi şerifin sıfatı budur: 
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Allâhümme inni eselüke yâ kecehin kehkecehin kelehicin 
mekhicin yesatâtin melihadi mehlehâi sehlemi ververetin yâ 
hüve hüve kebâseıdün sertaahin tahtayâlin mehteyulehun ve 
hüve ismikek azimul a'zamullezi izâ duaytu bihi ecibtü ve izâ 
seeltü bihi a'teytü eselüke en tusalli alâ seyyidinâ muhammed 
in ve alâ âlihi ve sahbihi ve tüsellim ve takdıye li hâceti ve 
hiye keza ve keza. 
 

  
      Muğlak ın sıfatıda budur: 
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Rabbi eselüke midâden ruhâniyyen tekavvi bihi kuvveten 
kavâyel külliyeti vel cüziyyeti hattâ akhera bi kuvvetin eşâreti 
nefsi küllü nefsin kâhiratin feyenkabidu rekâikuhâ inkibâdan 
yeskutu bihi kavâhen fela yebkâ fil kevni zürühin illâ ve nârun 
elkahri ahmedet zuhurahü yâ şedidül batşi yâ kahhâru 
eselüke bimâ ev da'tühü Azrâil min kuvveti esmâikel 
kahriyyeti fenfealet lehn nufüs bil kahriyyeti en teksüveni 
hazes sirri fi hazihis sâate hattâ üleyyine bihi külle sa'bin ve 
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üzille bihi külli cebbârin anidin bi hakki ismikel a'zamüllezi iza 
duaytü bihi ecibtü ve izâ seeltü bihi a'taytü inneke ala külli 
şeyin kadir. 
      Bu İsmi a'zamın sayılamayacak kadar faydası ve özellikleri 
olup, bazıları şunlardır. 
 

      1. Herhangi bir murat ve dileğinin olmasını isteyen bir kimse, 
bu ismi a'zamı 1111 defa okursa, en kısa zamanda istediğine 
ulaşır. Başladığı her iş başarıyla sonuçlanır. Herkes tarafından 
sevilir, kolaylıkla bol rızka ulaşır. Heybet, hürmet ve saygıya ulaşır. 
İsmi a'zamı 1111 defa okuduktan sonra şu duayı: 
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Allâhümme inni eselüke bi hurmeti zâtike ve senâ-i sifâtike ve 
celâli ismike ve nuri vechike ve vâsi-u keremike ve azimu 
hikmike ve nufüzü hukmuke ve vefâ-i ahdike en tusahhirli 
ruhâniyeti hâzel ismiş şerifi yücibü da'veti ve yakdu havaici 
ve yütiuni fima üridü mimma leke fihi ridaveliye fihi salahu ya 
halikul ervahı inneke ala külli şeyin kadir. Ve sallallâhu alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
21 defa okursun. Veya bir (1) de on (10), on (10) da ve her yüz 
(100) defada bu duayı bir kez veyahutta her okumanın sonunda bir 
(1) kez okursun. 
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      2. Herhangi bir hacet için ismi a'zamı 1111 defa okuyup, bir (1) 
de onbir (11) de ve her yüz (100) defanın başında şu duayı: 
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Biehmestatişin sayehtatişin mekastatişin yemhaktatişin 
kaylemtatişin akseytatişin ha'haktatişin lehaatatişin 
selsahtatişin heskeltatişin ecibu ya huddame hazihil esma-i 
vefalu keza ve keza barakallahü fiküm ve aleyküm.okursanü  
 

okursan, istemiş olduğun hacetin Allah c.c. ın izniyle yerine gelir. 
 

      3. İsmi a'zam ile bir kimseye irsali hatif göndermek istersen: 
Yedi gece müddetle hergece ismi a'zamı bin (1000) defa okur ve 
her yüz (100) defanın başında şu duayı bir (1) defa: 
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Aksemtü aleyküm ya huddame hazihil hurufiş şerifeti en 
teteveccehü fi misali ve sıfati ila fülan ibni fülanete ve 
tezkürüne lehü haceti ve hiye keza ve keza. 
 

ud ve mastaki buhurlarını yakarak oku. Okuduktan sonra sekizinci 
gece ismi a'zamı ve bu duayı beyaz bir kağıt üzerine yazıp, 
yazdığını başının altına koyup yatarsan, o kişinin başına gelenleri 
Allah Teala nın izniyle görürsün. 
 

      4. Bu ismi a'zam ile düşmanını yenmek istersen: Onbir (11) 
defa İsmi a'zamı, üç (3) defa Diba'-i ve yetmişbeş (75) defada İsmi 
şerifi okursan, düşmanını yener ve üstün gelirsin. 
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      5. Bu ismi a'zamı düşmanının yüzüne 11 defa, diba'-i 3 defa, 
ismi şerifide 75 defa okursan, Allah Teala nın izniyle düşmanını 
yenerek kahredersin. 
 

      6. Bu ismi a'zamı bir avuç toprak üzerine ismi a'zamı, 11 defa, 
diba'-i 3 defa, ismi şerifide 75 defa okuduktan sonra, saldıran bir 
ordunun üzerine bu toprağı serpersen, düşman ordusu bozulup 
dağılır. 
 

      7. Bu ismi a'zamı 11 gün her farz namazın arkasından ismi 
azamı, 11 defa, diba'-i 3 defa, ismi şerifide 75 defa kast ettiğin 
düşmanının niyetine okursan, Allah Teala hazretlerinin izniyle, 
düşmanına çok büyük zararlar verdirirsin. 
 

      8. Peygamber efendimiz hazreti Muhammed (s.a.v.) i 
rüyasında görmek için, ismi azamı 11 defa, diba'-i 3 defa, ismi 
şerifi 75 defa ve aşağıda gelecek olan duayıda 7 defa oku. 
Okuduktan sonra sağ yanı üzerine ve kıbleye karşı yatıp uyursa, 
Allah c.c. ın izniyle Peygamber efendimizi rüyasında görür. 
 

      9. Çok mühim bir işini halledemeyen ve bu işinde zorlanıp, 
işinin olması niyetiyle iki rekat hacet namazı  kılıp, 3 ihlas, 1 Fatiha 
ve Aşağıda gelecek olan duayı okuduktan sonra 1111 defa ismi 
a'zamı, 3 defa diba'-i, 1000 defa ismi şerifi, 3 defada muğlağı 
okuyup hacetini söylerse Allah c.c. ın izniyle hacetine ulaşır. 
 

      10. Yol kesicilerin, hırsızların şerrinden emin olmak ve güzel 
bir yolculuk yapmak isteyen kimse, iki rekat hacet namazı kılıp 
namazdan sonra, 1111 defa ismi a'zamı, 3 defa diba'-i 1000 defa 
ismi şerifi, 3 defa muğlağı ve 1 defada aşağıdaki duayı okuyup 
yola çıkarsa, güzel bir yolculuk yapıp sağ salim Allah Teala nın 
izniyle evine döner. 

      11.Birbirine dargın olan iki kişiyi barıştırmak istersen: İki rekat 
hacet namazı kılıp namazdan sonra, 1111 defa ismi a'zamı, 3 defa 
diba'-i, 1000 defa ismi şerifi, 3 defa muğlağı ve 11 defada 
aşağıdaki duayı okuduktan sonra dersen: 
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Akadtü el sinetiküm an bizi-il kavlive eydiyeküm an fi'lis su-e 
ve kulubeküm an ıdmaril ezi ve elkaytü beynekümül ülfeti vel 
meveddeti. 
dargın olan o iki kişi Allah Teala nın izniyle barışırlar. 
 

      12. Bu ismi a'zamın aşağıda gelecek olan vefkini, vefkin 
etrafınada aşağıdaki duayı yazdıktan sonra, bunu üzerinde taşıyan 
kimseye sihir tesir etmez. Hatta insan, cin, hayvan, hevam ve 
bütün kötülüklerden emin olur. 
 

      13. Bu ismi a'zamın vefkini ve vefkin etrafınada aşağıdaki 
duayı yazdıktan sonra, yazdığını para cüzdanına koyup cüzdanı 
devamlı üzerinde taşırsan, Allah Teala nın izniyle hiçbir zaman 
parasız kalmaz ve paranda bereketlenir. 
 

      14. Bu ismi a'zamın vefkini, vefkin etrafınada aşağıdaki duayı 
yazdıktan sonra, yazdığını hububatın içine koyarsan o mahsül 
kurtlanmaz, haşerat zarar veremez ve her türlü kötülüklerden Allah 
Teala nın izniyle kurtulur. 
 

      15. Bu ismi a'zamın vefkini, vefkin etrafınada aşağıdaki duayı 
yaz. Yazdığını ekili tarlanın veya bahçenin ortasına gömersen, 
Allah Teala nın izniyle, o yerin mahsülü veya meyvesi bereketlenir. 
 

      16. Bu ismi a'zamın vefkini, vefkin etrafınada aşağıdaki duayı 
yazdıktan sonra, yazdığını eve asarsan, o eve ne hırsız, ne zalim, 
nede hasetçiler, Allah c.c. ın izniyle giremez. 
      İsmi a'zamın onbirli (11) Vefki budur: 
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      Duanın sıfatıda budur: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ 
Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Allâhümme inni 
eselüke bi elfi uluhiyyetike Ya Allah ve bi hâ-il hidâyeti Yâ 
Hâdi ve bi mimil mülki Yâ Melik ve bi sinis selâmeti Yâ Selâm 
ve bi Kâfil kahri Yâ Kahhâr Ve bi kâfil kifayeti Yâ Kâfi ve bi hâil 
hilmi Yâ Halim ve bi lâmil lutfi Yâ Lâtif ve bi aynil ilmi Yâ Alim 
ve bi yâil yümni Yâ Zelmen ve bi Sâdis samedâniyyeti Yâ 
Samed Yâ Allah Yâ Vâhid Yâ Ahad Yâ Kâfi Yâ Kefil ente ilâhe 
men fis semâvâti ve men fil ardı ve entel hadi Ya Hadi ihdini 
ila seva-is sebil Ya Mu'min Ya Muheymun Ya Selâm sellimni 
min âfâtid dünyâ vel âhirati Yâ Kâhiru akhir aduvvi vecalni k 
Yâ Kâfi hiran ğayra makhuran ve ekfini şerra mâ kadaytü Yâ 
Kerim Yâ Kefil Yâ Kâfi ikfinâis su-e bimâ şi'te ve keyfe şi'te 
inneke alâ mâ teşâ-u kadir. Yâ Halimu Yâ Alimu Yâ Latifu ultif 
bi fil umuri ve allimni min ledünke ilmen tenfeuni bihi fid 
dünyâ vel âhiratu va'fu anni Yâ Allah Yâ Hâdi Yâ Melik Yâ 
Selâm Yâ Kâhir Yâ Kâfi Yâ Halim Yâ Latif Yâ Alim Yâ samed 
velhamdü lillahi rabbil âlemin. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ 
Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
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(Sayfa 143) HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 
      (sayfa 143) Her türlü istekler için: Herhangi bir günün birinci 
saatinde şu hatemi: 

 
 

ve hatemin etrafınada şu beyitleri beş defa yaz: 
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                             Ve hallisnî min külli hevlin ve şiddetin 
                                  Fe ente recâül âlemîne ve lev tağat. 
Yazdıktan sonra Ud ile buhurlayarak, yazdığın beyti 1000 defa oku 
Sonra bu hatemi üzerine alıp, herhangi bir zalim veya cebbarın 
yanına girersen, istediğin hacet yerine getirilir ve o zalim cebbar 
dan kesinlikle sana zarar gelmez. 
 
 

(Sayfa 164) MUHABBET İÇİN 
      Celbi muhabbet için: Sure-i Nas ı 1000 defa oku. Ama her 100 
defanın sonunda yedi (7) defa: 
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Erşin erşin karşin karşin ezreşin ezreşin keykemûşin 
keykemûşin mahtâtûşin mahtâtûşin nemûhin nemûhin ecib yâ 
vesvâs ve ente yâ hannâs vefalû kezâ ve kezâ bi hakki kâf hâ 
yâ ayîn sâd hâ mîm ayîn sîn kâf ve bi hakki âhiyyen 
şerâhiyyen edûnâyi esbâûtin âli şeddâyi ve innehü le kasem- 
ün lev ta'lemûne azîm. Elvâhan elvâhan elacele elacele 
essâate essâate 
 

okursan, seni mutlu edecek şeyi görürsün. 
 

(sayfa 169-170) KURANİ KERİM İN DÖRTLÜ VEFKİ 
      Her türlü istekler için Kuran'i Kerim'in şu dörtlü vefkini:  

 
 

vefkin etrafınada şu dört beyti yaz: 
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                             Bimâ fî kitâbillâhi min külli sûratin  
                             Ve âyâti sümmel hurûfe teazzamet 
                                  Seeltüke bil kurâni vel kütübi küllihâ 
                                  Bi esmâikel âliyeti bi âyâtin fussilet 
                             Deavtüke yâ rabbâhü hakan ve inenî 
                             Tevesseltü bil âyâti ceman bimâ havet 
                                  Bi sirri hurûfin ev da!ati fî azîmetî  
                                  Alevte bi nûril ismi ver rûhu kad alet 
      Yazdıktan sonra vefki üzerine alıp istediğin hacete yöneldiğin 
zaman, çok büyük sırlara nail olur ve her istediğin şey Allah Teala 
nın izniyle yerine gelir. 
      Dertli ve üzüntülü olan bir kimse bu vefki üzerinde taşırsa, 
üzüntüsü giderek, kalbi feraha kavuşur. 
      Doğumda güçlük çeken bir kadının üzerine bu Kuran'i Kerim'in 
vefki asılırsa, çok kolay doğum yapar. 
      Bu Kuran'i Kerim'in vefki bir ticaret haneye asılırsa, o ticaret 
hanede bol kazanç ve bereket hasıl olur. 
      Kuran'i Kerim'in bu dörtlü vefki üzerinde iken bir hakimin 
karşısına çıkılırsa, hakim o kişiye saygı ve hürmet gösterir. 
      Kuran'i Kerim'in bu dörtlü vefkinin sayılamayacak kadar sırları 
ve faydaları çoktur. Nasıl öyle olmasınki! Vasf edenlerin vasf 
edemediği ve ariflerin etrafında akıllarının durduğu yüce Kuran'i 
Kerim'in sırrı vardır. 
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ARZ ETMEK 
      (Sayfa 177) Şu duayı bir kağıt üzerine yaz: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ 
Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Minel abdiz 
zelîli iler rabbil celîli rabbi innî messeniyed duru ve ente yâ 
erhamer râhimîn. Allâhümme bi hakki Muhammedin ve âlihi 
beytihit tâhirîne akdı hâcetî ve hiye kezâ ve kezâ betadin 
zehecin vâhın. (Hatem) Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammed 
in ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
yazdıktan sonra şöyle diyerek: 
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Yâ melekel bahri izâ teme matlûbî ve hüve kezâ ve kezâ atîke 
bi rağîfi îşin. 
Yazdığın kağıdı denize bırakırsın. Eğer kağıt bıraktığın gibi kalırsa, 
istemiş olduğun hacet olacaktır. Eğer kağıt ters dönerse, istemiş 
olduğun hacet olmayacaktır. Bunu üçe kadar dener ve üçündede 
ters dönmezse, istediğin hacet olacaktur 
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 (Sayfa 217) ESMAÜL HÜSNA NIN VEFKİ 
      (Sayfa 217) Çok mühim bir dileği olan ve bu dileğinin yerine 
gelmesini isteyen kimse Esmâ-ül Hüsnâ yı 1000 defa okuyup, her 
100 defa nın başında şu daveti 10 defa okuyarak 1000 adedi 
tamamladıktan sonra dileğini söylerse, icabeti anında Allah'ın 
izniyle olur. 
      Her 100 defanın başında 10 defa okunacak davet budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Seyidî edhılnî fî riyâdı esmâike vel 
bâbillezî lâ yahcibü bi nûrin ve lâ bi zulmeti ve lâ bi şeyin 
minhü ve lâ bi şeyin hâricün anhü etliku yedî kavâyi fî neylin 
nı'meti ve erzuknî zevka külle mezûkın hattâ ekûne leke fîke 
ve ekûni fîhi leke mübtehicen bi halâvetin zâlike minke inneke 
latîfün atûfün rahîmün raûfün kerîmün. Mâ yeftehullâhü lin 
nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ mümsik felâ 
mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Ve sallalâhü 
alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

      Esmâ-ül Hüsnâ yı okurken, her okumanın başında ''Eselüke yâ 

men'' ('6-?,-3 -@*J%W'D%5) dersin. 
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      6. Herhangi bir dileğinin yerine gelmesini isteyen kimse, önce 
güzelce temizlenip abdest aldıktan sonra Allah rizası için iki rekat 
hacet namazı kılsın. Namazdan sonra Esmâ-ül Hüsnâ nın vefkini 
iyi bir vakitte ve güzel bir koku ile yazsın. Yazdıktan sonra 100 
defa istiğfar ve hazreti Muhammed s.a.v. e istediği kadar salavati 
şerife getirsin. Salavattan sonra Esmâ-ül Hüsnâ yı Yâ nidası ile 99 
defa okuyup, her okumanın sonundada dileğini söylesin. Esmâ-ül 
Hüsnâ yı 99 defa okuduktan sonra, yine salavati şerife getirsin. 
Amelini tamamladıktan sonra yazdığın vefki üzerinde taşırsan, 
Allah Teala en kısa zamanda dilediğin şeyi yerine getirir ve sende 
olacak olan acaiplikleri görürsün. 
      Esmâ-ül Hüsnâ nın yazılacak mübarek vefki budur: 

 
      Bu vefk bütün güzellikleri kendinde toplayan parlayan bir nur 
olup, sırlarında okyanusudur. Allah Teal nın 99 ismine içerik olup, 
peygamberimiz hazreti Muhammed s.a.v. in imside dahildir. 
Kuturları ve idla-ları eşittir. Her dıl'ın ve satırın adedi 3394 tür. 
Sadece altıncı satırı bir eksik, yedinci satırıda bir fazladır. 
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(sayfa 218) ELAZÎZ İSMİ ŞERİFİ 
      İzzetli ve heybetli olmak için, Azîz isminin şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

yazıp üzerine aldıktan sonra her farz namazın ardından 41defa Yâ 
Azîz ismi şerifini okuyup, 3 defada şu mübarek duayı okursun. 
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Rabbi evfiknî mevkıfel ızzi vel kemâli vel behcetil celâl. Hattâ 
lâ ecide zerreten ve lâ dekîkaten illâ vekad ğaşîhâ min ızzike 
mâ yemna'hâ minez zilli li ğayrik. Hattâ üşâhide zülle min 
sivâyi li ızzetî beke müeyyiden bi rakîkatin miner ru'bi yahdau 
lî bihâ külle şeytânin merîdin ve cebbârin anîd. Ve übkıye alâ 
züllil ubûdiyeti fil ızzi bekâen yebsut lisânil i'tirâfi ve yakbidu 
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lisâned da'vâ inneke entel azîzil cebbâril mütekebbiril kahhâr. 
Ve kulil hamdülillâhillezî lem yettehız veleden ve lem yekün 
lehü şerîkün fil mülki ve lem yekün lehü veliyyün minez zilli ve 
kebbirhü tekbîrâ. 
 
 

(Sayfa 231) KAÇAN VEYA KAYBOLAN KİŞİ İÇİN 
      Kaybolan veya kaçan bir kimseyi geri getirtmek için şu vefki: 
 

 
 

Vefkin etrafınada şu Ayet ve beyitleri: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. innehü alâ racıhi le kâdir. Ve Yâ 
câmiu icma'lil makâside küllehâ ve sâira hâcetî bismike 
cema'tü. 
      Vefkin vasat (Orta) hanesinede kayıp olan veya kaçan kişinin 
ismini yazdıktan sonra, vefki kaçan veya kaybolan kişinin çıktığı 
yere koyup, vefkin etrafına yazdığın Ayetle beyiti 1000 defa oku. 
Allah c.c. ın izniyle o kişi geri döner. 
 

(Sayfa 237) HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 
      İşlerinde başarılı olmak ve bütün hastalıklardan da Allah'ın 
izniyle şifa bulmak için, İhlas suresinin aşağıdaki sekizli hatemini 
misk, zaferan ve gülsuyu ile Perşembe günü birinci saat olan 
müşteri saatinde yaz. Allah rizası için iki rekat hacet namazı kıl. 
Birinci rekatta Fatiha ile İnşirah, ikinci rekatta Fatiha ile Nasr 
surelerini oku. Namazdan sonra Allah Teala hazretlerine 313 defa 
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tevbe istiğfar et. 313 defa salavati şerife getirip, 1002 defa İhlas 
suresini oku. Her 100 defanın başında da bir defa: 
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Ecib yâ Rukyâîl ve yâ Cebrâîl ve yâ Mîkâîl ve yâ İsrâfîl ve yâ 
Anyâîl ve yâ Semsemâîl ve yâ Kesfeyâîl ve sâıdûnî bi bülûğu 
maksadî ve müntehâ emelî bi hakkil melikil hakkil celîl. Ve 
seyyidinâ Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Ellezî 
atâhül vahyi vet tenzîl. 
Bu kasemi okursun. Amelini tamamladıktan sonra hatemi üzerinde 
taşırsın. Bu ameli yapan kimse büyük bir sırra nail olur ve her 
işinde başarılı olup, bütün hastalıklardanda Allah Teala nın izniyle 
şifa bulur. 
      İhlas suresinin sekizli hatemi budur: 
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(Sayfa 240) İHLÂS SURESİNİN HAVASSI 
      Kim! Şu iki beyti: 
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                        Ve yâ Rabbi bil ihlâsi hallis kulûbenâ 
                   Mineş şirki vel ısyâni hakkan tehallesat 
 

      Her farz namazın arkasından dört (4) defa okumaya devam 
ederse, Salihler ve felah ehlinden olur. Okuyan kişi evliya ve arifler 
rütbesine ulaşır. Çünkü bu iki mübarek beyitte İhlâs suresinin sırrı 
vardır. 
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İHLÂS SURESİNİN HUDDAMINI ELDE ETMEK 
      İhlâs suresinin huddamı olan Abdulvâhid'i elde etmek için: 
Elbise ve bedenini temizledikten sonra temiz bir mekana çekilerek, 
Salı günü başlamak şartıyla oruçlu ve riyazatlı olarak üç gece 
halvette, her gece yukarıdaki beyitlerle birlikte İhlâs suresini 1002 
defa, 21 defada aşağıdaki davet duasını oku. Üçüncü gece olan 
Cuma geceside okuduktan sonra, bu surenin hadimi olan 
Abdulvâhid gelip sana selam verir. Sen onun selamını aldıktan 
sonra onu yüceltirsin. Çünkü o yüce bir melek olup şanıda yücedir. 
Ondan istemiş olduğun her şeyi yapacaktır. Okurken cavi ve 
lübani zeker buhurlarını yakarsın. 
      Yirmibir defa okunacak davet duası budur: 
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İHLÂS SURESİNİN HALVETİ 
      Bazı alimler İhlâs suresi hakkında güzel bir halvet şekli tarif 
etmişlerdir. Bunun için: Perşembe gününden başlayarak oruçlu ve 
riyazatlı olarak 15 gün halvete gir. Her farz namazın arkasından 
İhlâs suresini Peygamber efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. e 
salavat ile 1000 defa oku. Her 100 defanın sonunda aşağıdaki 
daveti 1 defa oku. Halvetin sonu olan 15. günün Cuma gecesi 
yanına 3 kişi girer. Yüzleri ay gibi güzeldir. Sana selam verip 
kendilerini tanıtırlar. Sen onların selamını aldıktan sonra sana ne 
isteiğini sorarlar. Onlara şöyle dersin. ''Sizleri ne zaman çağırırsam 
yanıma gelin ve Allah c.c. yanında kötü olmayan isteklerimi yerine 
getirin''. Sana şöyle hitap ederler. ''Senin davetine icabet ettik, 
ama senin şu anlaşmaya uyman gerekir. Bu günden sonra ne 
soğan ne de sarımsak yiyeceksin. Bir günah işlemeyecek yalan 
söylemeyecek ve sürekli olarak Perşembe günleri, haram olan bir 
güne denk gelmediği sürece oruçlu olacaksın. Sürekli olarak 
Cuma ve Cumartesi günleri kabirleri ziyaret edip, İhlâs suresini 11 
defa okuduktan sonra sevabını ölülere bağışlayacaksın.'' Söylemiş 
oldukları şartları kabül et. O zaman seninle tokalaşıp arkadaş ve 
dost olurlar. Onlara şöyle dersin: ''Sizlere ulaşabileceğim bir işaret 
veriniz!'' O anda her birisi kendi ismini söyler ve şöyle derler. İhlâs 
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suresini bir defa oku ve Ey fülan gel dersen hemen gelirim. Sana 
üç sır verirler. Birincisi Tayyıl ard için, ikincisi yemede ve içmede, 
üçüncüsüde hazineleri açıp, malları celb etmekte kullanmak için. 
Bu üç sırra iyi sahip ol ve Allah Teala ya hamdet. 

      İhlâs suresinin daveti budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bihi nesteînü allâhümme innî 
eselüke yâ rabbi bi kâfil kudreti vel ihâtati ve bi lâmil levhi vel 
lutfi ve behâil hetbeti vel hidâyeti ve bi vâvil vahdâniyeti vel 
vasli en tecale lî kudreten ve ihâtati vel hidâyeti mühtediyen 
yâ hâdî limen şi'te hidâyetehü entel hâdî limen istehdâke yâ 
men tenezzehü an cemîıl cihâti vet ta'tîlâti vet tağayyarâti vel 
havâdîsi vel karîni ven nazîri veş şerîki ved dadi ven neddi vel 
aksâmi vel adedi ves sâhibeti vel veledikul hü vallâhü ahad. Fî 
deymûmiyyeti mülkihil kadîmi min ğayri tahvîlin ve lâ zevâlin 
ve lâ tecesümin allâhümme innî eselüke bi vâvil vahdâniyyetil 
vâhidiyyeti bi elfil ma'tûfillezî hüve aslü enşeetid devriyyeti ve 
bi hâil hayâtil ezeliyyeti ve bi dâlid devâmil ebediyeti min 
ğayri hasrin ve vikkatin ve adedin ve lâ sâhibetin ve lâ veledin 
entellâhül vâhidül ahadül ferdüs samedü. Allâhümmec alnî 
vâhiden minel ahâdi ve ferden minel efrâdi ve meddinî bi 
neşeyi min neşeti rûhâniyyetil elifil ma'tûfil lezî hüve aslin 
neşetid devriyyeti hattâ ehûdu bi avni zâlike bi hâril 
mukarribînel efrâdi ve ahyâ nefsî bi nefhatin hakîmetin min 
nefhâtike ve rûhâniyyeti mümiddetin lî bi azîmil imdâdi hattâ 
ekûne raciyyen min ehlis seâdeti vel irşâdi vâcihan beyne 
ıbâdike ilâ yevmil mîâdi Allâhüs samed allâhümme innî 
eselüke bi sâdis sıdki ves sabri ve mîmil meliki vel mecdi ve 
bi yâil yakazati vel yakîni en tecalenî allâhümme sâdikan 
sadûkan sıddikan mâliken melîken mümecciden nâhidan bil 
yakazati mu'tekidan bil yakîni memdûden min azîmi keremike 
bi sıddiki min melâiketike ve fethan min ındike esteînü bihi alâ 
islâhi hâlîd dünyâ vel âhirati vecalhü avnen lî alâ mâ ürîdü 
min ğayri âbikin bi makarrihi ilel ebede yâ men lem yelid ve 
lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ahad. Allâhümme ekfinî 
bi kâfi kifâyetike hattâ lâ eltecîü ilâ ehadin min halkike ve 
nevvirnî bi nûran nûrâniyyeti zâtike hattâ efûze bi dıyâil fevzi 
ven necâti beyne ıbâdekel mukarrabîne inneke alâ külli şeyin 
kadîrun ve bil icâbeti cedirun yâ erhamer râhimîn. 
      En sonunda şu zecri azimi okursun: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhil melikil allâmil musavviri 
cemîıl enâmil azîmi şe'nühü elkaviyyü sultânühül mucîbü 
limen deâhül vâhidil ahadil ferdis samedillezi lem yelid ve lem 
yûled ve lem yekün lehü küfüven ahad. Ecib yâ abdulvâhid ve 
ente yâ abdussamedü ve ente yâ abdurrahmânü billezî 
halakaküm ve sivâküm vefalû mâ âmiruküm bihi min külli mâ 
yerdâ allâhi elvâhan elacele essâate. 
 

İHLÂS SURESİNİN KASEMİ 
       Bazı ailmlerden zikredilen, çok güzel bir hizmet olan Hevteriye 
diye isimlendirilen ve meşhur bir yöntem olan bu kasem İhlâs sure 
sine ait sırlardandır.  
      Hevteriye kasemi budur: 
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Behûterin behûterin kûşin kûşin kûşin kûşin nefahın nefahın 
etâ etâ ecib yâ seyyid etâ vefalû kezâ ve kezâ bi hakki Kul 
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hüvallâhü ehad. Allâhüs samed. lem yelid ve lem yûled ve lem 
yekün lehü küfüven ehad. 
      Hevteriye Kasemine tasarruf etmek istersen: Üç gün riyazatlı 
ve oruçlu olarak Hevteriye kasemini sabah, öğle, ikindi ve akşam 
namazlarından sonra 200 defa, yatsı namazından sonrada 202 
defa oku. Üç günü bu tertip üzere tamamladıktan sonra Hevteriye 
kasemini kullanma hakkına sahip olursun. 
 

      1. Bir kimseyi kendine muhabbetle heyecanlandırmak istersen: 
Pişmemiş çömlek parçası üzerine cavi ve kündür buhurlarını 
tüttürerek Hevteriye kasemini yaz. Sonra çömlek parçasını ateşe 
koyup, Hevteriye kasemini 1002 defa okursan, matlubun seri bir 
şekilde yanına gelir. Gecikmesi ancak yol mesafesi kadar olur. 
 

      2. Kayıp olan bir kimseyi celb etmek istersen: Beyaz kağıttan o 
şahsın şeklini çizip şeklin göğsüne kasemi, şeklin başınada kayıp 
olan kişinin ismini yaz. Yazdıktan sonra şekli nar dalına asıp 
kündür ve cavi buhurlarını tüttürerek kasemi üzerine 1002 defa 
oku. Daha sonra şekli rüzgara karşı havaya asarsan, kayıp olan 
kimse en kısa zamanda gelir. 
 

      3. Bir kimseyi sara etmek istersen: Sara etmek istediğin kişinin 
avucuna şu Echezetın hatemini: 
 

 �   

�  ��  
  
 5  

 

İsmleride parmaklarına yaz. Sonra kasemi adetsiz olarak sara 
olana kadar okursan, o kişi sara olur. 
      Yahut sara etmek istediğin kişinin avucuna kasemi yazıp o kişi 
sara olana kadar kasemi üzerine okursan, o kişi sara olur.  
 

      4. Bir zalimi cezalandırmak istersen: Arabi ayın son Salı günü 
kırmızı renkli bir kağıt alıp kağıdı mür ve hantit ile buhurladıktan 
sonra aşağıda gelecek olan isimlerin beşli vefkini kağıdın üzerine 
yazıp, kasemi üzerine 501 defa oku. Yarım ratıl (390 gr.) kadar bir 
et kes ve kağıdı etin içine koyduktan sonra eti diküp havaya 
astıktan sonra üzerine kasemi 501 defa oku. O et kurudukça zalim 
kimse hastalanır. 
      Şayet okumada ve yazmada şu Ayeti kerimeyi: 
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Feesâbehâ i'sârun fîhi nârun fahterakat. 
eklersen, o kimseyi sıtma tutar. Allah Teala dan kork! Bunu şeriata 
uygun olarak müstehaka layık olana yap. 
 

      5. Seri bir şekilde birini celb etmek istersen: İsimleri matlubun 
vücuduna temas etmiş elbise parçasına Cuma, Cumartesi veya 
Pazar gecesi yaz. Yazdığın parçayı fitil haline getirip, bir lambaya 
zeytin yağı koy ve fitili lambaya tak. Fitili yak ve fitil yanarken 
kasemi 1002 defa okursan, matlubun seri bir şekilde yanına gelir. 
 

      6. Bir kimseye İrsali hatif göndermek istersen: Perşembe günü 
oruçlu olarak aşağıda gelecek olan isimlerin beşli vefkini bir kağıt 
üzerine yazdıktan sonra  yazdığını bir dala asıp, yatsı namazından 
sonra kasemi buhur tüttürerek 1002 defa veya vefk dönene kadar 
oku. Vefk döndüğü an dilediğin şey Allah c.c. ın izniyle olmuştur. 
Huddam matlubuna giderek onun işini bitirir. 
     Bahsi konu olan isimlerin beşli vefki budur: 
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(Sayfa 253) YEDİ HARFİN SIRRI 
      (Sayfa 253) Fatiha suresinde olmayan bu yedi harfin kadri celil 
olup şanıda yücedir. Bu yedi harfin bazıları hayra bazılarıda şerre 
delalet eder. 

      Fe (� ) harfi: Bu harf kuru sıcak olup, tabiatı ateştir. Bu harfin 

menzili ise Eklil dir. Bu harfin ruhaniyeti genelde hayır amellerinde 
kullanılır. Ruhaniyeti belli değildir. Bu harfle dünyadaki Salih (iyi) 
ameller için amel edersen Allah c.c. ın izniyle felaha kavuşursun. 

      Cim ( �) harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili 

ise Süreyya dır. Cim harfinin ruhaniyeti ileri gelen insanların 
arasında olmak, büyük insanların, dünya erbabının ve kalem 
ehillerinin arasına girmek için kullanılır. 

      Şın (� ) harfi: Bu harf kuru sıcak olup tabiatı ateştir. Menzili 

ise Belde dir. Şın harfinin ruhaniyeti karışık olup, dünya işlerinin 
hiç birisine yaramaz.  

      Se ( �) harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili 

ise Sa'dil beli' dir. Se harfinin ruhaniyetinin tabiatı mu'tedil (Orta 
halli) olup, bütün hayır amellerinde münasiptir. 

      Zı ( /) harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili 

ise Feraul muahhir dir. Bu harfin ruhaniyetinin tabiatı mümtezic 
olup sebebler ve denemelere mani olur. 

      Hı ( �) harfi: Bu harf nemli soğuk olup tabiatı sudur. Menzili ise 

Sa'dil suud tur. Bu harfin ruhaniyetinin tabiatı mu'tedil (Orta halli) 
dir. Said olup bütün hayr amellerinde yardımcı olur. 

      Ze ( 
) harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili 

ise Zera'dır. Ze harfinin ruhaniyeti hastalıkların defi' meleküt 
(Ruhlar alemi) ün fethi, bütün hayır ve şer amellerde kullanılır. 
      Bu yedi harf yedi isimde toplanmıştır. İsimlerde şunlardır: 
 

���;�Y  ?9���I  ?9�R m  ?h��, v  ?0���D  ?0,���=  ?K�� S 
 

        Zekiyyün    Habirün   Zahirün    Sabitün     Şekürün    Cebbarün  Ferdün 
      Bu yedi isim Arapça olup, bu isimlerin her birinin Süryanice 
olarak karşılığı, her bir isme ait günü, gezegeni, tılsımı, ardi 
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yardımcısı, ulvi meleği ve buhuru vardır. Cetvelde şu tertip üzere 
toplanmıştır. Cetvel budur. 
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      Her harfe ait yedili hatem olup, o hatemlerde şöyledir: 
          Fe harfinin yedili hatemi:              Cim harfinin yedili hatemi: 
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Şin harfinin yedili hatemi:                    Se harfinin yedili hatemi: 
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       Zı harfinin yedili hatemi:                      Hı harfinin yedili hatemi: 
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      Ze harfinin yedili hatemi: 
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      Bilki! Fe (�) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
 

�", S    ���L, S�B,�* S    �K� S    �c�	, S    �F 
 

                Fettah          Ferd       Falık          Faıl            Fatır 
ismi şeriflerinini sırrı vardır. 

      Cim (�) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
 

�K
��=    �0,���=    F����=    ����,�=    F��!�=  
 

             Cevvad      Cebbar      Cemil          Cami'         Celil 
ismi şeriflerinini sırrı vardır. 

      Şin (�) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
 

�0���D    ���;,�D    �'��R�D  
 

                               Şekür           Şakir            Şehid 
ismi şeriflerinini sırrı vardır. 

      Se (�) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
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                               Varis              Bais            Sabit 
ismi şeriflerinini sırrı vardır. 

      Zı (/) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
 

����T��    �9�R m    ���>, m  
 

                                 Hafiz             Zahir         Zahir 
ismi şeriflerinini sırrı vardır. 

      Hı (�) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
 

�|#X�I    �c�	,�I     �9���I 
 

                                Hallak          Halik             Habir 
ismi şeriflerinini sırrı vardır. 

      Ze (
) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
 

�M�-��    �M<�M�"    A��;�Y  
                                    Muiz        Aziz         Zekiyyü 
ismi şeriflerinini sırrı vardır. 
      Bu harflerde insan oğlunun dilemiş olduğu hayır veya şer olsun 
dilediği herşey vardır. İstediğin her şey senin ameline münasip 
olan her şeyi yaparsın. Çünkü her sırrın ona layık bir ameli vardır. 
Kim! Bunu bilip onunla talep ederse, Allah Teala hazretleri o kişiye 
talep ettiği şeyi kolaylaştırır. Sen münasebetlerine çok dikkat et. 
Çok yüce olan bu harflerin tasrif latiflerindendir.  
      Ameline layık olan harfi alır ve bu harfin yedili vefkini yazdıktan 
sonra buhurunu tüttürerek, üzerine aşağıda gelecek olan Azimeti 
okursan, seni mutlu edecek şeyi görürsün. Amelin Allah c.c. ın 
izniyle başarılı olur. 
      Yedi harfin Azimeti budur: 
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Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahül vahidül ahadül 
ferdüs samedüllezi lem yelid ve lem yüled ve lem yekün lehü 
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küfüven ahad. La ilahe illallahül celilül cebbarüllezi hükmühü 
mada ala tarikil ecbari la yüselü amma yefalü ve hüm yüselün 
La ilahe illallahülş şekürüş şehidül alimü bi zavahiril umuri ve 
bi vatiniha. Ya'lemü yelicü fil ardı ve ma yahricü minha ve ma 
yenzilü mines sema-i ve ya'rucü fiha ve hüver rahimül ğafur. 
La ilahe illallahüs sabitül baisül varisüllezi yerci-u ileyhil 
umuru küllühü ve bi fenel ekvanive men fiha ve yünadi. 
Limenil mülkül yevm. Felem yecibühü ehadün feyecibü 
nefsehü bi nefsihi feyekulü. Lillahil vahidil kahhar. Fekülli 
men lehü da'vetün fi emrin batinin ev zahirin kale ev kesura 
raci-un ileyh. La ilahe illallahüz zahirul batınul muhtassu bir 
rahmeti vel efdali müdebbirul ekvani bi hikmetih. La ilahe 
illallahül habirul muttali-u ala hafayel melükü vel melekütü 
alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel hakimül habir. La ilahe 
illallahüz zekiyyul azizül ğalibüllezi la yağlibühü ğalibün vala 
yencü mink ada-eti haribün ve hüvel vahidül kahhar. Ecibü 
eyyetühel ervahır ruhaniyyetil müvekkilüne vi hidmeti hazihil 
ahrafü ve tevekkelü b ikada-i havaici ve nifazi ma rabbi bil 
kuvvetilleti emedde kümullahü ecib ya eba abdullahil müzhibü 
bi yahin yahin ve bil melikil ğalibü emruhu aleyke rukyail. ecib 
ya mürreh bi samin samin ve bil melikil ğalibü emruhu aleyke 
Cebrail. Ecib ya eba muhrizil ahmeru bi demlihin demlihin ve 
bil melikil ğalibü emruhu aleyke semsemail. Ecib ya bürkan bi 
telmihin telmihin ve bil melikil ğalibü emruhu aleyke Mikail. 
Ecib ya şemhureş bi celcemişin celcemişin ve bil melikil 
ğalibü emruhu aleyke sarfeyail. Ecib ya ebal hasani zevbaatü 
bi nuhin nuhin azizü azizün ve bil melikil ğalibü emruhu 
aleyke anyail. Ecib ya eba nuh meymun bi ezeliyyin ezeliyyin 
ezrarin ezrarin ve bil melikil ğalibü emruhu aleyke kesfeyail. 
Ecibu eyyetühel mülüküs sebatü ve tevekkelü bi kada-i 
havaici ve nifazi ma rabbi bi hakki min emruhu beynel kafi ven 
nun ve bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim. 
Elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate barakallahü 
fiküm ve aleyküm. 
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(Sayfa 256) TAHATİLİ SEBA NIN HAVASSI CELİLESİ 
      Yedi isim olan bu Süryanice isimlere Tahatili seba denir. Bu 
isimlerin gizli sırları ve özellikleri vardır. Bu Tahatili seba kapalı 
olan sırdandır. Tahatili sebanın çok büyük bir sırrı olup, bu sırrı 
çözmeye kimsenin gücü yetmez. Bu isimleri kullandığın müddetçe 
diğer bilgilerede ihtiyacın olmaz. 
      Her ismin başından bir harf alınarak, zimamı olan sekizinci 
isim Limukfencil ile birlikte okunursa, okuyan kimse askerleri ve 
gemileri durdurur. Zalim ve cebbarları bozguna uğratır. Kralların 
karşısında korkusuzca durur. Cin ve şeytan yakmadada bu 
mübarek isimlerin çok büyük etkisi vardır.  
      Allah Teala hazretlerinin sana takdir etmiş olduğu şeylere razı 
olursan, dilediğin her şeyde hayır veya şer olsun muradına 
ulaşırsın. Allah Teala bizlere bununla menfaatini ve bereketini 
versin. Bunun değerini yalnız bu ilmin erbabı bilir. Sen! Bunun 
sırrını iyi anla. 
      Tehatıli seba ile herhangi arabi ayın son Çarşamba günü, 
Kamer de İkizler burcunda iken yaparsın. 
      Tahatili seba isimleri budur:  
 

�F��Q�R Q#!�	  �F��Q�� Q�R + �F��QR Q�R�� �F��Q�� Q�R S  �FP��Q�Q�R�R�4 
�F��Q�Q�R�U 	 �F��Q�Q�R�R�=  

Liltahtıl Mehtahtıl Kahtaytıl Fehtaytıl Nehhattıl Cehhattıl 
Lahhattıl. 
      Sekizinci isim bu isimlerin baş harflerinden oluşan ve zimamı 
olan: 
 

�F�J�� T�)���	  
Limukfencil  ismidir. 

      1. Ruhani şahısları görmek ve onlarla konuşmak istersen: 
Gusül abdesti alıp, temiz,bir mekanda yetmiş (70) günlük bir 
halvete gir. iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra, her farz 
namazın ardından Tahatili seba yı yetmiş (70) defa okuyup, yetmiş 
günü tamamla. Yetmişbirinci gün bir Akbaba kalbine Esma-i seba 
yı yazdıktan sonra kalbi güzelce yakıp, iyice dövdükten sonra 
sürme gibi yap. Bu yaptığını altın miliyle gözüne sürme olarak çek. 
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Etrafındaki ruhani şahışları açıkça görürsün. Dilemiş olduğun 
herhangi birşeyi onlardan istersen, onlar senin istediğini seri bir 
şekilde yerine getirirler. Dünya ile ilgili haberlerdende seni 
bilgilendirirler. 
 

      2. Define ve hazinelerdeki tılsımı bozmak veya tılsımlı suyu ve 
başka manileri iptal etmek istersen: Sekiz adet taş, saksı parçası, 
deri, lüle taşı, çanak parçası, altın, gümüş, bakır, kurşun, kalay, 
kağıt veya buna benzer bir şey üzerine Tahatili sebayı hurufu 
mukatta’ olarak yaz. (Her parça üzerine bir isim) Yazdıktan sonra 
tılsımlı mekanda yürümeye başla. Mekanda biraz yürü ve birinci 
ismi önüne at. Biraz daha yürü ikinci ismi önüne at. Böylece yavaş 
yavaş yürü ve altıncı ismi tılsımlı suyun olduğu yere at. Ama 
yedinci ve sekizinci ismi sol elinde tutarak mümkün olduğunca 
elinden bırakma. Eğer bırakırsan huddamlardan zarar görürsün. 
Böylece o mekandaki maniler veya tılsımlı su iptal olur. İşin 
bittikten sonra, isimleri attığın yerden almak mümkünse, yedinci ve 
sekizinci isimleri sol elinde tutarak, sağ elinle attığın isimleri al. 
Attığın isimleri geri almak mümkün değilse orada kalsın. O iki ismi 
elinde muhafaza et. Müvekkiller mekan ve mevzilerine dönerler. 
      Şayet yanındaki arkadaşların sana bir zarar vermeyi veya seni 
öldürmek isterlerse, sekizinci ismi sol elinden sağ eline alır ve 
şöyle dersin: 
 

      �/,���� 
 ��4���" ��4�7�TP�*���
 �C,���5 $�
 �G�̀ P�> �O
�'�I,�<
 ������ !�" ,�RE)����*  

 

Ya huddame hazihil esma-i ihtefüzuni an uyuni bi hakkiha 
aleyküm.  
(Ey bu ismin hizmetçileri! Beni arkadaşlarımın gözlerinden 
gizleyiniz). Böylece arkadaşlarının gözlerinden gizlenir, Allah 
Teala nın izniyle korunursun. 
 

      3. Tılsımlı suyu iptal etmek istersen: Tahatili seba yı taş, 
yaprak veya kağıt üzerine ayrı ayrı yaz. Yazdıktan sonra tılsımlı su 
olan mekana gelir, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ismi 
mekanın dört köşesine koyarsın. Geriye kalan üç ismi de tılsımlı 
olan suya atarsan, su kaybolur. İşin bittikten sonra, suya attığın o 
üç ismi sudan çıkar. Yoksa su oradan tekrar fışkırarak geri döner. 
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      Eğer o mekanda zararlı bir şey olursa, mumdan bir suret yap 
ve suretin elinede bir kılıç veya mızrak yaptıktan sonra, suretin 
üzerine Esma-i sebayı nakşet. O sureti oraya takdim et. Tılsım 
Allah c.c. ın izniyle iptal olur. 
 

      4. Yedi adet ufak taş alıp, her taşın üzerine Tahatili sebayı 
birer defa okuduktan sonra, taşları sağına, soluna, arkana ve 
önüne atarsan, düşmanlarının gözlerinden Allah c.c. ın izniyle 
gizlenirsin. 
 

5. Tılsımlı olan mekanda ateş ve dumanı iptal etmek istersen: Bir 
miktar ateş alıp, ateşin üzerine tayyib bir buhur atarak, Esma-i 
seba yı okursun. Daha sonra Esma-i sebayı bir tabağa yazıp, 
yazıyı su ile sildikten sonra, azar azar yürüyerek, suyu o mekana 
serp. Ateş ve duman o mekanda iptal olur. 
 

      6. Tılsımlı mekanda çirkin ve vahşi suretler (Yılan, Akrep, 
Aslan, Katır ve yırtıcı hayvanlar gibi) karşına çıkarsa, o hayvanın 
şeklini mumdan yaparsın. Yapmış olduğun suretin üzerine Esma-i 
sebayı nakşedip, şekli buhurlarsın. O şekli tılsımlı mekana 
atarsan, tılsım Allah c.c. ın izniyle batıl olur. 
 

      7. Tılsımlı mekana girdiğin zaman kapı üzerine kapanırsa, 
Esma-i sebayı kapının üzerine yazarsan, tılsım iptal olur ve kapı 
açılır. Veyahut birinci ismi eşik altına, ikinci, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci isimleri mekanın dört köşesine, altıncı ismi ise mekanın 
ortasına koyarsın. Yedinci ismide sol elinde tutarsan, Allah Teala 
nın izniyle bütün maniler, tılsımlar ve hareketler iptal olur. 
 

      8. Tılsımlı suyu iptal etmek için: Esma-i sebayı herhangi bir 
şey (Deri, kağıt, kurşun ve benzeri) üzerine ayrı ayrı yaz. Tılsımlı 
mekana geldikten sonra ağır ağır yürüyerek birinci ve ikinci ismi 
sağ tarafına, üçüncü ismi sol tarafına, dördüncü ismi arkana, 
beşinci ismi önüne, altıncı ismi mekanın ortasına, yedinci ismi 
mekanın kapısının yanına, sekizinci ismi ise tılsımlı suya at. Çünkü 
sekizinci isim suyu iptal içindir. Ama sekizinci isimle beraber şu 
Ayeti Kerime leri yazarsın: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ve yürsile aleyha husbanen mines 
sema-i fetusbiha saiden zeleka. Ev yüsbiha maüha ğavran 
felen testetıa lehü taleba. Ve yeselüneke anil cibali fekul 
yensifüha rabbi nesfa. Feyezeruha kaan safsafa. La tera fiha 
ıvecen ve la emta. Ve inna zehabin bihi le kadirun. Cebbarun 
fekale ya rabbi biyüsrin yübsirun ğavran yübsirun kema 
yübsirul bahri li musa ibni imran ve kema yübsirul ürdüne li 
isa ibni meryem aleyhisselam. Senestedricühüm min haysü la 
ya’lemün. 
      Böylece su durur ve tılsım iptal olur. Veyahut sekizinci isimle 
beraber şu Ayeti Kerime yi: 
 

 ���;6C,�� �t���� 
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Bismillahirrahmanirrahim. Kul eraeytüm in esbeha maüküm 
ğavran femen ye’tiküm bimain muın. 
Bir çanak üzerine yazıp suya atarsan, suyun yardımcısı mahfolur. 
ve su durur. 
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      9. Başkalarına zarar vermek maksadı ile bir araya gelen 
zalimleri tefrik, buğuz ve evini harap etmek için: Kamer toprak 
burcunda iken Esma-i sebayı dilediğin kişinin annesi ismi ile 
beraber toprak harflerinide bir kağıt üzerine yazıp, sarımsak, kibrit 
ve sabır ile buhurladıktan sonra, dilediğin kişinin eşiğine yazdığın 
kağıdı göm. O kişiler en kısa zamanda kavga ederek ayrılırlar. 
Haneleri harap olur ve hiçbir zamanda bir araya gelemezler. 
 

      10. Kamer ateş burcunda iken Esma-i sebayı, matlubun ismini 
ve ateş harflerini bir saksı parçası üzerine yaz. Yazdıktan sonra 
saksı parçasını lüban ile buhurlayıp, devamlı yanan bir ateş altına 
göm. Azimet olarak Esma-i sebayı okursan, matlubun çok şiddetli 
bir şekilde ateşlenip, senin bulunduğun mekana gelir. 
 

       11. Kamer hava-i burcunda iken Esma-i  sebayı bir kağıt  
üzerine, matlubun annesi ismi ile beraber hava-i harfleride yazıp, 
güzel kokulu bir buhur ile buhurladıktan sonra rüzgara karşı as. 
Azimet olarak Esma-i sebayı okursan, matlubunu celb ve tehdim 
etmiş olursun. Matlubunda duramayıp Allah c.c. ın izniyle senin 
yanına gelir. 
 

      12. Kamer su burcunda iken Esma-i sebayı, matlubun annesi 
ismi ile beraber su harflerinide bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan 
sonra kağıdı güzel kokulu bir buhur ile buhurlayıp, yazıyı su ile 
sildikten sonra bu suyu matlubuna içirirsen, matlubun büyük bir 
muhabbetle sana bağlanır. 
 

      13. Şiddetli bir muhabbetle heyecanlandırarak matlubunu 
yanına getirtmek istersen: Yedinci ismi Cuma günü Zühre saatinde 
yaz. Talip olan kişi bu ismi üzerine alsın. Daha sonra kalan altı 
ismi mürekkebi olmayan bir kalem veya iğne ile tatlı bir şey 
üzerine yaz. Bu tatlıyı matluba yedirirsen, matlup talibe hizmet 
eder, her zaman yanında olur ve kesinlikle talibin yanından 
ayrılmaz.  
 

      14. Güvercin yuvalarından birini iptal edip diğerine gelmelerini 
ve yerleşmelerini istersen: Yedinci ismi yaz ve gelmelerini istediğin 
yuvanın içine koy. Daha sonra kalan altı ismi yazıp, boş kalmasını 
istediğin yuvaya koyarsan, güvercinler o yuvadan çıkıp, yedinci 
isim yazılı yuvaya gelirler. Çünkü altıncı isim yedinci isme hizmet 
eder ve her halükarda ona tabidir. 
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      15. Dönen değirmeni, dönen su dolabını veya buna benzer 
dönen herhangi  birşeyi  durdurmak  istersen: Kamer toprak ve  
dönen bir burçta iken, yedinci ismi yazdıktan sonra,dönen 
değirmene, dönen su dolabına veya durdurmak istediğin dönen 
herhangi birşeye koyarsan, o anda durur. 
 

      16. Bineklerden herhangi birini durdurmak istersen: Esma-i 
sitteyi bir kağıt üzerine yazıp, durutacağın bineğe görülmeyecek 
bir şekilde koy. Daha sonra yedinci ismi başka bir kağıt üzerine 
yazıp, bunuda üzerine al. O binek seni almadan gidemez. Gitmiş 
olsa bile en kısa zamanda geriye döner. 
       17. Zina eden ve günah işleyen bir erkeği zina ettiği kadına 
karşı bağlamak istersen: Yedi renk ipek ip al. Kamer Oğlak veya 
Balık burcunda iken, arabi ayın son Cumartesi günü ve zühal 
saatinde yedi renk yedi renk ipek ipleri bir araya getirip yedi 
düğüm at. Her düğümü atarken Esma-i sebayı yedi defa oku ve 
her düğümü attığındada şöyle dersin: 
 

 ��4 X�S �h����  ��4 X�S ���� S ���"  ��4 X�S ����
 �% X�S �� ; b �y�' )�"  

 

Akadtü fülan ibni fülaneh an ferci fülanete binti fülaneh: 
      Okumayı tamamladıktan sonra, bu ipi bir sümüklü böceğin 
kabuğu içine koyup, ağzını zift veya balmumu ile tıka. Bu kabuğu 
eski ve sahibi bilinmez bir kabre göm ama kabrin yerini unutma! 
Çözeceğin zaman bu ipi kabirden çıkarıp düğümlerini çözersen, o 
kişi kurtulur. Kabrin yerini unutursan, bağlı olan kişiye sekizinci 
ismi yedi gün aç karınla suyunu içirirsen, o kişinin bağı çözülür. 
 

      18. Doğum şiddetli ve zor olup, doğumu kolaylaştırmak 
istersen: Sekizinci ismi yazıp, doğumda zorlanan kadına suyunu 
içirirsen, Allah c.c. ın izniyle hemen doğum yapar. 
      19. Düşük yapan kadın için: Esma-i sebayı yedi ayrı kağıda 
misk ve zaferan ile (Her kağıda bir isim) yaz. Hergün sabah bir 
ismi aç karınla içsin. Başlangıç birinci isim ve birinci gün olan 
Pazar günü olup, yedi gün devam etsin. Daha sonra sekizinci gün 
olan Pazar günü Esma-i sebayı yazıp, bunun suyu ile kadın 
yıkansın. Tekrar bir daha Esma-i sebayı yazıp, bu isimleri kadın 
üzerinde taşırsa, Allah Teala nın izniyle bir daha düşük yapmaz. 
 

      20. Şerrinden korktuğun bir kimsenin yanına varmak zorunda 
kalsan, misk ve zaferan ile sekizinci ismi beyaz bir kağıt üzerine 
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yazıp şapkanın altına koy. Daha sonra kalan altı ismi sağ avucuna 
yazıp, korktuğun kişinin yanına girersen, onun şerrinden emin 
olursun. Hatta o kişi sana büyük hürmet gösterir. 
 

      21. Dişi Katır ın karın ağrısını gidermek istersen: Sekizinci ismi 
dişi Katırın dört ayağının tırnaklarına yazarsan, Allah Teala nın 
izniyle karın ağrısı geçer ve iyileşir. 
 

      22. Bir kimseyi kendine kabul ettirip heyecanlandırmak ve 
sana karşı dilini bağlamak istersen: Esma-i sebayı bir kağıt 
üzerine Kamer hava-i bir burçta iken matlubunun ismi ile yaz. Bu 
yazdığını havaya asarsan, matlubun çok şiddetli bir şekilde 
muhabbet eder. 
 

      23. Nazar olmuş kimse için, Esma-i sebayı su üzerine oku ve 
suyu nazar olan  kişiye içir. Daha sonra yedi karış uzunluğunda  
keten olan bir ip alıp, Esma-i sebayı bir defa ipin üzerine oku ve ipi 
o kişinin üzerinde bir defa çevir. Aynı ameli altı defa tekrar et. Yedi 
defa okuyup çevirdikten sonra, o kişinin sağ omuzundan, sağ eline 
kadar ölç. Aynı şekilde sol omuzundan sol eline kadar ölç. Eğer ip 
iki tarafındada aynı gelirse, o kişide nazar yoktur. Eğer ip uzarsa, 
nazar değiren onu seven birisidir. Eğer ip kısalırsa, onu sevmeyen 
kötü gözlü birinin nazarı değmiştir. Bu işlemi ip normal olana kadar 
devam edersin. Ama sen o kişinin etrafında ipi çevirirken sakın ipi 
yere koyma! Amelini tamamladıktan sonra ipi dürer ve nazarı olan 
kişinin üzerine asarsan, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

      24. Büyük çıbanları gidermek için: Sekizinci ismi çıbanın 
etrafına yazarsan, Allah c.c. ın izniyle çıbanlar kaybolur. Vücutta 
şişlikler varsa, sekizinci ismi bir tabağa yazıp, yazıyı yağ ile 
sildikten sonra bu yağ çıbanlara sürülürse, AllahTeala nın izniyle 
şifa bulur. 
      25. Karın ağrısı için sekizinci ismi avucuna yaz ve aç karınla 
yazıyı yalarsan, Allah c.c. ın izniyle karın ağrısı geçer. 
 

      26. Yedinci ismi, Cumartesi günü güneş doğarken, beyaz bir 
kağıt üzerine yaz. Yazdıktan sonra kağıdı mumlayıp, dilinin altına 
koy ve dilediğin hakimin, ileri gelen nüfuslu birinin veya korktuğun 
kişinin karşısına geçersen, o kişinin Allah Teala nın izniyle sana 
karşı dili bağlanır ve senin hakkında güzel sözler söyler. 
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      27. Bağlı birini çözmek veya sihirli olan birinin sihrini iptal 
etmek istersen: Birinci ve sekizinci ismi yedi adet kağıt üzerine 
yaz. 
Yazdıktan sonra, bağlı olan kişinin altında şöyle diyerek: 
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Ya huddame hazel ismi hallu zekere fülan ibni fülaneh an ferci 
fülanete binti fülaneh. 
kağıtları ardı ardına yakarsan, o kişinin bağı çözülür. 
      Veya sihirli kimse için olursa, şöyle diyerek: 
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Ya huddame hazel ismi hallul eshari an fülan ev fülanete. 
kağıtları ardı ardına yakarsan, o kişinin sihri iptal olur. 
 

      28. Bir insanı veya bir hayvanı nazardan korumak istersen: 
Pamuk tan bir ip parçası al ve bedenine göre (O kişinin veya 
hayvanın) ipi ölç. Ölçtükten sonra yedinci ismi yedi defa okur ve 
şöyle dersin: 
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Ya huddame hazel ismi israfü ma bi hazihil cüsseti minel ayn. 
Kişi veya hayvan Allah c.c. ın izniyle nazardan emin olur. 
 

      29. Bir kimsenin seni sevmesini istiyorsan, matlubunda başka 
bir ülkede ise ve matlubun olan kişinin yanına gelmesini istiyorsan: 
dördüncü, beşinci ve sekizinci isimleri zeytin yaprağına yazıp, 
yaprakları cebinde taşı. O kişi seni hayal edemeyeceğin bir şekilde 
sever ve yanına gelir. 
 

      30. Müşterileri celb etmek istersen: Esma-i sebayı çamurdan 
yapıl mış ve kurumuş yedi levha üzerine yaz. Yazdıktan sonra 
işyerine veya müşterilerin gelmesini istediğin herhangi bir yere 
gömersen, müşteriler Allah c.c. ın izniyle her taraftan  akın eder. 
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      31. Zarar veren zararlı kuşları ve hayvanları ekili olan tarlaya 
zarar vermelerini önlemek ve uzak tutmak için: Birinci, dördüncü, 
yedinci ve sekizinci isimleri dört adet çanak parçası üzerine yazıp, 
tarlanın dört tarafına gömersen, onlar o tarlaya giremez ve zararda 
veremez. 
 

      32. Zalim erkek veya günahkar bir kadından kan akıtmak 
istersen: Birinci ve beşinci ismi yedi adet Difle yaprağı üzerine 
yazıp, yaprak ların üzerine yetmiş (70) defa Esma-i sebayı oku. 
Daha sonra bu yaprakları suyun aktığı yerin altına gömersen, 
zalimden kan akmaya başlar. Bozmak istediğin zaman sekizinci 
ismi o kişinin alnına yaz ve suyun altından yaprakları çıkarıp, 
yazıları su ile silersen, o zalimden o durum gider. 
      33. Sekizinci ismi şu Ayeti Kerime ile birlikte: 
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Limukfencil. Kanü kalilen nimel leyli ma yehceun. 
Bin (1000) defa oku ve her yüz defanın başında şöyle dersin: 
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Kezalike la yehceu fülan ibni fülaneh hatta ye’ti ila fülanete 
binti fülaneh hadıan taian dahıkan müstebşira. 
Matlubun seni çok sever ve seni görünce heyecanlanır.  
      EyTalip! Yapacağın her ameli iyi düşün, yapacağın amelin 
şartlara uygun olduğunda ve tasrifte (kullanmak) onların usülüne 
uyarsan, bütün amellerin sahih olur.  
      Esma-i sebanın şartı, isimler şu harflerle yazılır: 
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      34. Müşteri celbi için: Yedinci ve sekizinci ismi kurşun bir levha 
üzerine demirden bir mil ile nakşet. Tüccar olan kimse bu levhayı 
boynunda taşır ise, bütün müşteriler oraya celb olur. Sahihtir. 
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      35. İptali sihir için: Henüz meyveye oturmamış hurma 
ağacından bir dal al. Bu dalın üzerine Esma-i sebayı yazdıktan 
sonra, bu dal ile pişmemiş çömlek parçası üzerine Esma-i sebayı 
yaz. Yazdığını su ile silip, bu suyu sihirli olan kişiye içirirsen, Allah 
c.c. ın izniyle sihri iptal olur. 
 

      36. İnsanlara zulüm ve eziyet eden bir zalime göz ağrısı taslit 
etmek istersen: Esma-i sebayı yedi adet Difle yaprağına, (her 
yaprağa bir isim) arabi ayın son cumartesi günü ve zühal saatinde 
yaz. Yazdıktan sonra, bu yaprakları dumanı tüten bir bacaya as. O 
zalim kişinin gözleri ağrıdan yanmaya başlar. 
 

      37. İki kişiyi birbirine buğuz ettirerek ayırmak istersen: Yedinci 
ismi ters olarak bir kağıt üzerine yaz. Tefrik ve buğuz için 
huddamını görevlendirip, yazdığın kağıdı bir şişe içine koy ve 
şişenin ağzını zift ile kapat. Erkekler hamamı çok sıcak iken şişeyi 
hamamın ocağına göm. Eğer kadın için yaparsan, kadınlar 
hamamının ocağına gömersin. Tesir çok çabuk ve keskin olur. 
 

      38. Kan akıtmak için: Birinci ve ikinci ismi pişmemiş çömlek 
parça sı üzerine Salı günü merih saatinde yazdıktan sonra, 
üzerine Esma-i sebayı yirmibir (21) defa oku. Daha sonra doğuya 
akan bir nehre gömersen dilediğin şey olur. 
 

      39. Kötü ve günahkar olan bir kadından kan akıtmak istersen: 
Yedinci ismi merih saatinde Salı günü, Kamerin nuru az iken ve 
Kamer su burcunda olduğu bir vakitte, kurşundan bir levha üzerine 
demirden bir kalem ile nakşet. Bu levha yanında hazır olsun. Ne 
zaman kötü bir kadından kan akıtmak istersen, levhanın üzerine 
kötü kadının ismini yazıp, levhayı o kadının yoluna gömersen, kanı 
akmaya başlar. O levhayı kaldırmadıkça, o kadının kanı kesilmez. 
 

      40. İnsanlara zulüm eden bir zalimi hastalandırmak istersen: 
Sekiz inci ismi hiç meyve vermemiş, yeşil hurma dalına bir bıçak 
ile zühal saatinde ve ayın son Cumartesi günü nakşet. Ondan 
sonra unutulmuş ve eski bir kabre göm. Zalim olan kişi hastalanır. 
 

      41. Bir kimseyi hastalandırmak istersen:Birinci, beşinci ve 
sekizinci isimleri iki dirhem ağırlığındaki bakır bir levha üzerine 
Salı günü güneş batarken yaz. Yazdıktan sonra levhanın üzerine 
Esma-i sebanın Azimetini yetmiş (70) defa okuyup, bu isimlerin 
huddamını hastalandırmak için tevkil ederek şöyle: 
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Ya huddame hazihil esma-i bi temridı fülan 
dedikten sonra, levhayı kuvvetli ve sıcak bir ateşin içine koyarsan, 
dilediğin şey olur. 
 

      42. Evlenememiş veya sihirle kısmeti bağlanmış olan bir kızı 
evlen dirmek istersen: Esma-i sebayı yedi adet kağıda tek tek yaz. 
Her gün güneş doğarken bir ismi suyla ezip, bu suyu aç karınla 
içsin. Sekizinci gün Esma-i sebayı bir kağıda yazıp, bu hirzi kız 
üzerinde taşır. Esma-i seba bir daha yazılıp, kız bununla gusül 
ederse, kırk güne değin, Rabbimiz onu bilmediği yerden nasibi ile 
rızıklandırır. Bu mesele sahih olup mücerrebdir. 
      43. Herhangi bir dilek için sekizinci ismi avucunun içine yaz. 
Daha sonra ihtiyacını gidermek istediğin kişi ile tokalaşırsan, 
hacetin Allah c.c. ın izniyle yerine gelir. 
 

      44. Suçsuz yere hapse düşmüş bir kimseyi hapisten kurtarmak 
istersen: Sekizinci ismi bir kağıda, altıncı ismide ayrı bir kağıda 
yaz. Mahkumun yanına git ve iki kağıdıda ona ver. Mahkumun 
yanından ayrılırken, altıncı ismin yazılı olduğu kağıdı geri alıp, 
sekizinci isim yazılı kağıt onda kalsın. Sekizinci isim yazılı olan 
kağıdı mahkum üzerinde taşırsa, en kısa zamanda hapisten çıkar. 
      45. Dargın olan karı kocayı barıştırmak için: Altıncı ismi 
yenecek bir şey üzerine yaz ve bunu erkeğe yedir. Yedinci ismide 
kadına yedirirsen, Allah c.c. ın izniyle karı koca barışır. 
      46. İnek, Keçi, Koyun ve Deve gibi hayvanların sütünün 
çoğalması için, sekizinci ismi memenin üzerine yazarsan, Allah 
Teala nın izni ile süt çoğalır. Bu sekizinci ismin özelliğindendir.  
 

      47. Ağrı, sızı, kulunç, şakak, göz, diş, baş, yarım baş, darb, 
ağırlık ve bütün ağrılar için: Sekizinci ismi hurufu mukatta olarak, 
bir tahta parçası üzerine bıçak ile nakşettikten sonra hastaya 
tahtayı hafifçe vurki ağrısı tutsun. Hastaya ağrıyan yerini 
parmağınla tutmasını söyle. Birinci harfe çiviyi koyup, yedi defa 
Esma-i sebayı oku ve hafifçe çiviyi çak. Eğer ağrı geçmedi ise, 
ikinci harfe geç ve Esma-i sebayı yedi defa okuyup, çiviyi hafifçe 
çak. Böylece ağrı geçene kadar harften harfe geçersin. Hangi 
harfte ağrı geçerse, çiviyi sonuna kadar o harfe çakarsan, Allah 
c.c. ın izniyle ağrı geçer. 
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      48. Bir mekandan sinek ve uçucuları def etmek için: Dördüncü, 
yedinci ve sekizinci isimleri dört parça çanak üzerine yazdıktan 
sonra, mekanın dört köşesine gömersen, Allah c.c. ın izniyle sinek 
ve uçucular o mekandan uzaklaşır. 
 

      49. Kendi öz çocuğunu istemeyen veya arkadaşlarına uyup, 
kötü işler işleyen kadını islah etmek istersen: Esma-i sebayı misk 
ve zaferan ile temiz bir tabağa yazıp, yazıyı su ile sil. Pazar günü 
başlayıp, yedi gün o suyu kötü kadına içir. Daha sonra Esma-i 
sebayı bir kağıda yazıp, kağıdı kadın üzerinde taşırsa, Allah c.c. 
ona şifa verir, kötü arkadaşlarından uzaklaştırır. Kadından korku, 
endişe ve kötü meyiller yok olur. Bir dahada geri dönmez ve Allah 
c.c. ın izniyle selamete erip, islah olur. 
      50. Geceleri korkan çocuk için: Esma-i sebayı bir kağıt üzerine 
yazıp, yazıyı su ile imha ettikten sonra, bu suyu gece gündüz 
korkan çocuğa içirirsen, çocuk bir daha korkmaz. Esma-i sebayı 
bir daha yazıp çocuk bu hirzi üzerinde taşırsa, ebediyyen ağlamaz 
ve korkmaz.  
 

      52. İnsanlardan uzak bir mekanda, Cuma günü birinci saat 
olan Zühre saatinde, Kamer de dolunay halinde iken, yedinci ismi 
bir kağıt üzerine yaz. Yazdığını su ile silip bu suyu matlubuna içir. 
Daha sonra Esma-i sebayı yazıp, bunuda su veya yemeğinde 
yedirirsen, matlubun senden bir an bile olsa ayrılmaz. Sahih olup, 
defalarca tecrübe edilmiştir. 
 

      53. Erkekliği  bağlanmış  kimseyi  çözmek  istersen:  Sekizinci 
ismi Misk ve zaferan ile yazıp, yazıyı su il sil. Erkekliği bağlanmış 
olan kimse, o suyu aç karınla yedi gün içerse, Allah c.c. ın izniyle 
bağı çözülür ve karısıyla birleşir. 
 

      54. Karı koca arasında muhabbet için: Yedinci ismi arabi ayın 
ilk Cuma günü birinci saat olan Zühre saatinde yaz. Yazdığını su 
ile silip, bu suyu kadına içir. Daha sonra Esma-i sebayı bir kağıt 
üzerine yazıp, su ile yazıyı bozduktan sonra, bunun suyunu karı 
kocaya içirirsen, kadın eşini büyük bir aşkla sever ve hürmet eder. 
Bu mesele sahih (doğru) olup, defalarca tecrübe edilmiştir. 
 

      55. Kayıp olan bir kimseyi celb etmek istersen: Cuma günü 
Zühre saatinde yedinci ismi bir tabağa yaz. Talip olan kişi bunu 
üzerinde taşısın. Geriye kalan altı ismi aynı gün merih saatinde 
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kayıp olan kişinin annesi ismiyle, talibinde annesi ismiyle beraber 
şu tevkili : 
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Tevekkelü ya huddame hazihil esma-i bi celbi fülan ibni fülane 
ila fülanete binti fülanete bi hakki hazihil esma-i. 
      Yazdıktan sonra, bu kağıdı havaya asarsan, kayıp olan kişi 
çok seri bir şekilde, Allah c.c. ın izniyle evine döner. 
 

      56. Kada-i hacet için: Esma-i sebayı oku ve makam sahibi 
veyabüyüklerin yanına girersen, dilediğin şey her ne ise, Allah c.c. 
ın izniyle neticelenir. 
 

      57. Kimsenin yapamadığı tılsımlı suyu yok etmek istersen: 
Allah c.c. rizası için üç (3) gün riyazatlı olarak oruç tut. Üçüncü 
günün birinci saatinde kurşun bir levha üzerine birinci, üçüncü ve 
sekizinci isimleri nakşet. Nakş ettikten sonra, levhanın üzerine 
Esma-i seba’nın Azimetini yedi (7) defa oku ve o levhayı suya at. 
Bir saat kadar oradan uzaklaş. Döndüğünde, Allah c.c. izniyle su 
dan eser kalmadığını görürsün. 
      58. Bir kimsenin aklını almak istersen: Birinci ve dördüncü ismi 
avucuna yazıp, herhangi bir nehrin, kaynağın veya kuyunun 
yanına gel. Üç gün her farz namazın arkasından Azimeti oku. Üç 
gün tamam olunca matlubuna avucunu açıp gösterirsen aklı gider. 
Eğer, aklını başına getirmek istersen, sekizinci ismi bir tabağa yaz 
ve yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu içirirsen aklı başına gelir. 
 

      59. Kilit ve zincirleri açmak istersen: Üçüncü ve sekizinci 
isimleri halvette iken, taharetli olarak avucuna yaz. Yazdıktan 
sonra üç gün azimeti yedi (7) defa avucuna oku. Dördüncü günü 
herhangi bir kilidi elinle tutarsan, kilit Allah c.c. ın izniyle açılır. 
 

      60. Sara hastasının cinini getirtmek istersen: Saralının 
avucuna birinci ve ikinci isimleri yazdıktan sonra, saralının üzerine 
Esma-i sebayı yirmibir (21) defa okursan, hasta sara olur. Sara 
olunca sekizinci ismi hasta konuşana kadar oku ve hastaya 
konuşmasını emret. Hasta vasıtasıyla cinle konuş. Cine hangi 
kabileden olduğunu, niye geldiğini ve hastayı niçin rahatsız ettiğini 
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sorarsın. Sonra cinle anlaşıp, hastanın vücudundan çıkmasını 
emredersin. Bundan sonra, bir tabak içine Tahatili sebayı (Esma-i 
seba) yazıp, su ile yazıyı sildikten sonra, bu suyu hastanın yüzüne 
serpersin. Eğer cin çıkarsa, hasta sabahladığı zaman, dışarı 
çıkmasını söyle. Hasta dışarı çıkarsa, o hasta için bir kağıt üzerine 
Esma-i sebayı, Ayetel kürsiyi ve sure-i Haş’rın son dört Ayetini 
yaz. Bu hirzi saralı üzerinde taşırsa, Cin bir daha Allah ın izniyle 
hastaya dönmez. 
 

      61. Seni hiç kimsenin görmesini istemiyorsan: Riyazatlı olarak 
yedi (7) gün oruç tut. İftarını Arpa ekmeğini zeytin yağına batırarak 
aç. Esma-i sebayıda sağ göğsüne yaz. Sekizinci gün huddamını 
görevlendirip yürüdüğün zaman, Allah c.c tan başka seni hiç kimse 
göremez. 
 

      62. Uzak bir yerden bir kimseyi getirtmek istersen: O kimsenin 
elbisesinden bir parça al ve o parçadan yedi adet fitil yap. Her 
fitilin üzerine matlubunun ismini, Esma-i sebayı ve şu duayı yaz: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Eyne ma tekünü ye’ti biküm. Fein- 
nehü âti karib. 
      Yazdıktan sonra bu fitilleri zeytin yağı ile bir kandilde, her gece 
bir tanesini kandilde yak. Matlubun olan kimse en kısa zamanda 
senin yanına celb olur. 
 

      63. Hastaya musallat olan cinleri yakmak istersen: Üçüncü, 
dördün cü ve sekizinci isimleri kırmızı bir mum parçası  üzerine  
yazdıktan 
sonra, şöyle deyip: 
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�'�I,�< 
�+���� 
  
 

Ahriku ya huddame hazihil esma-i. 
mumu yakarsan, seri bir şekilde yanarlar. 
 

      64. Matlubun olan kişiyi yanına celb etmek istersen: İnce ve 
temiz bir deri üzerine dördüncü, beşinci ve altıncı isimleri misk, 
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zaferan ve gülsuyu ile matlubun annesi ismiyle beraber, Ayeti 
Kerime leri şu tertip üzere: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Fehtaytil Nehhattil Cehlattil. Fülane 
binti fülaneh. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni. Ve la kin- 
nallahe ellefe beynehüm innehü azizün hakim. 
      Lüban, Yasemin, Senderus ve Mahleb buhurlarını yakarak 
yaz. Yazdıktan sonra, bu deriyi rüzgara karşı asarsan, matlubun 
olan kişi en kısa zamanda yanına gelir. 
 

      65. Matlubunun vücuduna temas etmiş elbise parçasına 
Esma-i seba dan şu üç ismi: 
 

�F��Q�� Q�R + �F��Q�RQ�R�� �F��Q�R Q�!�	  
 

Liltahtil Mehtahtil Kahtaytil 
ve matlubunun ismini hurufu mukatta’ (Ayrı ayrı harflerle) olarak 
yaz. Ama bu ameli Pazar gününe denk gelen arabi ayın üçüncü 
gecesi yaz. Yazdıktan sonra yeni bir kandilde katran ile fitil gibi 
yaparak yak. Matlubun seri bir şekilde yanına gelir. Yanına geldiği 
zaman, kandili söndürüp soğuk su içine koyki, matlubun istirahat 
etsin.  Daha sonra Esma-i sebayı Karga kanı ile bir kağıt üzerine 
yazıp, kağıdın üzerinede şu duayı:  
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Nezele mines sema-i melekün min demin rakibün ala feresin 
min demin biyedihi arinun min demin yadribüd deme kezalike 
nenzeku fülanete binti fülanete. 
bir defa oku. Sonra yazdığın bu kağıdı suda ıslatıp, yazıyı su ile 
ezdikten sonra, bu suyu matlubuna içirirsen, bu tesirden kurtulur. 
      Bazı alimler bu yüce davet ve celil isimler hakkında bir 
manzume düzenlemişlerdir. Mübarek Tehatili seba isimlerinin 
daveti budur: 
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      Ey Talip! Yapacağın her ameli iyi düşün yapacağın amelin 
şartlara uygun olduğunda ve tasrifte (Kullanmak) onların usülüne 
uyarsan, bütün amellerin sahih olur. Allah Teala hazretleri seni ve 
beni başarıya ulaştırsın. Amin!... 
      Tehatili seba isimlerinin kıymeti büyük olup, sayılamayacak 
kadar çok özellikleri ve faydaları vardır. Bazı ülemalar bu isimlerin 
şerefiyle ilgili şu manzumeyi yazmışlardır. 
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                             Fefil hurûfi ulûmi lestü ebdüyihâ  
                        Hattâ ecidü tâliben yerdî meânîhâ 
                             Yâ tâlibel ilmi lâ yatlib bihi bedelâ 
                             Elılmü hayrun mined dünyâ ve mâ nîhâ 
                        Mimmâ yerânî alel kalbî fektümühü 
                        Ebdet tenevvühü fî sirri enacîhâ 
                             Fes sirru hamsûne illâ vâhidun adedâ 
                             Fel yettekillâhi rabbel arşi kârîhâ 
                        Hurûfihâ bürrizatmin ğayrivâsitatin  
                        Ve kânes sirri minhâ fî meânîhâ 
                             Vallâhü vallâhü îmânen müekkidetin 
                             Lâ yelhakul havfü yevmen kaddu kârîhâ 
                        Tââtühâ aşeraten eydan ve erbaaten 
                        Vel hâü tisa hurûfin fî mebânîhâ 
                             Vel yâü ıdtühâ sebun ve vâhidetün 
                             Vel mîmü vel kâfü vitrün hâkezâ fîhâ 
                        Ve fâü ve nûnun hâkezâ vel cîmü vâhidetün 
                        Vel hâü harfün vâhidün yüvâfîhâ 
                             Vel lâmü temâmü hurûfin hünne müfredetün 
                             Ve ıddetül ferdi sebun fî mecârîhâ 
                        Ünzur terâlafzahâ ışrîn zâidetün 
                        Şüfan ve vitran hâkezâ hakeme bârîhâ 
                             Yâ kâriel esmâ eminet miner reddi 
                             Felâ yehâfü aleyke mâ demtü kârîhâ. 
              Harflerin içinde ilimler vardır, meydana çıkaracak değilim 
              Manasını bilecek talip buluncaya kadar 
                   Ey ilme talip olan! Bununla bedel talep etme 
                   İlim dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır 
              Kalbime geleni ve gördüğümü gizledim 
              Sırrımda yücelik oldu, onunla münacat ederim 
                   Sır bir adet dışında elli dir (49) 
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                   Bunu okuyan arşın rabbi olan Allah tan korksun 
              Vasıta olmaksızın harfleri meydana çıktı 
              Bunda sır manalarındadır 
                   Allah'a yemin ederim ve kuvvetli imanla iman ederim 
                   Okuyana hiçbir gün korku ulaşmaz 
              Bunun Tı'ları on ve dört tür (14) 
              Asıllarında harflerin dokuzu He dir 
                   Ye nin sayısı yedi ve bir dir (8) 
                   Mim ve Kaf harfi burada ve böylece birdir 
              Fe ve Nun harfide böyledir ve birdir 
              Cim harfide birdir, buna uyarak Hı da birdir 
                   Harflerin sonunda tek olan Lamdır 
                   Gelişinde tekin sayısı yedidir (7) 
              Sen bak lafzına yirmiyi fazla görürsün 
              Çift ve tek olarak Bârî Teala böyle hükmetti 
                   Ey bu isimleri okuyan! redden emin ol 
                   Okuduğun müddetçe sana korku yoktur. 

 
(Sayfa 261) HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 

Her türlü dilek ve istekler için: Şu dörtlü vefki  
 

 
 

ve vefkin etrafına şu Beyitleri: 
 

3����!�Q�� �(�� 	,�-�	
  %���" �y���U�5           
  



 234 

 �h�����! L �F���	
 �1�� �����!�L�
 ?O��< 
�'��           
  

,�>�����5�& �y�
����,��	 
 �y,�����!EQ	
 ,���&                
  

       �y���,���� �(�� 	,�-�	
  %���" �y�����5         
  

3��5 X L �����5�& 3C,���5 
 ���5 X L           
�y�����5, S �%���-�	
 #F�; ,�R�� �y�����5           

 

                             Sehartü uyûnel âlemîne bi tılsimin  
                             Bedâ yevmin utlisimi bihil küllü talsemet 
                                  Ve bit tılsimâti essâhirâti ve sihrihâ 
                                  Sehartü uyûnel âlemîne bimâ havet 
                             Tılâsimü esmâi ve sihru talâsimin 
                             Sehartü bihâ küllel uyûni fe esharat 
 

yazıp, ''Alemin'' lafzındaki Mim harfinin ortasına dilediğin kişinin 
(Kadın veya erkek) ismini yazdıktan sonra vefki üzerine alıp, o 
kişinin yanına girersen, istemeyerekte olsa matlubun senin 
istediğin şeyi Allah Teala nın izniyle yerine getirir. 
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(Sayfa 265) MÜLÜKÜ SEBA KASEMİ 
      Kim! Şu mübarek iki beyti: 
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                        Ve sallattü emlâkel kevâkibi küllehâ 
                   Bi ihrâki küllel mâridîne ve men asat 
      Her farz namazın arkasından on (10) defa okunur ve ardından 
Mülükü seba kasemi okunursa, Cin taifeleri okuyan kişiden korkup 
her emrini yerine getirirler.  
      Mülükü seba kasemini 3 defa okuyup, asi bir şeytanı yakmak 
istersen anında yanar. Her amelde bu kasemi üç (3) defa okursun. 
Hayır amellerinde güzel kokulu bir buhur, şer amellerinde ise kötü 
kokulu bir buhur yakarsın. Amellerinde Allah tan korkup amellerini 
ona göre ayarlarsan, başarılı olanlardan olursun. Bu Kaseme Zecr 
Kasemide denir. 
      Mülükü seba kasemi budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahiym. Aksemtu aleyküm eyyühel mülûk 
üs sebatül mukaddesûne beyne yedeyye rabbil âlemîn. 
Âhiyyen şerâhiyyen edunâyi esbâûtin âli şeddâyi. En tenzilû 
eyyühel ervâhil ulviyyetil müvekkileti bi hıdmetil sebatül 
fevkâniyyeti inzilû ales sebatü mülûkil ulviyyeti vel ulviyeti 
alel felekiyyeti vel felekiyyeti alel hevâiyyeti vel hevâiyyeti aler 
riyâhiyyeti ver riyâhiyyeti alel ğamâmiyyeti vel ğamâmiyyeti 
ales sehâbiyyeti ves sehabiyyeti alen nâriyyeti ven nâriyyeti 
ales sihriyyeti ves sihriyyeti alet turâbiyyeti vet turâbiyyeti 
alel ardıyyeti vel ardıyyeti alel mâiyeti vel mâiyyeti alel 
karâriyyeti vel karâriyyeti alel ğavâsati vel ğavâsati alâ men 
asâ ve temerrede ve tağâ min cünûdiiblîsi ecmeîn. Ve te'huzû 
bi nevâsîhim ve bi efvâhihim müsriîne tâiîne billâhillezî lâ 
ilâhe illâ hüve nûrun azîmetî hâzihi alâ külli mâridin anîd ve 
şeytânin merîdin min mülûkül cini veş şeyâtîni vel ebâliseti 
ecmeîn. Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî müslimîne müsriîn. Ve men 
yu'rıd an zikri rabbihi yeslükhü azâben saadâ. Ve men yezı' 
minhüm an emrinânüzikhü min azâbis seîr. Ve lekad alimetil 
cinneti innehüm le muhdarûn. Tekâdüs semâvâtü yetefattarne 
minhü ve tenşakkul ardu ve tehızzül cibâlü hedâ. Eyne mâ 
tekûnû ye'ti bikümüllâhi cemîan innallâhe alâ külli şeyin kadîr. 
Eyne meymûn ebâ nûh ve ente yâ müzhibüs selâmüs selbü ve 
ente yâ ebyadu ibni iblîs ve ente yâ ahmeru ebâ muhriz ve 
ente yâ bürkân sâhibül acâibü ve ente yâ ebel velîd şemhûreş 
ve ente ya ebel hâris ebû mürreh ve ente yâ meymûn sâhibu 
rubuud dünyâ ve ente yâ denheş sahibul vesvâs ve ente yâ 
zevbaatü ecîbû vahdurû ve accilû lit tâatü lillâhil aliyyül kebîru 
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elevvelü elâhiru ezzâhiru elbâtinu elmelikü elkuddûsü 
esselâmü elmü'minu elmüheyminu elazîzü elcebbâru 
elmütekebbiru elhâliku elbâriu elmusavviru elmübdiu elmuîdu 
elahadu essamedu essâdiku eddâimu elbâkî elkâdiru nûran 
nûr ve nûrul envâr ve hâtemül esrâr ve mukevvirul leyli alen 
nehâri ve mükevvirun nehâri alel leyli ve müdebbirul fülkid 
devvârel âlemi bis sirri vel echârillezî lehül hamdü ven ni'meti 
vel azameti vel kibriyâü lâ ilâhe illâ hüver rahmânir rahîm. 
eyne mîkâîl eyne isrâfîl eyne derdeyâîl eyne rukyâîl eyne 
azrâîl eyne meytatarûn eynel müvekkilûne bi ervâhil cini veş 
şeyâtînü eyne men izâ teleyte aleyhimül esmâi harrû li 
rabbihim süccedâ. Aksemtü aleyküm bi hakki men alel arşis 
tevâ ve alel mülkih tevâ ecîbû ifâle ve tü'merûne bihi entüm ve 
a'vâniküm ve beyneküm min kalbi en netmise vücûhan 
fenereddühâ alâ edbârihâ ev nelanihim kemâ leannâ eshâbis 
sebti ve kâne emrullâhi mefûl. Yâ kavmenâ ecîbû dâiyallâhi ve 
âminû bihi yağfirleküm nim zünûbiküm ve yücirküm min 
azâbin elîm.ve men lâyücib dâiyallâhi feleyse bi mu'cizin fil 
ardı ve leyse lehü nim dûnihi evliyâü ülâike fî dalâlin mübîn. 
Demlâhin demlâhin berâhûlen berâhûlen heylen heylen şelen 
şelen tusriûne ecîbû bi hakki men lem yelid ve lem yûled ve 
lem yekün lehü küfüven ehad. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve 
leyecmeanneküm ilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fîhi ve men 
asdaku minallâhi hadîsâ. 
 

(Sayfa266) MEYAMİNİ SEBA KASEMİ 
      Herhangi bir İnsana ve Cine İrsali hatif yapmak istersen: Bir 
hafta müddetle (Yedi gün) şu mübarek beyitleri; 
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                        Ve sellattu vehmi fil enami fe sirrihu 
                   Keseyfin minen nirani bil batşi hurrimet 
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                        Ve erseltu lil a'da-I kulli mukatilin  
                   Minel cinni kitalanizel leylu azlemet 
 

     Her farz namazın arkasından onsekiz (18) defa oku. Yedinci (7) 
gün oruçlu olarak aşağıdaki daireyi bir kağıt üzerine yazıp, 
yazdığını bir dala as. Ud ve cavi ile buhurlayarak aşağıda gelecek 
olan Meyamini seba Kasemini yedi (7) defa okuyup, dilediğin azab 
çeşitleriyle istediğin kişiye tevkil et. Taki kağıt daldan ayrılıp 
bulunduğun mekanın köşelerinde zıplayana kadar. Bu esnada 
sende mübtesim (Gülümsemek) ol. Şayet böyle olursan kağıt 
tekrar dala döner. Böyle olunca o anda sende bu iki güçlü ve 

şiddetli olan isimlerin  '�"�*1 '�"Q�%1 (Tayuş ve Tuş) sahibi olan bu iki 

hadimi taslite gönderirsen, matlubun olan kimse feryad ederek, 
senden yardım isteyerek, yanına gelip, ayaklarına kapanarak öper. 
O kişi zamanın en büyük kimsesi olsa bile, Allah c.c. ın izniyle 
yanına gelir ve ayaklarına kapanır. 
      Yazılacak daire budur: 
 

 
 

      Meyamini seba Kasemi budur: 
 



 241 

       �N X���	
 ���D,�-��,�< ������ !�" �h�����+ 
 �������	
 ��������	
 ��
 ������ �� �
          _�̀ P#	
 �yP���< $ _�̀ #	
 ���N
�'	 
 ��+,���	 
 �OA� )�	
 A����	,�� �����4,��A�	

             �P T�Q�<  $ ?0P�4�& ������<  $ ?��5�
 �1 	 _�̀ #	 
 3C���D �1�!�:���; ���� 	

         .����4 � !�" �/,�*���	
  �.M���� �\�����*�<  $ ���5���;�& ��&�M�<  $ 3����"�& �1
           �1 	�
� _�̀ #	
 6�
 �h�4 
 6� ,�< �̂ �	 ~�5 
 ��#!�5�& �1�� !�" 6�
 �#!�� 3'������
         �% 
�& ��*�=,�� ��a�)�H �% 
 �̂ �	 ~�5 
 �}���I��
�&,���4A'	
 �̂ �	,�� �h�4 
 #$�

         
 ̀ P ;�& 
 ̀  ; � !�" ���R�QE!���H�& ���L�& ��A� L �̂ �!���	
 ��	��.U���H
        �0,���J�	
 ���)�*����P�	
 �������	
 �M<�M�-�	
 ����P���R�� �/
 ̀ �-�	
 ��
��4 
 ���N,����
        ���'�-�	
 �� ����	
 �9�a���	
 ������	
 �0.�f���	
 ���0,���	
 �c�	,�U�	
 ��.� ��*���	

         3x�	,P�< 3x&�0,P�� 3x�!���D 3��Q�� 3��0, QD, L 
����= 
 �9���U�	


�5 
         �O�'P��	
 ,���;�'�� 
 �� T���< $ 3̀ �u����� S ���)�*�����	
 ��
���5�,�!�� + ���� ,8"��
          ����P )�	 �����H��"�K 
 ̀ �>  %, ;,�� �h�� 	,�< �G
�'�< �W !�)�< ,�������� �F�;�&
          ���������K,P�U�	
 ���< ̀ P�> � 	�
 �� ̀ �J�H  ��-����	
 �(��,�����	
 ,�RA< 
 
 ̀ �>

�	
        
 ̀  ; � !�" ,8-����= 
�QE!���H�& ,���R�-�� ���;�'���=�& ���*�4 
�& ��������7�-
         ������ !�" �y�̀ �I 
 ��*#	
 �C,���5 $�
 .c���� �/
 ̀ �-�	
 ��
�& 
 ��#S, ��� 
 ̀  ;�&
        ��,����	
  %������,�< �W�= 
 ���,����	
  %������,�< �W�= 
 �h����	
 �O��<



 242 

 �< �W�= 
        %������,�< �W�= 
 �K��5 $�
  %������,�< �W�= 
 �|�0Y $�
  %������,
        
����= 
 �x�4,�� 
 �%������,�< �W�= 
 ���,���e�	
  %������,�< �W�= 
 �0,��#Q	

         
 ̀  ; � !�" 
�QE!���H�& �0,���J�	
 ����7�-�	
 �K&�K��	
 .��;�M	
 �}�M�-�� ,8-����=

 ̀  ;�&          �������P	
 ��������	
 ��
 ���� 7�-�� 
 ̀ �> �h�+��	
�& �G�̀ �>  ��",��	 
 

        �0,P���J�	
 �MP<�M�-�	
 ������P�R���	
 �����l���	
 �O X��	
 �@&A'�)�	
 �̂ �!���	

          �'P�< 
 _�̀ P#	
 �0,�R )�	
 �0,#T�e�	
 �0.�f���	
 ���0,���	
 �c�!�U�	
 ��.� ��*���	


�"
�'	
          
Zb XP�� �̂ �	 ̀ P�� �0,�f S �B
�&�0 $�
 ���N,�5 � !�" �1�N,���5 ,�� �
           ,P8��>��� 
P����= 
 ��H���:�" �'���" �����*�� ! L �& ��* +, S �'���" �����H��"�K
        3�,�i�; 
 3�#X�" 3��0
�& 3��T�< 3�
���� + 3�
��	 
 3�,�R !�i�> ,{��>
���D

   ��= 
 3�,�R�= 3[<�
 3[�+ 
      �/,�>��	
 �|
�Y��	
 �}��)�� ,8>�� ;�& 
 ,8"� L 
��
        ���N,���� 
 ̀  ;�& 
 ̀  ; � !�" 
�QE!���H�& 
�!#;��H�&
����= 
 ����!�-�	
 �B,�* T�	

           ��P�5�& 
&A'P�5�& �1������= ������ ���� �1���! + 
&�̀ �I�& �/
 ̀ �-�	
 ��
��4 


  ��Q���� �1�� !�" �y,�R�JP�	
       �_,P�4&�K 
 ,{��>
��P�D ,{�P�>2 ���RP + �}
���",��	 
  F�J�-�	 
 ,8�
��	 
 �_
�'�D ��2 3y�z,���� 
  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Aksemtu aleykum ya meaşirel 
mela-iketir ruhaniyyeti bil hayyul kayyumu elbaki eddaimullezi 
la yemutullezi leyse kemislihi şeyin ellezi lehu ismun la yunsa 
ve nurun la yutfa ve arşin la yezul ve kursiyyun la yeteharrake 
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munezzilel kitabi ala nebiyyihi muhammedin sallallahun 
aleyhi ve selem. Eseluke Ya Allahu entella hullezi la ilahe illa 
ente malikid dunya vel ahiratu eseluke en takdı haceti ve en 
tusahhiralil meliki Tayyuş ve Tuş ve tusallithum ala keza 
vekeza bisairi enva-il azabi bi heybetil azizir rahimil 
muntakimil cebbaril mutekebbiril halikil bariul musavviris 
semi-il basiril hakemil adlil habiri ecibu vi hakki Taşin Tarişin 
metuşin şemluhin baruhin esrian min kabliisra-al muntakimu 
fe yevme izin la yenfiu ahadikumen nedmu ve kullu minkuma 
yaklebu yedahu ya leyte mekane haza deavtukum li kasemi 
haza eyyuhel meyamines sebate en teczebu ila hazeynil 
hadimeynil azimeyni ve entum ve cunudukum meahuma ve 
tusallitu cemian ala keza ve keza bi kaffeti enva-il azabi bi 
hakkil esmailleti ehaztu aleykum yevmis sebti ecib ya 
meymunes sehabi ecib ya meymunes seyafi ecib ya 
meymunel erzak ecib ya meymunel esved ecib ya meymunet 
tayyari ecib ya meymunel ğamami ecib ya meymun eba nuh 
ecibu cemian bi izzetiz zekiyyil azimil cebbari ve tusallitu ala 
keza ve keza essaate hazihi vel vaktu haza bi azametillahir 
rahmanir rahimil melikul kuddusus selamul mu'minul 
muheymunul azizul cebbarul mutekebbirul halikul bariul 
musavvirul ğaffarul kahharullezi eydid da-I bi esmaihi ala 
sairil ervahı fesara bi zalike mulaza. Deavtukum inde fakti ve 
talebtukum inde usrati ecibu bi ahiyyen şerahiyyen 
heşlehaşin elvaşin kabaraşin yefuşin varişin allaşin ekşaşin 
akşin işin cehaşin ecibu tavan ev kerhan bi kuvvetir rezzakil 
vehhabil fettahil alimi ecibu tevekkelu ve tusallitu ala keza ve 
keza bi sairi enva-il azabi ve huzi kalbehu min beyni cenbihi 
ve suddu ve seal cihati aleyhi bi satveti kahri ahiyyen 
şerahiyyen edunayi esbautin ali şeddayi elvahan elacele 
essaate. 

 

      Bir kimseye İrsali hatif göndermek istersen: Yedi gün her farz 
namazın arkasından yukarıdaki beyitleri 18 defa okur ve yedinci 
gün oruçlu olarak okursun. Sekizinci gün kıbleye karşı oturup, iki 
serçe parmağını sağ dizinin iç tarafından altına koyup, 1000 defa 

Bekeşkeşin Celeşin ( �0�%A-M �0%('j%( )) isimlerini okuyup, tevkil eder 

veya içinden geçen dilediğin şeyi söylersin. Huddamlar matlubun 
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olan kişinin işini bitirir. Ama bu ameldeki şart matlubunu iyi 
tanıman gerekir. 
 

(Sayfa 267) TAVÂİFİL CİN KASEMİ 
      Bir topluluk sana zarar vermek maksadı ile toplanmışlar ise, 
sende onlara zarar verip, kötü emellerinden ve ihanetlerinden 
kurtulmak istersen: Pazar, Pazartesi veya Cuma gecesi akşam 
namazından sonra şu yedili hatemi: 
 

 
      Yazdıktan sonra şu mübarek beyitleri: 
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                        Muhîtun bi a'dâî seri-î bi ahzihim 
                             Feehlik cemî-ıl kavmi bil ismi ehleket 
                        Ve emtır aleyhimin semâike encemâ 
                             Bi nârin ve ihrâkin alel külli emtarat 
                        Ve ersil mülûken bil azâbi tevekkelû 
                             Bi azîbi a'dâi ve bil ismi azzebet 
                        Kaviyyün ve kahhârun zül batşi kâhirun 
                             Bi batşike yâ cebbâri seyfî tecerradet. 
 

      Yatsı namazı vakti gelene kadar oku. Yatsı namazını eda 
ettikten sonra Allah c.c. rizası için iki rekat hacet namazı kıl. Birinci 
rekatta Fatiha suresi ile şu Ayeti Kerimeleri: 
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 �/È P�-�<�& ,8���7�"
          �C���P	
 �}��P�N
�K ���R�� !�" �C���	
 �� m ��,�� �(.4,#7	
 �y, ;���i���	
�&
         
89�fP�� �ynC,�5�& �����R�= ���R 	�'�" 
�& ���R���- 	�& ���R�� !�" 6�
 �W�a ]�&

��&          ,P�4�
 ,8������ 
8M<�M�" 6�
  %, ;�& ���0 $�
�& �y
�����	
 �K���= ��
          �1�	P�5�0�& ��,P�� 
P�����u�*�	 
8�<�̀ �4�& 
8�.i�����& 
8'�>,�D �\,���!�5�0 


      ��<�̀ #	
 #%�
 ZX��� 
�& Z}������ �G��.����H�& �G&��E+��H�& �G&�0.M�-�H�&  �̂ �4�-�<,���<
�
���R<�'�< 
 �|� S ��
 �'�< n�
  %�-�<,���<,���4 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ. 
Liyağfiralekellâhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ te ahhara 
ve yütimme bi ni'metehü aleyke ve yehdiyeke sirâtan 
müstekîmâ. Ve yensura kallâhü narsan azizâ. Hüvellezî 
enzeles sekînete fî kulûbil mü'minîne liyez dâdû îmânen mea 
îmânihim velillâhi cunûdüs semâvâti vel ardı ve kânellâhü 
alîman hakîmâ liyüdhilel mü^minîne vel mü'minâti cennâtin 
tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ve yükeffra anhüm 
seyyiâtihim ve kâne zâlike ındallâhi fevzan azîmâ. Ve yü 
azzibel münâfikîne vel münâfikâti vel müşrikîne vel müşrikâtiz 
zânnîne billâhi zannes sev-i aleyhim dâiretüs sev-i ve ğadıb 
allahü aleyhim ve leanehüm ve eaddelehüm cehenneme ve 
sâet masîrâ. Ve lillâhi cünûdüs semâvâti vel ardıve kânallâhü 
azîzan hakîmâ. İnnâ erselnâke şâhiden ve mübeşşiran ve 
nezirâ. Li tü'minû billâhi ve rasûlihi ve tüazzirûhü ve 
tüvakkirûhü ve tüsebbihûhü bükraten ve asîlâ. İnnellezîne 
yübâyiûneke innemâ yübâyiûnallâhe yedullâhi fevka eydîhim. 

      İkinci rekatta Fatiha suresi ile şu Ayeti Kerimeleri: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm.nûn. vel kalemi ve mâ yesturûn. Mâ 
ente bi ni'meti rabbike bi mecnûn. Ve inne leke le ecran ğayra 
memnûn. Ve inneke le alâ hulikin azîm. Fesetebsiru ve 
yübsirûn. 
okuyup, namazdan sonra kıbleye karşı oturup, Tavâifil Cin isimli 
Kasemi kündür ve cavi buhurlarını tüttürerek 21 defa oku.  
      Okunacak Tavâifil Cin Kasemi budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi azîmiş şe'nil kaviyyis 
sultâniz zâhiril burhânis sâbitil erkânil ekvâni ve mukadderid 
duhûri vel ezmâni kâne ve lâ mekân. Ve hüve meaküm 
eynemâ küntüm vallâhü bimâ ta'melûne basîr. El hâkimü 
yevmen nuşûri vel müteâlî fî denevvühül mütedânî fî ulivvihi 
evvele külli şeyin ve âhirihü ve zâhiru külli şeyin ve bâtinih. 
Allâhümme innî eselükebi sirrikes sârî fîl esrârin nâfizi min 
semâin ilâ semâin ilâ sidretil müntehâ ilel melekûtil a'lâ ilâ 
âlimil ğaybi veşşehâdeti yünfedu emruke ve hüve âlin rafîl 
muhîti min semâin ilâ semâid dünyâ ilâ kuvvetin nâri vel hevâi 
velmâi vet turâbi ilâ tahtel tahti ilâ tahti itbâkis serâ eselüke 
allâhümme bi hakki hâzihil esmâil hakîkiyyeti vel işârâtid 
dakîkatin nâfizeti fil eşbâhil beşeriyeti vel ervâhir rûhâniyyetil 
mutîîne li ismike vel müteallikînel mucîbîne limen deâke 
bismikel hâdırîne li emrike ve celâli ızzikel mûfîne bi ahdike ve 
va'dike ecîbû eyyetühel ervâhil mütevekkelûne bi hâzihil 
esmâi vefalû mâ tü'merûne bihi ve hüve kezâ ve kezâ bi hakkil 
ismillezî evvelühü âlin ve âhiruhü âlin mâ a'zamu ismüke yâ 
âlin mâ semia ismüke rûhin ve asâhül asaku vahterak asaku 
yâ âlin ve ahrik külle men asâ hâzihil esmâin nûrâniyyeti bi 
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hakki âlin zeryâlin âlimül ğaybi veş şehâdetil kebîrul müteâl. 
Yefalullâhü mâ yeşâü ve yahkimu mâ yürîd. Eyne mâ tekûnû 
ye'ti bikümüllâhü cemîan innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Ve 
hüve alâ cemıhim izâ yeşâü kadîr. Ve lekad alimetil cinnetü 
innehüm le muhdarûn. Ve huşira li süleymâne cünûdühü 
minel cini vel insi vet tayri fehüm yûzeûn. Yâ kavmenâ ecîbû 
daiyallâhü ve âminû bihi feleyse bi mu'cizin fil ardı ve leyse 
lehü min dûnihi evliyâü ülâike fî dalâlin mübîn. İn kânet illâ 
sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ muhdarûn. 
Ecîbû eyyetühel ervâhır rûhâniyetil ceniyyeti vel câniyyeti ven 
nâriyyeti vel hevâiyyeti ves sehâbiyyeti vel amâmiyyeti vet 
tayyârûne fil hevâi vel ğavvâsûne tahte etbâkis serâs sâirûne 
fil ervâhir rûhâniyeti vel eşbâhil beşeriyeti uksimü aled 
denâhişeti minküm vel kafâtişetin vet tevâbiati vez zevâbiati 
vet tayyârati minküm bi hakki. İnnehü min süleymâne ve 
innehü bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî 
müslimîn. Ecîbû eyyetühel ervâhi bi hakki hâzihil esmâi 
aleyküm celcemîşin celcemîşin ahmîşin ahmîşin amîşin 
amîşin şedîdül erâde ekmeşin ekmeşin kemîşin kemîşin 
kelehin kelehin yâ ğaşavetil ğaşâveti ecîbû eyyetühel ervâha 
vel hevâtifen nâfizûnel mümtezicûne bil ecsâmil beşeriyeti vel 
halakatil âdemiyeti vef alû mâ emertüküm bihi vemdû ilâ kezâ 
ve kezâ vadribûhü bisüyûfiküm ve sukû hü biküfûfiküm 
vezhebû ileyhi fî sûratin muhtelifetin ve ehvâlin mühevviletin 
min eşkâli şeyâtîne ve ebâlisete vezacûhü ver abûhü 
vektülûhü ve semmû lehü ismî ve arrafûhü bî ve vedahû lehü 
talebî hattâ yakdî hâcetî ve yutîanî fî emrî bi hakki eşmehin 
şemâhin elâlî alâ külli berâhin. Ve innehü le kasemün lev 
ta'lemûne azîm. Ecîbû Min kalbi en natmise vücûhen fe 
nereddühâ alâ edbârihâ ev nelanehüm kemâ leannâ eshâbes 
sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. Mâ a'zamü sultâni ihterik men 
asâllâhe bi nârillâhil mûkadetin. Âhiyyen şerâhiyyen âhiyyen 
şerâhiyyen. Menûhin menûhin meylûhin hasben esbâûtin el 
kadîmil ezeliyi ecîbû vefalû mâ tü'merûne heyyen heyyen 
heyyen elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele 
essâate essâate essâate. 
 

      Tilavetini bitirdikten sonra sarf etmek, için bir (1) defa Fatiha 
suresi, üç (3) defa İhlas suresi, bir (1) defa Ayetel kürsi ve bir (1) 
defada şu Ayeti Kerimeyi: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Efehasibtüm ennemâ halaknâküm 
abesen ve enneküm ileynâ lâ turceûn. 
okuyup israfını yapar ve amelini tamamlarsın. 
 

(Sayfa 272) KASEMÜL EMLAKÜL FELEKİYYE 
      Kasemül emlakül felekiyye diye isimlendirilen bu kasemin çok 
yüce bir sırrı ve fazileti vardır. Özellikle ruhaniyet ilmini öğrenmek 
isteyenler için eşi ve benzeri bulunmaz bir kasemdir. Allah Teala 
bizleri rizasına, hidayetine ve doğru yoluna muvaffak etsin. 
 

BU KASEMİN HİZMETİ 
      Herhangi bir Arabi ayın ilk Pazar gününden başlayarak yedi (7) 
gün riyazatlı olarak oruç tut ve her farz namazın arkasından zikir 
niyetiyle, Allah c.c. rizası için Kasemi yirmibir (21) defa oku. Yedi 
günün sonunda Allah Teala hazretlerinin izniyle bu Kasemi 
kullanma hakkına sahip olursun. 
      Bu Kasemi kullanma hakkına sahip olduktan sonra, her amel 
sonunda, yedi (7) defa Fatiha suresini ve şu Ayeti Kerimeyi: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Feiza kudiyetis salatü fenteşiru fil 
ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiran lealleküm 
tüflihun. 
bir (1) defa okuyup, sarf (Göndermek) edersin. Hayır amellerinde 
lübani zeker ve kizbere, şer amellerinde ise soğan ve sarımsak 
kabuğu ile mürre buhurlarını yakarsın. 
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      1. Bir kimseyi muhabbetle kendine celb etmek istersen, 
Kasemi 15 defa okursan o kişi yanına gelir. Ama amelini fazla 
tekrarlama, o kişi helak olur. 
 

      2. Çalınmış olan bir malı getirtmek istersen: Kasemi bir çömlek 
veya saksı üzerine, malın çalındığı yerde yaz. Yazdıktan sonra 
içinde su dolu olan bir tas koy. Ondan sonra odanın kapısını kapat 
ve buhur yakarak kasemi okursan, içinde su dolu olan tas kapı 
tarafına doğru çalkalanır. Daha sonra odanın kapısını açarsan, 
huddamların getirmiş olduğu çalıntı malı kapının önünde bulursun. 
Kabın içinde bulunan su çalkalanmayıp kabın dışına taşarsa, 
çalınan mal geri gelmeyecektir. Bunun sebebi çalınan mal para 
cinsindense harcanmış, eşya cinsinden ise yanmıştır. 
 

      3. Kayıp olan bir kimseyi celb etmek istersen: Kasemi bir kağıt 
üzerine yazıp rüzgara karşı asarsan, kayıp olan kimse çok seri bir 
şekilde gelir. Gecikmesi ancak yol mesafesi kadar olur. Eğer o kişi 
ölmüş ise kefeninden bir parçayı asılı kağıdın yanında bulursun. 
 

      4. Hırsızın kim olduğunu bilmek istersen: Bir kağıt al ve bu 
kağıdı mumlayıp, kağıdı su dolu bir kabın içine koyarak Kasemi 
oku. Kağıt sudan dışarı fırlar. O kağıdı aç ve oku. Kağıtta hırsızın 
kimliğini ve dış görünüşünü yazılı olarak Allah ın izniyle bulursun. 
 

      5. Yeri belli olmayan bir definenin yerini bulmak istersen: 
Henüz meyveye oturmamış hurma ağacından bir kol boyu 
uzunluğunda bir dal alıp, dalı dört köşe yap ve birinci yüzüne şu 
Ayeti Kerimeyi: 
 

 	�
 �O
�����	
 �'�J�����	
 ���� ZX�� 	 �G�'���-�� _���5 
 _�̀ #	
  %,�����5 �
 ��> �1�4�
 ,���H,�<2 �1�<�����	 �1 	��� ,���;�0,�� _�̀ #	
 ,�f�+ $�
 �'�J�����	


�9�f���	
 �������	
  
 

Sübhanellezi esra biabdihi leylen minel mescidil harami ilel 
mescidil aksallezi barekna havlehü linuriyehi min ayatina 
innehü hüves semiul basir. 
      İkinci yüzüne şu Ayeti Kerimeyi: 
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Ve min ayatihi halakas semavati vel ardı ve ma besse fihima 
min dabbetin ve hüve ala cemıhim iza yeşaü kadir. 
      Üçüncü yüzüne şu Ayeti Kerimeyi: 
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Ve teral cibale tahsebuha camideten ve hiye temurrus sehab. 
      Dördüncü yüzüne şu Ayeti Kerimeyi: 
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Ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun. 
yaz. Yazdıktan sonra dalın üzerine yedi (7) defa Kasemi okuyup, 
şüphe ettiğin mekana git ve Kasemi okuyarak dalı tut. Çubuk seni 
hazine olan yerin üzerinde durutur. Veyahut bir mekanda 
gizlenmiş bir sihir varsa, çubuk seni sihrin üzerinde durutur. 
 

      6. Yapılmış olan bir sihri gömülü olduğu yerden çıkartmak ve 
getirtmek istersen: Yeni bir kase alıp içine şu Ayeti Kerimeleri: 
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Ve ahracetil ardu eskaleha. Ve ahracetil ardu eskaleha. Ve 
ahracetil ardu eskaleha. Ve zennuni iz zehebe meğadıben fe 
zanne en len nakdiraaleyhi fenada fiz zulumati en la ilahe illa 
ente subhaneke inni küntü minez zalimin. 
      Yazdıktan sonra kasenin içine su doldur. Daha sonra dört ayrı 
kağıt üzerine şu Ayeti Kerimeyi: 
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Kale ifritün minel cinni ene atike bihi kalbe en tekume min 
makamike ve inni aleyhi le kaviyyün emin. 
      Yaz ve dışardan kasenin kenarlarına yapıştır. Kasenin ağzını 
kapattıktan sonra, buhur yakarak şu Azimeti oku: 
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İhduru ileyye bi hazel ameli in kane fil heva-i feenzilü bihi 
ve'tü bihi serian ve in kane medfunan fi bi'rin ev fi berrin ev fi 
bahrin ev fi kabrin ev fi sehelin ev fi cebelin fe'tü bihi serian 
mislel berkil hatif. Ve in kane fi hararat ev fi ımarat ev fi 
harabat ev fil mezabili ev fi eyyi mahillin kane fe'tü bihi serian. 
mislel berkil hatifi ver rihil asifi bi hakki men Kale lis semavati 
vel ardu i'tiya tavan ev kerhen kaleta ateyna taiın. Ve bi hakki 
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helyatin za'yan ümmü musa kelimür rabbi ve bi hakkit ta-i vel 
ya-i elmüvekkiline bi hazel kasemi heyyen barekallahü fiküm 
ve aleyküm. 

      Sihri kasenin içine getirirler. Gelmiş olmasının alameti suyun 
fokurdamasıdır. O anda sihirli olan kişiye elini suya sokmasını 
söyle ve sende Kasemi yedi (7) defa okursan sihri kasenin içinde 
bulur. Daha sonra huddamı sarf (göndermek) edip, temiz bir su ile 
kaseyi ve kağıtları yıkarsın. 

7. Bir hastanın sihirli olup olmadığını bilmek istersen: Bir kase 
üzerine Kadr suresini, harflerinin hiçbirini köreltmeden yani mim, 
ayın ve vav harflerinin gözlerinin açık olarak yaz. Yazdıktan sonra 
kasenin içine su doldur ve suyun içine yedi (7) tane Fülfül (biber) 
koyup, Kasemi üç (3) defa oku. Şayet biberler suyun üzerine 
çıkarsa o kişide sihir yoktur. Şayet biberlerin bazısı suyun 
üstündekalır ve bazısıda suyun altına inerse, o kişide sihir yoktur. 
 

      8. Şüphe ettiğin bir mekanda definenin yerini bulmak istersen: 
Özellikle şüphe ettiğin mekanı süpür ve su serp. Daha sonra hiç 
su değmemiş yeni bir kasenin içine hatemi ve kasenin etrafınada 
şu Azimeti yaz: 
 

 3����! L 3����! L 3[�<�0 
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Seyümün seyümün sekmeşin sekmeşin eryeşin eryeşin 
talyuşin talyuşin şeytataşin şeytataşin berşin berşin Ve iz 
kateltüm nefsen feddara'tüm fiha vallahü muhricün ma 
küntüm tektemün. Ve bi hakki hazihil esma-i aleyküm ve 
taatiha ledeyküm. Ve innehü lekasemün lev ta'lemüne azim. 

Yazdıktan sonra kasenin içine su koyup parmağını kasenin ağzına 
koy ve Kasemi şu Azimetle beraber yedi (7) defa oku: 
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Efebillahi ve ayatihi küntüm tekfürün. Efebillahi ve ayatihi 
küntüm testehziüne ve alel kurani teteazemün. Ecibü ya 
ma'şeral ervahı ve huddame hazel mekanı ve hademeti hazihil 
ardı veştehirune vazhiru ve enzilü bil hikmetil azimeti ve biş 
şihabis sakibi ve bis sevtıl muhriki ve binnuhasi ve bit tuyuri 
vel kavmi vel aksami vel ahkami bi mevakiın nucüm. Ve 
innehü lekasemün lev ta'lemünr azim. Accilu bil icabeti 
vecmeu hazel hardele ala ma fi hazel mekanimin zehebin ev 
fiddetin bi hakki hazihil esma-i aleyküm ve ta atiha ledeyküm 
elvahan elvahan elacele elacele essata essate. 

      Okuduktan sonra o suyu şüpheli mekana serp. Ama suyu 
serperken Kasemi tekrarlarsın. O anda serpmiş olduğun su 
sebebiyle yerin sallandığını görürsün. Daha sonra o kaseyi 
avucuna al ve içine bir avuç kadar hardal koyup, hardalların 
üzerine Kasemi yukarıdaki Azimetle beraber yedi (7) defa okuyup, 
su serpmiş olduğun mekana hardalları saçarsın.  
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      Bundan sonra boyu beş karış kadar uzunluğunda yeşil bir 
hurma yaprağı alıp, yaprağı ikiye böl ve her parça üzerine şu: 
 

 3K�'�= 3K���J�� 3K���J�� 3K���J�� 3K���= 3K���= 3K���= 3��<�Y 
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Ezyenin Ezyenin Ezyenin ceredin ceredin ceredin bicerdin 
bicerdin bicerdin cededin cededin cededin heytaytın 
heytaytın heytaytın kataytın kataytın kataytın kasetın kasetın 
kasetın kavdanin kavdanin kavdanin bihebratin bihebratin 
bihebratin. Marecel bahreyni yeltekıyan. Vesbahuha vecmeul 
hardele aleyha bi hakki hazihil esma-i aleyküm. 

İsimleri yazdıktan sonra, o iki parçayı şüpheli mekanın iki tarafına 
koy. Şayet amelini yatsıdan sonra yaparsan, sabaha kadar o 
mekanı bekle ve koru. Amelini gündüz yaparsan, amelin iki namaz 
arasında olup o mekanı korursun. O mekanda hazine varsa 
hardallar hazinenin üzerinde toplanır. 

      9. Zaferan veya Züncüfür ile boyanmış bir kağıt üzerine kırmızı 
ipekten bir şerabe (Uçurtma) yap ve çıngırağa bağlayıp, şüpheli 
mekana gelerek oraya koy. Buhuru tüttürerek o kağıdın üzerine 
hatemi yazdıktan sonra, Kasemi kağıt uçana kadar devamlı oku. 
Daha sonra kağıdın düştüğü yere git. Eğer kağıdın şerabe olan 
yönü yere inmişe orada hazine yoktur. Şayet çıngıraklı yönü yere 
inmişe orada hazine vardır. Sen! Allah c.c. a hamdet. 
 

      10. Bir kase al ve kasenin etrafına şu Azimeti: 
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Ecib Ya Eba Deybac ve Ya Beni Afif ve Ya Beni Tarif ve Ya 
Eba Tariş melikil Ummar ve Ya Eba Muhammedil avvas ve Ya 
Ebez Zamazim ve Ya ümmüz Zemam. Ecibu Ya huddame 
hazihil esma-i vazherun nazuri bi hakki hazel hatemi ve 
ma fihi minel esma-i vahdur nazura. 
 

yazdıktan sonra bir kağıt üzerine şu Keşf Ayetini: 
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Fekeşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid. 
yazıp, bakab kişinin alnına koy. Daha sonra mekanın ummarını 
şöyle diyerek sarf et: 
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Latirin Latirin Ecirin Ecirin Eyarişin Eyarişin nadallahe men 
fevka arşihi Ya Cibrilü ihbıt ilel ardı ve nade fiha bismi Sayutin 
Sayutin Heyutin Heyutin infiru hıfafen ve sikala. Ve kalu 
semi'na ve eta'na ğufraneke Rabbena ve ileykel masir. Fenade 
Cibril mines sema-i bi azabin kasifin feteferrakal canne ve 
halu anhü şarkan ve ğarban insarifü ya ummari hazel mekani 
bi iznillahi teala en takdı haceti ve udu ila emakiniküm 
salimine barakallahü fiküm ve aleyküm. 

      Sarf ettikten sonra buhurunu tüttürerek, Kaseme şu Azimeti 
ekleyerek oku: 
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      Okurken kasenin içinde bakan kişiye görünürler. Onlar bir 
kurban vermeden kayıtsız şartsız konuşurlar. Onların sorumlusu 
olan meleğin ismi Ebu Deybac tır. Davete Ebu Deybac gelir. Bu 
zat uzun boylu, güzel yüzlü, başında kırmızı bir sarık, elindede 
kırmızı bir kamış vardır. Bakan vasıtası ile istediğin şeyleri sor. 
Senin her sorduğuna cevap verir. İşin bittikten sonra gönderirsin. 

      Sen! Bu ameli başkalarından gizle. 

 

      11. İste büyük, ister küçük, ister erkek, ister kadın olsun 
uyutulmak istenen kişinin avucuna şu Azimeti yaz: 
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Ecib Ya Tariş ve Ya Eba Deybac ve Ya Eba Tarif ve Ya Eba Afif 
ve Ya Eba Muhammed dinil Ğavvas ve Ya Ebez Zamazim ve 
Ya Ümmüzzemam vel bisül kefe ve ferrikul esabia verfeul 
yede iler re'si. 
      Yazdıktan sonra Kasemi yedi (7) defa oku. Kasem tamam 
olmadan o kişinin parmakları yelpaze gibi açılır ve başına 
götürmeye başlarki, bu görevlilerin geldiğine, süjenin vücuduna 
tasarrufa başladıklarına işarettir. Senin sormuş olduğun her soruya 
cevap verirler. Gereken sorular sorulduktan sonra gelen görevlileri 
gönderirsin. 
 

      12. Yukarıda zikrettiğimiz gibi saralının avucuna yukarıdaki 
azimeti yaz ve Kasemin sonuna şu azimeti ilave ederek saralının 
üzerine oku.  
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Tevekkelü ya huddame hazihil esma-i ve'tüni bi aridı hazihil 
cüsseti in kane hadıran ev ğaiben fe'tüni bihi ve in kane fil 
bihari ev halfed diyarı ev fi kurunil cibali ev fi yütunil ev 
diyetin ev fi tehumül ardı in kane min beni bekarin ev min beni 
elğaylani ev min beni mürreh ev min beni vakasın ev min beni 
demdemin ev benir rakkellezine yukıdün nara bila hatabin ve 
yahmune bila fehamin ev min kabailel melikil ahmeru 
tevekkelü bihi. 
 

      Daha sonra her ne kadar asi, fena veya uçar olsa dahi, avanlar 
her ne yönde olursa olsun, o arız cini seri bir şekilde senin yanına 
getirirler. Dilediğin şekilde o ariz cin hakkında hüküm ver ve Allah 
Teala dan kork! 
 

      13. Ayrılmış bir kadını kocası ile barıştırıp birleştirmek istersen: 
Kocasının vücuduna temas etmiş elbise parçası üzerine hatemi ve 
hatemin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi: 
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Eyne ma tekünü ye'ti bikümüllahi cemian innallahe ala külli 
şeyin kadir. 
Buhur tüttürerek yaz. Yazdıktan sonra bu parçayı lambada fitil gibi 
yak. Fitil yanarken Kasemi yedi (7) defa okursan, Allah c.c. ın 
izniyle barışır ve birleşirler. 
 

      14. Bir cebbar veya zalimin şerrinden korunmakistersen: Bir 
kağıt üzerine hatemi yazdıktan hatemin üzerine Kasemin sonuna 
şu azimeti ilave ederek yedi (7) defa oku: 
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Tevekkelü ya huddame hazihil esma-i vekfüni şerre hazz 
zalimi ettaği vezcürühü bel te'tihim bağteten fetebhetühüm 
fela yestetıune reddiha ve la hüm yünzarun. Haza yevmü la 
yüntikun. Ve la yü'zenü lehüm feya'tezürün. Elyevme nahtimü 
ala efvahihim ve tükellimüna eydihim ve teşhedü ercülühüm 
bima kanü yeksibün. Elyevme nahtimü ala efvahihim ve 
tükellimüna eydihim ve teşhedü ercülühüm bima kanü 
yeksibün. Elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna 
eydihim ve teşhedü ercülühüm bima kanü yeksibün. Kulna ya 
narüküni berden ve selama. 
      Okuduktan sonra hatemi üzerine alıp, zalim veya cebbarın 
yanına girersen, Allah c.c. ın izniyle şerrinden emin olursun. 
 

      15. Bir kimseyi celb etmek istersen: Bir kağıt üzerine hatemi ve 
hatemin etrafına tevkil ile birlikte şu Ayeti Kerimeyi yaz. 
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İn kanet illa sayhaten vahideten feiza hüm cemiun ledeyna 
muhdarun. 
Yazdıktan sonra, üzerine yedi (7) defa Kasemi okuyup, yazdığın 
kağıdı ateşte yak. Allah c.c. ın izniyle istediğin kişi yanına gelir. 
 

      16. İki kişiyi tefrik etmek istersen: Pişmemiş çömlek parçası 
üzerine katran, marul suyu, limon suyu ve soğan suyu ile hatemi, 

hatemin dört tarafına ��-k-$'M%5 (Echezetin) yaz. Ondan sonra şu 

Ayetleri ve duayı yaz. 
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Menazilen müfterakatün min ehliha fehalet tikled diyari ve lev 
kanet emakinihüm yüaşışü fi hel yevme ve hiye haviyetün ala 
uruşiha. Feasbehu la yura illa mesakinühüm. Haviyetün 
haliyetün keennehüm a'cazü nahlin haviyeh: Kezalike tahvi 
dari fülan ibni fülaneh. Yahricüne minel ecdasi siraan 
keennehüm ila nüsibin yüfidun. Yahricü keza min dari keza. 
Ve mezzeknahüm külle mümezzak. 

Yazdıktan sonra üzerine Kasemi 21 defa okuyup, her defasında şu 
tevkil ile: 
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Ya huddame hazihil esma-i ferriku ve şettitü keza ve keza. 

Huddamını görevlendir. Daha sonra bu çömlek parçasını hamam 
suyu ile silip, bu suyu o kişinin eşiğine veya olduğu mahale 
serpersen o gün ve o saatte ayrılırlar. Bu sahih olup mücerrebdir. 
Sakın şüphe etme! Bu amelin buhuru Soğan kabuğu, Mürre ve 
Hantit tir. 
 

      17. Bir zalimin evini taşlatmak istersen: Hatemi dört ayrı kağıt 
üzerine ve hatemin dört tarafınada şu Ayeti Kerimeleri yaz: 
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Felemma cae emruna cealna aliyeha safileha ve emtarna 
aleyha hicaraten min secilin mendud. Müsevvemeten ınde 
rabbike ve ma hüye minez zalimine bibeıd. Termihim bi 
hicaratin min sicil. Lein lem tentehü linercümenneküm ve 
leyemes senneküm minna azabün elim. Kezalike türcemü 
dare keza ve kezabil hicareti vel vesehı vel ceyefi minel ışa-i 
iles sabahı bi hakki falikul esbahı elvahan elvahan elacele 
elacele essaate essaate. 

Yazdıktan sonra her kağıt üzerine Kasemi şu Azimetle birlikte 
ondokuz (19) defa okursun: 
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Tevekkelü ya huddame hazihil esma-i ve sallitu a'vanekümüş 
şidadi ve huddamekümül erhatı bir recmiş şedidi ala dari keza 
ve keza ve rahılühüm minha. Elem tera keyfe feale rabbüke bi 
eshabil fil. Elem yecal keydehüm fi tadlil. Ve ersele aleyhim 
tayran ebabil. Termihim bi hicaretin min sicil. Fecealehüm 
keasfim me'kül. Ecibu ve tevekkelü ya huddame hazihil esma-
i ver cümü hazihid dari bir recmiş şedidi bil hicaretis sekileti 



 267 

vel ceyefil müntineti ve kessiru  el avani in kanet min nuhasin 
ev min fahharin ve kattıu siyabehüm ven tifü şiurahüm ve 
sattıhu evladihüm ve bi hassü havaicühüm ve kessiru 
ahşabehüm ve heddimü binaehüm ve tabbiku sütühahüm ve 
küfü civarahüm ve ersilü aleyhim saikaten misle saikati adin 
ve semüdin ma tezeru min şeyin etet aleyhi illa cealethü 
keremim feccera aleyhimüs sakfe min fevkıhim ve atahümül 
azabü min haysü la yeşurun. Tevekkelü ya huddame hazihil 
esma-i bir recmiş şedidi bil leyli ven nehari vel aşiyyi vel 
ebkari ma damel feelekü devvar ves sehabü seyyar vel 
kameru nevvar ven necmü zehhar vel bahri zahhar. Elvahan 
elvahan elacele elacele essaate essaate barekallahü fiküm ve 
aleyküm. La türcüune anhü hatta yerhale ve in anede 
faktilühü. 

      Okuduktan sonra bu kağıtları zalimin evinin dört köşesine 
gömersen, olacak olan acaiplikleri görürsün. Bunu iptal etmek 
istersen: Kağıtları gömdüğün yerden çıkarıp, su ile yıkarsan Allah 
c.c. ın izniyle iptal olur.  

 

      18. Kırmızı bir kağıt veya kırmızı ve yeni çömlek parçası 
üzerine hatemi, hatemin birinci tarafına şu Ayetle duayı yaz: 
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Fe eslük fiha min külli zevceynisneyni ve ehleke illa men 
sebeka aleyhil kavlü minhüm ve la tühatıbni fillezine zalemu 
innehüm muğrakun. 

      Hatemin ikinci tarafına şu Ayeti yaz: 
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Velemma vedede mae medyene vecede aleyhi ümmeten 
minen nasi yeskun. Kezalike teksi a'zae fülanete binti fülanete 
ba'duhüm ba'dan bid demis sayili vel veceaş şedid. 
      Hatemin üçüncü tarafına şu Ayeti yaz: 
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Evelem yerav enna nesikul mae ilelardıl cürüzi kezalike yerci 
deme fülanete binti fülanete min ferciha ilel ardı kema yecrül 
maü min hazihil enbevbeti bi kudretil vahidil kahhari ve la 
yenkatıa leylen ve la nehara. 
      Hatemin dördüncü tarafına şu Ayeti yaz: 
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Fefetahna ebvabes semai bi main münhemir. Ve feccernel 
arda uyunen feltekal maü ala emrin kudkudur. Kezalike yerci 
deme fülanete binti fülanete min ferciha ilel ardı demenesvede 
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minel katrani entene minel cifeti yerci kel uyunil karahi fil 
evdiyeti. 
      Yazdıktan sonra buhurlayarak üzerine Kasemi 21 defa oku ve 
en sonunda şöyle dersin: 
 

�G�̀ �> �O�'�I,�< 
�!#;��H  ��4 X�S ���� S 
�)�D�& 
�!.��5�&
�S�M�4 
�& �C,���5 $�
 
 ,�R�=�� S � 	�
 ,�R���Q�� �����& ,�R���Q�� ���� ,�R���K 
&���= 
�&  ��4 X�S �h����
 ,���) )�D ���v ,{��� nC,���	
 ,�������� ,�4 
 ���0 $�
 � 	�
 ,�R�=�� S �����&

 �̂ �	 ̀  ; ,�)�D ���0 $�
 �O�'	,��  ��4 X�S �h����  ��4 X�S ���� S �c�i���H
,8�
��	 
 �'<�'�i	
 ���=��	
�& �F�N,��	
 ,8�
��	 
   ��",��	 
  F�J�-�	 
  F�J�-�	 


 ��",��	 
  
 

Tevekkelü ya huddame hazihil esma-i ve enzifü ve seyyşlü ve 
şukku ferci fülanete binti fülanete ve eciru demeha min 
batnihi ve min batnihiila ferciha ve min fwerciha ilel ardı. Ena 
sabebnal mae saban sümme şakaknal arda şakan kezalike 
tenşakka ferce fülanete binti fülanete biddemis saili vel veceış 
şedidi elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate. 
      Okuduktan sonra bir çuvaldız ile yazmış olduğun parçanın 
kenarından delip, kırmızı ipek iple bağlayıp, bezle sardıktan sonra 
etrafını çamur ile sıva. Daha sonra doğuya doğru akan bir suyun 
altındaki toprağa 3-4 cm kadar derinlikte göm. Veya denize, akan 
bir ırmağa veyahutta havuz veya harabeye göm. Yedi (7) günden 
fazla durmasın. Eğer yedi (7) günden fazla durursa o kişi ölür.  
      İptal etmek istersen: Gömmüş olduğunu yerden çıkarıp 
yıkarsan o kişi kurtulur. Bir tabağa İnşirah suresini yaz ve yazıyı su 
ile sildikten sonra bu suyu o kişiye içir. Bir kağıt üzerinede İnşirah 
suresini yazıp, o kişi bu yazılı hirzi üzerinde taşırsa Allah Teala nın 
izniyle kurtulur.  
 

      19. Bir kağıt üzerine hatemi ve hatemin etrafınada şunu yaz: 
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Yecalüne esabiahüm fi azanihim mines savaikı hazaral 
mevtivallahü muhit. Kezalike yühıtul vecu fi ra'si keza 
yusabbü bihimin fevka ruüsihimül nımemu kezalike yesubbül 
habitu vel veceu fi ra'si keza. Huzühü feğullüh. Sümmel 
cahime sallüh.Sümme fi silsiletin zeruha sebune ziraan 
feslüküh. Kezalike yeslükel veceal habita fi ra'si keza. 
Fesabbe aleyhim rabbüke sevta azab. Kezalike yesubbil veca 
vel habiti ra'si keza 
      Yazdıktan sonra hatemin üzerine 21 defa Kasemi oku ve 
yazdığını değirmen taşına veya demirci örsünün altına koyarsan, 
olacak olan acaiblikleri görürsün. 
 

      20. Kağıttan bir insan şekli yapıp, üzerine hatemle birlikte şu 
Ayeti Kerimeleri yaz: 
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Fe nazara nazraten fin nücüm. Fe kale inni sekim. Hatta 
teküne haradan ev teküne minel halikin. Vebyaddet aynahü 
minel hüzni fe hüve kezim. Kezalike tebyaddu aleyna keza bil 
habitı ver renediş şedid. Ve lev neşaü letamesna ala 
a'yünihim. Yekadül berku yahtafü ebsarahüm küllema edae 
lehüm meşev fihi ve iza ezlame aleyhim kamü ve lev şaallahü 
lezehebe bi semıhim ve ebsarihim innallahe ala külli şeyin 
kadir. Kezalike yekumüd demü fi ayni keza. Ve ceale ala 
basarihi ğışaveten femen yehdihi min ba'dillahi efela 
tezekkerun. Summün bükmün umyün fehüm la yerciun. 
Kezalike yenzilüd demü fi ayni keza. Summün bükmün umyün 
fehüm la yübsırun. Ba'duha fevka ba'dın iza ahrace yedehü 
lem yeked yeraha ve men lem yecalillahü lehü nuran fema 
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lehü min nurin. Hatamallahü ala kulubihim ve ala semıhim ve 
ala ebsarihim ğışavetün ve lehüm azabün azim. 
      Şeklin sağ eline şu Ayeti Kerimeyi: 
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Ğullet eydihim ve liınü bima kalü bel yedahü mebsütatan. 
      Şeklin sol eline şu Ayeti Kerimeyi: 
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Ve eshabüş şimali ma eshabüş şimal. Fi semumin ve hamim. 
Ve zıllın min yahmüm. La baridin ve la kerim. 
 
      Şeklin sağ ayağına şu Ayeti Kerimeyi: 
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Vel teffetis saku bissak. İla rabbike yevme izinil mesak. 
      Şeklin sol ayağına şu Ayeti Kerimeyi: 
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İnni messeniyeş şeytani binusbin ve azabin ürkud bi riclike. 
      Şeklin sırtına şu Ayeti Kerimeyi: 
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Küllema nedıcet cülüdühüm beddelnahüm cülüden ğayriha 
liyezükul azab. 
      Şeklin boynuna şu Ayeti Kerimeyi: 
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İnna cealna a'nakıhim a'lalen fe hiye ilel ezkanifehüm 
mukmehun. Edrake mahiyeh. Narun hamiyeh: 
      Yazdıktan sonra şeklin üzerine 21 defa Kasemi okuyup, şekli 
ters olarak bir bacaya veya ters olarak bir çömlek içine koy. 
Çömleğin ağzını mum veya zift ile kapatarak karanlık bir yere koy. 
      Eğer çözmek istersen o şekli çıkarıp yak ve bir kağıt üzerine 
şu Ayeti Kerimeyi: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Allahü nurus semavati Vel ardı 
meselü nurihi kemişkatin fiha misbahun elmisbahu fi 
zücacetin ezzücacetü keenneha kevkebün dürriyyün yükadü 
min şeceretin mübareketin zeytünetin la şerkiyyetin ve la 
ğarbiyyetin yekadü zeytüha yuda-ü ve lev lem temseshü 
narun nurun ala nurin yehdillahü li nurihi men yeşa-ü ve 
yadribüllahül emsale linnasi vallahü bi külli şeyin alim. 
Yazdıktan sonra bu hirzi o kişinin üzerine asarsan, Allah Teala nın 
izniyle taslitten kurtulur ve şifa bulur. 
 

      21. Bir miktar At gübresi ve çamur ile bir çömlek parçası yapıp 
üzerine Echezetınin şu şeklini yaz: 
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      Şeklin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri yaz: 
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Narullahil mukadeh. Elleti tettliu alel efideh. İnneha aleyhim 
mü'sadeh. Fi amedin mümeddedeh. Kezalike teşteddül 
humma ala cesedi fülan ibni fülanneh: 
      Yazdıktan  sonra  üzerine Kasemi 14 defa okuyup, bunu bir 
közün altına gömersen, olacak olan acaiplikleri görürsün. 
 

      22. Namuslu bir erkeği zina etmemesi için bağlamak istersen: 
Kasemi yedi (7) defa okuyup, her defasında şöyle diyerek 
huddamını tevkil et: 
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Tevekkelü ya huddame hazihil esma-i bi akdi zekera sahibü 
ezzeğaridi evirrakibi in kane arisan ev fülanen in kane 
ğayrahü ve urfihil müteharrake bil harakatis sakineti ve 
emsikül urukal leti beynes sekaki bi kudretil melikil hallaki la 
tübtilü anhü hatta yelicel cemelü fi semmil hıyat. A'kıdühü ma 
damer rabbü ya'bed vel hacerü camiden vel maü yüradü ven 
narü tükad vel halaiki yüsallüne ala hazen nebiyi Muhammed 
hazel arisi ev fülan kat mate zekeruhü ven kata emruhü yeisü 
minel ahirati. Kema ye'sil küffari min eshabil kubur. Ve hile 
beynehüm ve beyne ma yeştehüne kema füıle bi eşyaihim min 
kalbe innehüm  kanü fi şekkin mürib. Elvahan elvahan elacele 
elacele essaate essaate. 

      Eğer çözmek istersen: Kasemi bir kağıt üzerine yaz ve suyunu 
o erkeğe içirirsen, Allah Teala nın izniyle bağı çözülür. 
 

      23. Bir kızın evlenmesini engellemek, değirmeni durdurmak, 
yolcuyu engellemek veya dilediğin her şey için:Hatem ile birlikte şu 
Ayeti Kerimeleri yaz: 
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Ve izel ışaru uttılet. Yuhsirun. Ela yezunnu ülaike ennehüm 
mübasün. Liyevmin azim. Hemmazin leşşain binemim. Metaın 
lil hayri mu'tedin esim. Tetacafi cünübühüm anil medacı'. Ya 
fülan ıntu ve la ta'rifü ufin vela tenzur. Ve kılakudu meal 
kaidin. Kezalike nakudu keza aniz zevvac. Ev an keza. Ve lev 
tera izfeziu fela fevt. Vekıfühüm innehüm mesulün. Vel asri. 
İnnel insane lefi husr. 
      Yazdıktan sonra üzerine Kasemi yedi (7) defa okuyup, 
dilediğin kişinin olduğu yere gömersen istediğin şey gerçekleşir. 
 

      24. Kurşun bir levha üzerine Hatem ile birlikte şu Ayeti 
Kerimeleri: 
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Kul eraeytüm en esbaha maüküm ğavran. Kul eraeytüm en 
esbaha maüküm ğavran. Kul eraeytüm en esbaha maüküm 
ğavran. Felen testıa lehü taleba. 
      Nakş ettikten sonra Levhanın üzerine Kasemi yedi (7) defa 
oku. Daha sonra levhayı bir kuyuya atarsan, o kuyunun suyu Allah 
Tealanın izniyle çekilir. 
      Kasemül emlakül felekiyye budur: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ve billahi ve minallahi ve 
ilallahi ve alallahi ve fillahi ve la ilahe illallahü ve men nasru 
min ındillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
Aksemtü aleyküm ya ma'şeral ervahır ruhaniyyeti vel mülükit 
tahiratiz zekiyyeti vel eşhasıl cevheriyyeti vel ervahın 
nuraniyyeti bi hakki hakkilllahi ve bi kudreti kudretillahi ve bi 
azameti azametillahi ve bi sultani sultanillahi ve bi ızzi ızzillahi 
ve bi nuri vechillahive bima cera bihil kalemi min ındillahi ila 
hayri halkillahi seyyidina Muhammedin sallallahü aleyhi ve 
selleme ibni Abdullahi ve rasulullahi tebarekes mullahi ve 
celle senaüllahi ve la ilahe ğayrullahi hayyün kayyümün 
malikül mülkü bedius semavati vel ardı zülcelali vel ikramü 
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azizün cebbarün mütekebbirun kahharun kaviyyün metinün 
kadirun muktedirun şedidül batşi şedidül ikabi seriul hisabi la 
yağlibühü ğalibü ve la yencü minhü haribün  bi havlillahi ve 
kuvvetihi ve azameti esma-ihi ve ayatihi aksemtü aleyküm ya 
melaiketi rabbil alemine bi hakki esmailleti tekelleme biha 
rabbüna ales semavati fertefeat ve alel ardı fesetehat ve alel 
cibali fenesabet ve aleluyuni fenfecerat ve alel enhari füccirat 
ve alel bihari fezahharat ve alen nücümü feezherat ve aleş 
şemsi feedaet ve alel kameri festenarat ve alel leyli feazleme 
ve alen nehari feedae ve bihakkil esmail leti yuhyillahü bihel 
mevta ve yümitü bihel ahya'. Ve bihakkil esma-il mektubeti ala 
suradikıl arşi ve bi hakki ma fil levhil mahfuzı minel esma-i 
ven nakşı ve bi hakki men refeas sema-e bi yayri amedin ve 
basatel arda  ala ma in cemedin ve bi kudretillahil vahidil 
ahadil ferdis samedillezi lem yelid ve lem yüled ve lem yekün 
lehü küfüven ahad. Ve lem yetthız sahibeten ve la veleda. Ve 
bi hakki menittehaze ibrahime halilen ve kelleme musa 
teklimen ve halaka is amin ruhil küdüsi ve bease 
muhammeden sallallahü aleyhi ve selleme  bil hakki beşiran 
ve neziran. Sübhane men enşakka min nurihis semavati vel 
ardı ve naret bihiş şemsü ve edae bihil kameru ve hadaa külli 
şeyin bi kudretihi ve yüsebbihur ra'dü bi hamdihi vel 
melaiketü min hifetih. İlla ma hadartüm fi hadreti ve ecebtüm 
da'veti ve kadaytüm haceti eyyühel mülükel felekiyyetis sebati 
rukyaile ve cebraile ve semsemaile ve mikaile ve sarfeyaile ve 
anyaile ve kesfeyaile bi hakki hameletil arşil azimi vel 
kürsiyyil cesimi vel melaiketil mukarrabeyni Cebrail ve mikail 
ve İsrafil ve Azrail vel enbiya-i vel mürseline veş şüheda-i ves 
salihine ve bi hakkit tevrate vel incile vez zebura vel fürkanel 
azime ve ma fiha minel ayati vez zikril hakimü feinni uksimü 
aleyküm.Ve innehü lekasemün lev ta'lemüne azim. İnnehü le 
kuranin kerim. Fi kitabin meknun. La yemessühü illel 
mutahherun. Tenzilün min rabbil alemin. Hüvel evvelü vel 
ahiru vez zahiru vel batinu ve hüve bi külli şeyin alim. 
Hüvellezi halakas semavati vel arda fi sitteti eyyamin sümmes 
reva alel arşi ya'lemü ma yelicü fil ardı ve ma yahrücü minha 
ve yenzilü mines sema-i ve ma ya'rucü fiha ve hüve meaküm 
eyne ma küntüm vallahü bima ta'melüne basir. Lehü mülküs 
semavati vel ardı ve ilallahi türceul umur. Yülicül leyli fin 
nehari ve yülicin nehara fil leyli ve hüve alimün bi zatis sudur. 
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Hüvalla hüllezi la ilahe illa hüve alimül üaybi veş şehadeti ve 
hüver rahmanürrahi. Hüvalla hüllezi la ilahe illa hüvel melikül 
kuddüsüs selamül mü'minül müheyminül azizül cebbarül 
mütekebbirü sübhanallahü amma yüşrükün. Hüvallahül 
halikul bariul müsavvirü lehül esmaül hünsa yüsebbihü lehü 
ma fis semavati vel ardı ve hüvel azizül hakim. Akbilu samiıne 
taiıne bi hayliküm ve ricaliküm ve züküriküm ve inasiküm ve 
sağıriküm ve kebiriküm hatta la yetehallefe anni ehadün 
minküm in küntüm taiıne li esmaillahi rabbil alemin. Bi hakki 
men şakka semaküm ve ebsaraküm ve halakaküm min naris 
semume ecib ya eba deybac ve ya beni afif ve ya beni tarif ve 
ya eba tariş melikül ummar ve ya eba muhammedin el ğavvas 
ve ya ebez zemazim ve ya ümmüz zemami vefalü keza ve keza 
bi hakki hazihil esma-i aleyküm ve taatiha ledeyküm ecibu 
eyyühel mülükes sebatel felekiyyeti ve'mürül mülükel 
mezkürati b itaati ve kada-i haceti elvahan elvahan elacele 
elacele essaate essaate. 
      Bu mübarek Kasemin yüceHatemi de budur: 
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(Sayfa 289) HALHALA KASEMİ 
      Halhala Kasemi olarak bilinen bu kasem celil bir kasem olup, 
yüce sırları ve birçok özellikleri vardır.  
      Bu kasemin buhurları senderûs, kündür, besbâse, lisâni asfur, 
kizbere ve tût (Dut) dur. Bu buhurları gülsuyu ve meyatü sâile ile 
yoğurup, fındık tanesi büyüklüğünde haplar yaptıktan sonra 
gölgede kurut. İhtiyaç zamanında Halhala kasemini okurken, bu 
buhurları kullanırsın. 
      Bu Kaseme ait özelliklerden bazıları şöyledir. 
 

      1. Bir kimseyi kendine muhabbetle celb etmek istersen: Bir 
Geyik derisi üzerine birinci hatemi yazıp, üzerine kasemi yedi (7) 
defa okuduktan sonra yazdığını havaya asarsan, matlubun çok 
seri bir şekilde yanına gelir. 
 

      2. Bir kimseyi kuvvetli bir muhabbetle heyecanlandırmak 
istersen: Halhala kasemine ait olan aşağıda gelececek olan yedi 
hatemi de pişmemiş çömlek parçası üzerine yazıp, üzerlerine 
kasemi üç (3) defa okuduktan sonra ateşin altına gömersen, 
olacak olan acaiplikleri görürsüm. 
 

      3. Bir erkeği karısına veya bir kadını erkeğe muhabbetle celb 
etmek istersen: Birinci, ikinci ve üçüncü hatemi matlubun vücutuna 
temas etmiş elbise parçası üzerine yaz. Sonra bir lambanın içine 
yağ ve katran koyup, parçayı fitil gibi lambaya tak. Fitili yak ve fitil 
yanarken üzerine yedi (7) defa Kasemi okursan, seni mutlu 
edecek şeyi görürsün. 
 

      4. Müşterileri bir ticarethaneye celb etmek istersen: Yedi 
hatemi yedi adet yaprak üzerine yazıp gölgede kuruttuktan sonra, 
her bir yaprak üzerine kasemi yedi (7) defa oku. Daha sonra bu 
yaprakları ticarethaneye asarsan, o ticarethanenin müşterisi 
çoğalır. 
      Veya yedi hatemi yedi adet sarı renkli kağıt üzerine yazdıktan 
sonra, her kağıt üzerine kasemi yedi (7) defa oku. Sonra bu 
kağıtları bir ticarethaneye asarsan, oranın müşterileri çoğalır. 
 

      5. Çalınan bir malı ortaya çıkartmak ve hırsızın kim olduğunu 
bilmek istersen: Yedi lokma ekmek üzerine, yedi hatemi her lokma 
üzerine yazdıktan sonra, her lokma üzerine kasemi yedi defa oku. 
Okuduktan sonra, şüphe ettiğin şahıslara  bu lokmaları yedir. 
Hırsız olan kişi lokmayı yutamaz. 
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     Veya şüphe ettiğin kişilerin sayısınca bardak al. Her bardağın 
üzerine kasemi yedi (7) defa oku. Hırsız kim ise bardağı döner, 
hırsız olmayan kişilerin ise bardağı dönmez. 
 

      6. Baş ağrısını gidermek istersen: Yedi hatemi bir gömleğe 
veya bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan sonra, gömleğin veya kağıtın 
üzerine kasemi yedi defa okuyup, başı ağrıyan kimse bu gömleği 
giyerse veya kağıdı üzerine asarsa, Allah teala'nın izniyle baş 
ağrısı geçer.  
      Veya yedinci hatemi Cümeyz ağacından bir parça tahta 
üzerine yazıp, çiviyi hatemin birinci hanesini hafifce çak ve kasemi 
bir defa oku. Şayet ağrı geçerse, çiviyi birinci hanede çakılı bırak. 
Ağrı geçmediyse çiviyi hatemin ikinci hanesine çak ve kasemi bir 
defa oku. Eğer geçmediyse ağrı gidene kadar diğer hanelere 
nakledersin. 
      7. Göz ağrısını gidermek istersen: Yedi hatemi yedi adet kağıt 
üzerine ayrı ayrı yazıp, her kağıt üzerine yedi defa kasemi oku ve 
hergün bir tanesini, gözü ağrıyan kimse suyunu içerse, Allah c.c. 
ın izniyle şifa bulur. 
 

      8. Çok kanı akan kadının kanını kesmek istersen. Yedi adet 
kağıt üzerine yedi hatemide yazıp, her hatemin üzerine kasemi 
yedi defa oku. Hergün bir tanesini kadına içirirsen, kadının kanı 
kesilir ve kadın Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

      9. Doğumun kolay olmasını istersen: birinci hatemi bir kağıt 
üzerine yazıp, kağıdın üzerine yedi defa kasemi okuduktan sonra, 
bu yazılı kağıdı kadının yan tarafına asarsan, kadın çok kolay 
doğum yapar. 
 

      10. Sütü az olan ve akmayan sütün akmasını istersen: Yedi 
hatemi bir kağıt üzerine yazıp, üzerine kasemi yedi (7) defa oku. 
Okuduktan sonra, bu kağıdı meme üzerine asarsan, Allah c.c. ın 
izniyle süt akar. 
 

      11. Diz ağrısını gidermek istersen: Yedi hatemi yedi limon 
kabuğu üzerine yazıp, her yaprağın üzerine kasemi yedi defa 
okuduktan sonra, her gün bir tanesini hastaya yedirirsen, Allah c.c. 
ın izniyle diz ağrısından kurtulur. 
 

      12. Humma hastalığını gidermek istersen: Yedi hatemi yedi 
adet kağıt üzerine yazıp, kağıtların üzerine kasemi beş defa 
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okuduktan sonra, her gün bir tanesiyle hummalıyı buhurlarsan, 
Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

      13. Bir kimseyi sara etmek istersen: Yedinci hatemi o kişinin 
avucuna yazıp, sara olana kadar kasemi okursan, o kişi sara olur. 
 

      14. Hastaya arız cin'i yakmak istersen: Yedi hatemi temiz bir 
bez üzerine yazıp, fitil gibi yaptıktan sonra, bu fitili yak ve hastanın 
burnuna yaklaştır. Bundan sonra, sayısız olarak Kasemi okursan, 
hastanın içindeki arız cin Allah teala nın izniyle yanar. 
 

      15. Bir zalimin dilini bağlamak istersen: Bir ip al ve ipe yedi 
düğüm vur. Her düğümü bağlarken, kasemi bir defa oku. 
Okuduktan sonra, bu düğümlü ipi boynuna as ve o zalimin yanına 
gir. Seni mutlu edecek şeyler ğörürsün. 
 

      16. Define şüphe ettiğin mekanda hurma dalını yürütmek ve 
definenin yerini bilmek istersen: Bir karış kadar uzunluğunda yeşil 
hurma dalı üzerine yedi hatemi yaz. Dördüncü hatemide bir kağıt 
üzerine yaz ve dalın bir kenarını yarıp, kağıdı oraya koy. Kasemi 
okumaya başla ve şüpheli mekanda yürümeye başla. Seni 
hazinenin tam üzerinde duruturlar. 
 

      17. Hakimlerin yanında kabul olunmak istersen: Yedi hatemi 
bir kağıt üzerine yazıp, yazdığının üzerine kasemi yedi defa 
okuduktan sonra, üzerine al ve hakimlerin yanına gidersen, seni 
mutlu edecek şeyleri görürsün. 
 

      18. Nazardan kurtulmak istersen: Yedi hatemi bir kağıt üzerine 
yazıp, yazdığının üzerine yedi (7) defa Kasemi okuduktan sonra, 
nazar olan kişiye bu kağıdı asarsan, Allah c.c. ın izniyle nazardan 
kurtulur. 
 

      19. Düşman hastalandırmak istersen: Birinci hatemi bir lokma 
ekmek üzerine yazıp, ekmeğin üzerine Kasemi 21 defa oku. Canlı 
balığın içine bu lokmayı koy ve balığı denize at. Balık ne zaman 
ölürse düşmanında ölür. 
      Halhala Kasemi budur. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhil melikil mâliki zil meliki 
vel melekûti vel kudreti vel kuvveti vel ızzeti vel ceberûti 
mâlikil emlâkil arşiyyeti vel kürsiyyeti ves semâviyyeti vel 
ardiyyeti tebârakallâhü rabbil âlemîn. Zül kuvvetil bâliğati vel 
ızzetiş şâmihati. Nûrul envâri rûhul ervâhi subbûhun 
kuddûsün rabbul melâiketi ver rûhu sübhânehü ve teâlel 
müteâlî fî denevvihil mütedânî fî ulivvihil müteceberru 
ceberûtihil münferidi bil ızzeti vel kibriyâi lâ ilâhe illallâhül 
ferdül kâimü ves sultânüd daimü hadaat lehül mülûki ve sâra 
külli meliki li azametihi memlûk. Fâtiris semâvîti vel ardı câilil 
melâiketi rusulen ûlî ecnehatin mesnâ ve selâse ve rubâe 
yezîdü fil hakli mâ yeşâü innallâhe alâ külli şeyin 
kadîr.aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyetit tâhiratis 
seniyyeti vel eşhâsı zâtil cevâhiril vel envâril müşerrefetis 
sâtiatil behiyyetil mütevekkileti bil ebrâcil felekiyyeti vel 
menâzilel kameriyyeti ves sâatil vaktiyyeti billezî tecellâ lil 
cebeli fecealehü dekkan min hîfetihi ve hara mûsâ saikan min 
haşyetihi ve raşehal arşi arkan min heybetihive zelletül mülûki 
li ızzetihi ve telâşet ve hadaatür rikâbü li celâli azametihi ve 
tekâşet ven zeheletül ukûlü min heybeti celâlihi ve tâşet ve 
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zehekatün nüfûsü havfen min azâbihi ve teğâşet feehyâhâ 
ba'de mevtihâ fetenâşet fedeâhâ ğîlibü kâhiru azâîzün 
sultânühü feecâbet biz zeli vel uyûdiyyeti ileyhi ve temâşet. 
İnne rabbe kümullâhüllezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti 
eyyâmn sümmestevâ alel arşi yuğşel leyli ven nehâra 
yatlübühü hasisen veş şemse vel kamera ven nücûmü 
musahharâtin bi emrihi elâ lehül halku vel emru tebâra 
kallâhü rabbül âlemîn. Hellemû ileynâ meâşirel ervâhir 
rûhâniyeti bi envârikümül behiyyeti ve şeââtikül mudiyyeti ve 
ervâhikümüt tayyibeti ve enfâsi kümüz zekiyyeti ve 
ahlâkikümül merdıyyeti feinnî uksimü aleyküm bil ismis serîir 
rafîıl matlûbil menîı mahcûbü ve hüve ismullâhil azîmül 
a'zamü feceşin sazhazin yâ ferdün yâ cebbârun yâ şekûrun yâ 
sâbitün yâ zahîrun yâ habîrun yâ zekiyyun yâ Allâhü yâ 
ilâhünâ ve ilâhe külli şeyin lâ ilâhe illâ ente yâ zel celâli vel 
ikrâmi allâhümme innî eselüke bi hakki ismikel azîmül a'zamü 
en tesharalil ervâhir rûhâniyetil ulviyeti vel ardıyyeti fî kadai 
hâcetî inneke alâ külli şeyin kadîr. Ecib yâ rukyâîl ve yâ 
Cebrâîl ve yâ semsemâîl ve yâ mîkâîl ve yâ sarfeyâîl ve yâ 
anyâîl ve yâ kesfeyâîl ecib yâ müzhib ve ente yâ mürreh ve 
ente yâ ahmar ve ente yâ burkân ve ente yâ şemhûreş ve ente 
yâ ebyad ve ente yâ meymûn ecîbû bi hakkillâhil kebîrul 
müteâl. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun 
ledeynâ muhdarûn. Ecîbû vesmeû ve etîû ve esriû fî kadâi 
hacetâ ve hiye kezâ ve kezâ bi hakki mâ aksemtü bihi aleyküm 
Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. Yâ kavmenâ ecîbû 
dâıyallâhü ve âminû bihi ya'firleküm min zünûbiküm ve 
yücirküm min azâbin elîm. Ve men lâ yücib dâıyallâhü feleyse 
bimu'cizin fil arda ve leyse lehü min dûnihi evliyâü ulîike fî 
dalâlin mübîn. Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate 
essâate innehü min süleymâne ve innehü Bismillâhirrahmânir 
rahîm. Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî müslimîn. 
 

      Halhala Kasemine ait olan yedi hatemde bunlardır: 
                  Birinci hatem                                  İkinci hatem 
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                  Üçüncü hatem                             Dördüncü hatem 

 
                   Beşinci hatem                               Altıncı hatem 
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                                            Yedinci hatem 
 

 
 

 

 

 

(sayfa 282) İDMARUL AMME KASEMİ 

      Bu Kasem küçük ama sırrı ve fazileti çok büyüktür. İnsanların 
istemiş olduğu hayır veya şer olan her şeyde faydalıdır.  

      Yazılacak idmarul amme Kasemi budur: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ahni Rasratın Kakameşin Radelin 
Limukfencil Fekacin mahmetin Feceşin Sezhazin inzil Ya Faris 
ve ente Ya Fülan (Hadimül yevm) vefalü keza ve keza  bi hakki 
Sehekün Lehekün Vehekün Rahekün Enuhun Benuhun Elif He 
Tı Mim Fe Şın Ze Hatemi Süleyman ve üçlü vefk. 
 

      Hastaya arız olan cinleri yakmak, hapsetmek, öldürmek, nazar 
çıkarmak, hastayı iyileştirmek, sihirleri iptal etmek, celb etmek, 
cezb etmek, kabül olunmak, atfetmek, tefrik etmek ve bağlamak 
gibi amellerde bu Kasemin çok yüce bir sırrı vardır. 
      İdmarul amme isimli bu Kasemi kullanmanın şekli: Kasemi 
hurufu mukatta' olarak bir kağıt üzerine yazıp, yazdığının üzerine 
Türk mastakisi, lübani zeker, dövülmüş cavi, kuyruklu biber, 
senderus, habbetü sevda ve kizbere buhurlarını koyup, bunlarla 
beraber ateşte yakarsın. 
      Amelin hastayı iyileştirmek, sihir bozmak veya nazar çıkarmak 
ise, hastayı yazdığın kağıtla buhurlarsın. 
      Amelin atf, kabül, celb veya cezb ise, yazdığın kağıdı seccade 
üzerine konulmuş mangalda buhurlarla birlikte yakarsın. Ama 
mangala yazdığın Kasemi attığın zaman sen hemen dışarı çıkar 
ve kağıdın dumanı kesilene kadar odaya girmezsin. 
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      Amelin tefrik, bağlamak ve buna benzer şeyler için ise. 
yazdığın kağıdı matlubunun eşiğine gömersin. 
 

(Sayfa 282) TÂAT KASEMİ 
      Tâat (İteat) Kasemi diye isimlendirilen bu Kasemin birçok 
özellikleri ve sırları olup, celil bir kasemdir. Sen! Bunun kıymetini 
ve değerini bil. 
      Tâat Kasemi budur: 
 

         �������P	
 _�K,�R�	
 ��
 ������ �������	
 ��������	
 ��
 ������
        �q�' )�	
 �G.M�" �y�� !�� ��S ���N
�'	
 �W��J���	
 �W<�� )�	
 ����!�-�	


      #$�
 �1 	�
� �����4
�'����	,�� �K�� T�4
�& �}�0�'�)�	,�� �Y�M�-�H .��	�Y $�
  �P�>
          �1�N,��P�5 ,�� �9�fP���	
 �������P	
 ��>�& �C���D �1�!�:�� ; ���� 	
       ?���S�0 ?�<���5 ���<���5 �����4,��&A�	
 �B
�&�0 $�
 _�& b,�< ���;�"�K 

        ?���Q�� ?�����5 ?�����5 ?W��J�� ?W��J�� ?W<�� + ?W<�� + ?���S�0

      ?���!�5 ?���!�5 ?���!�> ?���!�> ?���Q��    �WP�= 
 ?���L,���!�� ?���L,���!��
        �k�L,P�-�	
 ���>�Y,P�<�& ���0,�-��P�	
 ,�� 
 ,�< ��&���-P��,�<
      
P�!�-�S
�& 
&���a���
 �k�L,�U�	
  %������,�<�& 3��) Q�) L,�<�&
          3x&�0 3��P�� 3x&�0 3���� ������ !�" �����+�
 �.4�, S 
 ̀  ;�& 
 ̀  ;

  �0,�< 3B&�' !���5 3B&�' !���5      3x&�0,P�� 3x&�0,P�� 3x&�0,�< 3x&



 295 

        ��P���� �1�4�
�&  %,���� !�5 ���P� �1�4�
 �1����,���& ���H,�U�	
 .c�����&
          ��4PP�H ���& ��P !�" 
�!�-�H #$ 
 �������	
 ��P������	
 ��

        �(�� 	,P�-�	
 ./�0 �C,��P�5 $� �(�-�N, L �(�"������ �(���!����

 �5 
 
�"���5 
       ��S �̀ �S,��	
 ����7�-�	
 A_� )�	
 ���5�$�
 .c���� 
�"��
         3�,P�< 3�P�� ]�0 
 �/,�>�&,�< ���#Q	
 
 b,�< ��,�-�S $�
 ������=
       #$�
 �0�'�)�< $�& 6�
 #$�
 �1 	�
� ��
 �� X�= #F�= 3�, L 3����R�!�>

    �5�0 �_ $�P���& ��
 �'���",�4 
�& 6�
     6�
 �PP#!�� ��
 ��
         Ac�iP���H�& �1P����  %��#Q T�*�< �y
�����	
 �K, ��H ��#!�5�& �1�� !�"
         
 b�
 �� 	 
 ����,�=�$ 
 ���",#Q	 
 ,8��> 
{'�> ��,���J�	
 A��U�H�& ���0 $�


        �*���� 3����4 EF���	�& A� T���	
 ���< ~ S ���� $�
 ���a +�& ���f��	
 nC,�= �� )
       ,8�
��	 
 ,8�
��	 
 ���<,���-�	
 �%
��" 
,�< ����,�=�$,�� 
&�M�J�4 
 
&�M�J�4 

         ,�R�4�
 �}�'�u�S $�
 � !�" ���!#Q�H ��*#	 
 �}�' +���	
 ��
 �0,���� �����*�)���	 

        �W��RP!#	 
 �0,��	 
 �0,��	 
 3}�K�'���� 3'���" ��S j}�'���l�� ���R�� !�" 

        �1P���J�< �� 	�& �������� ����� + �P�f�" ���� �P !�" �W��R!#	 




 296 

    �y
�����	
 �y�� Q TP�4
�& �h�JP�H0
�& ���0 $�
 �h 	�MP�	�Y 
       �y
�����P	
 �y��P Q T�4
�& �h�JP�H0
�& ���0 $�
 �h 	�M�	�Y
      �h T��P�I�& �y�0.�;�& �����i	
 �h T�i ;�& �h#)�iP�4
�&

�JA�	
       �h T�iP�4�& �0,�����	
 �h T +�&�& �y�� :�*�4�
 �W�;
� ��	
�& �O
         �y�Y,P S�& �y���aP���& ��*�=,P�� �C,�a )�	 .��J�	
 �h�H 
�&
          3GP�� Q�� L �P�R�< ��>,�< 3G,�< 3G,�< �h���	�& ���",#Q	
�& ����,�=�$�,��

    �0�& �F��N,���+&�0�& 3s��UP !���D 3s��U !���D 3G�� Q�� L�F��N,���+& 
     �F��N,���+&�0�& �F��N,���+&�0�& 3s��UP !���D 3s��U !���D 3G�� Q�� L

 ,8-���= ���>,���-���J S �0Af	
 ��S �g�T�4�& 3� Q�� L 3� Q�� L  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil hadis semi-ıl alimil karib 
il mucibid daimifi melekuti ızzihil kadimil ezeliyi tüazzeze bil 
kudreti ven ferade bil vahdaniyeti. La ilahe illa hüve leyse 
kemislihi şeyün ve hüves semi-ul basir. Bi esmaihi eduküm ya 
zevil ervahir ruhaniyeti seriun seriun rafiun rafiun karibun 
karibun mucibun mucibun semi-un semi*un mutiun mutiun 
heliun heliun seliun seliun melyatiun melyatiun ecib Ya 
Ma'rufu ya ebel Mearifi ve YaZehral Atifi ve Ya Taktakuşin ve 
Ya Meymun el Hatifi  ihduru vefalu keza ve keza. Feinni 
uksimu aleyküm bi Alin Ruhin bi Alin RuhinSeyleduhin 
Seyleduhin Ya Ruhun Ya RuhunBaruhun Baruhun bi hakkil 
hatemi ve sahibihi. İnnehü min süleymane ve innehü 
bismillahirrahmanirrahim. Ella ta'lü aleyye ve'tüni müslimin. 
Müsriıne taiıne li esma-i rabbil alemine esriu esriu bi hakkil 
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ismil kaviyyül azimün nafizi fi cemi-ıl efali Ya Zettavli Ya 
Vehhabü Erğamuşin Yaşin Helheyuşin Taşin celle celalullahi 
La ilahe illallahü vela yakdiru illallahü ve ena Abdullahi ve 
mevlaye rasulullahü aleyhi ve selem. Tekadüs semavatü 
yetefettarne minhü ve tenşakkul ardu ve tehirrul cibalü hedda. 
Heyyen ettaatü el icap et ü ileyye izacaen nasru ve 
kadayelemru fe eynel müferru. Ve likülli nebein müstekarrun. 
Encizü encüzi bil icabeti ya a'vanül inayeti elvahan elvahan 
elhakutüküm. Binarullahi mukadeh. Elleti tettaliu alel efideh. 
İnneha aleyhim mu'sadeh. Fi amedin mumeddedeh. Ennaru 
ennaru ellehibu ellehibu ala men asa kasemi minküm ve lem 
yecibhu zülziletül ardu verteccet ven fataratis semavati ven 
şakkat ve keşefetiş şemsü ve kuvvirat ve hasefetin nucumu 
vel kevakibu inteserat ve vekafetil biharu ve nuşifet ve etetil 
cini l ikada-i haceti ve hadarat ve fazet bil icabeti vet taati ve 
lubbet Yahin Yahin Ya Hüve Ya Hüve Taytayuhin Taytayuhin 
Şemlehisin Şemlehisin ve Rukyail ve Rukyail Tamtamin 
Tamtamin. Ve nufiha fis suri fecemi'nahüm ceman. 
      Bu Kasemin buhurları dövülmüş cavi, ned dalı, ratine-i hindi, 
senderus, kündür, meyatü saile, sandalı ahmer, kust ve udu 
kakülidir. Bu buhurların hepsini güzelce dövdükten sonra, nohut 
büyüklüğünde haplar gibi yapar ve gölgede kurutursun. 
Kuruttuktan sonra amel zamanı Kasemi okurken bu buhuru 
tüttürürsün. Özet olarak şu buhurlarıda kullanabilirsin. Ud, cavi, 
sandeleyn, mastaki ve kusturt. Yukarıda geçtiği gibi döver, nohut 
büyüklüğünde haplar yapıp, gölgede kuruttuktan sonra, Kasemi 
okurken tüttürürsün. 
 
 
      Bu Kasemin bütün amellerde İdmari şerifi olup, oda budur: 
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Yelihin Yelihin Yelihin Şelişin Şelişin Şelişin Heliın Heliın 
Heleın Heleın Mihin Mihin Şelihin Şelihin Enuhin Enuhin 
Şemlahin Şemlahin Hemluhimin Hemluhimin Sataın Sataın 
Satiın Satiın Alin Zeryalin Ecibu ve tevekkelu bi keza ve keza 
elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate. 
      Tâat Kaseminin dörtlü hatemi olup, o hatem de budur: 
 

 
TÂAT KASEMİ NİN HİZMETİ 

      Bu Kasemi kullanmanın yolu şöyledir: Üç gün riyazatlı olarak 
oruç tutup, her farz namazın ardından 72 defa Kasemi hazırlamış 
olduğun buhuru tüttürerek oku. Üçüncü günü gecesi172 defa 
Kasemi okuduğun zaman huddamlar senin önünde saf tutarak 
dururlar ve sana selam verirler. Okumayı bitirdikten sonra sana; 
Ey salih kişi! Bizden ne istiyorsun? derler. Sende onlardan ahit ve 
söz istediğini, her istediğin şeylerde yardımcı olmalarını, bütün 
ruhani amellerde, hayır veya şer olsun istediğini söylersin. Senin 
istediklerini kabül edip, ne zaman istersen sana yardımcı oluruz 
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derler. Sana! Her gece 12 rekat namaz kılmanı, Kasemi hergün 72 
defa okumanı, müslimanların kabrini ziyaret etmeni, suçsuz olan 
kişilere eziyet etmemeni söylerler ve sana yeşil bir hurma dalı 
verirler. Dalın üzerinde bir tılsım yazılıdır. Böylece bu halvetten 
sonra bu Kasemi kullanma hakkına sahip olursun. 
      Bundan sonra onları ne zaman çağırıp gelmelerini istersen; 
Buhurunu tüttürerek hurma dalını sağ elinde buhurun üzerinde 
ateşten uzak tutarak Kasemi bir (1) defa okursan onlar gelirler. 
Geldikleri zaman dilediğini emredersin.  
      Bu Tâat Kaseminin birçok havassı (Özelliği) celilesi olup, 
bazıları şöyledir. 
 

      1. Bir kimseyi kendine muhabbetle celb etmek istersen: 
Matlubun vücuduna temas etmiş elbise parçası üzerine hatemi ve 
hatemin etrafına İdmarı yazıp, yeşil bir lambaya zeytinyağı 
koyduktan sonra yazdığını fitil gibi yapıp lambaya tak. Yatsı 
namazından sonra fitili yak ve f'itil yanarken üzerine Kasemi 72 
defa okursan, matlubun senin yanına gelir. 
 

      2. İnsanların yanında kabül olunmak için: Geyik derisi üzerine 
hatemi ve hatemin etrafına kasemi yazdıktan sonra bir dala asıp, 
üzerine Kasemi 72 defa oku. Okuduktan sonra hatemi üzerinde 
taşırsan acaiplikleri görürsün. 
 

      3. Müstehak olan iki kişiyi birbirinden ayırmak istersen: Mavi 
bir kağıt üzerine kötü kokulu bir mürekkep ile hatemi ve hatemin 
etrafına İdmarı yazdıktan sonra ekşi Nar dalına as. Kötü kokulu bir 
buhurla buhurlayarak, Kasemi üzerine 45 defa oku ve dilediğin 
kişinin eşiğine gömersen, acaiplikleri görürsün. 
 

      4. Bir zalim cebbarı mekanından çıkarmak istersen: Bir tasa 
İdmarı yaz ve tasın içine 45 tane hardal tanesi koyup, tasın 
üzerine 45 defa Kasemi, 100 defada Zilzal suresini okuduktan 
sonra, tasın içine su doldur. Bu suyu zalimin evine serpersen, o 
zalim en kısa zamanda mekanını terkeder. 
 

      5. Bir kimseye irsali hatif yapmak istersen: Temiz ve tenha bir 
mekana girip, buhurunu tüttürerek iki rekat hacet namazı kıl. 
Birinci rekatta Fatiha ile Tekasür suresini, ikinci rekatta Fatiha ile 
Fil suresini oku. Namazdan sonra yerinden kalkmadan Kasemi 72 
defa okursan, karşına ruhani bir şahıs dikilir. Onu dilediğine 
gönderirsen, olacak olan acaiplikleri görürsün. 
 



 300 

      6. Hazinenin yerini öğrenmek istersen: O günde doğmuş dört 
tane yumurta üzerine buhurunu tüttürerek İdmarı yaz. Yazdıktan 
sonra şüphe ettiğin mekanıbu yumurtalar ile terbi' et. Bir mangal 
alıp, terbi' ettiğin yerin ortasına mangalı koy. Mangala buhurunu 
atıp buhur tüterken, ayakta durarak Kasemi 21 defa okursan, 
yumurtalar şüpheli yerin üzerinde toplanır. 

      7. Kötü ve günahkar bir kadından kan akıtmak istersen: İdmarı 
küçük bir kağıt üzerine yazıp, muklil erzak, hantit, meyatü saileü 
mürre, sabır, soğan kabuğu, sarımsak kabuğu ve tin (Çamur) ile 
buhurlayarak Kasemi üzerine 45 defa oku. Okuduktan sonra 
kağıdı bükerek katlayıp kırmızı ipek iple dolayarak bağladıktan 
sonra, Farisi bir kamış içine koy ve ağzını mum ile kapat. Ama ipin 
ucu dışarıda kalsın. Bu kamışı akan bir nehrin suyunun altına 
gömüp, ipin ucunuda yukarıdan bağlarsan, o kadından kan 
akmaya başlar. Ama bu ameli arabi ayın son Cumartesi günü 
yaparsın. Olacak olan acaiplikleride görürsün. 
 

      8. Bir kimsenin dilini bağlamak istersen: Bir çiriş alıp bunu bir 
gece sirke ve katranın içinde beklet. Daha sonra çirişi eline al ve 
üzerine Kasemi 21 defa okuyup, her okumanın sonunda çirişe bir 
düğüm at. Tamamladıktan sonra bu çirişi dilini bağladığın kişinin 
yoluna veya eşiğine gömüp, o kişi üzerinden geçtikten sonra onu 
oradan al ve bir taşın iki yanının altına gömersen o kişinin dili Allah 
c.c. ın izniyle bağlanır. 

 

(284) KASEMÜL SÜLEYMANİ 

      Kasemül Süleymani isimli bu Kasem Süleyman ibni Davud 
aleyhisselam cinlerden birinin kendisine karşı geldiği zaman 
okumuş olduğu kasemdir. Hazreti Süleyman a.s. bu Kasemi bir (1) 
defa okuduğu zaman cinlerden hiçbirisi kendisine karşı gelemezdi. 

      Bu Kasemle talip hayr veya şer dilediği bütün amellerde 
kullanabilir. Bu Kasemin okunuşu günde 21 defa olup, okurkende 
buhuru kündür, lüban amberi, dövülmüş cavi ve kizberedir. Bu 
Kaseme Zecri Süleymani de denir. 

      Kasemül Süleymani budur: 
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Bismillahil hayyül kayyümür rahmanirrahim. Rabbi Cibril ve 
Mikail ahin ahin ahin Ahiyyen Şerahiyyen Ahiyyen Hahiyyen 
Nemahiyyen edunayi esbaütin ali şeddayi Şelacasin 
Şelyekuşin Taltıkeşin Tatkelyuşin Mehluşehın Behmeşin 
Hemyuşin Yeşhişin Şenaheşin Mertatkeyuşin Nafehlemin 
Ğuyusen Nafğalasavesin ma a'zamü hazel kelamü ma a'zamü 
sultanillahi uhtirika men asa esma allahü binnaril mükadeti 
asikubihimür racifi vel fezeış şedidi ver rev-ıl azimi vel azabil 
elim. 
 

(Sayfa 285) AVALİMU ARDİYYE KASEMİ 

      Bu Kasem yeryüzündeki alemler konusunda çok yüce ve 
müessir bir kasem olup, buna Seyyid Meytatarun kasemide denir. 
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      Dilediğin her türlü amel için, bu Avalimu ardiye kasemini 21 
defa okur ve okurkende Kündür ve Kizbere buhurlarını yakarsın. 
      Avalimu ardiye Kasemi budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahiym. Bismillâhillezî lehü ismün lâ yün- 
sâ ve nûrun lâ yütfâ ve mülkün lâ yezûl ve arşi lâ yettehûl ve 
kürsiyyün lâ yeteharrake ve bihi aksemtü aleyke eyyühes 
seyyid meytatarûn yâ melikül ervâhir rûhaniyetil ebrâris 
sâkinîne tahte arşil melikil cebbâris sâcidîne lillâhil vâhidul 
kahhâril cârîne bi cerîhimil mütesarrafîne fî cemîı efâlihim 
billezî ve keleke alel melâiketil kirâmi ve eyyedeke bil cünûde 
vel emlâki vel a'tâke hâzihil kuvveti ve estafâke ve halaka 
lekel melâiketi illâ mâ emarte huddâmeke ve a'vânüke da'yâîl 
ve cehyâîl en yenzilû bi ızzeti rabbihim ve en yu'yinûnî bi 
kuvvetin min ındehüm bi ızzeti şemhin şemhin helehin 
helehin etûfin etûfin admenin admenin etfân etfân esbâûtin 
esbâûtin bil ismillezî nezele bihi Cibrîl aleyhisselâmi alâ 
muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem illâ mâ ecebtüm ve 
esra'tüm ve nezzeltüm bi kuvvetin minküm heşmehin 
heşmehin kemûşin kemûşin eykemûşin eykemûşin bermetin 
bermetin mekîlin mekîlin keymâhin keymâhin eyneke yâ 
temâmin ifritis sehâb eyneke yâ ahmar eyneke yâ şemerdelit 
tayyâr eyneke yâ ebâ nûh eyneke yâ seydûk eyneke yâ necâh 
eyneke yâ felâh eyneke yâ şemlak eyneke yâ ebâ nûhul esved 
eyneke yâ burkân eyneke yâ derdeyâîl eyneke yâ rûkyâîl 
eyneke yâ Cebrâîl eyneke yâ semsemâîl eyneke yâ Mîkâîl 
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eyneke yâ sarfeyâîl eyneke yâ anyâîl eyneke yâ kesfeyâîl 
eyneke yâ heşfekelin eyneke yâ ketâşîlin eyneke yâ nâtûşin 
eyneke yâ zevbaatü eyneküm ya denâhişetin eyneküm ya 
kaşâkışetin eyneküm ya ğaylânin eyneküm ya sükkânel cibâl 
eyneküm ya sukkânel kıfâr eyneküm ya sukkânel hamâmât 
eyneküm ya sukkânel mezâbil eyneküm ya sukkânel turkât 
uhdurû bârakallâhü fîküm ve aleyküm vefalû kezâ ve kezâ fe 
innî cibtiküm ve hikmetü aleyküm bil uhûdi vel mevâsîki elletî 
ehazehâ aleyküm Süleymân ibni dâvûd aleyhimesselâm. Ve 
bil ismillezî ulkiye ilâ meryeme fetemessele lehâ beşeran 
seviyyen aksemtü aleyküm bikahşelin ve kahşûlin alşekûmin 
alşekûmin ve bil ismillezî ünzile ales sahratis samâi fenşakkat 
ve alel ardı fenbesetat ve alel cibâli feraset ve alel leyli 
feazleme ve alen nehâri fedae ve bil ismillezî nâdâ bihi 
Rabbenâ lil cebeli fetemâyelel cebelü firkan ve raşehal arşi 
araka ve mâ cetil ardu kalakan ve hara mûsâ saikan 
biılşâkişin biılşâkişin mihrâkişin mihrâkişin akşâmakşan 
akşâmakşan melkaşan  melkaşan akşâmakşin akşâmakşin 
şakmûnehşin şakmûnehşin rekşârin rekşârin rekşâlehin 
rekşâlehin hûşin hûşin nûşin nûşin mâreşin mâreşin 
tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâi vefalû kezâ ve kezâ bi 
kuvvetillezî tekalkalet min heybetihi summus suhuris sılâbi ve 
hadaatil cibâbirati li ızzetihi lâ ilâhe illâ hüvel kebîril müteâli 
muhricil eşyâi minel ademi ilel vücûdi elvâhan elvâhan elacele 
elacele essâate essâate bârakallâhü fîküm ve aleyküm in 
kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ 
muhdarûn. 

 

 (Sayfa 286) CAMİ AZİMETİ  

      Asaf bin Berhiya hazretlerine nisbet edilmiş, celil bir azimet 
olan ''Azimetul câmi-a li cemi-ıl esrârur ruhâniye'' isimli bu kasem 
bütün amellerde kullanılır. Bu yüce azimeti okumanın şekli 
yapacağın amelin ehemmiyetine göre 7, 21 veya 49 defa okunur. 
Okurkende buhurun güzel kokulu bir buhur olmalıdır. 

 

      Cami Azimeti budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhil menûti bil celâli vel 
kibriyâil mütekaddesi aniş şübehi bi mahlûkâti bismillâhi 
rabbil âhırati vel ûlâ rabbil ıbâdil münezzehü anil ezdâdi vel 
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endâdi ves sâhibeti vel evlâdi hâlikul eşbâhı vel ervâhı 
bismillâhi zil batşiş şedîdi zil kuvvetil metinillezî kâmet bi 
emrihis semâvâti vel ard. Yüsebbihur ra'dü bi hamdihi vel 
melâiketü min hîfetih. Bi ihtilâfil luğati vel asvâti bismillâhillezi 
halakas semâvîte bi kudretihi ve dehal arda bi irâdetihi ve 
meşiyyetihi ve edâren nücûme fil eflâki bi hıkmetihi ve 
fecceral bihâre ve sehharahâ li beriyyeti vestevû alâ cemîı mâ 
kevnihi minel eşyâi bi kahrihi ve kudretihi ezeliyyün kadîmün 
lâ ibtidâe li evveliyyetihi ve lâ intihâi li âhıriyyeti kâne 
vücûdehü kablel ezmânil ğâbirati ved dühûrid dâhiratil 
kuddûsü vez zâhiril aliyyil müteâlil kâhiri teâleyte yâ muhîtu 
vahtecebte bi kuddûsil envâril lâhûtiyyetihi vel azametil 
ezeliyyetil hafiyyeti an idrâki fehmül beriyyetil nâiyyetil 
nâmiyyeti an ukûli zevil ezhânis sâfiyyetiz zekiyyeti yâ bâriü 
teâlâ mücdike ve te kaddeset esmâüke ve azzame ve lâüke ve 
kibriyâüke felâ kâdira ğayrüke ve lâ kâhira sivâke eselüke 
bismike ve esmâükel hüsnâ ve sifâtikel ulyâ ve kelimâtikelletî 
kulte bihâ li cemîı mâ fil evkâni kevnî fe kânet kemâ teşâ elletî 
lâ yüsebbitü li belâğıhâ halaka arda ve lâ semâe ve eselüke 
bimâ evda'tehü min setavâti kahrike ve ğalebeti letâike ve 
ızzeti te'yîdike en tü sahharalî ıbâdike ve melâiketike ve cemîır 
rûhâniyyîne esteînü bihim bi iznike alâ kadâi cemîı havâicî 
mimmâ yerdîke ve entel müsteâni fe innî edûküm yâ meâşirel 
ervâhız zâhirînel mü'minînel mutîîne li esmâi rabbil âlemine 
minel melâikete ver rûhâniyyinel ehazîne bi nevâsil cinni veş 
şeyâtîni bimâ aksemallâhü bihi ales semâvâtî vel ardı fe'tiyâ 
tâiîne li esmâihi bi kudretihi bil kelimâtit tâmmâtil uzmâ ve bil 
âyâtil kübrâ ve bi sıfâtillâhil ulyâ ve hüve rabbül âhirati vel ûlâ 
ve edûküm bimâ nezele bihi cibrîli alâ âdeme ve idrîse 
süleymâne ve kâffetil mürselîne salavâtullâhi ve selâmeti 
ecmeîne yâ hin yâ hin âhin âhin âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi 
esbâûtin âli şeddâyi mâ a'zamü sultânillâhi ve esmâi ve 
eğûsâhin ve eğûsâhin ve eğûsâhin nûrin âhin telele 
yehtevâhin âhin âhin âhin yâ hüve yâ hüve yâ hüve şeletemin 
nemûhin şeletemin nemûhin heyâhin heyâhin heshesâ 
heshesâ hechâ hechâ sahsahâ sahsahâ hecehâ hecehâ 
sahsahâ sahsahâ cehcehâ cehcehâ âhin âhin yehin yehin yâ 
nûhın nemûhin ve bil ismillezî         
      Bu cami azimetini okumadan önce 3, 5 veya 7 defa şu Hisni 
(Korunma) şerif okunmalıdır. 
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      Okunacak Hisni şerif budur: 
 

   �������	
 ��������	
 ��
 ��P����.#!���&    ,�4�'.��5 � !�" 6�
 �P
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 �P#!���&

��E!�5�& �1�������&.  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Tevekkeltü 
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alallâhi hasbi yallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil 
azîm. Allâhümme ahcibnî min cemîı esnâfil cinni ve envâıhâ 
ve ecnâsihâ bi kelimâtiket tâmmâtil mübârakâti ve bi ismikel 
hayyül kayyûmü hîtânih. Selâmün kavlen min rabbin rahîm 
dâiratüh. Lehü muakkıbâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi 
yahfezûnehü min emrillâh. Vallâhü min verâihim muhît. Bel 
hüve Kurânun mecid. Fî levhin mahfûz. Allâhümme ihfiznî min 
fevkî ve min tahtî ve min emâmî ve min halfî ve an yemînî ve 
an şimâlî bimâ hafizte bihiz zikra inneke alâ külli şeyin kadîr. 
Ve bil icâbeti cedîr. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin 
ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 
 

(Sayfa 288) ESMA-İ KAMER İN HAVASSI CELİLESİ 
      Esma-i Kamer diye isimlendirilen bu yedi ismin birçok acaib 
özellikleri ve garip sırları vardır. 
      Esma-i Kamer budur: 
 

 3���I,�� 	3[�!�D,�� 	 3�&�0,�� 	 3¤&�0,�� 	 3w&�0,�� 	 30�S,�� 	 3�e 	,�� 	  

 

Leyahımin Leyalağvin Leyafürin Leyarüsin Leyaruğin 
Leyaruşin Leyaşelşin. 
 

      1. İstemiş olduğun her türlü dilek için: Esma-i Kamerin şu : 
 

0A.,�J  �	�,�J  4	�,�J  �	�,�J  �"<,�J  "lJ,�J  ,�JC�f  
C�f,�J  0A.,�J �	�,�J 4	�,�J �	�,�J  �"<,�J "lJ,�J 

"lJ,�J C�f,�J 0A.,�J �	�,�J 4	�,�J �	�,�J  �"<,�J 

�"<,�J "lJ,�J C�f,�J 0A.,�J �	�,�J 4	�,�J �	�,�J  
�	�,�J  �"<,�J "lJ,�J C�f,�J 0A.,�J �	�,�J 4	�,�J 

4	�,�J �	�,�J  �"<,�J "lJ,�J C�f,�J 0A.,�J �	�,�J 

J�	�,� 4	�,�J �	�,�J  �"<,�J "lJ,�J C�f,�J 0A.,�J 
 

yedili vefkini ve vefkin etrafınada şu dört beyti: 
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 ��<���5 ?�����5           
�h !�J�4
 �����!#7	
 �1�� 3���I,�� 	 .c����               

_�'��, )�� �h�� !�= 3�e 	,�� 	 �G,�J��           
�h !.J�" �0��e�	
 � !�" 30�S,�� 	 .c����               

�G���R + �}��Q���� 3w&�0,�� 	 ���5,��           
�y�������H _�0���
 3¤&�0,�� 	 .M�-��               

�1�i�Q�� �}�'�i�� 3�&��!�� 	 �0����           
�+ 
 _�'�-�5 ���5�$�,�� 3[�!�D,�� 	             �h !��  

 

                        Semiun seriul icabeti seyyidi 
                   Bi hakki Leyahimin biz zulmetün celet 
                        Bi cahi Leyalağvin celebtü makasıdi  
                   Bi hakki Leyafürin alel fevri uccilet 
                        Bi ismi Leyarusin bi satveti kahrihi  
                   Bi izzi Leyaruğin umuri teyesseret 
                        Bi nuri Leyaruşin bi şiddeti batşihi 
                   Leyaşelşin bil ismi sa'di akbelet 
      Yazdıktan sonra bu vefki üzerinde taşıyan kimsenin işleri 
kolaylaşır ve bütün sıkıntıları gider. O kişiye cinler ve insanlar itaat 
eder. Allah Teala hazretleri o kimseyi ümit etmediği yerden 
rızıklandırır. O kişiye Allah c.c. hayırlardan, fütühattan ve bereket 
lerden istediğini verir. 
 

      2. Esma-i Kamerin bu yedili vefkini Hurma, İncir veya kabuğu 
soyulmuş Badem üzerine yazdıktan sonra bunu matlubuna 
yedirirse, talibe karşı çok büyük bir haz (zevk) duyar ve sever. 
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      3. Esma-i Kamer in bu yedili vefkini matlubunun vücuduna 
temas etmiş elbise parçası üzerine yazdıktan sonra, bu bezi 
kandilde zeytin yağı ile yakar ve fitil yanarken, Ud, Mastaki ve 
Kündür ile buhurlarsan matlubun çok şiddetli bir aşk yüzünden 
talibi bulamama korkusuyla, aklı gidercesine yanında hazır olur. 
 

      4. Esma-i Kamerin bu yedili vefki şerifini ve vefkin etrafınada 
şu mübarek duayı: 
 

        _�0,�J�	
 ���� )�	
 �̂  ! T�� �F#;����	
 �̂ �!���	
 ,�RA< 
 �̂ �� !�" �����+�

��P      ) !�I �̀ #	,�� �1�",�-�D ������ �F��N,�J�	
 �1�4,�<���JP �\
��� S �̂ 

  �̂  !�-�=�& �\ X�- S �̂ �- S�0�& ��	,��!#	
 �� !�m ��S �1�� _�'�R�< 
80�4 
        ��*�=,P�� �h���a +�& ��H��"�K �h���= 
�& ��4��" �h���; ,��#$�

          �1P��S,���& ���� )�	
 .c���� 
 ̀  ; �& 
 ̀  ; �����4,��&�0 ��	 �h�!�� 
�&

         #$�
 ?0,�4 
 ,�R���& 6C��r 
 ,�R�� _�̀ #	
 �0,�����	
 ��
 �C,���5 
 ���� ,��
          ��S 
 ̀  ; �& 
 ̀  ; ��P !�" �1�� �(�-�*�5 
 ,8��'�I �P�	 �h�:�-��

,8�
��	 
 ,{��> ,{��> �% X�����	
�& ���������	
2 F�J�-�	 
 2 ��",��	n 2  
 

Uksimu aleyke eyyühel melikil müvekkelü bi felekil kameril 
cari bi cereyanihil caili beyne şuaihi billezi halakake 
fesevvake ve rafeake fa'lake ve cealeka nuran yehtedi bihi fi 
zulemil leyali illa ma künte avni ve ecebte da'veti ve kadaytü 
haceti ve emelteli ruhanyyeti keza ve keza bi hakkil kameri ve 
ma fihi min esma-illahil kibarillezi biha edıü ve biha enarun illa 
ma beastüli hadimen esteınü bihi aleyye keza ve keza fil 
mehabbeti vel meylani heyyen heyyen elvahan elvahan 
elacele elacele essate essate. 
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yedi defa yazdıktan sonra bu vefki talip üzerinde taşırsa, matlubu 
çok şiddetli bir muhabbetle sever ve talibin her istediğini yerine 
getirir. 
 

     5. Bir yapraktan matlubun şeklini yaptıktan sonra, şeklin başına 

 C� f,�-�%J�  (Leyahimin) ve matlubun ismini, sağ elinin üzerine  �"'l%J,�-�%J 

(Leyalağvin), sol elinin üzerine ��"*<,-�%J (Leyafürin), karnının üzerine  
 ��	#�,�-�%J (Leyarusin), sağ ayağinın üzerine  �4	#�,�-�%J (Leyaruğin), sol 

ayağının üzerine  �0:A�-.,-�%J (Leyaşelşin) ve şeklin sırtına şu Ayeti 

kerimeyi yaz. 

 %�� !�-�<  $ �s���� ���� ���R�=�0�'�*�����5 
 

Senestedricühüm min haysü la ya'lemün. 
      Şeklin göğsüne şu tevkili: 
 


 ̀  ; � 	�
 
 ̀  ; �W�!�J�� �C,���5 $�
 �G�̀ �> �O
�'�I,�< 
�!#;��H 
 

Tevekkelü ya huddame hazihil esma-i bi celbi keza ila keza. 
Yazdıktan sonra Mastaki ve Senderus buhurlarını yakarak şu: 
 

   �> �O
�'�I,�< 
�!#;��H 3/�R���R����    
 ̀  ; �W�!�J�� �C,���5 $�
 �G�̀

 ̀  ; � 	�
 

 

Bi mehmehubin tevekkelü ya huddame hazihil esma-i bi celbi 
keza ila keza. 
tevkili şeklin üzerine okursun. Matlubun tam bir muhabbet ile 
yanında hazır olur. Ama bu ameli Pazar gecesi yaparsın. 
 

      6. Üç adet kağıt alır ve her kağıdın üzerine Esma-i Kameri 
yazdıktan sonra her kağıt üzerine 63 defa Esma-i Kameri 
kündür, cavi ve kizbere ile buhurlayarak oku. Okuduktan 
sonra birinci kağıdı havaya asarsın. İkinci kağıdı başında 
taşırsın. Üçüncü kağıdı su ile sildikten sonra bu su ile kına 
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yoğurup, bu kınayı eline yak. Kına elinden çıkıncaya kadar 
matlubun yanında hazır olur. 
 

      7. Esma-i Kameri insanlardan uzak bir yerde ve Kamerin 
nurunun fazla olduğu bir zamanda güzel kokulu bir buhur 
tüttürerek 1040 defa okuyup, en sonundada şöyle dersin: 
 

 ��������P�� 
 ̀  ; �& 
 ̀  ; 
�J.��> ���� )�	
 �0&���5 �����4,��&�0,�< 


 ̀  ; �& 
 ̀  ;  
 

Ya ruhaniyyeti sürürül kameri heyyicü keza ve keza bi 
mehabbeti keza ve keza. 
Matlubun çok seri bir şekilde yanında hazır olur. 
 

      8. Esma-i Kameri ayın nurunun olmadığı bir zamanda 1040 
defa okur ve en sonundada şöyle dersin: 
 

��4 X�T�	 
 �% X�S ���� 
���)�*�4�
 ���� )�	
 �0&���D �����4,��&�0,�< 
 

Ya ruhaniyyeti şürürül kameri intekimü min fülan elfülani. 
 

      9. Matlup ve annesi isimlerinin cümeli ebced adedini alır ve bu 
adedi dörtlü vefkin birinci hanesine yazarsın. Bu adedi her hanede 
birer artırarak onikinci haneye kadar çıkarsın.Bundan sonra vefkin 
bir dılını toplar ve bu toplamı 17467 adedinden çıkarırsın. Kalan 
bakiyi vefkin 13. hanesine yazar ve birer artırarak son hane olan 
16. haneye kadar çıkarak dörtlü vefki tamamlarsın. Bu işleme 
'Ezelne satudin' yolu denir. Buda matlubun seni sevmesine 
taaccüb ettirir. Sonra vefkin etrafına şu Ayetleri, Sureyi ve isimleri: 
 

��P����        �G,�������� ~ S ,8*����  %, ; ��nP��& 
 �������	
 ��������	
 ��
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     n�
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Eُvemen kane meyten feahyeynahü ve cealna lehü nuran 
yemşi bihi finnasi kemen meselühü fiz zulumati leyse bi 
haricin minha kezalike züyyin. Eyne ma tekünü ye’ti bi 
kümullahü cemi-an innallahe ala külli şeyin kadir. Ekale leha 
ve lilardı i’tiya tavan ev kerhan kaleta ateyna tai-ın. Ve nüfha 
fis suri fe cemi’nahüm cema. Ve hüve ala cemıhim iza yeşa-ü 
kadir. Kul hüvallahü ahad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem 
yüled. Ve lem yekünlehü küfüven ehad. Cebbarun Seriun 
Vedüdü Atufü Raufu Beduh. 
 

Perşembe günü birinci saatte yazarsın. Yazdıktan sonra vefkin 
üzerine Esma-i Kameri 70 defa okuyup, vefki üzerinde taşırsan, 
matlubun senin emrine iteatlı ve boynu bükük bir şekilde hazır 
olur. Matlubundan aşırı bir muhabbet görürsün.Senden uzak 
olmaya güç ve takat getiremez ve bir an sensiz duramaz. 
 

      Üstaz Havarizmi (r.a.) hazretleri kadri yüce ve şanı büyük olan 
Esma-i Kamerin da’vetini şu tertip üzere zikretmiştir. 

      Esma-i Kamerin da’veti budur: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil hayyil kayyumid daimil 
kahirillezi halakal eşya-e külleha keyfe şa-e bi kudretihi ve 
halaka ademe bi azametihi ve nufeha fihi min ruhihi fesecedet 
lehü melaiketü ves semavati vel ardı ve emeraha bi iradetihi 
festewmseket bi celalihi fesübhanehü la ilahe illa hüvel 
melikül ma'büdü muhricül eşya-i minel ademi ilel vücudi 
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a'zimü aleyküm eyyetühel ervahır ruhaniyyetil ebraris 
sakinüne tahte arşil melikil cebbari bizzelleti vel vekari la ilahe 
illa hüvel vahidül kahharül cailüne felekil kameris seyyarüs 
sairüne bi seyeranihil mütesarrifüne fi efalihi aksemtü 
aleyküm billahi ve azametihi vel arşi ve rifatihi vel kürsiyyi ve 
siatihi ve Cibril ve vechetihi ve Mikail ve emanetihi ve İsrafil 
ve nefhatihi ve Azrail ve kabdatihi ve bi ismillahil azimil 
a'zamüd daimi ala külli nefsin bima kesebet veş şahidi aleyha 
bima amilet fe bi hakkihi aleyküm eduküm meaşirel ervahir 
ruhaniyetiz zahirine ecibu da'veti vakdu haceti vahduru 
makami ve şemmu duhneti bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm 
elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate bi hakki 
leyahimin leyalağvin leyafürin leyarüsin leyaruğin leyaruşin 
leyaşelşin. Ecib Ya Rukyail ve ente Ya Müzhib Bi hakki 
Leyahimin Ecib Ya Cebrail ve ente Ya Mürreh. Bi hakkı 
Leyalağvin Ecib Ya Semsemail ve ente Ya Ya Ahmer bi hakki 
Leyfürün Ecib Ya Mikail ve ente Ya Burkan Bi hakki Leyrusin 
Ecib Ya Sarfeyail ve ente Ya Şemhureş bi hakki Leyruğin Ecib 
Ya Anyail ve ente Ya Ebyad bi hakki Leyrusin Ecib Ya 
Kesfeyail ve ente Ya Meymun bi hakki Leyaşelşin ve bi hakki 
nurul envari ve sirril esrari ve malikül melikü zil celali vel 
ikrami la ilahe illa hüvel kadiril muktediri ecibü bi hakki bi 
hakkil vahidil ahad Bimehmehubin mehmehubin zil lutfil hafiyi 
bi sa'saın sa'saın zin nuri vel beha-i vel kemali vel cemali Ya 
Allahü bisehsehubin sehsehubin zil izziş şamihillezi lehül 
azametihi vel Kibriya-i Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü bi 
mehlehubin helheyubin heyberuşin heybeduşin elerkiyazin 
ellezi lehü nurun fevka kulli nurin ecibu bi hakki ma'melehaşin 
kudeme kuddüsün ellezi sahharal bahra li musa bin İmran zin 
nuri alemul esrari ve ma fi zulumatil bihari tevekkelu bi hakki 
ma aksemtü bihi aleyküm b ikada-i haceti ve hiye keza ve 
keza tevekkel Ya Mikail ve ente Ya Burkan venfez bi 
ruhaniyyetike fi keza ve keza tevekkelu Ya meaşirel emlakil 
ulviyeti ves süfliyyeti fi ma emertüküm bihi mink ada-i haceti 
ve hiye keza ve keza bi hakki ma aksemtu bihi aleykum billahil 
azimul a'zamullezi hakemehü nafizun fiküm ve la ya'sihi 
minküm barakallahü fiküm ve aleyküm. Esselamü aleyküm ve 
rahmetullahi ve berakatuhü. 
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      Esma-i Kamer in bu da'vetinin buhuru hayırlı amellerde ud, 
cavi tenasiri, mastaki, kündür ve meyatü saile olup, şer amellerde 
ise hantit, tenkar, zift, mürre, sabır ve siyah ladendir. 
      Bu da'vetin yediliye benzer bir hatemi olup, bu da'vete ait olan 
huddamlarında zecri vardır. Şayet huddam gelmekte gecikirse, şu 
isimleri üç (3) defa okursun: 
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Ayduşin ayduşin mihraşin mihraşin batşin batşin tarşin tarşin 
hatşin hatşin erşedin erşedin bi hakir rabbil ma'budil lezi. 
Kale lis semavati vel ardı i'tiyâ tavan ev kerhan kâleta âteyna 
tâi-ın. 
      Talip bununla hayırları celb, kötülükleri def etmede istediği her 
türlü amelde tasarruf (kullanmak) eder. 
 

      10. Bir kimsenin muhabbetini kendine çekmek istersen: Yedi 
adet hurma üzerine Esma-i Kameri yazdıktan sonra, üzerlerine 21 
defa da'veti okuyup, hurmaları sevdiğin kişiye yedirirsen, 
matlubunda seni mutlu edecek muhabbeti görürsün. 
 

      11. Esma-i Kameri bir tabağa yazdıktan sonra yazıyı tatlı su ile 
siler ve üzerine da'veti 21 defa okursun. Okuduktan sonra bu suyu 
matlubuna içirirsen, seni çok büyük bir muhabbetle sever. 
 

      12. İki kalpli bir Badem alır ve onu bir kap suya atarsın. Suyun 

yüzünde kalan bademin üzerine Leya (  -m�%J5 ) suyun dibinde kalan 

bademin üzerine Hımin ( �C�� f) yazar ve üzerlerine Esma-i Kameri 

691 defa, Kasemide 7 defa okursun. Okurkende güzel kokulu bir 
buhur ile buhurlarsın.Daha sonra Leya yazılı bademin parçasını 
matlubuna yedirir, Hımin yazılı bademin diğer parçasınıda kendin 
yersin. Matlubun sana çok kuvvetli bir cezb ile cezb olur. 
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      13. Sağ kulağının pisliğini alır ve bir İncirin içine koyduktan 
sonra üzerine da'veti 7 defa okursun. Okuduktan sonra bu inciri 
dilediğin kişiye yedirirsen, o kişi sana sadık bir sevgi ile bağlanır ve 
istediğin her şeye uyarak, Allah c.c. ın izniyle sana tabi olur. 
 

      14. Koltuk altının kılından ve kesik tırnağından alır ve bunları 
yaktıktan sonra toz haline getirirsin. Gülsuyu ve zaferan ile bu tozu 
karıştırıp, bu mürekkeple avucunun içine Esma-i Kameri 7 defa 
yazarsın. Seni sevmesini istediğin kişi ile bu yazılı elinle tokalaşır 
veya elini dokundurursan, o kişi sana tabi olur. 
 

      15. Erkek veya kadınlardan birini celb etmek istersen: Pazar 
günü bir kalaydan matlubunun şeklini yap. 
      Şeklin başına şunu yaz: 
 

5%X%P  ;][-n-? S%J 5 5%X%P 5"#[ A'M5-	 5"#[� M%5 '= �:X#? :O� T,-�:R	#� �C� f,-�%J  
 

Leyahimin Rukyail Müzhib ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 
      Şeklin göğsüne: 
 

5%X%P  ;][-n-? S%J 5 5%X%P 5"#[ A'M5-	 5"#[� M%5 :\]2#? :O� T5-2'[-M �"'l%J,-�%J  
 

Leyalağvin Cebrail Mürreh  ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 
      Şeklin sağ eline: 
 

5%X%P  ;][-n-? S%J 5 5%X%P 5"#[ A'M5-	 5"#[� M%5 '2-9'7%5 :O� T,-9-̂ '9-D ��"*<,-�%J  
 

Leyafürün Semsemail Ahmar ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 
 

      Şeklin sol eline: 
 

][-n-? S%J 5 5%X%P 5"#[ A'M5-	 5"#[� M%5 :�,%R'2#) :O� T,%(� ? ��	#�,-�%J5%X%P  ;  
 

Leyarusin Mikail Burkan ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 
      Şeklin sırtına: 

5%X%P  ;][-n-? S%J 5 5%X%P 5"#[ A'M5-	 5"#[� M%5 '�-�"#$'9-. :O� T,-�%<'2-a �4	#�,-�%J  

 

Leyruğin Sarfeyail Şemhureş ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 
      Şeklin sağ ayağına: 
 

5%X%P  ;][-n-? S%J 5 5%X%P 5"#[ A'M5-	 5"#[� M%5 'o-�')%5 :O� T,-�'>-d ��	#�,-�%J  
 

Leyruşin Anyail Ebyad ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 
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      Şeklin sol ayağına: 
 

-n-? S%J 5 5%X%P 5"#[ A'M5-	 5"#[� M%5 :O� T,-�%g'̂ %P �0:A-.,-�%J5%X%P  ;][  
 

Leyaşelşin Kesfeyail Meymun ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 

Yazdıktan sonra bu şekli bir nar sopasına as. Bundan sonra 
matlubun vücuduna temas etmiş elbisesinden yedi parça alır ve 
her parçaya vekiliyle beraber yukarıdaki gibi isimlerle 
yazarsın.Yedi adet kandile zeytinyağı koyar ve yazdığın fitilleri 
kandillere takarsın. Birinci kandili önüne ve kıble tarafına koy. 
İkinci kandili arkana, üçüncü kandili sağına, dördüncü kandili 
soluna, beşinci kandili doğu tarafına, altıncı kandili batı tarafına ve 
yedinci kandili matlubun evinin yönüne doğru, eğer matlubun evi 
bilinmiyorsa, kuzey ve batı arası yönüne koyarsın.Bu tertip üzere 
hazırladıktan sonra güzel kokulu bir buhur tüttürerek kandilleri 
yakıp, üzerine da'veti 21 defa oku. Matlubun kelepçe ve zincirle 
dahi bağlı olsa yine gelir. Senin yanında Allah ın izniyle hazır olur. 
 

      16. Allah'ın razı olmadığı fasık ve insanlara zarar vermek 
maksadı ile toplanan topluluğun arasını ayırmak istersen: 
Pişmemiş çömlek parçası al ve kötü kokulu bir buhurla tebhir 
ettikten sonra, parçanın üzerine Esma-i Kamerin yedili vefkini yaz. 
Yazdıktan sonra üzerine da'veti 21 defa oku ve parçayı ufalayarak 
toz haline getir. Ayırmak istediğin kişilerin mekanının arkasına bu 
tozu serpersen, onlar en kısa zamanda ayrılırlar. 
 

      17. Koltuk altının kılını ve tırnaklarını alır ve bu ikisini yakarak 
toz haline getirdikten sonra katranla karıştırırsın. Bu mürekkeple 
çömlek parçası üzerine Esma-i Kameri yazar ve üzerine 7 defa 
da'veti okursun. Bu parçayı toz haline getirdikten sonra onların 
bulunduğu mekana serpersen, onlar en kısa zamanda ayrılırlar ve 
bir dahada o topluluk bir araya Allah c.c. ın izniyle toplanamazlar. 
 

      18. Saralı bir hastanın sarasını gidermek istersen: Saralının iki 
gözü arasına Leyahimin, işaret parmağına Leyalağvin, baş 
parmağına ise Leyafurin yazdıktan sonra, Esma-i Kamerin 
da'vetini cinden saralı olan hastanın üzerine okursan, saralı ayıkır 
ve konuşur. Şayet saralı hasta konuşmazsa avucunun içine şu: 
 

3 
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Tılsımı yaz. Yazdıktan sonra bir Ud parçası üzerine Leyalağvin 
ismini yazıp orta ve yüzük parmağı arasına koy. Daha sonra daveti 
adetsiz olarak hastanın üzerine oku. Hasta Allah c.c. ın izniyle 
ayıkır ve konuşur. Sana Cin'in isminden ve kabilesinden haber 
verir. Cin hastanın içinden çıkmak isterse, sen onu serbest bırak o 
Cin çıkıp gider. Bundan sonra saralı hastayı korumak için bir kağıt 
üzerine Esma-i Kameri, Ayetel kürsiyi ve Sure-i Haşr'ın sonunu 
yaz. Bu hirzi saralının başına asarsan, bir daha o arız Cin saralıya 
dönmez. Şayet Cin kibirlenir, sana zor kullanır, konuşmaz ve 
çıkmazsa, sen orada hakimiyeti istersen saralının alnına şu tılsımı: 
 

 � �? / �1 1 9 9 3 1 1 1 � �  1 1 6 3 	 1 5 
 

yazıp saralının üzerine daveti 21 defa okursan, o arız Cin Allah ın 
izniyle çıkar. Sen! Tasarruf et ve yukarıda geçtiği gibi amelini yap. 
Allah c.c. ın izniyle başarılı olursun 
      19. Hastaya arız olan Cini yakmak istersen: Mavi renkli keten 
bez üzerine şu isimleri yazıp, yazdığın beze katran bulaştır ve yak. 
Bunu saralının burnuna yaklaştırırsan, duman hastanın burnuna 
gittiği an arız Cin Allah c.c. ın izniyle yanar. 
      Bez üzerine yazılacak isimler budur: 
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Emlecin Emlecin Emlecin Kablecin Kablecin Kablecin 
tevekkelu Ya Ahmar ve ente Ya Abdunnar bi harki hazel avni 
kefa 
 

      20. Arız olan Cini saralının cesedinde hapsetmek istersen: 
Saralı olan kişinin alnına şu Ayeti Kerime yi yaz: 
 

�>�T�+�& %�	�l���� ���R�4�
 ��  
 

Vekıfuhüm innehüm mesulün 
      Saralının sağ bileğine: 
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�W�>�̀ �� �F��N,���+&�0 3���I,�� 	 
 

Leyhimin Rukyail Müzhib 
      Saralının sol bileğine: 
 

�}���� �F��N
�����= 3�e 	,�� 	  
 

Leyalağvin Cebrail Mürreh. 
      Sağ ayağının ökçesi üzerine: 
 

������ 
 �F��N,�������5 30�S,�� 	 
 

Leyafurin Semsemail Ahmer 
      Sol ayağının ökçesi üzerine: 
 

���0�R���D F��N,�� S���� 3w&�0,�� 	 
Leyarusin Sarfeyail Şemhureş 

Yazdıktan sonra, Esma-i Kamer davetini 21 defa okursan arız olan 
cin Allah c.c. ın izniyle hapsolur. 
 

      21. Arız olan Cini cam şişenin içine hapsetmek istersen: Bir 
cam şişe al ve kağıttanda bir parça al. Kağıdın ortasına Esma-i 
Kameri yaz ve yazdığın kağıdı şişenin içine koy. Hadime şişenin 
içine girmesini emret. Eğer şişe hareket ederse bilki şişeye 
girmiştir. Şişenin ağzını mum ile kapat ve üzerine  Leyalağvin  
yazıp, şişeyi istediğin yere defnet. Şişe kırılıncaya kadar Cin orada 
hapis kalır. 
 

      22. Zalim birinin kanını akıtmak istersen: Kurşundan bir parça 
al ve o zalimin şeklini yap. Şeklin karnına Esma-i Kameri nakşet. 
Bu şekli kırmızı renkli iple Nar sopasına asıp üzerine daveti 7 veya 
21 defa oku. Daha sonra bu şekli doğu yönüne doğru akan bir 
kanala defnet. O zalimin çok kanı akar. O şekli oradan 
çıkarmadığın müddetçe o zalimin kanı akmaya devam eder. 
 

      23. Bir kimsenin dilini bağlamak istersen: Yedi ayrı renkten 
yedi ipek ip al ve bunları birbirine bükerek sarıp fitil haline getir. 
Üzerine 121 defa Esma-i Kameri oku. Okurken devamlı buhurun 
tüter olsun. 121 defa okuduktan sonra en sonunda şöyle dersin: 
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Ya huddamed da'veti a'kıdü lisani bi seba ukad 
(Ey bu da'vetin hizmetçisi fülanın dilini yedi düğümle bağlayın). 

Daha sonra bu fitili ağır bir taş altına koyar veya üzerinde taşırsan, 
o kişinin dili sana karşı bağlanır. 
 

      24. Bir kimseden mühim bir dileğinin yerine getirilmesini 
istersen: Esma-i Kamerin yedili hatemini bir kağıt üzerine 
yazdıktan sonra, üzerine daveti yedi defa oku. Daha sonra hatemi 
üzerine al ve dileğini yerine getirecek olan kişinin yanına gidersen, 
Allah c.c. ın izniyledileğin yerine gelir. Bu mesele diğer 
amellerdede kullanılır. 
 

      Şems Şemseddin isfehani (r.a.) hazretleri tasrifinde Esma-i 
Kamer isimleriyle güzel bir Azimet tertip etmiş olup, o Azimette 
budur: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ecib Ya Müzhib bi hakki İnna 
enzelnahü fi leyletil kadr. Leyahimin Ferdun bi hakki Rukyail 
Ecib Ya Mürreh bi hakki Ve ma edrake ma leyletul kadr. 
Leyalağvin Cebbarun ve bi hakki Cebrail Ecib Ya Ahmar bi 
hakki Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Leyafurin Şekurun 
ve bi hakki Semsemail Ecib Ya Burkan bi hakki Tenezzelul 
melaiketu ver ruhu fiha Leyarusin Sabitun ve bi hakki Mikail 
Ecib Ya Şemhureş bi hakki Bi izni rabbihim min kulli emr. 
Leyaruğin Zahirun ve bi hakki Sarfeyail Ecib Ya zevbeatu bi 
hakki Selamun hiye. Leyaruşin Habirun ve bi hakki Anyail 
Ecib Ya Meymun bi hakki Hatta matleil fecr. Leyaşelşin 
Zekiyyun ve bi hakki Kesfeyail Ecibu eyyuhel mulukus sebatu 
ve tevekkelu bi keza ve keza bi hakki ma aksemtu bihi 
aleykum ve bi hakki Feceşin Sazhazin rabbul erbabi elvahan 2 
elacele 2 essaate 2 barakallahu fikum ve aleykum. 
 

      Bu Azimet yolu ile talip hayır veya şerden istediği her şeye 
tasarruf eder. Bu Azimetin buhuru hayır işlerinde cavi, şer işlerinde 
ise lübani zekerdir. Bu Azimet için yedili hatem olup, şekli budur: 
 
 
 
 
 



 329 


 � / � � � � 

� 
 � / �  � � 

� � 
 � / � � 

� � � 
 � / � 

� � � �  
 � / 

/ � � � � 
 � 

� / � � � � 
 
 

      25. Bu tasfirin hizmetçisini görmek istersen: Bu yedili hatemi 
yağlı bir tabağa yazıp, tabağa yağmur suyu koyduktan sonra, 
tabağın üzerine 7 defa azimeti oku ve suya bak. Sen hadimi görür 
ve onunla konuşursun. 
 

      26. Bir kimseyi muhabbetle heyacanlandırmak istersen: 
Hatemi bir kağıt üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile yaz. 
Yazdıktan sonra, Azimeti kağıdın üzerine 7 defa oku ve yazdığın 
hatemi yapraksız bir ağaca astıktan sonra şöyle dersin: 
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Allahümme kema tayyarte ve tayyeşte evraka hazihiş şecerate 
tayşe aklı keza bimehabbeti keza. İnneke ala külli şeyin kadir. 
Bundan sonra olacak olan acaiblikleri görürsün. 
 

      27. Düşmanına humma tasallut etmek istersen: Hatemi bir 
çömlek parçasına yaz ve üzerine yedi defa Azimeti okuyup, ateşe 
koy. Düşmanın şiddetli bir hummaya yakalanır. Bu azabı ondan 
kaldırmak istersen, o yazıdığın çömlek parçasını ateşten alıp, 
soğuk suya koyarsan, humma ondan gider. 
 

      28. Bağlı veya sihirliyi çözmek istersen: Hatemi bir tabağa 
yazdıktan sonra, yazıyı tatlı su ile sil ve üzerine 7 defa Azimeti 
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oku. Bağlı veya sihirli kimseye bu suyu içirirsen, o kişideki bağlılık 
veya sihir iptal olur ve çözülür. 
 

     29. Arızı, rüzgarı veya nazarı gidermek istersen: Hatemi bir 
kağıda ve etrafında, Ayetel kürsi ile şu Nazar Ayetini: 
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Ve in yekadüllezine keferu leyuzlikuneke bi ebsarihim lemma 
semi-uz zikra ve yekulüne innehü le mecnun. Ve ma hüve illa 
zikrun lil alemin. 
Yazdıktan sonra, cavi, lübanı zeker ve kizbere ile buhurlayarak 
üzerine Azimeti 7 defa oku. Bu hatem hasta olan kişinin üzerine 
asılır ise bu hastalık ondan Allah c.c. ın izniyle gider ve şifa bulur. 
Sen! Sana gelenin kıymetini ve bu celil havasların değerini bil. 
      
 
 
 
 
 

(Sayfa 316) ÇOCUĞU OLMAYAN İÇİN 
      Çocuğu olmayan kısır erkek için: Aşağıdaki hatemi ve hatemin 
etrafınada şu beyitleri yaz: 
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                             Elâ vakti yâ rabbâhü bin nûri hâcetî  
                             Ve yâ eşmehin celiyyen serîan kadin kadat 
Yazdıktan sonra bu hatemi çocuğu olmayan kısır erkek üzerinde 
taşırsa, Allah Teala nın izniyle çocoğu olur.  
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      Yazılacak hatem budur: 
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