BAB: Kuvvetli Muhabbet bir kimse iyi bir vakitte 7 adet
hurma alıp her birinin üzerine 7 defa ihlas süresi okuyup
hemen o vakitte matluba yedirse hemen aşık olur çok
acaib tesir eder.

BAB: Kuvvetli Muhabbet gece iyi bir vakitte bir bakır
levhaya bu tılsımı demir kalem ile nakşedip ateş kenarına
koysalar acaibler müşahede ederler filhal matlubun aklı
gider delİ gibi olup ayağına gelir tılsım budur:

BAB: Kuvvetli Muhabbet gece iyi bir vakitte 7 adet kara
biber alıp her birinin üzerine 7 defa besmelesiz kadr süresi
okusalar sonra alıp tek tek ateşe atsalar çok azim
muhabbet hasıl olur matlub bikarar olur bu amel tecrübe
olundu.

BAB: Büyük teshir pazartesi günü başlayıp 12 gün devam
edip her gün güneşin doğduğu vakitte okumaya başla
1000 defa ya beduh oku ve her 100 defada 1 defa bu
azimeti oku, ama harama yapma çok zarar olur azimet
budur:

Allâhümme sahhirlî kalbe fülân bin fülân bilmuhabbeti velikram bihakki bismillâhirrahmânirrahîm aksamtu aleyküm
yâ melâiketül müvekkilîne bihâzihil ismil a’zami allâhümme

ecib yâ cebrâîl yâ derdâîl veyâ rukyâîl yâ tenkefîl sâmiun
mutîun bihakki yâ bedûh

BAB: Kuvvetli muhabbet bir gümüş levha alıp bir gün sirke
içinde beklet bir gün sonra pazartesi günü olsun güneşin
duğduğu vakitte hemen o levhaya şu iki murabba’ı nakş et,
sonra bir ateş kenarına defin et, filhal matlubun yalın ayak
koşa gele acaib müşahede edersin ateşe bıraktıkta filanın
kalbini kendi aşkım ile böyle yaktım dersin tılsım budur:

BAB: Kuvvetli muhabbet, Cuma vakti 2 defa sureyi Cuma’yı
okuyup sonra 100 defa bunu oku, matlubun filhal yalın
ayak kapına gelir. okuyacak budur:

Beynelmâi vettîn ellif beyne fülân ve fülan yâ müellif.
BAB: İhdarı muhabbeti şedid Çarşamba günü yumurtlayan
kara tavuk yumurtasını alıp misk ve zağferan ile üzerine
bunu nakş edip ateşin yakınına göm. acaibler müşahede
edersin. filhal matlub deli gibi olup kapına gelir tılsım
budur:

BAB: Muhabbeti şedid matlubun elbisesinden bir parça
alıp Çarşamba günü güneş batarken üzerine bu tılsımları
nakş edip zeytin yağına bulayıp bir kandil içine koyup yak.
yakarken filan kızı filanın kalbini aşkım ile böyle yaktım
dersin. acaibler görürsün. matlubun bir karar olup kaçıp
gelir. tecrübe olundu tılsım budur:

BAB:İhdar muhabbeti acib, bir bakır levhaya Çarşamba
günü müşteri saatinde kilab ve sirke ile nakş et. hemen ol
vakitte ateşe yakın bir yere göm. acaibler müşahede
edersin. matlubun aklı gider deli gibi olup koşa koşa gelir.
tecrübe olundu tılsım budur:

BAB:İhdarı muhabbeti acib, bir bakır levhaya Çarşamba
günü müşteri saatinde kilab,zağferan ve sirke ile bu
tılsımatı nakiş edip ateşe yakın yere göm. ateş çok tesir
etmesin, yoksa matlubun helak olur. ateşe koyar iken
filanın kızı filanın kalbini benim aşkım ile böyle yaktım
dersin. matlubun deli gibi olur. hemen ayakkabılarını
giymeden yalın ayak gelir. daire şeklinde olan tılsımın
ortasına uhduru den sonra matlubun anasının ve matlubun
adını yaz. ala hubbiden sonra talibin anasının ve talibin
adını yaz. tecrübe olundu tılsım budur:

BAB:Muhabbeti acib, Cuma veya pazar veya perşembe
günü bir yumurta alıp üzerine bu tılsımatı nakş et. ama
kamer tabiatı ateş olan bir burçta olsun. yumurtayı ateşe
yakın yere göm. ateşe atarken filanın kızı filanın kalbini
aşkım ile böyle yaktım de. acaibler müşahede edersin.
matlub filhal koşup gelir. ama amel vakti insanlardan uzak
olmalısın. tecrübe olundu. tılsımat budur:

BAB: İhdaru muhabbeti acib, Çarşanba günü müşteri
saatinde delikli bir at nalına zağferan ve kilab ile bu
tılsımatı nakş edip ateşe yakın yere göm. ateşe atar iken
filanın kızı filanın kalbini aşkım ile böyle yaktım dersin.
matlub deli gibi olup koşup gelir. ama amel ederken nas
dan ırak ola tılsımat budur:

BAB:Tefrik için eğer bir cemaat fitne için ve düşmanlık için
ve şer için bir mekanda cemi olsalar bu cemaatı tefrik için
bir mevtin ölünün suyu ile bu tılsımatı bir kağıda yazalar bir
kabirden toprak alıp kağıda koyup düşmanın hanesine
koyalar filhal birbirine düşman olalar aralarında sulh
olmaya ama nahak olmayana etmeyeler çok günahtır
tılsımat budur:

BAB: Kağıtları altına çevirmek, on dirhem kadar kağıt kesip
sağ eline alıp 1000 defa ŞEMS suresini oku, ama her
okuduktan sonra bu esmalarıda bir kere oku filhal kağıtlar
altın olur. bu amel için oruçlu olmak ve halvet lazım
değildir esma budur:

şumûsün lûtatin karrin dâsin berkâzin nemûşelahin
kıraat vakti kastalu buhurunu yak. bir celsede hiç konuşmadan
oku.

BAB: Rızık için, eğer dilersen Karun gibi zengin olursun
perşembe günü gusül edip bir halvet mekana girip bir
besmele ile bir celsede 1031 kere ihlas suresini oku, ama
her 100 de bir kere şu ayeti oku

Allâhu latîfun biibâdihî yerzuku men yeşâu vehüvel
kaviyyül azîz.
Hak Teala şöyle bir zenginlik verirki ol devirde öyle
zenginlik hiç kimsede olmaz, şek ve şüphe yoktur.
BAB: Eğer dilersen cümle halkı teshir edersin emrine itaat
ederler, şöyleki perşembe günü sabah namazını eda edip

hiç dünya kelamı konuşmadan bir celsede 12000 kere
ismi celilini oku. O gün o vakitte cümle mahlukat
teshir olur, ama bir suya veya tatlı bir nesneye okuyup bir
mahluka yedirseler filhal matlub teshir olur.
BAB: Ameli ihfa, eğer dilersen mahlukatın gözünden gaib
olursun, bir tane kuru yer kurbağası tutup gece olunca
kurbağayı başına koyup ay ışığında bekle, eğer kendi
gölgeni görüyorsan o kurbağayı bırakıp başka birini al, bu
şekil üzere taki gölgen gaib oluncaya dek devam et, gölgen
hangi kurbağada gaib olursa o kurbağayı boğazla, derisini
alıp kına,tuz,un ve mazı ile tabakla, sonra deriyi alıp
kamerin işrak saatinde derinin içine varsın kimse seni
görmez hatem budur:

BAB: Teshiri cin, eğer dilersen cinleri teshir edersin her işe
itaat ederler bunun en zahmetsiz tariki budur, 3 gün perhiz
edip oruclu ol, gündüzleri ibadet et gece olunca iki rekat
namaz kılıp hiç dünya kelamı etmeden bir celsede 300 kere
şu azimeti oku, 3 gün tamam olunca bir nefer cin zuhur
eder, emrine muti olurlar, ama zinhar harama sarf
etmeyesin helak ederler, azimet budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm azzemtü aleyküm ve aksamtu
aleyküm birabbi cebrâîl enâfîl ismâîl melekâni musallitâni
alâ selâtînil cinni vel-insi veşşeytân min cânibil meşâriki
velmagâribi vahdurû min cânibil cenûbi veşşimâl bihakki lâ
ilâhe illallâh muhammedün rasûlullâh vebihakki süleymân
bin dâvûd aleyhisselâm birahmetike yâ erhamerrâhimîn

BAB:Kazai hacet için, eğer hak tealadan bir hacetin olsa,
Cuma gecesinde kalkıp 2 rekatta bir selam verip 4 rekat
namaz kıl evvelki rekatta fatihadan sonra 7 inşirah suresi
oku, ikinci rekatta fatihadan sonra 11 defa şu ayeti oku :

Bismillâhirrahmânirrahîm em indehüm hazâinu rahmeti
rabbikel azîzil vehhâb, em lehüm mülküssemâvâti vel-ardi
vemâ beynehümâ felyertekû fil esbâb.
namazdan sonra bin kere yâ vehhab ismi celilini zikredip
sonra hacetini söyle elbette henüz yerinden kalkmadan
hacetin reva olur.

BAB: Daveti kara köpek, eğer dilersen bu azimet ile amel
edersin, ehli havvas katında siyah köpek isimli ile meşhur

cini davet edersin, icabeti çok çabuktur. her türlü hacetin
için sarf edersin, evvela 3 gün oruc tutup son günü Pazar
günü veya Çarşamba günü olsun, kamer seretan burcunda
olsun, şehrin dışına çıkıp bir dağa veya yüksek yere otur,
etrafına bir daire çevirip dairenin iç kısmına ayetel kürsi
yaz, öd kokulu buhurunu verip azimeti 7 kere oku, filhal
kara bir it suretinde hadim zuhur eder, hiç havf etmeden
hacetini emir edersin, istersen alemdeki her şeyden haber
verir, definelerden haber verir, veya gaibden yemek ve
şarap getirir, dilersen tayyi mekan edersin, dilersen
insanların gözüne görünmezsin, dilersen düşmanı helak
edersin, dilersen gibden altın getirirsin, azimet budur:

Tâlin karâdeşin mehdekûşin eştâ bûdeşin betain eştayâ
levzeheşin ecîbû âcilen hetşedin şetûşin elvâhan
eyyüherrûh bihakki rûâniyyeti hâzihil esmâi ecib ente
eyyühel avnus sâmiu ettâiu bikuvveti rûhâniyyeti hâzihil
esmâi biakki hâzihil esmâilletî ente lehâ ârifun biakkihâ
ecibnî ve etar âcilen lî âzihis sâate velâ teteahhar annî
fetekûne minel muazzibîne ilâ yevmiddîn.

BAB:İki kişi arasında sulh etmek için birbirlerinin arasında
muhabbet koymak dilersen, şu tılsımı bir pare kağıda yaz, zevc
veya zevcenin birine verip üzerinde taşısın veya evlerinin kapısının
altına koy, ama Cuma günü yazmalıdır. dua ve tılsım budur:

o dua budur:

BAB: Bir adama cinler musallat olsa, zarar verse, Cuma
günü güneş doğarken şu tılsımı bir pare kağıda yazıp
takkenin altına koyup mecnun kişinin başına koy. filhal iyi
olur, eğer kar etmez ise suya koyup suyunu içir, 3 gün
sonra iyi olur, ama şartı budurki yazdıktan sonra azimeti
dahi 7 defa okumak lazımdır. tılsım budur:

7 kere okunacak azimet budur:

Şemayâîl şerhiyâîl isrâfîl kûyâîl sahremyâîl cebrâîl şerâtîl
ecîbû vef-alû kezâ ve kezâ bihakki elif lâm mîm elif lâm
mîm râ elif lâm mîm sâd elif lâm râ kâf hâ yâ ayn sâd tâhâ
tâsînmîm tâ sîn yâsîn sâd hâmîm ayn sîn kâf kâf nûn
elvâhan el-acel essâate.

BAB: Define bulmak için, eğer dilersen cinler sana bir
define mekanı gösterir, pazartesi günü güneş doğarken şu
tılsımı sağ elinin ortasına yaz, sonra bu azimeti tâ cinler
elini tutup çekinceye dek okumaya devam et, elbette
cinlerden biri gelip elinden tutup define yerine iletir, tılsım
budur:

azimet budur:

Vettûr ve kitâbin mestûr fî rakkin menşûr velbeytil mâmûr,
vessakfil merfû velbahril mescûr inne azâbe rabbüke

levâkı’ mâlehû min dâfi’ tevekkelû yâ huddâmu hâzihil
âyetişşerîfeti ve elbisül keffe velhakû ilâ mekânil habiyyeti
veddefîni min zehebin ev fiddatin bihurmeti hâzihil
âyetişşerîfeti.

BAB:Hırsız için, eğer bir kişinin malı çalınsa bu tılsımı bir
ekmek parçasına yazıp şüphe edilen kişilere yedirseler,
malı kim çaldı ise ol ekmeği yutamaz tılsım budur:

BAB: Avret getirmek için, perşembe günü güneş doğarken
sağ elinin ayasına misk safran ve gül suyu ile yaz, hiç
konuşmadan elini kapayıp gidip matluba dokun, filhal
matlub sana tabi olup sen nereye varır isen senin ile gelir,
tılsım budur:

BAB:eğer bir adam veya avret kişi evini bırakıp gitse veya
adem veya avret birbirini sevmese, şu tılsımı matlubun
elbisesine yazıp fitil gibi edip üzerine zeytin yağı döküp
kandilde yaksalar matlub döner gelir, mücerrebdir tılsım
budur:

BAB:Eğer dilersen cinleri bir mekana toplarsın, her türlü
şeyden sual edersin, bir sabi kızın elinin ayasına şu tılsımatı
yazıp kızın önüne bir fincan zeytin yağı koy, kız daima o
fincana baksın, keşif ayetinide bir kağıda yazıp kızın alnına
yapıştır, öd, cavi, kizbere buhurunu yakıp şu azimeti 7 defa
oku, eğer cinler hazır olmazsa 11 kere şu azimeti oku,
cinlerden siyah bir kimse zuhur eder, kız bunu haber
verince sen hemen kürsi kurulsun divan durulsun, reisiniz
gelsin dersin, reisleri hazır olunca kurban kesip yeyin
dersin, cinler yemek yedikten sonra ister define ister
istihbarat, her ne türlü işten sual edersen cevab verirler
azimet budur:

Şakmûşin veskehin askirin asâkirin kul huvallâhu ehad
allâussamed lem yelid velem yûled velem yekün lehû
küfüven ehad, innehû min süleymâne ve innehû
bismillâhirrahmânirrahîm ellâ ta’lû aleyye ve/tûnî
müslimîn tâiîne lillâhi rabbil âlemîn elvâhan elvâhan el-acel
el-acel essâate essâate.

tılsım budur:

BAB: Mendel için, Çarşamba günü baliğ olmadık bir kız
bulup sağ elinin ayasına bunu yaz, kağıda ayeti keşfi yazıp
kızın alnına yapıştır ayeti keşif budur:

Sonra cavi, öd, lübani zeker ve cin tırnağı buhurlarını yak,
sonra 7 kere veya 11 kere şems suresini oku, cinler hazır
olunca ‘ reisiniz gelsin’ dersin, sonra ‘kurban kesip yeyin’
dersin, yemekten sonra her türlü şeyden sual et, hepsine
cevap verirler, israf için sure-i ‘zelzele’ yi ‘eştata’ ya kadar
oku, eştâtâ 3 kere tekrar et, elin ayasına yazılacak budur:

BAB: Eğer bir ademi veya bir avreti tehyic etmek istersen,
perşembe gecesi olunca matlubun elbisesinden bir pare al,
eğer mümkün olmaz ise bir pare keten beze şu tılsımı yaz,
sonra bir kandile koyup yak, ama kandil matlubun hanesi
tarafına baksın, sonra bu azimeti oku, kandil bitince
matlub tehyic olur azimet budur:

Azzemtü aleyküm yâ sâlih veyâ mâlih veyâ tamîş veyâ bâbil
bitaytalin taytalin bikelkelûşin kelkelûşin tagyâ mûşin
bismillâhil a’zam ilâ fülân binti fülan ve/tûnî bihî elvâhan
elvâhan el-acel el-acel essâate essâate.
tılsım budur:

BAB: Acib şu tılsımı pazartesi günü sağ elinin ayasına yazıp
her kime dokunsa o kişi dokunan kişiye tabi olur 8nereye
gitse kendisi ile beraber gelir. ama misk, safran ve gül suyu
ile yazmalıdır. budur:

BAB: Simya-i acib, bir kertenkele tutup kanını derisini
gözlerini al, kanını bir şişeye koyup derisini iyice tabakla,
sonra çıkarıp gözlerini içine koyup sağ butuna bağla, bir
miktarda kanını alıp gözlerine sürme gibi çek, ama gündüz
olsun, gece olmasın, sonra her nereye varsan kimse seni
görmez. (tılsım yazılmamış)

BAB: Tahrîkull cemâdât, yani eşyayı areket ettirmek. gusül
edip bir gün perhizli oruç tut, o gün temiz elbise giy, bir taş
veya demir alıp önüne koy, ama demire yakın veya ırak
olma, kasemi 7 kere oku, kasemi okuduktan sonra şu

esmaları dahi oku, filhal taş haraket eder emrettiğin
mekana varıp durur. kasemi şerif budur:

Hatlûsin hatlûsin katlûsin katlûsin şekşelûşin şekşelûşin
şem-in şem-in eklûin eklûin eynemâ tekûnû ye/ti
bikumullâhu cemîâ innallâhe alâ külli şey-in kadîr, uhdurû
vecmeû ve etîû likasemî essâate 3 el-acel 3 bârekallâhu
fîküm ve aleyküm.
ondan sonra şu esmaları oku:

ecib yâ şemrû’ ecib yâ hayşelûş ecib yâ kelsû’ ecib yâ
helşûaş ecirrrul ân hâzel hicr.
Dersib, acaibler görürsün.

BAB: Defi haşaret için, bu tılsımı 4 kağıda 4 kere yazıp evin
4 kenarına koysalar haşaret defi olur budur:

BAB: Eğer bir adamı hayvan suretine çevirmek dilersen,
cumartesi günü sabah güneş doğarken, üzüm çubuğunu
salkımıyla ve üzüm salkımının çiçeği ile alıp bir gölge yere
koy, taki kurusun, sonra bunları getirip ateşte yak, külü alıp
sakla, hacet vaktinde amel et, eğer bir adamı hayvan
suretine çevirmek dilersen, esmaları 7 kere okuyup sonra
mezkur külden adamın üzerine birazcık saç ve kül ile bunu
yazıp emir et, hangi hayvana dönmesini istersen o hayvan
suretine girer.

eğer mezkur külden bir mekana saçsan, bunu yazıp emir
versen, ne dilersen o surete döner, ister bağ ister hamam
ister saray her ne dilersen o olur.
mezkür külden eğer taş üzerine veya kağıt üzerine saçsan
bunu dahi yazıp emir etsen, taş altın olur, kağıtlar gümüş
olur. ama eski haline çevirmek için tekrar birazcık mezkur
külden üzerine saç hemen eski haline döner, yazılacak
budur:

külü serptikten sonra okunacak esma budur:

Asyâşin tanaheşin summun bukmun umyun feagşeynâhüm
fehüm lâ lâ lâ if-al yâ huddâmu âzihil esmâi kezâ ve kezâ
bârekallâhu fîke ve aleyke.

BAB: Adem getirmek için, eğer bir adam kaçıp gitse,
matlubun niyetine bir kağıda surei zariyatı yazıp güneşin
doğduğu tarafa doğru as, matlubun ayakları bağlanır döner
gelir.
BAB: Eğer şakkül ard (yani yeri yarmak patlatmak istersen)
yapmak dilersen herhangi bir arabi ayın 10. Gecesi olsun,
bir yeni çömlek içine bu tılsımatı yazıp içine temiz su
doldur, define şüphe edilen yere o sudan döküp hemen
haslıban ve sandaros buhur et, azimeti 41 kere oku, yer
yarılır içindeki her ne varsa görünür, şek ve şüphe yoktur .
Tecrübe olundu. ama amel vaktinde senden başka kimse
olmamalıdır. kimse seni görmemelidir, tılsımat budur:

azimet budur:

Bismillâhi vebillâhi veminallâhi ve ilallâhi velâ gâlibe illallâh
bismillâhi rabbi cebrâîl ve mîkâîl ve isrâfîl ve azrâîl ve
simsimâîl errûâniyyûn vessemâiyyûn velgamâmiyyûn
velmâiyyûn velkerâmiyyûn illâ mça tevekkeltüm ve
ecebtüm ve semi’tum ve eta’tum liesmâillâhi azze ve celle
inzilû minel cevvâ lâ alâ aynul mekâni hâzâ ve utarridû mâ
fîhi minel huddâmi vel-a’vâni vensefutturâbe nesfen ve
şakkul arda şakkan ve beyyinûhâ fîi min rahîrin ve rahâirin
min zehebin ev fiddatin el-acel yâ cebrâîl veyâ isrâfîl veyâ

kesfiyâîl veyâ tâli’ veyâ murâ’ bihakki semâ hevâmin
hevâmin hevâmin yâ heyvâl 3 yâ şelhît 3

BAB: Fakirlikten kurtulmak için, Cuma günü Cuma
namazından evvel bir miktar sadaka ver, namazdan sonra
bir geyik derisine bunları yazıp taşı, yazarken 12 defa
salavat oku, filhal her türlü işlerin yoluna girer, her
cihetten rızık kapıları açılır, mücerrebdir:

BAB:Fakirlikten kurtulmak için, pazar günü şems saatinde
bir halvet mekana girip misk ve safran ve kilab ile kağıda şu
vefki yazıp daima yanında taşı, ama daima taharetli ol,

cenabı hak taşıyan kişi üzerine 7 tane rızık kapısı açar, her
ne işe el atsa bereket hasıl olur, eğer bir ticaret haneye
assalar çok bereket hasıl olur, vefk budur:

BAB: İhfa için eğer dilersen kimse seni görmez, bir geyik
derisi alıp tabakla, külah gibi edip güneşin altında dur, hoş
kokulu bir buhur yakıp bir kalem alıp şu tılsımı deriye yaz,
gölgene bak, eğer gölgen kaybolursa bilki kimse seni
görmez, eğer gölgen kaybolmaz ise tılsımı silip yeniden yaz,
tekrar gölgene bak, bu minval üzere tâ gölgen görünmez

olana kadar devam et, ama her yazdıkça hemen ardından
bu daveti okuyasın tılsım budur:

okuyacak budur:

İhfûnî an a’yuninnâzirîn yâ huddâmu hâzihil esmâi.
BAB: Eğer dilersen peri kızlarının padişahlarını davet
edersin, ey talip bu davet benim sana bir emanetimdir,
cahil kimselere öğretme, bedenini ve libasını temizleyip 40
gün bir halvet mekanda dur, her gün riyazat çekip oruç tut,
ama hiç konuşma, her gün güneş batarken gusül abdesti al,
sonra kendir ve hoş kokan başka buhur daha yakıp 12 kere
ayetel kürsi ve 4 kere kul uhiye suresini oku, her gün bir
söz işitirsin ama korkma, bu amele başlamadan evvel bir
nar çunuğu ile etrafına 7 daire çiz, her daireyi çizdikte bir

ayetel kürsi oku, sana zarar veremezler, 40 gün tamam
olunca peri padişahları gelip divan dururlar, her suale
cevap verirler, o peri cematından bir kızı dahi talep edersin
sana verirler, ama kimseye söylememelisin, bu amelin şartı
her gün güneş zeval vakti gusül etmektir .
BAB: süfli celb, matlubun elbisesine bu tılsımı yazıp güneş
görmez bir yere koy, veya göm, acaib görürsün tılsım
budur:

BAB: Sihir çözmek için yazıp taşı budur:

BAB: Her türlü fenalıktan muhafıza için bunu yazıp bir
mekana as veya taşı

BAB: Herkes katında sevecen olmak için, bunu yazıp bir
şişe içine koyup dışarı çıkarken sürme gibi gözlerine çeksen
herkim görse muhabbet eder, budur:

BAB: Bol rızık için fe harfinin vefkini yazıp taşı. budur:

BAB: Seferden men etmek için, bir tane koyun derisine
bunu yazıp adamın evine koysalar evden dışarı çıkmaz
budur:

BAB: Sihir çözmek için, hem yazıp suyunu iç, hemde taşı,
budur:

BAB: Hastalıktan muhafıza için, bunu yazıp evin bir yerine
sakla, budur:

BAB: Def-i haşaret için, yazıp evin dört köşesine koy,
mücerrebdir.

BAB: Def-i haşşaret için, yazıp evin 4 köşesine koy, hiç
haşarat kalmaz budur:

BAB: Eğer dilersen bir yere haşaratı celp edersin ve o
mekanda olanlara eziyet ederler, bunu yazıp defnet,
budur:

BAB: Gaibten altın getirmek için, pazar günü bir halvet
mekana gir, o halvet mekanda 4 gün kalıp riyazetli oruç
tut, her namazın ardınca şu esmaları 21 defa oku,
Çarşamba günü güneş doğarken bu esmaları 21 defa daha
oku, bir sis peyda olur, hiç korkma, 3 kere ayetel kürsi oku,
sonra ‘ yâ hüddâmut talşûşiyye’ dersin, bir suret peyda
olur ki çok korkunçtur, emir edip ‘ ey hadim başka suret
üzere gel’ dersin, sonra hadim güzel bir surete bürünüp
gelir, dersinki ‘ey hâdim senden her gün bana iki altın getir
‘ ondan sonra hergün iki altın gelir, bu iş sahihtir ama
korkmamak lazımdır. esma bdur:

Talşûşin şeyâhûşin fâdeneyûşin ermâyûşin ermˆaneyûşin
mevnâtûşin vesmâûşin keykemhûşin evtâhûşin şeyâtûşin
elmelâtûşin hamâtûşin şeyhâtûşin abâtûşin.

BAB: Bel ağrısı için bunu yazıp belinde taşı:

BAB: İhfa için, eğer mahlukat gözünden gaib olmak
dilersen, temiz bir cam tabağa şu tılsımı misk ve safran ile
yaz, sonra öd ve amber ile buhurlayıp üzerine gül suyu
koyup yazıyı boz, sonra bir cam şişeye koyup hacet
vaktinde gözlerine sürme gibi çek, mahlukat gözünden gaib
olursun, tılsımat budur:

BAB: Define bulmak için, pazar günü olunca define olduğu
sezilen yara varıp evvela 300 kere şu ayeti kerimeyi oku,
sonra 2 rekat namaz kılıp hiç dünya kelamı etmeden orda
yatıp uyu, gece uyurken 2 tane ruhani gelip o civarda
nerde define varsa haber verir, mekanını ifşa ederler hem
nasıl çıkarılır onu dahi beyan ederler, ama şartı budurki
okurken hiç ara vermeyip hiç yerinden kalkmadan
okumalısın, okuyacak ayeti kerime budur:

vellezîne âmenû ve amilussâlihâti lenekûnenne anhüm
vesenecziyennehüm ecrahüm ahsene mâ kânû ya’melûn.

BAB: Define için, gusül abdesti alıp perşembe gecesi evvela
mekana var, şu ayeti kerimeyi sağ avucuna misk ve safran
ile yaz, sonra 70 kere fatiha oku, ve define olduğunu
sezdiğin yere yüzünü yere koyup deki : ya ardı iftah
kunûzüke’ ve elini yere vur ki o an fermanı hak ile yer
yarılır yerin altında ne varsa cümlesi ayan olur görünür,
yazılacak ayeti kerime budur:

BAB: Tefrik için (ayırmak için) bir tuğla parçasına nahıs
saatte yazıp matlubun evine göm, filhal ayrılırlar budur:

BAB: Yine tefrik için pazar gecesi bir tuğla parçasına yazıp
eski bir kabre göm, filhal aralarında ayrılık olur, tılsım
budur:

BAB:Muhabbeti şedid (kuvvetli muhabbet) bir kimseyi
kendine bağlamak dilersen bu tılsımı bir bakır levhaya
yazıp ateş kenarına göm acaibler görürsün, tılsım budur:

BAB: İptali sihir için bunu yazıp sağ pazunda taşı.

BAB: Zina eden bir kadını bağlamak için, nahıs bir saatte
tuğlaya yazıp eski bir kabre göm, orda durdukça hiçbir
erkek o kadına yaklaşmaz. tılsım budur:

BAB:Tehyiç için, pazartesi günü bunu kağıda yazıp götür,
bir ay geçmeden talipler gelir, erkek içinde yazılır,
mücerrebtir, evvela surei nasr yaz sonra bunu yaz:

BAB: Kızlara kimse talip olmasa bunu misk,safran ve gül
suyu ile iyi bir saatte yazıp taşıtmalıdır. budur:

BAB: Kadının fercinden kan getirmek için, helak etmek
istersen cumartesi günü kağıda bu tılsımı yazıp havaya as,
ama ruzgar vuran bir yer olsun, eğer bu ameli bozmak
istersen kağıtları alıp sıcak suya koy, tılsımat budur:

BAB: eğer cinler bir insana zarar verseler, bunu yazıp
taşıtmalıdır, hemde her gün 3 kere okumalıdır.

Bismillâhirrahmânirrahîm, vebil hakki enzelnâhu vebil
hakki nezel vekul câel hakku vezehakal bâtıl innel bâtıle
kâne zehûkâ vekul câel hakku vemâ yubdiul bâtıle vemâ
yuîd bel nakzifu bilhakki alel bâtıl feyedmeguhû feizâ hüve
zâhikun velekümül veylü mimmâ tasifûn, vemâ tenezzelet
bihişşeyâtîn vemâ yenbagî lehüm vemâ yestatîûn innehüm
anissem-i lema’zûlûn, lâ yesmeûne ilel meleil a’lâ ve
yakzifûne min külli cânibin duhûran velehüm azâbun vâsıb
illâ men hatifel hatfete feetbeahû şihâbun sâkib femen
yestemiil âne yecid leû şihâben rasadê vemen yuzig
minhüm an emrinâ nuzikhu min azâbissaîr yursilu
aleykümâ şuvâzun min nârin venuhâsun felâ tentesirân
lenahşurannehüm sümme lenaduranneüm avle
cehenneme cisiyyê lehüm min cehenneme mihêdün vemin
fevkihim gavâş vekezâlike neczizzâlimîn fekübkibû fîâ hüm

velgâvûn vecunûdu iblîse ecmeûn yetûfûne beynehâ
vebeyne hamîmin ân izil aglâlu fî agnâkıhim sultânun illâ
en deavtüküm festecebtüm lî felâ telûmûnî velûmû
enfüseküm mâ ene bimusrihaküm vemâ entüm bimusriî
innî kefertü bimâ eşraktüm min kıbelizzâlimîn lehüm
azâbün elîm venâdev yâ mâliku liyakdi aleynâ rabbuke kâle
inneküm mâkisûn lekad ci/nâküm bilhakki velâkinne
ekseraküm lilhakki kârihûn vekudiye beynehüm bilhakki
vekîlel amdülillâhi rabbil âlemîn.

BAB: Eğer fil suresinin hadimini davet etmek istersen,
Pazar günü bir halvet mekana girip o evde 7 gün oruç tut,
her gün ikindi ile akşam namazı arasında fil suresini 200
kere oku, sonra 200 kere salavat oku, hemde lüban ve cavi
buhur et, gün tamam olunca hadim zuhur eder, her ne
dilersen alemi gaibden önüne koyar, rızık, mal,define
herne dilersen önüne hazır eder,

BAB: Her türlü ağrı için, bunu 3 kere oku, ağrıyan yere üfle
iyi olur. budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm, elhamdülillâhi üskün sekentüke
billezî sekene lehû mâ filleyli venneâr vehüvessemîul alîm
üskün sekentüke billezî yümsiküssemâvâti vel-ardi en
tezûlâ velein zâletâ in emsekehümâ min ehadin min
ba’dihî innehû kâne halîmen gafûrâ in yeşe/ yüskinurriyâha
feyazlen ravâkide alâ zahrihî inne fî zâlike leâyâtin likülli
sabbçarin şekûr.

BAB: Çiçek hastalığı için bunu yazıp çocuğun sağ pazusuna
bağla, iyi olur, mücerrebtir.

Veya bunu yazıp bağlamalıdır,

Veya bunu yazıp bağlamalıdır.

Bu dahi tecrübe olunmuştur gaflet etme, budur:

BAB: Eğer bir zalimi helak etmek istersen bir nahıs saatte
demir üzerine bunu yazıp ateşe koy zalim helak olur.
budur:

BAB: Kadının evden çıkmaması için, yazıp evin bir yerine
koyup üzerine ağır bir taş koy, kadın evden çıkmaz olur,
budur:

BAB: iptali sihir için ve belalardan kurtulmak için yazıp taşı,
tecrübe olunmuştur.

BAB: Eğer bir kimsenin malı çalınsa, bunu yazıp malın
çalındığı yere koy, hırsız bin püşman olur malı getirmezse
helak olur budur:

BAB: Eğer rüyanda ruhanilerden bir şey öğrenmek istersen,
şu hatemi sağ elinin ayasına yazıp elini cavi ve lübanı zeker
ile buhurlayıp sağ yanına yatıp uyu, rüyanda bir cin gelir,
ne sual edersen cevap verir, tılsım budur:

BAB: Evlenmek için perşembe günü bu tılsımı yazıp
taşıtmalıdır, kızın talipleri gelir. budur:

BAB: Giden adamı getirmek için, bir adam evini hanımını
terk etse, matlubun elbisesinden bir parça alıp bu duayı
yazıp havaya as, filhal gelir budur:
ama pazartesi günü güneş doğarken yazmalıdır.

BAB: Eğer cümle mahlukatın dilini bağlamak dilersen,
perşembe veya cuma günü güneş doğarken bir kağıda
bunu yazıp mastik buhuru ile buhurlayıp başında taşı,
cümle mahlukatın dili bağlanır, kimse hakkında söz etmez.
budur:

BAB: Daveti temağız, şu esmaları 3 gün her namazın
ardından 70 defa oku, dördüncü gün 2677 defa oku, sonra
varıp yat, rüyanda kendini bir bostanda görürsün, 5 bölük
cinni zuhur eder, biri gelip hacetini sual eder, her ne hacet
dilesen yerine getirir, sonra bir çok altın verir, hürmet ve
tazim edip izin verip cinleri gönder, göndermek için
okuyacak budur :

Bismillâh innallâhe lâ yudîu ecral muhsinîn

Bu daveti yapan kişi Allahü tealanın izni ile ehli keşif olur,
alemi gaybın kapıları ve sırları bir bir açılır, ama riyazatlı
oruç tutmalıdır. Her namazdan sonra okuyacak esma
budur:

Eşyâlûhin elyâhûşin ve enûşâlin tatleylûşin nehtûşâlin

BAB: Eğer bir adama cinler musallat olsa, bunu bir kağıda
yazıp mecnunun başının sağ ve sol tarafına koy. filhal iyi
olur. budur:

BAB: Eğer cinleri davet etmek murad edersen, perşembe
günü başlayıp halvet bir mekana girip 4 gün riyazatlı oruç
tut, her gün temiz elbise giy, her farz namazın ardından bu
kasemi 41 kere oku, ama yatsı namazından sonra 100 kere
oku, okumaya başlamadan evvel bu hatemi yazıp başına
koy, bir tanede sağ eline yaz ve 4 tane de yazıp halvete
girdiğin mekanın 4 kenarına göm, ikinci gece bir bölük
adam gelir, ama başları yoktur türlü türlü şeyler yapıp seni

korkutmak isterler, ama zarar veremezler, sonra köpek
suretinde cinler gelir, sonra insana benzer bir bölük gelir,
hem erkek hemde kadın suretinde gelirler, 3.cü Gece
kendini bir bostanlıkta bulursun, öyle güzel bir mekandırki
hiçbir kulak işitmemiş ve hiçbir göz görmemiştir, cennet
gibi mekandır, bu bostan sonsuz gibi bir mekandır, son
gece yine kendini o bostanlıkta bulursun, son gece bir
melik zuhur eder, etrafında vezirler vardır, başlarında taç
olup elbiseleri kırmızıdır altın ve zebercedden bir tahtta
otururlar, sana selam verirler, sende tazim ve hürmet edip
selamını alıp ayağa kalk, ellerini göğsüne koy böyle yapmak
meliklere karşı bir adaptır, derki ‘bizden ne istersin ey
mü’min kişi’ sen sizden ahid isterim, sizinle kardeş olmak
isterim’ dersin, daha evvel yeşil bir kağıt üzerine ayetel
kürsi ve ahid ayetleri yazmış olursun, ayeti muahede
bunlardır:

sonra meliki cinni o kağıt üzerine ahid eder, bilki dünya
eline geçmiştir azizim, bundan sonra melik cinni senin

emrine girip her ne türlü şey dilersen yerine getirir, ama
okurken cavi, kendir, sondoros ve kizbere buhur et.her gün
her namazdan sonra bir kere okumaya devam edeceksin o
mubarek kasem budur:

:

Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi miftâhu küllü bâbin
bismillâhi rabbül erbâb bismillâhi mu’tikarrikâb bismillâhi
bâbu küllü bâbin bismillâhi kâşifül estâr bismillâhi hâlikul
ebrâr bismillâhi münezzilül emtâr bismillâhi gâfiruzzunûb
bismillçahi allâmul guyûb bismillâhi matla-i alel kulûb
bismillâhil evvelü vel-âhiru bismillâhiz zâhiru velbâtın
bismillâhi azîzün muizzün men eazzehû ve müzillü men
asâhu kerîmün vehhâbun ve mu’tıkarrikâb yensuru men
etâehû ve müzillü men asâhu uksimu ve a’zemü aleyküm
eyyühel cânnu vel a’vân vel-uddâmu velmereddetü
veşşeyâtîn vel-gavâsîn vettayârîne fil hevâi ve sâkinînel
cibâli vettilâli verrimâli vel-eşcâr vesseb-atü vesseb-în
firkatun minküm velcunûdu vel asâkir velvüzerâi velmulûk
bihakkil esmâil uzmâ vel-âyâtil kubrâ vehiye tâhin 2
tahûhin târihin tarhûhin talhin talûhin anehûhin ahin
ahnâhin ahneâhin (burda kendi ismini söyle) hûnekin
eyârîhin heyârîhin meyârîhin halâhin hanehin hayhin ecîbû
vetevekkelû vahdurû meclisî bihakki mâ kare-e aleyküm
vebikuvveti hâzihil esmâi ecib eyyühel melikil kerîm
elhâdimü lihâzihid da’veti velhâkimü aleyhâ ve alâ a’vânihâ
ve cemî-i huddâmihâ ecib yâ şelşeta’ta’tâhîm
bikuvvetillâhil aliyyül kadîr venûrikümül mudî-i vebiakki

innehû min süleymâne ve innehû
bismillâhirrahmânirrahîm ellâ ta’lû aleyye ve/tûnî
müslimîn tâiîne lirabbikümül azîm ecîbû min kabli en
yursile aleykümâ şuvâzun min nârin venuhâsun felâ
tentesirân yâ kavmenâ ecîbû dâiyallâhi ve âminû biî
yagfirleküm min zunûbiküm veyücirküm min azâbin elîm
vemen lâ yucib dâyallâhi feleyse bimu’cizin fil-ardi veleyse
lehû min dûnihî evliyâ-e ülâike fî dalâlin mübîn ve innehû
lekasemün lev ta’lemûne azîm vallâhu ekber kebîran
elvâhan 3 el-acel 3 essâate 3

eğer hadim hazır olmaz ise en fazla 3 kere zecr kırat olunur

aksamtu aleyke eyyühel melekü şelşeta’ta’tâhîm
bişşihâbissikâb vel-azâbül vâdibu veşiâbun mübîn veşiâben
rasadê vemulûkunnîrân vemulûkudduhân vemulûkullihâbi
veşşerâr vebiizzeti vekuvvetillâhi ve kuvveti hâzihil

esmâişşerîfeti hûkûtin 2 kûtekûtin 2 ketlekehin tekeklehin
ketlekûhin ecib vahdur bârekallâhu fîküm ve aleyküm

Korunmak bunu için bir kağıda 13 kere fatiha suresi yazıp
taşımalıdır, halvette iken yasin-i şerifi okuyarak yere bir
daire çiz ve dairenin içine otur, lakin amel bitinceye dek
dairenin dışına çıkmamalısın, aksi halde helak ederler
hatem budur:

Bu kasemin kullanışı şöyledir:
eğer insanlara hayaletler gibi acayip suretler göstermek
istersen, bir parça keten bezi alıp üzerine hatemi şerfi yaz,

sonra fitil gibi edip içinde halis zeytinyağı olan bir kandile
koyup yak, sonra deki ! ey hadim bizlere acib şeyler göster,
veya deki! ey hadim bu haneyi cennet bostanlarından bir
bostana çevir, diyip amel buhurunu yakarsın ve hemen
kasemi okumaya başlarsın acaibler görürsün.
BAB: Güneş veya kamerin hangi burçta ve hangi derecede
olduğunu bilmek için, hatemi sağ eline yazıp 21 kere
kasemi okuyup ve amel buhurunu yak, melik cin gelip
selam verir her ne türlü şeyden sual edersen cevap verirler
BAB: Düşmana galip gelmek, eğer savaş vakti bu kasemi 11
kere okuyup hatemi şerifi yazıp savaşa gitsen demir ve ok
tesir etmez, illaki galip gelirsin.

BAB: Kimya, eğer madenleri altına çevirmek istersen,
dilediğin miktarda demir alıp kasemi şerfi 44 kere oku,
sonra deki! ey hadim bu demirleri altına çevir veya diğer
kıymetli taşlara çevir, filhal altın veya cevher olur.
BAB: Eğer kainattan her türlü şeyden haber almak istersen,
hatemi şerifi sağ eline yazıp kasemi şerifi 7 kere oku, öd
buhurunu verip sağ tarafına yatıp uyu, bir cin gelip her

şeyden haber verir.
BAB: Eğer kağıtları altına çevirmek dilersen, hatemi şerifi
sağ eline yazıp dilediğin miktar kağıt kesip amel buhuru ile
buhurla, seccadenin altına koyup 21 kere kasemi şerifi oku,
sonra deki! ey hadim kağıtları altına çevir, seccadenin
altına bakki bütün kağıtlar altına dönüşmüştür, ama
birazcık sadaka verip kalanı kullanırsın.
BAB: Eğer bir mekanda define olsa ama tılsımlı olsa,
hatemi şerifi 4 adet yazıp 4 köşeye amel buhuru ile
buhurlayıp göm, sonra kasemi şerifi oku, tâki kağıtlar
önüne gelsin toplansın, bilki isteğin hasıl olmuştur, ama
kırat etmeye devam et, tâki 4 kenardan kuvvetli bir rüzgar
eser, sonra define meydana çıkar dilediğin miktarca alırsın.

BAB: Eğer bir define yeri bulmak istersen, hatemi şerifi
kağıda yazıp üzerine kasemi 21 kere okuyup amel
buhurunu yak, kağıtlar uçar define nerede ise oraya konar .
BAB: Eğer bir adamı uyutmak dilersen, ayağa kalkıp
karşısına durup kasemi şerifi 3 kere oku ve hemen matluba
karşı üfle, filhal matlub ölü gibi uyur.

BAB: Eğer mahlukatın gözünden gizlenmek istersen,
hatemi şerifi bir kağıda yazıp sonra sağ eline yaz, kasemi
21 kere oku, amel buhuru yakıp sonra kağıdı eline
yapıştırıp dilediğin yere git hiç kimse seni görmez.
BAB: Eğer mendel yapmak dilersen, hatemi şerifi bir
sabinin eline yaz, bir kağıda ayeti keşfi yaz, sabinin alnına
yapıştır, sağ eline içinde zeytinyağı olan bir fincan ver, sabi
o fincana baksın, sende amel buhurunu verip kasemi şerifi
oku, hadim zuhur eder her ne sual edersen cevap verir.
BAB: ilmi hikmeti öğrenmek için, 4 gün Oruç tutup her farz
namazının ardından 41 kere kasemi oku, okurken amel
buhurunu yak, 4 . gün gece yatsı namazından sonra bir cin
zuhur eder, ‘eğer ilmi hikmeti öğrenmek dilersen şartlarım
vardır’ der, sende söz verirsin, sonra her türlü ilmi hikmeti
öğretir, zamanın hakimi olursun.
BAB: Eşya yürütmek, her neyi yürütmek dilersen üzerine
hatemi şerifi yazıp amel buhurunu yak, kasemi şerifi 1
defa oku, bir müddet sonra eşya haraket eder her nereye
emir verirsen oraya gider.

BAB: Eğer havada uçmak dilersen, yeni bir seccade alıp
yeni bir keten beze hatemi şerifi yazıp seccadenin altına
dik, amel buhurunu yakıp seccadeye otur, 41 kere kasemi
şerfi oku, sonra emir ver ‘ey hadim beni falanca yere götür’
filhal seccade havalanıp uçup gider, ama devamlı buhur
yakmalı ve kasemi şerifi okumalısın. Yere inmek içinde
başka bir keten beze hatemi şerifi yazıp seccadenin üzerine
koyup tekrar buhuru yakıp kasemi şerifi okuyup emir ver,
hemen aşağıya indirirler.
BAB: Su üzerinde yürümek için, temiz elbise giyip üzerine
hatemi şerifi yaz, yine hatemi 2 ayaklarınada yaz, 21 kere
kasemi oku, suya adım at, suya batmassın .
BAB: Tayyi mekan için, hatemi şerifi sağ eline yazıp amel
buhurunu yak, sonra 49 kere kasemi oku. ama her 7 kere
okuduktan sonra ayağınla yere kendi etrafına daire
şeklinde bir çizgi bir hat çek, kasemi 49 kere okuyunca
etrafına 7 daire çizmiş olursun, emir verki ‘ey hadim beni
filanca yere götür’ gözlerini kapatıp sonra tekrar açki acaib
görürsün, kendini dilediğin yerde bulursun.
BAB: Eğer bir adamı helak etmek dilersen, Çarşamba günü
olunca merih saatinde dışarı çıkıp ellerini havaya kaldırıp 3

kere bu esmaları oku, ondan sonra deki ‘filanca adamı şu
şekilde helak edin’ filhal adam helak olur.
eğer bu esmaları Çarşamba günü merih saatinde tuğlaya
yazıp üzerine 41 kere esmaları okusalar sonra her nereye
koysalar filhal yerle bir olur.
eğer bu esmaları kırmızı bir kağıt üzerine yazıp üzerine 21
kere esmaları okuyup bir ağaca bağlasalar filhal ağaç kurur,
ama vaktinde yazmalıdır.
Esmalar budur:

Kermûtin mâlehin selsâhelemin eyâsahârâhahin melsâlin
ezânûtâmekremâbehin aclevâsin tâhin mahbûrâsâlin
haslesûkâberyâyelin yâ sekûrin yâ lehâtabûrin medehin
mâemelin yâsehelin eh-atû sa’dehâ ba’din yâyârehin veyâ
yehin sefûhâ ba’din yâ yâ sefûsin a’letûtâ yâ mahmûmâ
eyâ hatû behresin yâ fesûfin dek-ahin eslûkâ yâ semkin yâ
selûsin feryâmûsâfin

BAB: Cinleri şeytanları ve ervahı kovmak için, Bir şehirde
cinler şeytanlar ve ervah olsa, bir demir alıp bu esmaları
deniz suyu ile demire yazıp o mekana göm, filhal hepsi

kaçıp gider, esma budur:

BAB: Hayvanları bir mekana toplamak ıstersen, hangi
hayvanı istersen o hayvanın cildinden alıp şu tılsımı iyi bir
saatte o deriye yazıp bir mekana göm, dilediğin hayvanlar
o mekana gelirler.

BAB: celbi hayvan, bu tılsımı yazıp göm, havada uçan
hayvanlar o mekana toplanırlar, iyi bir saatte yazmalıdır.
tılsım budur:
.

BAB:İptali sihir için bu tılsımı yazıp hem yazıp suyunu içir
hemde taşıt, 7 gün devam etmelidir.
Yazılacaklar: Ayetel kürsi ve aşağıdaki tılsım.

BAB: Eğer dilersen demir tesir etmez, bunu yazıp taşı, eğer
tecrübe etmek dilersen bir hayvanın boynuna asıp bıçak ile
kes, bıçak kesmez. tecrübe olundu.

BAB: Tılsımı acayip, bu tılsımı bir sac levhaya nakş et, sonra
sondoros buhurunu yakıp levhayı güzelce buhurlayıp alıp
şehrin orta yerine veya evin kapısına as. o vaktinden sonra
o şehre veya haneye zararlı hayvan girmez. Bir adamı yılan

ısırsa bir tabağa yazıp üzerine zeytinyağı döküp içirseler iyi
olur. tılsım budur:

BAB: Mendel, bir sabi çocuğun alnına şu hatemi yaz, sonra
bir kağıda ayeti keşfi ve şunları yaz:

Hatem budur:

hatemin orta yerine bir nokta koy, Çocuk daima noktaya
baksın, sende 21 kere bu azimeti oku, Hadim, Çocuğa
görünür. selam verip soru sormaya başlarsın. Azimet
budur:

Takmûşin 2 kaymûşin 2 akşin 2 etûşin 2 mataşin 2
hatmeşin 2 essemâu biküm tehtifu vel-ardu biküm tercifu
verriyâhu biküm ta’sifu ve esmâullâhi tuarrikuküm
vesseyyid meytatarûn yenzilu aleyküm bissavti in lem
tahdurû fî hâzihissâati bihakkis seyyid rûkyâîl ecîbû ve
ahrikul hicebe vazherû enfüseküm linâzûrî hattâ yerâküm
biaynihî veyuhatibüküm bilisânihî ve ahbirûhu ammâ
seeleküm anhu bihakki hâzihil esmâi aleyküm ve tâatihâ
ledeyküm

BAB: eğer dilersen kainatta olan şeylerden haber alırsın,
Cuma günü olunca riyâzetli oruçlu ol, yani Cuma günü
riyazetli oruç tut. yatsı namazından sonra kalkıp tekrar
abdest alıp Allah rızası için 4 rekat namaz kıl. ilk rekatta
fatiha dan sonra sure-i tûr ve 3 kere Cin suresini oku, ikinci
rekatta sûre-i tûr ve 3 defa Cin suresini oku, üçüncü
rekatta fatihadan sonra 4 kere Cin suresi oku, dördüncü
rekatta fatihadan sonra bir ihlas oku, namazdan sonra
lübanı zeker ve sondoros buhurunu yak, bir parça beyaz
beze şu tılsımı yazıp şu azimeti oku, sonra tâ uykun
gelinceye kadar cin suresini oku. rüyada cinler gelip her
türlü şeyden haber verirler. tılsım budur

azimet budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhümme innî ed-ûke bilismillezî deâke bihî abdüke kâimen ve râkian ve sâciden ve
kâiden fî seb-i semâvâtin ve seb-i ardîne ev fî zâhiril bahri
vefî mukaddemil birri veminâ ve arafâtin ve inde makâmi
beytikel harami ve biî deâke muhammedün sallallâhu
aleyhi veselleme vel-melâiketü fî suvâdilleyli ve
zıyâinnehçari fesemi’te vekeşefte bilevâhin, feinnî es-elüke
fî (burda hacetini söyle)

BAB: Celbi ahbar, (alemde olan bitenlerden haber almak)
bu hatemi bir kağıda gül suyu ve safran ile müşteri
saatinde yazıp pazartesi günü yastığının altına koy, sonra
şu azimeti oku.Bir cin gelip her türlü şeyden haber verir,
definelerden haber verir. tılsım budur.

Okuyacak azimet budur:

Aksamtu aleyküm eyyetühel ervâhurrûhâniyyetu velcinnü
vel cân ve âli şeytâîl, bilhayyil kayyûm zül celâli vel-ikram
yâ mehcehin tâletin henâmin ehnâmelin mehtamelin
tahce-amin emdehîmin akratahelin vehtavnâmin ecîbû
vahdurû yâ âli şeytâîl vekşifûlî fî menâmî (burda hacetini
söyle) bihürmeti mâ aksamtu bihî aleyküm ve innehû
lekasemün levta’lemûne azîm innehû lekur-ânun kerîm fî
kıtâbin meknûn lâ yemessuhû illel mutahherûn tenzîlün
min rabbil âlemîn ellâ ta’lû aleyye ve/tûnî müslimîn in
kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ
mudarûn velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
vesallallâhu alâ seyyidinça muhammedin ve âlihî ve sahbihî
vesellem.

BAB: Celbi uyku (uyku getirmek), bir kağıda bu tılsımı yazıp
yastığının altına koy. tılsım budur

BAB: Şu tılsımı beyaz bir horozun kanı ile zekere yazıp cima
etseler asla yorgunluk olmaz.

BAB: Uykudayken haber almak için, bu isimleri tırnağına
yazıp uyusalar rüyâda bir piri fâni gelip herşeyden haber
verir.

BAB: Eğer istihare yapmak istersen, gusül abdesti alıp 2
rekat namaz kıl, bu hatemi bir kağıda veya sağ eline yazıp
uyu. Rüyada bir hadim gelip her türlü şeyden haber verir.
definelerden haber verir.

BAB: Eşya yürütmek için, 3 gün perhizli oruç tutup her
namaz ardından lübanı zeker ve mîatusaile buhur edip şu
esmaları 21 kere oku. Şu tılsımı da bir kağıda yaz. her
okumak istediğinde o kağıdı önüne koy. 3 gün tamam
olunca kağıtlar havalanıp uçar, bilki davete icabet
olunmuştur. Sonra bu tılsımı her ne türlu eşyaya nakşedip
esmaları okusan hemen eşya işaret olunan yere gider, ama
bu tılsımı sağ eline yazıp esmaları 21 kere okuyup matluba
dokunsan filhal aklı gider, Ne istersen emir edersin filhal
yerine getirir. tılsım budur

esmalar budur:

Katrâşin dahâkeykelehşehin tagtûnin fertîşin fentîşin ecîbû
dâî vahdurû vetevekkelû alâ hâtemî hâzâ henderûkaşin
menderûkaşin illâ mâ ecebtüm ve fa-altüm (burda hacetini
söyle) bihakki hâziil esmâil mubâreketi.

BAB: Cin davetlerinden en zahmetsiz olan biri budurki!
evvelce bir gün perhizli olup ondan sonraki gün
insanlardan uzak bir yere git. kendir, mürre ve rezene
buhurlarını yakıp şu iki esmayı 1000 kere oku. filhal insan
sûretinde bir Cin gelir. Hiç korkmaya luzum yoktur, çünkü
Müslüman kişiye zarar vermez, selam verir selamını al,
sana bazı şartları söyler onları kabul et. Ölünceye kadar
sana hizmet eder. esmalar budur

Sârin dârin

Hadimi göndermek için bunu okursun.

Şemlîhin bârekallâhu fîke ve aleyke.

BAB: Eğer cümle hayırları kendine celp etmek dilersen,
Pazartesi günü güneş doğarken bir kağıda misk, safran,
gülsuyu ile şu hatemi şerifi yazıp taşı, her taraftan hayırlar
gelir, belalar def olur. mücerreptir. Hatem budur

BAB: Muhabbet için, iki adet serçe kuşu tut, birini kesip
kanı ile şu tılsımatı yazıp öd, cavi, mastik ve makallı azrak
ile buhurla. Sonra bu tılsımlı kağıdı diğer serçe kuşunun
bulunduğu kafese koy, filhal matlubun aklı gider, yalın
ayak deli gibi gelir. azizim bu tılsımdan daha kuvvetli
muhabbet tehyic tılsımı yoktur, defalarca tecrübe ettim hiç
şek ve şüphe yoktur tılsım budur.

BAB: Celbi müşteri, (müşteri celp etmek) pazartesi günü
güneş doğarken bir kağıda bu hatemi ve 15 kere arapça
vav harfini misk ve safran ile yazıp dükana assalar
müşterisi bol olur. hatem budur

BAB: Celbi azim (büyük celp) bir kadının karşısında durup
bu esmaları oku, kadının aklı gider, uryan olup sana gelir.
Okuyacak budur

Gaflâ 2 egîfîlâ 2 şemhin 2 velhin 2 vâbelin 2 anekin 2
sa’keletin 2 seblâ 2 erbelâ 2 teczibûlî akle ve lübbe ve ferce
dezretül mer-eti.

BAB: Tehyic azim (büyük tehyic) Sağ eline bu tılsımatı misk
ve safran ile yazıp matlubun sırtına dokun, filhal sana tabi
olup nereye gitsen seni takip eder, aklı gider. Tılsım budur

BAB:Mendeli nefsi, (aynada cinleri görmek) 11 gün riyazetli
oruç tut. Her namazdan sonra kasemi 43 kere oku, okuma
anında laden ve cin tırnağı buhur et, son gece bu hatemi
bir aynaya yaz. filhal bir ruhani zuhur eder, her ne sual
edersen cevap verir. Hatemin etrafına keşf ayetini
yazmalısın. Keşf ayeti budur

hatem budur

kasem budur

Bismillâhirrahmânirrahîm aksamtu aleyküm eyyetühel
ervâhurrûâniyyeti zevizzevâtin nûrâniyyeti eşşuânu
bilmennir rahmâniyyeti vennevâmîsur rabbâniyyeti bihakki
ehtayûhin 2 tayûhin 2 cehtayûhin 2 dehtayûhin 2
hehtayûhin 2 vehtayûhin 2 zehtayûhin 2 hahtayûhin
tahtayûhin aksamtu aleyküm bien tunezzilû fî hâzil mir-âti
ve kûrû enfüseküm lihâzennâzûri ve tahrikû lehül hicebe
vetüvessiû lehû biru/yetihî vetekşifû lehû biahseni
takvîmin ve türeddû lehû cevâbu suâlihî bisavtin
yesmeuhû muşâfeten bikazâi hâcetî fî hâzihissâati bihakki

ilâhun vedûdün hâdî hakîm vebihakki hanînün elvâhan 2
el-acel 2 essâate 2 el-icâbete inkânet illâ sayhaten
vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn bielfi lâ
havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

BAB: Mendeli nefsi, 9 gün riyazetli oruç tut. Her namazın
ardından bu esmaları 21 kere oku. 9 gün sonra hadim
uykuda zuhur eder, şartlarını söyler sende kabul edersin.
her ne vakit bir şeyden sual edersen hemen bir ayna alıp
şu hatemi yazıp esmaları 3 kere okursun. Hadim zuhur
eder bütün sorularına cevap verir. Hatem ve esma budur

şelşin 2 şelûşin 2 şehyûşin 2 şâmereşin 2 şâhûşin 2 şâlûşin
2 helûşin 2 sübhâne men kâdiru alâ külli şey-in ecib yâ
faktaşin yâ hakîmül cinni vetevekkel lihızmetî serîan
bihakki men şekka sem-uke ve basaruke vehalakake min
nârissemûm elvâhan 2 el-acel 2 essâate 2

BAB: Eşya yürütmek için, sondoros ve mîatüssaile buhur
edip sonra matlup olan eşyanın sağ tarafına otur. Bu tılsımı
eşyanın üzerine yazıp esmaları oku. Eşya hareket edip emir
ettiğin mekana gider. tılsım ve esma budur ama ol mekana
yakın bir yerde define varsa defineye gider

Atûşin 2 kemtalûşin 2 heşlûşin 2 yem-u eklûhin 2 eynemâ
tekûnû ilâ kadîrin elvâhan uhdurû ve ecîbû ve etîû bihakki
hâzel kasemi elvâhan 2 el-acel 2 essâate yâ kamkû’ ecib yâ
heşlûşin ecib yâ keşlûin ecib yâ helşelûhin ve taharrakû
hâzettâseti evil cemâdi ilâ mahaliddefîni

BAB: Nikahı meymun (matluba meymun isimli cini tecavüz
ettirmek) bir cam tabak alıp misk, safran ve gül suyu ile bu
tılsımı yazıp bir gece ayın altına bırak, yani tencim et. sonra
alıp üzerine 21 kere bunu aku. sonra o yazıyı bir miktar su
ile bozup matlubun eşiğine serp, her gece meymun isimli
cin senin suretine girip matlubuna cima eder. ama bir gün
sonra o suyu eşikten temizlemez isen matlup helak olur.
tılsım budur

Okunacak esmalar budur

Elkatin yenemin sebetin hetehin eyûremin ilâ (matlubun
adı ile anasının adı) fî sûretî ve tenkehirnehû bihakki
şemlehyûşin ve taştaşin katûşin elhayûşemdedî hûşin
merkayûşin (matlubun adı ile anasının adı) tûlil leyli velâ
tufârikûhu bihakki talâkaşin 2 feşîşehin keyleytahin 3
veheytalûşin 3

BAB: Eğer dilersen kağıtları altına çevirirsin. Cuma günü
perhizli oruç tutup akşam namazını eda edip hiç yerinden
kalkmadan 40 dirhem kağıt kesip seccadenin altına bırak.
Sonra bu duayı oku, her ne zamanki seccadede bir
haraketlenme olursa bilki icabet olunmuştur, şekk ve
şüphe yoktur, tecrübe ettim. okuyacak budur

Îlin 3 ehmâmin 3 ehmâkin 3 deryûhin 3 derdârişin 3
hemleyûhin 3 dahleyûlehin 3 ecib yâ atheyâîl ve übeddil
hâzel kâğıde bifiddatin alâ sikketi sultâninâ hâzâ min
fiddatin kadderûhâ takdîrâ

BAB: İptali sihir, bu tılsımı gül suyunda hal olunmuş misk
amber safran ile bir ceylan derisine yazıp meshurun
boynuna as, filhal iyi olur. her ne türlü sihir ederlerse hepsi
batıl olur. hemde bir mekanda 700 senelik tılsım olsa sihir
olsa hepsi batıl olur, eğer hatemi şerifi bir tuğlaya yazıp
tılsım olan bir define mekanına bıraksan filhal tılsım
bozulur. tecrübe olundu ama hatemin hakkı olan 12 000

lafzai celali ve 12 000 salavatı şerifeyi kıraat etmek
lazımdır. Hatem budur
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